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วจัิยสถาบัน : กระบวนการวิจัยเพือ่พฒันาสถาบันการศึกษาแบบพลวตั 
 

เชียง  เภาชิต 
 

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีขอบข่ายความรับผิดชอบสูงและเก่ียวขอ้ง

กับบุคลากรเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือระดับ

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ล้วนแล้วแต่มีระบบการบริหารงานท่ี

ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากข้ึน ประกอบกบัจะตอ้งมีการพฒันาหรือปรับปรุงสถาบนั

ทั้งหลายดงักล่าวให้ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ดงันั้นผูบ้ริหารสถาบนัท่ี

มีวสิัยทศัน์ นอกจากจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ และทกัษะเชิงการบริหารเป็นอยา่งดีแลว้

จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับช่วยในการตดัสินใจเพื่อ

แก้ไขปัญหา เพื่อการวางแผน และเพื่อก าหนดนโยบายให้การด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

 วิจยัสถาบนัในสถาบนัอุดมศึกษานับว่าก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันา
สถาบนั โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนั เพราะผลท่ีได้จากวิจยัสถาบนัจะท าให้เกิด
สารสนเทศ หรือฐานขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยั ถูกตอ้ง สัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
สถาบนั และยงัเป็นสารสนเทศท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ ท่ีเรียกใชไ้ดท้นัเวลา เพื่อช่วยให้
ผูบ้ริหารสถาบนัใช้ในการตดัสินใจและวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้สถาบนัรู้ศกัยภาพ 
และจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง และท่ีส าคญัคือการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และ
การสร้างความเป็นเลิศให้กบัสถาบนั ดงันั้นผูบ้ริหารควรเห็นความส าคญั ตระหนกัและให้
การสนบัสนุนอยา่งเพียงพอและจริงจงั ตลอดจนสถาบนัควรก าหนดระบบและกลไกการ
เผยแพร่ผลการวิจยัสถาบนั มีกลไกการติดตาม   การปรับปรุงและพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีวธีิคิดแบบวจิยัในวฒันธรรมของการบริหารองคก์ร 
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บทน า 
 เป็นท่ีทราบกนัดีแลว้ว่า สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีขอบข่ายความรับผิดชอบสูง

และเก่ียวขอ้งกบับุคลากรเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถาบนัระดบัอุดมศึกษาหรือ

ระดบัมหาวทิยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ลว้นแลว้แต่มีระบบการบริหารงานท่ี

ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก ประกอบกับจะต้องมีการพฒันาหรือปรับปรุงสถาบัน

ทั้งหลายดงักล่าวให้ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ดงันั้นผูบ้ริหารสถาบนัท่ี

มีวิสัยทศัน์ นอกจากจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ และทกัษะเชิงบริหารเป็นอย่างดีแล้ว

จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับช่วยในการตดัสินใจเพื่อ

แกไ้ขปัญหา เพื่อการวางแผน และเพื่อก าหนดนโยบายให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุตาม

เป้าหมาย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

 จากความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลซ่ึงถูกตอ้งแม่นย  าและเพียงพอน้ีเอง 

จึงก่อให้เกิดแนวคิดเร่ือง “การวิจัยสถาบัน” (Institutional Research) ข้ึน แนวความคิด

ดงักล่าวมีมานานแลว้ และนบัวนัจะทวคีวามส าคญัมากข้ึนตามล าดบั เพราะการบริหารงาน

ในยคุปัจจุบนัน้ี ซ่ึงเป็นยคุของเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูบ้ริหารตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ี

ยุง่ยาก ละเอียดอ่อนและซบัซอ้นเพิ่มข้ึนนานาประการ รวมทั้งตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จ ากดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  การวจิยัสถาบนัจึงเป็นการศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัการ

ด าเนินงานสภาพแวดล้อม และกระบวนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ

ประโยชน์ในการจดัหาขอ้มูลส าหรับการสนบัสนุนการวางแผน การก าหนดนโยบาย และ

การตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาสามารถใช้หลกัการวิจยั ได้แก่ ระบบการ

จดัการสารสนเทศ และการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ นอกจากจะเนน้การวิจยัในเชิงวิชาการ 

ซ่ึงเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และการวิจยัท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาสังคมแลว้ การ

วิจยัสถาบนัเป็นการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาสถาบนัโดยตรง เพื่อน าขอ้มูล

หรือขอ้คน้พบต่าง ๆ ท่ีได้ ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในการ

ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ส าหรับประกอบการตดัสินใจ วางแผนในการด าเนินงาน และการ

แกปั้ญหาเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในสถาบนั 
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ความหมายของวจัิยสถาบัน 
 วิจยัสถาบนั (Institutional Research) เป็นการวิจยัประเภทหน่ึงมุ่งศึกษาและ
วิเคราะห์อย่างมีระบบเก่ียวกบัการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัสถาบนัของตนเอง จึงจดัไดว้า่วจิยัสถาบนัเป็นการศึกษาวิจยัตนเอง (Self Study) 
เพื่อประโยชน์ในการจดัหาขอ้มูลหรือคน้พบ สารสนเทศท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาสถาบนั ท าให้รู้ว่าศกัยภาพของสถาบนัอยู่ตรงไหน มีจุดแข็งอะไรท่ีควรส่งเสริม 
จุดอ่อนอะไรท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง ท าให้ได้แนวทางในการตัดสินใจ สนับสนุนการ
วางแผน ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และเป้าหมายต่อไปในอนาคต แต่ทั้งน้ีการด าเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การด าเนินการประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ จึงกล่าวไดว้่าวิจยัสถาบนัเป็น
ศาสตร์การบริหารและการปฏิรูปการศึกษา (รุ่ง แก้วแดง.2543) ท่ีทุกสถาบนัการศึกษา
จะตอ้งก าหนดเป็นภารกิจหลกัท่ีส าคญัน าไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งการประกนั
คุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
 ในปัจจุบนัการด าเนินการเก่ียวกบัวจิยัสถาบนัมีการกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ 
ภายในสถาบนันั้นๆ   มีการก าหนดหน่วยงานและบุคคลท่ีรับผิดชอบ ท าหนา้ท่ีในการรวม
ศูนยข์อ้มูล และฐานขอ้มูลแบบครบวงจร    จึงท าให้การพฒันาวิธีการวิจยัสถาบนัเกิดความ
ชัดเจน ตรงประเด็นท่ีจะปรับปุรงแก้ไข มีความหลากหลายและยงัให้ความส าคัญกับ
จรรยาบรรณวชิาชีพมากข้ึน (สมาคมนกัวจิยัในความอุปถมัภข์องสภาวจิยัแห่งชาติ,2548: 1) 
 การด าเนินการวิจยัสถาบนัใช้กระบวนการวิจยั มีการเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัท่ีมี
ความเหมาะสม มีการด าเนินการวจิยัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัค าถามการวิจยั จุดส าคญั
ท่ีควรเน้นคือข้อมูลจะต้องทันสมัย (Update)  และตรงเวลา แต่หากมีข้อจ ากัดหรือ
ลักษณะเฉพาะอย่างมีเง่ือนไขต้องแสดงให้ตรวจสอบได้ ซ่ึงได้แก่ ระบบการจัดการ
สารสนเทศ (Management Information System: MIS) และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Analysis) จึงท าให้วิจยัสถาบนัไม่เน้นการสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นศาสตร์ 
ดงันั้นคุณภาพของการวิจยัจึงพิจารณาจากตวับ่งช้ีท่ีส าคญั คือ ความตรงภายใน (Internal 
Validity) และความตรงภายนอก (External Validity) และการน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
(Utility) 
 จากความหมายดงักล่าวอาจกล่าวไดว้า่ การวิจยัสถาบนัก็คือการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
(Action Research) หรือ Operation Research หรือ Administrative Research หรือ policy 
research เพราะท าข้ึนเฉพาะภายในสถาบนั(เยาวดี วบิูลยศ์รี. 2535 : 4) และยงักล่าวไดอี้กวา่
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การวิจยัสถาบนัอยู่ในกลุ่มการวิจยัเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research) เพราะน าผลท่ีได้
จากการวิจยัมาใชว้างแผน หาวิธีการใหม่ ท าให้การวิจยัสถาบนัจดัอยูใ่นกลุ่มวิจยัประยุกต ์
(Applied Research) เพราะน าผลไปใชใ้นวตัถุประสงค ์(ภาวณีิ ศรีสุขวฒันานนัท,์ 2548) จึง
ท าให้วิจยัสถาบนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา (QA information system) ทั้งน้ีขอบเขตของงานวิจยัข้ึนกบัลกัษณะ หน้าท่ี 
โครงสร้างของงานท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบหรือปัญหาท่ีตอ้งการค าตอบภายในสถาบนั ซ่ึงควร
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องสถาบนั โดยผูว้ิจยัเป็นบุคคลภายใน
สถาบันท่ีต้องการน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาหรือพฒันาเพื่อให้เกิดคุณภาพภายใน
สถาบัน และอาจเป็นกรณีศึกษาส าหรับสถาบนัท่ีสนใจหรือมีบริบทท่ีใกล้เคียงกันได ้
นอกจากน้ียงัท าใหง้านวจิยัสถาบนันั้นเกิดคุณค่าไดเ้ม่ือสถาบนันั้นมีหน่วยงานวิจยัสถาบนั
โดยตรงท่ีมีการประเมินประสิทธิภาพในการรายงาน การวเิคราะห์ขอ้มูล และมีการเผยแพร่
ผลการวเิคราะห์อยา่งสม ่าเสมอและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้นบทบาทโดยรวมของวิจยัสถาบนัไม่เป็นเพียงตวักระตุน้ให้สถาบนัพฒันา
องค์กรเท่านั้ น แต่จะมีบทบาทให้สถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษามีการ
ออกแบบใหม่และปรับเปล่ียนซ่ึงสามารถสรุปบทบาทของวิจยัสถาบนัได้ 4 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี (ปทีป เมธาคุณวฒิุ. 2544 : 326-327) 
 

 วตัถุประสงค์ 

ด้านการพฒันา (ภายใน) ด้านคุณภาพ (ภายนอก) 
การ
บริหาร 

บรรยายลกัษณะของสถาบนั 

(งานวจิยัสถาบนัเป็นเสมือนผูมี้อ านาจ/
สิทธิในดา้นขอ้มูล) 

เสนอกรณีตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด 

(งานวจิยัสถาบนัเป็นเสมือนผู้
กระตุน้) 

วชิาการ/ 
วชิาชีพ 

วเิคราะห์เพื่อหาทางเลือก 

(งานวจิยัสถาบนัเป็นเสมือนนกัวเิคราะห์
นโยบาย) 

เสนอหลกัฐานท่ีแสดง
ประสิทธิผล 

( ง านวิ จัยสถาบัน เ ป็น เส มือน
นกัวชิาการ/นกัวจิยั) 
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ประวตัิความเป็นมาของวจัิยสถาบัน 
 ในปี ค.ศ. 1701 Professor W.H. Cowley  แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford 
University) เป็นผูท่ี้จุดประกายการวิจยัสถาบนัข้ึน ต่อมาในปี ค.ศ. 1820 แนวความคิดการ
วิจยัสถาบนัได้ถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัฮาร์
วาร์ด (Harvard University) เพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงได้รับการยอมรับกนัเป็น
อยา่งดี จึงก่อใหเ้กิดมีการวจิยัใจขั้นพื้นฐานในสถาบนั เพื่อการติดตามผลการด าเนินงานใน
ระยะสั้นๆ โดยคณะผูว้ิจยัเป็นผูท่ี้อยูใ่นสถาบนัเดียวกนั จึงเรียกวา่วิจยัตนเอง(Self Study) 
และไดมี้การท าวจิยัในลกัษณะน้ีอยา่งแพร่หลาย 
 เม่ือ ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) มีการจัดตั้ งสมาคมการวิจยัสถาบัน (Institutional 
Research Association) ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีส านกังานใหญ่ท่ี 
Florida State University เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการกระตุน้และส่งเสริมให้มีการวิจยัใน
ระดบัอุดมศึกษา ทั้งในมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ในระยะแรกการวิจัยสถาบันใน
อุดมศึกษายงัขาดความเป็นระบบและผูรั้บผิดชอบโดยตรงท าให้เกิดความซ ้ าซ้อนและ
ขอ้มูลกระจดักระจาย 

ส าหรับประเทศไทยนั้น  เม่ือประมาณปี พ.ศ.2510  ไดเ้ร่ิมมีการวางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และการอุดมศึกษาก็ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ท าให้ชาวมหาวิทยาลยัตอ้งหันมาใส่ใจกบัการ
วางแผนพฒันามหาวิทยาลัย/สถาบนัเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษ  ได้มีการน าเอาเร่ืองการวิจัย
สถาบนั  หรือท่ีเรียกวา่ Institutional research เขา้มาเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงในการท่ี
จะสร้างฐานขอ้มูลเพื่อส าหรับการวางแผน (วิจิตร  ศรีสะอา้น, 2545)  และในปี พ.ศ.2514 
ได้มีการจดัตั้ งหน่วยวิจัยสถาบันข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผูริ้เร่ิม
คือ  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสะอา้น  และมีศาสตราจารย ์แจมริช(Prof. John X. 
Jamrich) จากมหาวทิยาลยัมิชิแกนมาช่วยเป็นท่ีปรึกษา  และเตรียมการจดัตั้งหน่วยงานวิจยั
สถาบนั(อุทยั  บุญประเสริฐ, 2545)  โดยมีหนา้ท่ี 3 ประการคือ  1) รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ส าหรับการวางแผนพฒันาและการบริหารมหาวิทยาลยั  2)  ท าการวิจยัตามความตอ้งการ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และการท าวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามภาระหนา้ท่ีประจ าตามปกติ 
และ  3) ท าการเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ  (เยาวดี  วิบูลยศ์รี, 2535)  ต่อมาในปี พ.ศ. 
2518 ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐในสมัยนั้นได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าท่ี
จดัระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับการบริหารมหาวิทยาลยั/สถาบนัไดน้ าไป
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พิจารณาปรับปรุงและใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม และระยะต่อมาก็ไดส้นบัสนุนให้
จดัตั้งหน่วยวิจยัสถาบนัและสารสนเทศข้ึนในกองวางแผนงาน ส านกังานอธิการบดีของ
มหาวิทยาลยั/สถาบนัทุกแห่ง รวมทั้งไดจ้ดัสรรอตัราก าลงัสนบัสนุนการปฏิบติังาน จึงท า
ใหภ้ารกิจดา้นการวิจยัสถาบนัและสารสนเทศของมหาวิทยาลยั/สถาบนัสามารถด าเนินไป
ไดพ้อสมควร(เกษม วฒันชยั. 2536 :1) และไดมี้การจดัตั้งสมาคมวิจยัสถาบนัข้ึนเม่ือ 12 
กรกฎาคม 2543 โดยมีศาสตราจารย ์ดร. วิจิตร ศรีสอา้น เป็นนายกสมาคมและเป็นผูริ้เร่ิม
การจดัตั้งสมาคมวิจยัสถาบนัและพฒันาอุดมศึกษา (Association of Institutional Research 
and Higher Education Development) (ประอร  สุนทรวภิาต. 2547 : 35) 

 
ปรัชญาพืน้ฐานของการวจัิยสถาบัน 

 ดว้ยการวิจยัสถาบนัเป็นการวิจยัทางสังคมศาสตร์ Burrell and Morgan ไดอ้า้งถึง

ปรัชญาทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีได้รับความยอมรับจากสมัยกรีกกับงานวิจัยทางด้าน

สังคมศาสตร์ว่า การวิจยัทางสังคมศาสตร์ควรจะมีพื้นฐานทางความคิดอยู่ 4 ประการ ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย 

1. ความจริงท่ีเกิดข้ึน  (Ontology) เป็นปรัชญาท่ีเช่ือวา่ความจริงต่าง ๆ ไดป้รากฏ
ข้ึนอยู่แลว้ ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลท่ีมองความจริงท่ีปรากฏข้ึนในลกัษณะและแง่มุมต่าง ๆ 
กนัไป 

2. ความรู้ท่ีสามารพฒันาได ้(Epistemology) เป็นปรัชญาท่ีเช่ือวา่มนุษยอ์ยูใ่นสังคม
จะพฒันาความรู้ความสามารถใหเ้ขา้ใจความจริงท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ (Ontology)  และสามารถ
น าความจริงท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึนไปใชต้ามความตอ้งการของแต่ละกลุ่มบุคคลนั้น ๆ 

3. อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมต่อมนุษย ์(Human nature) เป็นปรัชญาพื้นฐานของ  
Ontological และ Epistemology ท่ีเช่ือว่ามนุษยมี์ความอยากรู้อยากเห็นจากส่ิงท่ีได้รับ
อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยด์ ารงอยู ่ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาความรู้ความสามารถและ
เรียนรู้ความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ 

4. กระบวนการทางการวจิยั  (Methodology) เป็นปรัชญาท่ีเช่ือมโยงความเช่ือทั้ง  3  
ขอ้  ดงักล่าวขา้งตน้เขา้ดว้ยกนัโดยพยายามท่ีจะก าหนดถึงวิธีการต่าง ๆ ของดา้นการวิจยั
ทางดา้นสังคมศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัปรัชญาท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ เช่น การส ารวจหาขอ้มูล 
และการรวบรวมขอ้มูลทางสถิติและประมวลผลโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติเขา้ช่วย 
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ประเภทของการวจัิยสถาบัน 
 วจิยัสถาบนัสามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภทตามลกัษณะของงาน คือ 

1.  งานวิจยัสถาบนัท่ีท าอยู่เป็นประจ า เป็นลกัษณะของงานวิจยัท่ีตอ้งท าซ ้ า และ
ต้องท าอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยท่ีต้องการน าผลงานมาสร้างระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการบริหารในรูปกระจายอ านาจท่ีสถาบนัน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
เรียกยอ่ๆ วา่ ระบบการจดัการสารสนเทศหรือฐานขอ้มูล จึงตอ้งมีการปรับให้ขอ้มูลมีความ
ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีเปิดภายใน
สถาบนั ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี ขอ้มูลแสดงจ านวนคณาจารยท่ี์มีวุฒิ
การศึกษาต่างๆ ขอ้มูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของจ านวนนักศึกษา ขอ้มูลความพึง
พอใจของผูจ้า้งงานเพื่อน ามาประเมินประสิทธิภาพทางการศึกษา ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาคาร
สถานท่ีท่ีมีอยูแ่ละท่ีใชง้านอยู ่โดยสถาบนัสามารถใชห้ลกัการวิจยั (กระบวนการวิจยั) ซ่ึง
เป็นการตอบค าถามของงานวจิยัใหไ้ด ้ใหช้ดัเจนอาจพบไดท้ั้งค  าตอบท่ีเป็นเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีตอ้งการให้เกิดการพฒันา 
คน้หาความจริงซ่ึงอาจ ทดแทน ชดเชยส่ิงเดิมๆ ท่ีในปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนตามยุค
สมยัไปแลว้ อาทิเช่น การวจิยัเพื่อเปรียบเทียบกบัสถิติท่ีผา่นมา การวิจยัเพื่อเปรียบเทียบกบั
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารไดต้ั้งไว ้การวิจยัเพื่อการเปรียบเทียบกบัสถาบนัอ่ืน 
และงานวจิยัเพื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีไดมี้การตั้งไวแ้ลว้ เปรียบเทียบกบังานวจิยัอ่ืนๆ 
 2.  งานวิจยัสถาบนัเฉพาะกิจ  เป็นลกัษณะงานวิจยัท่ีท าตามความตอ้งการ / สภาพ
ปัญหา เช่น การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านหลักสูตร ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา การ
ประเมินผลโครงการ เป็นตน้ 
 
บทบาทและความส าคัญของวจัิยสถาบันต่อสถาบันอุดมศึกษา 
 วิจยัสถาบนัเป็นวิจยัท่ีอาจพบว่ามีขั้นตอนการน าเสนอโครงร่างอย่างรวดเร็ว ซ่ึง
แตกต่างไปจากงานวิจยัท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผูว้ิจยัอาจท าเพียงคนเดียวหรือเป็นทีม
คณะวจิยัก็ได ้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (อาจจะไม่เกิน 4-6 เดือน) เพราะตอ้งการผลการศึกษา
และวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทนัต่อความตอ้งการสารสนเทศในแต่ละเร่ือง  ดงันั้น
บทบาทและความส าคญัของงานวิจยัเพื่อให้ทนัต่อความตอ้งการสารสนเทศในแต่ละเร่ือง 
ดงันั้นบทบาทและความส าคญัของงานวจิยัสถาบนัจึงสามารถแยกเป็นประเด็นเป็นขอ้ๆ ได้
ดงัต่อไปน้ี 
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1.  เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพครบถ้วนและมีส่วนส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : องคก์ารมหาชน) 

2.  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบว่า สถาบนัได้ด าเนินการตามบทบาท 
พนัธกิจ นโยบาย ภาระหนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

3.  เพื่อให้ไดข้อ้คน้พบแลว้น ามาวางแผนเพื่อการพฒันา ก าหนดเป็นนโยบายและ
การตดัสินใจ 

4.  เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการพฒันา ปรับปรุงตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
5.  เพื่อให้สถาบนัรู้ศกัยภาพและจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง ตลอดจนช้ีให้เห็น

ผลลพัธ์/ผลกระทบของงานดา้นต่างๆ 
6.  เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ น าไปสู่ความเป็นเลิศให้กบั

สถาบนัและเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาสถาบนั 
7.  การวิจยัสถาบนัเป็นกระบวนการสร้างระบบงานบริหารและวฒันธรรมองคก์ร

ท่ีเนน้การตรวจสอบตนเองและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (continuous self improvement) 
8.  การวิจัยสถาบันเป็นเคร่ืองมือบริหารท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ (decision 

making) และการบริหารการศึกษา (educational management) 
9.  การวิจยัสถาบนัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองค์กรท่ีเรียกว่า organization 

development 
 
กรอบแนวทางของการวจัิยสถาบัน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานอุดมศึกษาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
(National Center for Higher Education Management System (NCHEMS) ไดใ้ห้แนวคิดใน
การท าวจิยัสถาบนัเก่ียวขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นไวใ้น 5 องคป์ระกอบคือ 
 1.  โครงการวจัิยสถาบันด้านนิสิต/นักศึกษา (Student) 
      ข้อมูลด้านนิสิต/นักศึกษา ถือว่าเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการบริหารและการ
ตดัสินใจ เพราะถ้าสถาบนัอุดมศึกษาไม่มีนิสิต/นักศึกษาสถาบนันั้นก็อยู่ไม่ได้ ฉะนั้น 
สถาบนัก็ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อนิสิต/นกัศึกษาในดา้น 

- ขอ้มูลพื้นฐานหรือภูมิหลงัของผูเ้รียน 
- ขอ้มูลการเขา้เรียน 
- ความคาดหวงัของนิสิต/นกัศึกษา 
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-  ความพึงพอใจ/ทศันคติท่ีมีต่อสถาบนัหรือรูปแบบการเรียนการสอน  
  -  FTES จ  านวนนกัศึกษาเตม็เวลา 
  -  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 
  -  ระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ 
  -  สาเหตุการลาออกกลางคนัของนกัศึกษา 
  -  การส าเร็จการศึกษา 

-  ภาวการณ์ท างานของบณัฑิต เงินเดือน และปัญหาในการท างานของ  
บณัฑิต 

  -  ความพึงพอใจของประประกอบการท่ีบณัฑิตเขา้ท างาน 
  -  กิจกรรมสนบัสนุนการศึกษาช่วงท่ีเป็นนกัศึกษา 
  -  ความพึงพอใจ-ความคาดหวงั-ความคิดเห็นของนกัศึกษาในเร่ืองต่างๆ 
 2.  โครงการวจัิยสถาบันด้านบุคลากร ( Staff) 
      ในแต่ละสถาบนับุคลากรนั้นเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะในสถาบนั
ระดบัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีคุณภาพและศกัยภาพสูง เพื่อผลิตบณัฑิตและให้เป็นเลิศทาง
วชิาการ จึงควรท าวจิยัในดา้น 
  -  ขอ้มูล จ านวนคณาจารย ์คุณวฒิุ ความเช่ียวชาญทางวชิาการ การวจิยั 
  -  ขอ้มูลสภาพความเป็นอยู ่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
  -  ขอ้มูลความตอ้งการดา้นการพฒันาความรู้ ความกา้วหนา้ 
  -  ขอ้มูลดา้นค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจา้งและสวสัดิการอ่ืนๆ 
  -  ขอ้มูลดา้นขวญัและก าลงัใจ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั 
  -  สภาพความเป็นอยู ่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
  -  การเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
  -  การประเมินการสอน 
 3.  โครงการวจัิยสถาบันด้านหลกัสูตร/โปรแกรมการศึกษา (Program)  
      หลัก สู ต ร แ ต่ ล ะ วิ ช า นับ มี ค ว า มส า คัญม า ก ต่ อก า ร เ รี ย น ก า รสอน   
สถาบนัอุดมศึกษาบางสถาบนัไม่มีการนิยมการเปล่ียนแปลง ท าให้หลกัสูตรลา้สมยั ดงันั้น 
จึงควรท าวิจัยเพื่อหาข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยในยุค
โลกาภิวฒัน์ เช่น 
  -  ข้อมูลหลักสูตรและเน้ือหาของหลกัสูตรรวมทั้งความเหมาะสมของ
หลกัสูตรในปัจจุบนัและขอ้มูลแนวโนม้ท่ีจะเปิดหลกัสูตรเพิ่มในอนาคต 
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  -  ขอ้มูลจ านวนสถิติท่ีลงทะเบียนในแต่ละโปรแกรม จ านวนผูล้งทะเบียน
และจ านวนท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวนห้องเรียน จ านวนชัว่โมงการท างานของอาจารยต่์อ
สัปดาห์และภาระงาน 
  -  ขอ้มูลความพอใจ ทศันคติ และความตอ้งการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
การเรียน 
  -  ขอ้มูลกิจการเสริมหลกัสูตร/กิจกรรมเสริมวชิาการ 
  -  ขอ้มูลทิศทางในการพฒันา/ผลิตบณัฑิต/รูปแบบการผลิตบณัฑิต ฯลฯ 
  -  คุณภาพบณัฑิต 
  -  อตัราการส าเร็จการศึกษา 
  -  ประสิทธิภาพการผลิตบณัฑิต 
  -  การประเมินหลกัสูตร 
 4.  โครงการวจัิยด้านการเงิน/งบประมาณ (Finance) 
       เงินเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงาน จึงควรมีขอ้มูลในดา้นน้ีไว ้
เพื่อการตดัสินใจวา่จะขยายหรือคงไว ้หรือยบุเลิก หรือเปล่ียนแปลงจึงควรท าวจิยัในดา้น 
   -  ศึกษาวเิคราะห์งบประมาณค่าใชจ่้ายในอดีต-ปัจจุบนั 
   -  แหล่งเงินทุน/รายได/้การหาทุน/รายจ่าย 
   -  การคาดคะเนงบประมาณ 
   -  วธีิการบริหารและด าเนินดา้นงบประมาณ งบดุล งบลงทุนและ
ค่าใชจ่้ายของนิสิต/นกัศึกษา (Unit cost) 
 5.  โครงการวจัิยสถาบันด้านอาคารสถานทีแ่ละส่ิงอ านวยความสะดวก (Facility) 
      ปัจจุบนัอาคารและสถานท่ีนับว่ามีความส าคัญ เพราะเป็นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน ดงันั้น อาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษาทั้ง 3 ประเภทจึง
ควรท าวิจยัว่ามีครบถว้น พอเพียงหรือใช้ไม่คุน้ เช่นการใชท่ี้ดิน ประโยชน์ของห้องเรียน
หรือพื้นท่ีต่างๆ ในแต่ละอาคาร รวมทั้งสถานท่ีตั้งและสภาพส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 
 อยา่งไรก็ตามในสภาพปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษา มีภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน กล่าวคือตอ้ง
จดัท ารายงานประจ าปี, รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) และรายงานเพื่อ
การประเมินจากภายนอกท่ีตอ้งน าเสนอต่อสถาบนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี และมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับทราบ จึงท าให้ขอบเขตของการวิจยัสถาบนัขยายครอบคลุม
ภารกิจหลกัของสถาบนั ซ่ึงไดแ้ก่  1)  การผลิตบณัฑิต  2)  การวิจยั  3)  การบริการวิชาการ  
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และ  4)  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการบริหารภายในหรือ
แนวทางปฏิบติัท่ีด าเนินการแลว้ท าให้มัน่ใจไดว้า่ จะไดผ้ลผลิต (product) ซ่ึงในท่ีน้ีจะเนน้
เฉพาะท่ีนกัศึกษา ท่ีมีคุณภาพตามท่ีพึงประสงค ์ท าใหเ้กิดกระบวนการท่ีเรียกวา่การประกนั
คุณภาพภายในและจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับรองและตรวจสอบจากองค์การ
มหาชนคือ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ท่ีจะมาท าการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 5 ปี จึงท าให้ขอบข่ายของขอ้มูล
ท่ีสถาบนัตอ้งเตรียมการเพื่อวางแผนจะตอ้งมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน   
 ตัวอย่างรายช่ือโครงการวิจัยสถาบันที่ได้มีการด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ 
 1.  การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.  การประเมินระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 3.  ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีต่อระบบบริการสารสนเทศและ
การศึกษาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 4.  ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการใหบ้ริการของงานสารบรรณ 
 5.  สภาพความเป็นอยู ่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากร 
 6.  ความตอ้งการดา้นการพฒันาความรู้ ความกา้วหนา้ของบุคลากร 
 7.  การจดัการและการใชป้ระโยชน์หอ้งเรียน สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มของคณะวชิา 
 8.  ประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยรักษาความปลอดภยั 
 9.  การวเิคราะห์ความคุม้ทุนในการจดัเอกสารประกอบการประชุม 
 10. การวเิคราะห์แนวทางในการพฒันาความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 
 11. ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการเคาเตอร์ส่วนหนา้ 
 12. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเบิกจ่ายงบประมาณ-รายได ้
 13. สถิติการสูญเสียทรัพยากร/การส ารวจการจดัซ้ือตามแผน 
 14. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนและการ
ใหบ้ริการต่างๆ ทั้งในระหวา่งเรียนและภายหลงัจบการศึกษา 
 15. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์
 16. การเปรียบเทียบโอกาสในการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั 
 17. การศึกษาสาเหตุการพน้สภาพของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 18. การศึกษาบทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาในมหาวทิยาลยั 
 19. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตงานวจิยัของคณาจารย ์
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ส่วนส าคัญในวจัิยสถาบัน 
 งานวิจยัสถาบนัถือว่าเป็นงานวิจยัประเภทหน่ึงท่ีมุ่งเน้นให้เป็นงานวิจยัท่ีตอ้งการ
แก้ปัญหาให้กบัหน่วยงานหรือองค์กร และอาจก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมา จึงท าให้มี
ระเบียบวธีิวจิยั เช่นเดียวกนักบังานวจิยัทัว่ไป วจิยัสถาบนัท่ีดีมีส่วนท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1.  เป้าหมายในการท าวิจยัสถาบนั (goal) เม่ือสถาบนัตอ้งการแกปั้ญหาหรือคน้หา
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีการศึกษาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หน้าท่ี การบริหาร 
สภาพปัจจุบนั และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสถาบนั วา่มีอะไรท่ีเป็นปัญหา และตอ้งการแกไ้ข
เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาข้ึน ท าใหเ้กิด “ค าถามวจิยั” ซ่ึงเป็นโจทยปั์ญหา ท าให้ได้
เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น มีความชดัเจนและยงั      สามาร
บอกทิศทางของงานวจิยัได ้
 2.  พิจารณาและทบทวนปัญหาและเร่ืองท่ีจะวิจยั (Review the problem) งานวิจยั
สถาบนัท่ีดีควรมีการศึกษาสภาพปัญหาของส่ิงท่ีก าลงัจะวิจยัก่อน เพื่อท่ีจะไดท้ราบผลเสีย
หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นค าตอบได้ว่าหากไม่แก้ปัญหาดังกล่าวแล้วผลท่ีจะ
เกิดข้ึนหรือผลท่ีจะตามมาเป็นอย่างไร และในความเป็นไปได้ควรตรงตามนโยบาย 
วสิัยทศัน์ และสอดคลอ้งกบัสภาพงานเป็นส าคญัและมีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ และทนั
ต่อเวลา เป็นประเด็นท่ีผูบ้ริหารต้องการรู้ ต้องการค าตอบ และให้ความสนใจ ดังนั้ น
งานวิจยัสถาบนัจึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนความคิดท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อก าหนดวิธีการแกปั้ญหา
ไดต่้อไป 
 การเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาควรท่ีจะเขียนจากขอบเขตท่ีกวา้ง
หรือใหญ่แลว้ค่อยเล็กลงมา และเน้ือหาควรท่ีจะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั เม่ืออ่านแลว้จะ
สามารถส่ือความหมายไดดี้วา่มีอะไร ท าอะไร ศึกษาอะไร ความยาวไม่ควรสั้นเกินไปหรือ
ยาวเกินไป นอกจากน้ีควรมีขอ้มูลสนบัสนุน ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการศึกษา
ด้วย ไม่ใช่การน าข้อมูลท่ีอ่านจากหัวข้อแล้วคิดว่าใกล้เคียงแล้วน ามาเช่ือมโยงให้มี
ความสัมพันธ์กัน ทั้ งๆ ท่ีเป็นการศึกษาในประเด็นท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความ
คลุมเครือข้ึน ส่งผลให้ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาไม่เกิดคุณค่าทางวิชาการ
ของงานวจิยัสถาบนัได ้
 3.  ศึกษา อ่าน คน้เอกสาร (Survey Literatures) เป็นการสืบคน้ความรู้เดิมจาก
เอกสาร ส่ิงพิมพทุ์กชนิด (ท่ีมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและเร่ืองวิจยั) รวมทั้งแหล่งเวบ็
ไซดต่์างๆ เพื่อช่วยใหง้านวจิยัมีฐานและการอา้งอิงทางการคิดท่ีทนัสมยั เป็นสากลอยา่งถูก
หลกัวิชา และสามารถก าหนดวิธีวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม ศึกษาเพื่อใชส้ าหรับก าหนดกรอบ
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ความคิดในการท าวจิยั รวมทั้งการก าหนดวตัถุประสงค ์และขอบข่ายของงานและรวบรวม 
ประมวลสาระจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั เพื่อน าเสนอต่อไป 
 4.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research Objective) ในการตั้งวตัถุประสงคค์วรตั้ง
ให้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้และปัญหาวิจยั เป็นประโยคบอกเล่าท่ีมีความชัดเจน บอกให้รู้ว่า
ตอ้งการอะไร (ซ่ึงท่ีพบในปัจจุบนัจะเป็นการศึกษา เป็นวิเคราะห์ เป็นการตรวจสอบ) 
คน้หาอะไร อาทิเช่น ภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิต การจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน และหาข้อสรุปเพื่อท่ีจะน าไปปฏิบติัต่อไป เช่น แนวทางการปฏิรูปการ
จดัการอุดมศึกษา เป็นตน้ 
 5.  ประโยชน์ของการวิจยั (Significance) ระบุแนวทางการใช้ผลวิจยัในแง่มุม
ต่างๆ อาทิเช่น เพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันา ประยุกต ์แกไ้ขปัญหา ไดแ้นวปฏิบติั 
นโยบาย การวางแผนส าหรับอนาคต และการปรับวิสัยทศัน์ โดยหลกัส าคญัจะตอ้งมีความ
ชดัเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการเสนอแนะให้อยู่ในขอบข่ายของปัญหาและวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 
 6.  ก าหนดขอบเขตของการวิจยั (Scope) งานวิจยัสถาบันท่ีดีควรท่ีจะก าหนด
ขอบเขตของการวิจยัเฉพาะท่ีศึกษา โดยเฉพาะงานวิจยัสถาบนัซ่ึงมุ่งเนน้ในการแกปั้ญหา
ของสถาบัน จึงควรก าหนดขอบเขตของการวิจยัให้ชัดเจน มีการระบุตวัแปร ก าหนด
ระยะเวลา ขอบเขตพื้นท่ี สถานท่ีเก็บและรวบรวมขอ้มูล คุณลกัษณะของตวัแปรท่ีศึกษา 
และขอ้จ ากดัของการวจิยั 
 7.  สมมติฐานการวิจยั (Formulating research hypothesis)  ในประเด็นน้ีงานวิจยั
บางเล่มอาจมีหรือไม่มีก็ได ้เพราะการสร้างสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา
ท่ีจะท าการวจิยัวา่ควรจะเป็นไปในลกัษณะใด การก าหนดสมมติฐานท่ีดีควรสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์มีกรอบแนวคิดท่ีชดัเจน รัดกุม ไม่คลุมเครือ ตอ้งอธิบายหรือตอบค าถามได้
หมด สอดคล้องกบัความจริงท่ียอมรับได้ทัว่ไป สมเหตุสมผลตามทฤษฎีและความรู้ใน
ศาสตร์วิชานั้น สามารถตรวจสอบได้มีข้อมูลหลักฐานท่ีน ามาพิสูจน์ได้หรือเอกสาร
งานวิจยัท่ีค้นควา้มาอนุมาน (deductive) ใช้ภาษาถ้อยค าท่ีมีความชัดเจนเขา้ใจง่าย และ
สามารถคาดคะเนเพื่อตอบโจทยปั์ญหาการวจิยัได ้
 8.  ระเบียบวิธีวิจยั (Methodology) ควรเลือกวิธีวิจยัท่ีมีความเหมาะสม อธิบาย
ขั้นตอนการวิจยัท่ีชัดเจน มีขั้นตอนการวิจยัครบส าหรับแต่ละวตัถุประสงค์ ประชากร
ครอบคลุมทุกกลุ่มท่ีจะใหข้อ้มูล มีการระบุประชากร ระบุกลุ่มตวัอยา่งใหช้ดัเจน ควรแสดง
ถึงวธีิการด าเนินการ ระบุดว้ยวา่ไดก้ลุ่มตวัอยา่งมาไดอ้ยา่งไร จากไหน 
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  8.1 เคร่ืองมือในการวิจยัควรมีคุณภาพ แต่ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะไม่
ปรากฏรายละเอียดของเคร่ืองมือแต่ละชนิด ไม่มีความชัดเจนว่าเคร่ืองมือใดใช้กบักลุ่ม
ตวัอย่างใด และถา้เป็นไปไดค้วรไดรั้บการพิจารณาและตรวจสอบจากผูท่ี้เช่ียวชาญและ/
หรือผูท้รงคุณวฒิุ 
  8.2 การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดค้วรมีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม แต่
งานวจิยัสถาบนัส่วนใหญ่จะพบวา่ไม่แสดงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
  8.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล ส าหรับงานวิจยัสถาบนัไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ถิติวิจยั
ขั้นสูงอาจใชส้ถิติพื้นฐานก็สามารถตอบค าถามงานวจิยัไดแ้ลว้ อาทิเช่น ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ สถิติท่ีใช้ควรจะมีความเหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถค าถามการ
วจิยั วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 9.  การเขียนโครงการวิจยั (Research Proposal) เป็นการประมวลความคิดและ
แผนการวิจยัท่ีก าหนด เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินการวิจยัต่อไป และควรเขียนด้วย
ภาษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย ส่ือความหมายไดอ้ย่างเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงไดดี้ 
เขียนไม่วกวน ทุกประโยคในเคา้โครงการวิจยัควรเช่ือมโยงกนั มีความสมบูรณ์ เพื่อบอก
ให้รู้ว่าท าอะไร ท าไมถึงตอ้งท า ท าอยา่งไร ท าแลว้เกิดประโยชน์อย่างไร ใครจะเป็นผูใ้ช้
ประโยชน ์
 10.  การเตรียมการด าเนินการ เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือวิจยั หรืออาจ
เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ปรับแก้ไข จดัท าเคร่ืองมือ 
ตลอดจนติดต่อและประสานกบับุคคล/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
 11.  การด าเนินการรวบรวมขอ้มูล (Collection Data) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบติั
ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีน ามาตอบปัญหาการวิจยั ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการหาค าตอบ กลุ่มท่ีตอ้งการศึกษา ตอ้งถูกแหล่ง ถูกคน ถูก
ท่ี ถูกเวลาและถูกสถานการณ์ โดยด าเนินการตามแผนงานท่ีได ้  วางไว ้
 12.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย (Analysis of Data and 
Interpretation of Data) เป็นขั้นตอนท่ีน าข้อมูลดิบจากเคร่ืองมือท่ีได้ ซ่ึงอาจเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก และอ่ืนๆ มาท าการวิเคราะห์และประมวลผล
ตามกระบวนการ ในปัจจุบนัได้มีการน าเทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการด าเนินการขั้นตอนน้ีเป็นอยา่งมาก 
และย ังท าให้ข้อมูลท่ีได้มีความพร้อมและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน แต่ทั้ งน้ีก็ยงัข้ึนอยู่กับ
จรรยาบรรณของนกัวจิยัท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบและด าเนินการ 
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 13.  การเขียนรายงานการวิจยั (Research Report) เป็นการรายงานขอ้เท็จจริงท่ีได้
จากการศึกษาและการวิเคราะห์จากการด าเนินการวิจัย จะต้องเขียนด้วยภาษาท่ีส่ือ
ความหมายและก่อให้เกิดความเข้าใจได้มากท่ีสุด ค านึงถึงความชัดเจน กระชับ และ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีควรมีการตรวจร่างและทบทวนอย่างละเอียด เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 14.  การเผยแพร่งานวิจัย (Publish) เป็นการการน าเสนอข้อมูล/ผลท่ีได้จาก
การศึกษาและการวเิคราะห์อาจใชใ้นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั คือ 
  14.1  การน าเสนอปากเปล่าดว้ยถอ้ยค าท่ีสั้ น ไดใ้จความท่ีชดัเจน โดยใช้
ตาราง แผนภูมิ กราฟ ประกอบการน าเสนอ 
  14.2  การน าเสนอดว้ยบทคดัยอ่ โดยสรุปสั้นๆ ประมาณคร่ึงหนา้ถึงหน่ึง
หนา้กระดาษ มีรายละเอียดของความส าคญั ท่ีมาของปัญหา วิธีการด าเนินการ ผลท่ีไดจ้าก
การวจิยั 
  14.3  การน าเสนอด้วยรายงานฉบบัเต็ม ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
วชิาชีพ ประมาณ 10-15 หนา้ 
 
ปัญหาทีพ่บในงานวจัิยสถาบัน 
   วิจยัสถาบนัในสถาบันอุดมศึกษาในขณะน้ีขาดการวิเคราะห์สถานภาพท่ีเป็น
ทิศทางในอนาคต งานวิจยัสถาบนัส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสถานภาพท่ีเป็นอยู ่และมกัจะ
ตอบค าถามว่าเกิดอะไรข้ึนในปัจจุบนั แต่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารอยากได้นั้ นเป็นการวิเคราะห์
ภาพรวมในอนาคต ทิศทางในอนาคต ความเปล่ียนแปลงในอนาคต และไม่ใช่เฉพาะใน
สถาบนัของตวัเองเท่านั้น แต่ควรวเิคราะห์ไปถึงสถาบนัอ่ืนๆ พร้อมไปดว้ยเพื่อน าไปใชใ้น
การเปรียบเทียบต่อไป ซ่ึงในปัจจุบนัแนวคิดของวิจยัสถาบนัยงัสามารถเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานท่ีได้ตั้งไว ้หรือเปรียบเทียบกบัสถิติท่ีผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ี
ก าหนดไว ้หรือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารหรือองคก์รไดต้ั้งไว ้
 นอกจากน้ียงัพบว่านกัวิจยัท่ีด าเนินการวิจยัสถาบนันั้นจะคุน้เคยกบัการวิเคราะห์
ขอ้มูลแบบดั้งเดิม ท าให้งานวิจยัหลายเร่ืองชา้และไม่ทนักาล เพราะถา้พูดถึงงานวิจยัแลว้
ทุกคนจะนึกถึงกระบวนการวิจยั เทคนิคการวิจยั การออกแบบงานวิจยั การเขียนรายงาน 
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช้าท าให้ผูบ้ริหารบางคนมีความรู้สึกวา่การวิจยัสถาบนัไม่ไดมี้ส่วน
ช่วยอะไร ในท่ีสุดผูบ้ริหารก็จะตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ของตวัเองในการตดัสินใจ ดงันั้นการ
ท างานวิจยัสถาบนัจึงควรท่ีจะตอ้งค านึงและมุ่งวิเคราะห์คุณภาพการผลิตและความคุม้ทุน
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ของการผลิต จะตอ้งมุ่งสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงของสถาบนัอุดมศึกษา นกัวิจยัสถาบนั
หรืองานวิจยัสถาบนัจึงควรท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่งานวิจยัเชิงคุณภาพ งานวิจยัเชิงทิศทาง 
งานวจิยัท่ีแสดงถึงความเคล่ือนไหวท่ีควรจะเป็นไปในอนาคต 
 นอกจากน้ียงัพบปัญหาในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  สถาบนับางแห่งยงัไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงกบังานวิจยัสถาบนั ซ่ึง
เท่ากบัไม่ให้ความส าคญัต่องานวิจยัสถาบนั หรือกล่าวไดอี้กประเด็นหน่ึงว่าผูบ้ริหารไม่
เห็นความส าคญัต่องานวิจยัสถาบนัเอง ทั้งๆ ท่ีผลงานวิจยัสถาบนัท่ีมีคุณภาพจะสามารถ
น ามาใชใ้นการบริหารและวางแผนภายในสถาบนัได ้
 2.  สถาบนับางแห่งไดจ้ดัสรรงบประมาณท่ีใชด้ าเนินการวิจยัสถาบนัค่อนขา้งนอ้ย
ซ่ึงไม่สามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรภายในสถาบนัไดท้  าวจิยั 
 3.  สถาบนัไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการวิจยัท่ีเนน้ให้บุคคลภายนอกเขา้มามีบทบาท
ในการแสดงความคิดเห็น หรือใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางของสถาบนั
หรือการพฒันาสถาบนั 
 4.  การด าเนินการวจิยัสถาบนันั้นผูว้จิยัส่วนใหญ่ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยั ซ่ึงท าให้ผูต้อบแบบสอบถามนั้นเกิดความเบ่ือหน่วยจนอาจให้ขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบั
ขอ้เท็จจริงได ้ดงันั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจึงควรใช้วิธีการใหม่ๆ เขา้มาแทน โดยอาศยั
ขอ้มูลจากเอกสาร จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์ หรือการเก็บขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์
ของสถาบนัใหม้ากข้ึน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน ถูกตอ้งและตรงประเด็นยิง่ข้ึน 
 
สรุป 
 วิจยัสถาบนัในสถาบนัอุดมศึกษานับว่าก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันา
สถาบนั โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนั เพราะผลท่ีได้จากวิจยัสถาบนัจะท าให้เกิด
สารสนเทศ หรือฐานขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยั ถูกตอ้ง สัมพนัธ์กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
สถาบนั และยงัเป็นสารสนเทศท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ ท่ีเรียกใชไ้ดท้นัเวลา เพื่อช่วยให้
ผูบ้ริหารสถาบนัใช้ในการตดัสินใจและวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้สถาบนัรู้ศกัยภาพ 
และจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง และท่ีส าคญัคือการวิจยัสถาบนัจ าเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน และการสร้างความเป็นเลิศใหก้บัสถาบนั 
 การพฒันาศกัยภาพของการวิจยัสถาบัน ควรเร่ิมจากการพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้และประสบการณ์ในงานวิจยัสถาบนั พร้อมๆ กบัผูบ้ริหารควรเห็นความส าคญั 
ตระหนกัและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเพียงพอและจริงจงั ตลอดจนสถาบนัควรก าหนดระบบ
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และกลไกการเผยแพร่ผลการวิจยัสถาบนั มีกลไกการติดตาม การปรับปรุงและพฒันา ท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีวธีิคิดแบบวจิยัในวฒันธรรมของการบริหารองคก์ร 
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มาตรการรองรับและสภาพคล่องของธนาคารพาณชิย์ไทย กรณเีกดิวกิฤตสถาบันการเงิน 
 

 บุศรินทร์  ศุทธางกูร 
บุญธรรม  รจิตภิญโญเลศิ 

 
บทคัดย่อ 

การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝากพ.ศ.2551 ส่งผลให้การ

คุม้ครองเงินฝากแบบเต็มจ านวนจะส้ินสุดลง เงินฝากไม่ไดรั้บการคุม้ครองทั้งหมด ดงันั้น

อาจส่งผลให้ผูฝ้ากเงินมีความระมดัระวงัในการฝากเงินและให้ความส าคญัในการบริหาร

เงินฝาก ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามาตรการรองรับในการจ่ายคืนเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทย วเิคราะห์สภาพคล่องและความสามารถในการจ่ายคืนเงินฝาก ในกรณี

ท่ีธนาคารมีสินทรัพยห์มุนเวยีนไม่เพียงพอต่อการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผูฝ้ากเงิน  

การศึกษาวิเคราะห์จากการจ าลองสถานการณ์กรณีการเกิดวิกฤตการณ์ทาง

การเงินส่งผลให้ปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชยล์ดลง เปรียบเทียบเงินฝากลดลงใน 3 

กรณี คือ ปริมาณเงินฝากลดลงท่ีร้อยละ 20 (Bad Case) ร้อยละ 30 (Worse Case) และร้อย

ละ 40 (Worst Case) ในการระดมทุนจะค านึงถึงตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่าท่ีสุดและอตัราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio) ของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ผลการศึกษามาตรการรองรับและนโยบายในการจ่ายคืนเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย พบวา่ กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีสภาพคล่องดีท่ีสุด กลุ่มธนาคารใหญ่มีสภาพ
คล่องดีและกลุ่มธนาคารขนาดกลางมีสภาพคล่องปานกลาง จากการวิเคราะห์เชิง
สถานการณ์กรณีเงินฝากลดลงธนาคารขนาดเล็กจะประสบปัญหาสภาพคล่องเพียงเล็กนอ้ย 
ธนาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่จะประสบปัญหาสภาพคล่องมากกว่า การวิเคราะห์
ตน้ทุนทางการเงินในการระดมทุนของธนาคารพาณิชยพ์บว่า กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่มีผลการศึกษาในแนวทางเดียวกัน คือ ควรระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญั กลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดกลางผลการศึกษาแตกต่างกนัตามรายธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกควรระดมทุนโดยการออกหุน้กูแ้ละกลุ่มท่ีสองควรระดมทุนโดยการออกหุ้น
สามญั กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กผลการศึกษาแตกต่างกนัตามรายธนาคาร โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นธนาคารท่ีมีความสามารถในการจ่ายคืนเงินฝากดีมาก กลุ่มท่ี
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สองควรระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้และกลุ่มท่ีสามควรระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาตน้ทุนทางการเงินและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
ของแต่ละธนาคาร 

 
บทน า 

ในระบบการเงินการธนาคาร ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการด ารงสถาบนัการเงินคือ
ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อสถาบนัการเงินว่าเม่ือฝากเงินแล้วจะได้รับเงินคืนเม่ือ
ถอนเงิน แมว้า่สถาบนัการเงินนั้นจะมีปัญหาสภาพคล่องหรือถูกปิดกิจการก็ตาม ดงันั้นเพื่อ
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูฝ้ากเงิน จึงมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน
และเร่ิมมีการประกนัเงินฝาก มีการริเร่ิมจดัท ากฎหมายเพื่อให้มีการจดัตั้งสถาบนัคุม้ครอง
เงินฝาก ซ่ึงเดิมใชช่ื้อวา่สถาบนัประกนัเงินฝาก ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นช่ือสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝาก มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการคุม้ครองเงินฝากให้แก่ผูฝ้ากเงินไม่ให้ต่ืน
ตระหนกเม่ือมีข่าวสถาบนัการเงินมีปัญหา และเป็นการลดภาระภาครัฐในการดูแลผูฝ้าก
เงินในกรณีสถาบนัการเงินประสบปัญหา  

การเปล่ียนแปลงส าคญัคร้ังหน่ึงของระบบสถาบนัการเงินไทยคือ การบงัคบัใช้

พระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ซ่ึงจะส่งผลให้การคุม้ครองเงินฝากแบบ

เตม็จ านวนจะส้ินสุดลง และสถาบนัคุม้ครองเงินฝากจะเร่ิมจ ากดัวงเงินคุม้ครองเงินฝาก ซ่ึง

การลดวงเงินคุม้ครองเงินฝากเป็นล าดบัขั้นน้ี เพื่อให้ผูฝ้ากเงินไดป้รับตวัโดยเฉพาะผูฝ้าก

เงินรายใหญ่ 

ตารางที ่1  วงเงินคุม้ครองเงินฝาก 

ปีที่ วงเงินคุ้มครองเงินฝาก 

ระยะเวลา จ านวนเงินทีคุ้่มครอง 

1 11 ส.ค.51 - 10 ส.ค. 52 เตม็จ านวน 

2 11 ส.ค.52 - 10 ส.ค. 53 เตม็จ านวน 

3 11 ส.ค.53 - 10 ส.ค. 54 เตม็จ านวน 

4 11 ส.ค.54 - 10 ส.ค. 55 ไม่เกิน 50 ลา้นบาท/รายผูฝ้าก/สถาบนัการเงิน 

5 11 ส.ค.55 เป็นตน้ไป ไม่เกิน 1 ลา้นบาท/รายผูฝ้าก/สถาบนัการเงิน 
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ท่ีมา: สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก, 2554  

อย่างไรก็ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2555 ได้

อนุมติัขยายเวลาการคุม้ครองเงินฝากบญัชีละ 50 ลา้นบาทต่อรายผูฝ้ากต่อสถาบนัการเงิน 

ตามพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝากพ.ศ.2551  ออกไปอีก 3 ปีจนถึงปีพ.ศ.2558 

จากเดิมท่ีจะตอ้งส้ินสุดในวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 และเร่ิมคุม้ครองบญัชีละ 1 ลา้นบาท

ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทั้งน้ีการขยายเวลาการคุม้ครองเงินฝากออกไปอีก 3 ปี 

เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กับสถาบนัการเงินและลดความได้เปรียบเสียเปรียบ

ระหว่างธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากธนาคารของรัฐมีรัฐบาลถือหุ้นอยู่

ในทางพฤตินยัจึงถือวา่เป็นการคุม้ครองเงินฝากเตม็จ านวน ท าให้การแข่งขนัเป็นไปไดย้าก 

ขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจยุโรปยงัมีความ

อ่อนไหว จึงจ าเป็นตอ้งให้ผูฝ้ากเงินเกิดความมัน่ใจต่อระบบสถาบนัการเงินและลดการ

เคล่ือนยา้ยเงินฝากระหว่างสถาบันการเงินด้วย โดยระหว่างน้ีกระทรวงการคลังและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะทบทวนวงเงินคุม้ครองใหม่ ในเบ้ืองตน้คาดว่าหลงัครบ 3 ปีหรือ

เร่ิมปีพ.ศ.2559 จะปรับลดวงเงินคุม้ครองท่ี 25 ล้านบาทต่อรายผูฝ้ากต่อสถาบนัการเงิน 

และลดลงเหลือ 1 ลา้นบาทตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 เป็นตน้ไป 

การจ ากดัวงเงินคุม้ครองเงินฝากส่งผลให้เงินฝากไม่ไดรั้บการคุม้ครองทั้งหมด

หากมีจ านวนเงินสูงกวา่วงเงินคุม้ครอง นัน่หมายความวา่การฝากเงินก็มีความเส่ียงเช่นกนั 

นอกจากน้ีการลดวงเงินคุม้ครองเงินฝากอาจส่งผลให้ผูฝ้ากเงินมีความระมดัระวงัในการ

ฝากเงินและให้ความส าคญักบัการบริหารเงินมากยิ่งข้ึน อนัเน่ืองมาจากการฝากเงินมีความ

เส่ียงเพิ่มข้ึน 

ประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาน้ีคือ เม่ือพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝากพ.ศ.2551 มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ การคุม้ครองเงินฝากเปล่ียนแปลงไปเป็นการคุม้ครองเงิน
ฝากแบบไม่เต็มจ านวน ส่งผลให้การฝากเงินมีความเส่ียงมากข้ึน จะมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงเงินฝากในธนาคารพาณิชยไ์ทยอย่างไร และหากปริมาณเงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์ลดลง ธนาคารจะมีความสามารถในการช าระคืนเงินฝากให้กับผูฝ้ากเงินได้ดี
เพียงใด รวมทั้งจะมีมาตรการรองรับอย่างไรในการคืนเงินฝากให้กับผูฝ้ากเงิน ดังนั้น
การศึกษาน้ีตอ้งการศึกษาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการจ่ายคืนเงินฝากและแนว
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ทางแกไ้ขของธนาคารพาณิชยไ์ทย หลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝากพ.ศ.2551  ซ่ึงธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินสามารถน าผลการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาถึงสภาพคล่องและความสามารถในการจ่ายคืนเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยกรณีเกิดวิกฤตสถาบนัการเงิน หลงัการประกาศใช้พระราชบญัญติั
สถาบนัคุม้ครองเงินฝากพ.ศ.2551 

2.  เพื่อศึกษามาตรการรองรับและแนวทางในการระดมทุนของธนาคาร
พาณิชย์ไทยกรณีเกิดวิกฤตสถาบนัการเงิน ในกรณีท่ีธนาคารมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่
เพียงพอต่อการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผูฝ้ากเงิน 
 
วธีิการวจัิย 
1.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิทั้งหมด ไดแ้ก่ ขอ้มูลงบดุลของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยรายธนาคารโดยน าขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของ
ธนาคารพาณิชยน์ั้น ข้อมูลทุติยภูมิอ่ืนๆ ได้จากการค้นควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยไ์ทย สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หนังสือ เอกสาร วารสาร

ส่ิงพิมพแ์ละเวบ็ไซตต่์าง ๆ  

2.  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาสภาพคล่องและมาตรการรองรับของธนาคาร

พาณิชย์ไทยกรณีเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน มีล าดับขั้นตอนในการศึกษาและแนวทาง

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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2.1  การแบ่งกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย 

การแบ่งกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สามารถแบ่งกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์ท าการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของสินทรัพย์

ของธนาคารพาณิชยไ์ทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2553 ไดแ้ก่  

กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ 4 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย ์ 

กลุ่มธนาคารขนาดกลาง 4 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหาร

ไทย ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย  

กลุ่มธนาคารขนาดเล็ก 9 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)

ธนาคารยโูอบี ธนาคารทิสโก ้ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไอซีบี

ซี(ไทย) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพื่อรายย่อย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยและ

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย ์ 

2.2  การวเิคราะห์โดยการจ าลองสถานการณ์ (Scenario Analysis)  

การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการจ าลองสถานการณ์ (Scenario Analysis) 

โดยน าขอ้มูลวิกฤตการณ์ทางการเงินในต่างประเทศท่ีส่งผลให้ปริมาณเงินฝากในธนาคาร

พาณิชยล์ดลง มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้จ  าลองสถานการณ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล

วกิฤตการณ์ทางการเงินในต่างประเทศท่ีส่งผลให้ปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชยล์ดลง 

ไดจ้ากขอ้มูลในหนงัสือ This Time Is Different (Reinhart and Rogoff, 2009) ซ่ึงเป็น

หนังสือท่ีรวบรวมขอ้มูลวิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเคยเกิดข้ึนในหลายประเทศ ส่งผลให้

ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารลดลงในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

ประเทศสเปนเกิดวิกฤตการณ์ธนาคารในปี ค.ศ.1978-1983 ธนาคาร 24 แห่ง

ได้รับความช่วยเหลือ ธนาคาร 4 แห่งได้รับการช าระหน้ี ธนาคาร 4 แห่งถูกควบรวม 

ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง 20 ธนาคารเปล่ียนสถานะเป็นธนาคารของรัฐบาล ซ่ึง

ธนาคาร 52 ธนาคารจากทั้งหมด 110 ธนาคารประสบปัญหาเก่ียวกบัความสามารถในการ
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ช าระหน้ี ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูฝ้ากเงินเป็นอยา่งมาก เงินฝากลดลงคิดเป็นร้อยละ 20 

ของเงินฝากทั้งหมดในระบบ  

ประเทศไนจีเรียเกิดวิกฤตการณ์ธนาคารในปีค.ศ.1992-1995 ในปี 1993 

วิกฤตการณ์ส่งผลให้ธนาคารล้มละลาย เงินฝากลดลงคิดเป็นร้อยละ 20 ของสินทรัพย์

ทั้งหมดในระบบธนาคาร และยงัส่งผลใหป้ริมาณเงินฝากในระบบลดลงร้อยละ 22 ของเงิน

ฝากทั้งหมดในระบบ  

ประเทศลิทวัเนียเกิดวกิฤตการณ์ธนาคารในปีค.ศ.1995-1996 ส่งผลให้ธนาคาร

เอกชนลม้เหลว 3 แห่ง เงินฝากระบบธนาคารลดลงร้อยละ 29 ของเงินฝากทั้งหมดในระบบ  

ประเทศฟินแลนด์เกิดวิกฤตการณ์ธนาคารในปีค.ศ.1991-1994 ธนาคารขนาด

ใหญ่ (Skopbank) ล่มสลายและถูกเขา้แทรกแซง ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากในระบบ

ธนาคารเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีรัฐบาลยงัเขา้ควบคุมธนาคารอีก 3 ธนาคาร ซ่ึงมีเงินฝาก

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 31 ของเงินฝากทั้งหมดในระบบ  

ประเทศเวเนซูเอลาเกิดวกิฤตการณ์ธนาคารในปีค.ศ.1993-1995 ธนาคารท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศปิดกิจการ มีธนาคารท่ีขาดสภาพคล่องอยา่งรุนแรงโดยมีสัดส่วน

ของเงินฝากลดลงร้อยละ 35 ของเงินฝากทั้งหมดในระบบ ขณะเดียวกนัรัฐบาลมีการเขา้

แทรกแซงธนาคาร 47 ธนาคาร เงินฝากลดลงคิดเป็นร้อยละ 50 ของเงินฝากทั้งหมดใน

ระบบ ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในสถาบนัการเงินของผูฝ้ากเงินเป็นอยา่งมาก  

จากการศึกษาน้ีพบวา่วิกฤตการณ์ธนาคารท่ีเคยเกิดข้ึนในหลายประเทศ ส่งผล

ใหป้ริมาณเงินฝากในระบบธนาคารลดลงในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์พบวา่

วกิฤตการณ์ธนาคารส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากลดลงตั้งแต่ร้อยละ 20-50 จึงน าขอ้มูล

ดงักล่าวมาใช้ในการจ าลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ถึงมาตรการรองรับและสภาพคล่อง

ของธนาคารพาณิชยไ์ทย กรณีเกิดวิกฤตสถาบนัการเงิน โดยแบ่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ปริมาณเงินฝากลดลงใน 3 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 ปริมาณเงินฝากลดลงร้อยละ 20 (Bad Case) 

กรณีท่ี 2 ปริมาณเงินฝากลดลงร้อยละ 30 (Worse Case) 

กรณีท่ี 3 ปริมาณเงินฝากลดลงร้อยละ 40 (Worst Case) 
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การศึกษาคร้ังน้ีจ  าลองสถานการณ์กรณีเกิดวิกฤตสถาบนัการเงิน ส่งผลให้เงิน

ฝากลดลง สอดคล้องกบัการศึกษาของสุกิจ  แจ่มจิตรตรง(2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมผูฝ้ากรายใหญ่ภายใตก้ฎหมายการประกนัเงินฝาก: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่การจ ากดัวงเงินคุม้ครองเงินฝาก อาจส่งผลกระทบให้ผู ้

ฝากรายใหญ่ลดสัดส่วนการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินลงและอาจมีการเคล่ือนยา้ยเงินฝาก

ไปยงักลุ่มสินทรัพยอ่ื์น จากการศึกษาช้ินน้ีแสดงให้เห็นวา่การจ ากดัวงเงินคุม้ครองเงินฝาก

อาจมีผลใหพ้ฤติกรรมการฝากเงินและการบริหารเงินฝากหรือสินทรัพยข์องผูฝ้ากรายใหญ่

เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในจ านวนเกินกวา่วงเงินคุม้ครองมี

ความเส่ียงมากข้ึนและผูฝ้ากมีความระวงัเงินฝากมากยิ่งข้ึน ดงันั้นหากเกิดวิกฤตสถาบนั

การเงินผูฝ้ากเงินอาจแห่ถอนเงิน ส่งผลใหเ้งินฝากในสถาบนัการเงินลดลงได ้  

2.3  จากการจ าลองสถานการณ์ท่ีก าหนด พิจารณาสภาพคล่องและ

ความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

2.3.1  การวเิคราะห์สภาพคล่อง วเิคราะห์จากอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อ

เงินรับฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อเงินรับฝาก     =     สินทรัพยห์มุนเวยีน  

                  เงินรับฝาก 

2.3.2  การวเิคราะห์เชิงสถานการณ์ จากการจ าลองสถานการณ์เงินฝากลดลงทั้ง 

3 กรณี พิจารณาสภาพคล่องและความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคาร จาก

สินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล วิเคราะห์สภาพคล่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีสามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดไดร้วดเร็วท่ีสุด ไดแ้ก่ เงินสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

และเงินลงทุนเพื่อคา้ เปรียบเทียบกบัปริมาณเงินฝากท่ีลดลง 3 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ค านวณปริมาณเงินฝากท่ีลดลงร้อยละ 20  เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์

หมุนเวยีนในงบดุล วา่มีเพียงพอต่อการรองรับการถอนเงินฝากของผูฝ้ากเงินหรือไม่ 

กรณีท่ี 2 ค านวณปริมาณเงินฝากท่ีลดลงร้อยละ 30  เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์

หมุนเวยีนในงบดุล วา่มีเพียงพอต่อการรองรับการถอนเงินฝากของผูฝ้ากเงินหรือไม่ 
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กรณีท่ี 3 ค านวณปริมาณเงินฝากท่ีลดลงร้อยละ 40  เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์

หมุนเวยีนในงบดุล วา่มีเพียงพอต่อการรองรับการถอนเงินฝากของผูฝ้ากเงินหรือไม่ 

2.4  กรณีท่ีสินทรัพยห์มุนเวียนไม่เพียงพอต่อการช าระคืนเงินฝาก วิเคราะห์ถึง

มาตรการรองรับของธนาคารพาณิชยใ์นการช าระคืนเงินฝาก 

ในกรณีท่ีสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลไม่เพียงพอต่อการช าระคืนเงินฝาก 

ธนาคารพาณิชยต์อ้งท าการระดมทุนเพื่อการช าระคืนเงินฝากแก่ผูฝ้ากเงิน โดยพิจารณาจาก

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม โดยมีทางเลือกในการระดมทุน คือ การออกหุ้นกูแ้ละการ

ออกหุน้สามญั โดยทั้ง 2 ทางเลือกมีการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงิน ดงัน้ี  

2.4.1  การออกพนัธบตัร (หุน้กู)้  

การออกพนัธบตัรหรือหุ้นกูภ้าคเอกชน พิจารณาตน้ทุนของเงินทุน (Cost of 

Capital) จากผลรวมอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (Risk Free Rate) กับอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Risk Premium)  

อตัราดอกเบ้ียหุน้กู ้= อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล + อตัราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม 

2.4.2  การออกหุน้สามญั 

การออกหุน้สามญัเพื่อระดมเงินทุนพิจารณาตน้ทุนของเงินทุนโดยค านวณจาก

แบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) ท่ีพฒันาจาก

แนวคิดของ William F. Shape ดงัน้ี (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547) 

     ifmfi RRERRE   

โดยท่ี 

 iRE  คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากหลกัทรัพย ์i 

 mRE คือ อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด 

fR       คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

i        คือ ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i 

 

 

DP
U



29 

 

2.5  การวเิคราะห์มาตรการในการระดมทุน พิจารณาตน้ทุนทางการเงินและ

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

กรณีท่ีสินทรัพยห์มุนเวยีนในงบดุลไม่เพียงพอต่อการช าระคืนเงินฝาก ธนาคาร

พาณิชยต์อ้งท าการระดมทุนเพื่อการช าระคืนเงินฝากแก่ผูฝ้ากเงิน โดยการออกหุ้นกูห้รือ

ออกหุ้นสามญั พิจารณาเลือกการระดมทุนท่ีมีมูลค่าต้นทุนทางการเงินท่ีต ่าท่ีสุด เม่ือ

วเิคราะห์มูลค่าตน้ทุนทางเงินแลว้ ธนาคารพาณิชยย์งัตอ้งพิจารณาอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ

สินทรัพยเ์ส่ียง(BIS Ratio) ซ่ึงหากจะระดมทุนจากการออกหุ้นกูธ้นาคารตอ้งพิจารณา

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ท่ีธนาคารตอ้งด ารงไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 8.50 ตาม

เกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  

2.6  สรุปผลทางเลือกท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชใ้นการแกปั้ญหา 

สรุปผลทางเลือกท่ีธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งควรใช้ในการแก้ปัญหา โดย

พิจารณาจากตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Capital) ท่ีต  ่าท่ีสุด วิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน

ทางการเงินท่ีต ่าท่ีสุดกบัปริมาณความตอ้งการเงินสดในการคืนผูฝ้าก รวมทั้งพิจารณาถึง

การด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงและความ

เหมาะสมของแต่ละธนาคาร สรุปผลทางเลือกในการด าเนินการแกไ้ข  

 

ผลการวจัิย 

1.  การวเิคราะห์สภาพคล่อง  

จากการวเิคราะห์อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อเงินรับฝากของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยพบวา่ 

กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 20.21  

กลุ่มธนาคารขนาดกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 19.49  

กลุ่มธนาคารขนาดเล็ก มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 27.73  

สรุปผลการวเิคราะห์สภาพคล่องจากอตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินรับ

ฝาก กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีสภาพคล่องสูงท่ีสุด กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีสภาพคล่องดี

และกลุ่มธนาคารขนาดกลางมีสภาพคล่องนอ้ยท่ีสุด  
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2.  การวเิคราะห์เชิงสถานการณ์ 

จากการวเิคราะห์เชิงสถานการณ์กรณีเงินฝากในธนาคารพาณิชยล์ดลง 3 กรณี 

คือ กรณีเงินฝากลดลงร้อยละ 20(Bad Case) ร้อยละ 30(Worse Case) และร้อยละ 40(Worst 

Case) พบวา่ 

กรณีเงินฝากลดลงร้อยละ 20 (Bad Case) ธนาคารขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพย์

หมุนเวียนไม่เพียงพอ คือ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ อาจตอ้งท าการ

ระดมทุนเพื่อจ่ายคืนเงินฝาก ธนาคารขนาดกลางท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียนไม่เพียงพอ คือ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต ส่วนธนาคารขนาดเล็กมีสินทรัพยห์มุนเวียน

เพียงพอและบางธนาคารมีสินทรัพยห์มุนเวียนไม่เพียงพอในจ านวนน้อย ดงันั้นหากเกิด

กรณีเงินฝากลดลงร้อยละ 20 อาจส่งผลกระทบดา้นสภาพคล่องต่อธนาคารขนาดใหญ่และ

ธนาคารขนาดกลางบางธนาคาร ส่วนธนาคารขนาดเล็กอาจไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กนอ้ย

เท่านั้น 

กรณีเงินฝากลดลงร้อยละ 30 (Worse Case) ธนาคารขนาดใหญ่และธนาคาร

ขนาดกลางมีสินทรัพยห์มุนเวียนไม่เพียงพอทั้งหมด ธนาคารตอ้งท าการระดมทุนเพื่อจ่าย

คืนเงินฝาก ส่วนธนาคารขนาดเล็กมีเพียงธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ฯ และธนาคารเมกะ

สากลพาณิชยเ์ท่านั้นท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพียงพอ ดงันั้นหากเกิดกรณีเงินฝากลดลงร้อย

ละ 30 อาจส่งผลกระทบดา้นสภาพคล่องต่อธนาคารขนาดใหญ่และธนาคารขนาดกลาง

มากกวา่ธนาคารขนาดเล็ก 

กรณีเงินฝากลดลงร้อยละ 40 (Worst Case) ธนาคารขนาดใหญ่และธนาคาร

ขนาดกลางมีสินทรัพยห์มุนเวียนไม่เพียงพอทั้งหมด ธนาคารตอ้งท าการระดมทุนเพื่อจ่าย

คืนเงินฝาก ส่วนธนาคารขนาดเล็กมีเพียงธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ฯ ธนาคารเดียว

เท่านั้นท่ีมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพียงพอ ดงันั้นหากเกิดกรณีเงินฝากลดลงร้อยละ 40 อาจ

ส่งผลกระทบดา้นสภาพคล่องต่อธนาคารขนาดใหญ่และธนาคารขนาดกลางเป็นอยา่งมาก 

รวมทั้งอาจส่งผลกระทบดา้นสภาพคล่องธนาคารขนาดเล็กดว้ย 
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3.  การวเิคราะห์ต้นทุนทางการเงิน 

ตารางที ่2  สรุปตน้ทุนทางการเงินธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 
ธนาคาร 

ค่าเฉลีย่ต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 

ออกหุ้นกู้  ออกหุ้นสามัญ 

 
ธนาคารขนาดใหญ่รวม (4 แห่ง) 17.43 18.49 

 
ธนาคารขนาดกลางรวม (3 แห่ง) 19.45 18.73 

 
ธนาคารขนาดเล็กรวม (3 แห่ง) 20.99 12.98 

 
ค่าเฉลีย่ธนาคารพาณชิย์ไทยทั้งระบบ (10 แห่ง) 

 
16.91 

  ท่ีมา: จากการค านวณ 

4.  การวเิคราะห์มาตรการในการระดมทุน 

กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ เม่ือเงินฝากลดลงส่งผลให้อตัราส่วนเงินกองทุนต่อ

สินทรัพยเ์ส่ียงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดทุกธนาคาร ดงันั้นธนาคาร

ขนาดใหญ่จึงตอ้งท าการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญัทั้งหมด เน่ืองจากการระดมทุน

โดยการออกหุ้นสามญันอกจากจะเป็นการระดมทุนเพื่อจ่ายคืนผูฝ้ากแล้ว ยงัส่งผลให้

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ก าหนดดว้ย 

กลุ่มธนาคารขนาดกลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(กรณีเงินฝากลดลงร้อยละ20)

และธนาคารธนชาต เม่ือเงินฝากลดลงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงยงัคงสูงกว่า

เกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด กรณีน้ีสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได ้

ส่วนธนาคารอ่ืนเม่ือเงินฝากลดลงส่งผลให้อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงต ่ากว่า

เกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด จึงตอ้งท าการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญั  

การระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญันอกจากจะเป็นการระดมทุนเพื่อจ่ายคืนผูฝ้ากแลว้ ยงั

ส่งผลให้อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนดดว้ย 

 กลุ่มธนาคารขนาดเล็ก เม่ือเงินฝากลดลงธนาคารขนาดเล็กส่วนใหญ่มีอตัราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงต ่ากวา่เกณฑ์ ยกเวน้ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) และธนาคารเมกะ

DP
U



32 

 

สากลพาณิชยท่ี์มีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงยงัสูงกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด และในบางธนาคารท่ีไม่มีการออกจ าหน่ายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

ธนาคารอาจตอ้งกูย้ืมเงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือแหล่งเงินทุนอ่ืนเพื่อการจ่ายคืนเงิน

ฝากแก่ผูฝ้ากเงิน  

 

อภิปรายผล 

การศึกษามาตรการรองรับและสภาพคล่องของธนาคารพาณิชยไ์ทย กรณีเกิดวิกฤต

สถาบนัการเงิน จากการวิเคราะห์อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อเงินรับฝากพบว่า กลุ่ม

ธนาคารขนาดเล็กมีสภาพคล่องดีท่ีสุด กลุ่มธนาคารใหญ่มีสภาพคล่องดีและกลุ่มธนาคาร

ขนาดกลางมีสภาพคล่องปานกลาง จากการวิเคราะห์เชิงสถานการณ์กรณีเงินฝากลดลง 

ธนาคารขนาดเล็กจะประสบปัญหาสภาพคล่องเพียงเล็กนอ้ย ธนาคารขนาดกลางและขนาด

ใหญ่จะประสบปัญหาสภาพคล่องมากกวา่ และจากการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินในการ

ระดมทุนเพื่อจ่ายคืนเงินฝากแก่ผูฝ้าก พบวา่ กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มีผลการศึกษา

ในแนวทางเดียวกนั คือ ควรระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญั กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาด

กลางผลการศึกษาแตกต่างกนัตามรายธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกควรระดม

ทุนโดยการออกหุ้นกู้และกลุ่มท่ีสองควรระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญั กลุ่มธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็กผลการศึกษาแตกต่างกนัตามรายธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม

แรกเป็นธนาคารท่ีมีความสามารถในการจ่ายคืนเงินฝากดีมาก กลุ่มท่ีสองควรระดมทุนโดย

การออกหุ้นกูแ้ละกลุ่มท่ีสามควรระดมทุนโดยการออกหุ้นสามญั ซ่ึงงานวิจยัน้ีสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ Miles, Yang, and Marcheggiano (2011) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง เงินทุนของ

ธนาคารท่ีดีท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา่ธนาคารควรมีระดบัเงินทุนท่ีเหมาะสมและให้เงินทุน

เหล่าน้ีมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับธนาคาร โดยพิจารณาถึงสินทรัพยเ์ส่ียง

ของธนาคารดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี ในการระดมทุนของธนาคารเพื่อจ่าย

คืนผูฝ้ากเงินพิจารณาต้นทุนทางการเงินของแต่ละธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอตัราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของแต่ละธนาคารตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดว้ย 
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา 

 

อรพรรณ   สิทธิชัย 

 

บทน า 

โลกปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวฒัน์  ประเทศไทยตอ้ง
แข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ  ในทุก ๆ  ดา้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ส่งผลให้การด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมตอ้งเผชิญปัญหามากมาย  อาทิเช่น  ปัญหาหน้ีสิน  ยาเสพติด  
อาชญากรรมและปัญหามลภาวะเป็นพิษ  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นน าไปสู่การท าลายคุณภาพ
ชีวิตของประชากรโดยรวมของประเทศทั้งส้ิน  ดงันั้น  เพื่อให้ประเทศมีศกัยภาพในการ
แข่งขนั  ยืนหยดัอยู่ได้อย่างมัน่คงและมีศกัด์ิศรีในสังคมโลกบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย  เพื่อขจดัปัญหาทั้งหลาย  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งจึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
พฒันาคนให้มีคุณภาพ  โดยเห็นว่าคนเป็นเหตุปัจจยัและเป็นผลลพัธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
พฒันาประเทศ  ดงันั้นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  10  (พ.ศ.  2550 – 
พ.ศ.  2554)  จึงไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายของการพฒันาประเทศโดยเนน้ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาแบบองคร์วมท่ียดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  การพฒันาคนให้มีคุณภาพ  รู้เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  และสามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขไดน้ั้นจะตอ้งให้
การศึกษา  เพราะการศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ  และเป็นเคร่ืองมือท่ี
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนไดอ้ยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื 

ดว้ยกระแสโลกาภิวฒัน์ และขอ้ตกลงทางการคา้ ภายใตอ้งคก์รการคา้โลก การ
แข่งขนัในสังคมนานาชาติจะมีมากข้ึน ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้าง และ
กระบวนการผลิตด้านต่าง ๆ ส าหรับด้านอุตสาหกรรมการผลิต จะต้องเน้นการเพิ่ม
เทคโนโลยีในระดบัสูงข้ึน ตลอดจนตอ้งเน้นนวตักรรมในการผลิต และกระบวนการผลิต 
จึงจะสามารถแข่งขนัได ้ส่วนดา้นอุตสาหกรรมบริการก็ตอ้งเนน้คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ท่ีสูงข้ึน ตลอดจนหาข้อได้เปรียบของไทย และใช้ให้เป็นประโยชน์ แม้แต่ในภาค
การเกษตร ก็ยงัจะตอ้งมีการปรับปรุงให้มีสภาพย ัง่ยืน รักษาทรัพยากร และสภาพแวดลอ้ม
ได ้การน้ีการอุดมศึกษาจะมีบทบาทเป็นรากฐานของความสามารถในการแข่งขนัอยู่มาก 
ยิง่ในความพยายามท่ีจะฟ้ืนตวัจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เช่นในปัจจุบนั ยิ่งจ  าเป็นจะตอ้งน า
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การอุดมศึกษามาเป็นเคร่ืองมือส าคญั เพราะเราจะตอ้งมีก าลังคนท่ีมีสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ฝีมือ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พียงพอ พร้อมกบัมีการวิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ท่ีเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพให้สามารถก้าวกระโดดไปแข่งขนัในสังคม
นานาชาติได ้แต่สภาพอุดมศึกษาในปัจจุบนัยงัไม่สามารถรับบทบาทดงักล่าวได ้จะตอ้ง
ปรับแกท้ั้งคุณภาพบณัฑิต จ านวนบณัฑิต และการวิจยัให้เพิ่มมากข้ึน ( จรัส สุวรรณเวลา 
2545) 

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงถือได้ว่ามีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการผลิต
ก าลังคนในระดับน้ี เป็นหน้าท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะต้องมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การลง
มือปฏิบติั การริเร่ิมพฒันาทั้งทางวชิาการ และอาชีพตลอดจนการสร้างสรรคค์วามรู้สู่สังคม 
( แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2535 อา้งถึงใน สุรสิงห์ แสงโสด: 2546 )รวมไปถึงการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมมีลักษณะท่ีเน้นการใช้ความรู้ และเทคโนโลยีขั้นสูง จึงท าให้ การ
ท างานจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัคนในระดบัวชิาชีพในจ านวนท่ีมากข้ึน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540 และ 2550 ได ้ก าหนดสาระ
เก่ียวกบัการศึกษาไวใ้นมาตรา  43  วา่  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า  12  ปี ท่ีโรงเรียนจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถึง  และมีคุณภาพ   ถึงแม้
กระทรวงศึกษาธิการจะพยายามขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาถึง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตาม
ความตอ้งการและความสามารถของตนมาอย่างต่อเน่ืองก็ตาม  แต่จากการวิเคราะห์
อตัราการเรียนต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆต ่ากว่าสาขาวิชาอื่นๆ 
อย่างต่อเน่ือง  ดว้ยภาพลกัษณ์ซ่ึงยงัไม่ดี บวกความไม่มัน่ใจของผูเ้รียน แมคุ้ณภาพจะอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงกับสาขาอ่ืน แต่จ านวนผู ้ท่ีเข้ามาเรียนยงัคงมีน้อย รายได้ของ
สถาบนัการศึกษาอาจไม่ถึงจุดคุม้ทุน  ประกอบกบัปัญหาต่างๆ อีกหลากหลาย อาทิเช่น 
ภาวะการแข่งขนัสูงเพื่อให้ไดเ้ขา้เรียนในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศ    
วฒิุทางการศึกษาท่ีได ้กบัการยอมรับในการเขา้ศึกษาต่อ และการเขา้ท างานในองคก์รและ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ มีน้อย  รวมทั้งการขยายจ านวนการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อใน
สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทางเศรษฐศาสตร์มีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน   ขอ้มูลเก่ียวกบัเม่ือศึกษาจบแลว้
ไปท างานอะไร หรือจะศึกษาต่อทางเศรษฐศาสตร์สาขาใดจึงจะได้งานท า ยงัขาดความ
ชดัเจน ดว้ยปัจจยัทั้งหลายท่ีกล่าวถึงดงัขา้งตน้ จึงเป็นเหตุท าให้ผูป้กครองและนกัเรียนไม่
เห็นถึงประโยชน์ของการเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์จริงหรือ   จากปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีผูว้ิจยั
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จึงสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพฒันาภาพลกัษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาไว้
เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ และเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการ
ก าหนดนโยบายส าหรับผูบ้ริหารในโอกาสต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั  และสามารถตอบปัญหาดงักล่าวได้
อยา่งชดัเจน  ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1  เพื่อวิ เคราะห์ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการเ ลือกศึกษาสาขา เศรษฐศาสตร์ใน
ระดบัอุดมศึกษา 

2. เพื่อวิเคราะห์การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา  ของนกัเรียน/
นกัศึกษา 

    กบัการเลือกเรียน และไม่เลือกเรียนในสาขาเศรษฐศาสตร์    
    

 สมมติฐานการวจัิย    
ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษา  ของ นกัเรียนสังกดัส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กบัการเลือกเรียนใน
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
ขอบเขตการวจัิย  

กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาในเขต 
-  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ประกอบดว้ย  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
สมุทรปราการ  ปทุมธานี สมุทรสาคร   นครปฐม   พระนครศรีอยธุยา 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจ พฒันาวชิาในหลกัสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2.  เพื่อพฒันาวธีิการ เรียนการสอน ซ่ึงจะส่งเสริมใหมี้พฒันาการทางการศึกษาและ
มีความคิดสร้างสรรคท์างเศรษฐศาสตร์ 

3.  เพื่อพฒันาภาพลกัษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ของสถาบนัใหเ้กิดการยอมรับในสังคม
เพิ่มมากข้ึน 
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความมุ่งหวงัในชีวติ 
 ทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมการเรียนต่อหรือการศึกษา
ต่อ ไดแ้ก่ ทฤษฎีทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา และทฤษฎีทางจิตวิทยา ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
               ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม 
 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (The Diffusion of Innovation)  เป็นทฤษฎีท่ี
พฒันาจากทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรมทางวฒันธรรม นกัทฤษฎีคนส าคญั คือ Everett 
M. Roger  นกัวชิาการชาวอเมริกา มีสาระส าคญัดงัน้ี (สนธยา  พลศรี, 2545; 166-169) 
 ปัจจัยส าคัญของการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมเกิดข้ึนจากการแพร่กระจาย
ของส่ิงใหม่ ๆ จากสังคมหน่ึงไปยงัอีกสังคมหน่ึง และสังคมนั้นรับเขา้ไปใชส่ิ้งใหม่ๆ น้ี คือ 
นวตักรรม ซ่ึงเป็นทั้งความรู้ ความคิด เทคนิควธีิการ และเทคโนโลยใีหม่ๆ 

กระบวนการแพร่กระจายนวตักรรม 
 กระบวนการแพร่กระจายนวตักรรม มีองคป์ระกอบ  4  ประการ คือ 

1) มีนวตักรรมหรือส่ิงใหม่ท่ีจะแพร่กระจายไปสู่สังคมเกิดข้ึน 
2) การส่ือสาร โดยผา่นส่ือทางใดทางหน่ึง เพื่อใหค้นในสังคมไดรั้บรู้ 
3) ช่วงเวลาหน่ึงเพื่อใหค้นในสังคมไดรู้้จกันวตักรรม 
4) เขา้สู่สมาชิกของสังคม 

กระบวนการตัดสินใจของบุคคล 
ขั้นตอนสุดทา้ยของการรับหรือไม่รับนวตักรรมนั้น คือ กระบวนการตดัสินใจของ

บุคคล   ถา้บุคคลตดัสินใจรับนวตักรรมก็จะเกิดการแพร่กระจายของนวตักรรมเขา้มาใชใ้น
สังคม แต่ถ้าบุคคลตดัสินใจไม่รับนวตักรรมนั้นก็ไม่สามารถแพร่กระจายมาสู่สังคมได ้
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการรับนวตักรรมของบุคคลมี  5  ขั้นตอน  ตามล าดบัต่อไปน้ี 

1) การตระหนกัในนวตักรรม (Awareness)  คือ ไดท้ราบวา่มีนวตักรรมอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนท่ีอาจจะรับมาใชไ้ด ้

2) เกิดความสนใจในนวตักรรมนั้น (Interest)  เป็นขั้นตอนท่ีผูส้นใจจะ
แสวงหาขอ้มูลความรู้เก่ียวกบันวตักรรมท่ีตนสนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ มากข้ึน 

3) ประเมินค่านวตักรรม  (Evaluation)  ถา้เห็นวา่ดีกวา่ก็จะยอมรับ ถา้เห็นวา่
ไม่ดีกวา่ก็จะไม่ยอมรับ เป็นขั้นตอนเปรียบเทียบนวตักรรมใหม่กบัส่ิงท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
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4) ทดลองใช้นวตักรรม (Trial)  เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลประเมินค่านวตักรรม
แลว้ ยงัไม่มัน่ใจในนวตักรรม ตอ้งทดลองใชใ้ห้มัน่ใจก่อนจึงจะยอมรับ ถา้ทดลองแลว้ไม่
พึงพอใจก็จะไม่ยอมรับ 

5) การรับหรือไม่รับนวตักรรม (Adoption or Rejection)  เป็นขั้นตอนท่ีเป็น
ผลมาจากขั้นท่ี  4  กล่าวคือ  ถา้ผลเป็นท่ีน่าพอใจก็จะยอมรับนวตักรรมและน าไปใชต่้อไป  
(สัญญา  สัญญาววิฒัน์, 2526 : 44) 
ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของ  Ginzberg(Ginzberg’s Theory of Career 
Development) 
 ความเป็นมาของทฤษฎี Ginzberg  เป็นนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
(Columbia University)   ในสาขาทรัพยากรมนุษย ์ภายหลงัปี ค.ศ. 1930 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี
มีปัญหาการว่างงานมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาสนใจเร่ืองการประกอบอาชีพของ
บุคคล โดยเขาไดร่้วมท าการวิจยักบัคณะวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย นกัเศรษฐศาสตร์ นกัสังคม
วิทยา นกัจิตวิทยา และนกัจิตบ าบดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย บุคคลชาย
หญิงท่ีอยู่ในวยัรุ่นซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีฐานะทางการศึกษาและสังคมดี ดงันั้นผลการวิจยัของ
เขาจึงอาจใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มเท่านั้น (พิสมยั  หาญสมบติั, 2542: 29-30) 
  Ginzberg  และคณะยงัไดส้รุปขอ้มูลพื้นฐานในกระบวนการเลือกอาชีพของบุคคล 
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นรากฐานของทฤษฎีไวด้งัต่อไปน้ี 

1) สภาพความเป็นจริงของบุคคล (Reality Factor) หมายถึง การ
ตอบสนองของบุคคลต่อสภาพความเป็นจริงของส่ิงแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ ความสามารถ ความ
ถนัดและโอกาสในสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก บุคคลท่ีไม่มีความสามารถหรือไม่มี
โอกาสท่ีจะศึกษาเล่าเรียน ก็ย่อมมีโอกาสน้อยท่ีจะประกอบอาชีพท่ีมีรายไดดี้มีเกียรติใน
สังคม 

2) ขบวนการศึกษา (Educational Process)  หมายถึง การศึกษาของ
แต่ละบุคคล จะเป็นตวัก าหนดการเลือกอาชีพของเขา เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัโอกาสการเลือก
อาชีพของบุคคล ถ้าได้รับการศึกษาสูงก็ย่อมจะมีช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพ
ไดม้าก 

3) อารมณ์ (Emotion Factor)  เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัการเลือกชนิดหรือ
ประเภทของอาชีพ     ซ่ึงบางคนมีความใฝ่ฝันท่ีจะประกอบอาชีพทางศิลปะ เช่น อาชีพ
นกัแสดง นกัออกแบบ เป็นตน้ 
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4) ค่านิยมของแต่ละบุคคล (Personal Values)  ค่านิยมของบุคคลจะ
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรม ซ่ึงค่านิยมน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการเลือกอาชีพของบุคคล 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัเลือกคณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บณัฑิตย ์  โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) และด าเนินการศึกษาวจิยัตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมาสมคัรเรียนท่ี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปี2552 
จ านวน  5,488  คน  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมาสมคัรเรียนท่ี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์  านวน   
372  คน  โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ ( stratified random sampling) ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540, หนา้ 
71)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม  1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) 
   ตอนท่ี  2 แบบสอบถามความคิดเห็น  การเลือกเรียนและไม่เลือกเรียน
เศรษฐศาสตร์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าสถิติ ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป    เพื่อหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1   น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งใน
การตอบแบบสอบถาม แลว้น ามาคดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์ และถูกตอ้งเพื่อน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูล 

ตอนท่ี 2 
  2.1 วิเคราะห์ขอ้มูล   โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
   2.2 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง การแปลความหมายค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนดไวแ้บ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี (ประคอง กรรณ
สูต, 2542, หนา้ 108) 
 ส่วนที่  1  เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับสถานภาพของนักเรียน/

นกัศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั  เพศ  ระดบัการศึกษา  เกรดเฉล่ียสะสม  ท่ีอยูอ่าศยั

ของครอบครัว  ระดบัการศึกษาของบิดา  มารดา  ท่ีอยู่อาศยัของนักเรียน/นักศึกษาขณะ

เรียน  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาชีพของบิดา  มารดา  และขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของ

การศึกษาต่อ ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ การตดัสินใจเก่ียวกับรูปแบบระยะเวลาใน

การศึกษาต่อ ระดบัของการศึกษาต่อ  สาขาท่ีเลือกเรียนและเหตุผลท่ีเลือกเรียนในสาขา

ดงักล่าว ประเภทของสถาบนัการศึกษาท่ีเลือกเรียน และเหตุผล  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั  ถา้

ใหน้กัเรียน/นกัศึกษาเลือกเรียนในสาขาเศรษฐศาสตร์ จะตดัสินใจเลือกเรียนหรือไม่ 

 นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  62.0  เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 38.0  ร้อยละ  90.5  จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 และร้อยละ 41.8 มี

เกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นระหวา่ง  2.51 – 2.99   รองลงมามีเกรดเฉล่ียสะสม  3.00 – 3.50  และ  

2.01 – 2.50  ร้อยละ 33.0  และร้อยละ  17.0  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.8 มีครอบครัว

อยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล   ระดบัการศึกษาของบิดาส่วนใหญ่ร้อยละ 34.8 อยูใ่นระดบั 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า    ส่วนระดบัการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่ร้อยละ 28.5 อยู่ใน

ระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า    ปัจจุบนันกัเรียน/นักศึกษา   ร้อยละ  83.8  อาศยัอยู่ใน

บา้นพกัส่วนตวั  รองลงมาคือร้อยละ  11.0  พกัอยู่ท่ีบา้นเช่า / หอพกั  ส่วนใหญ่บิดาและ

มารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ  35.8  และ  34.5  ตามล าดบั 
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 ส่วนผลการศึกษาเก่ียวกับสภาพทัว่ไปของการศึกษาต่อของนักเรียน/นักศึกษา  
พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ  97.0  ตดัสินใจศึกษาต่อแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ)  โดย
ร้อยละ  97.8  จะศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี  4  ปี  โดยร้อยละ  27  ตดัสินใจเลือกเรียน
สาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้การท่ีนกัเรียนเลือกเรียนในสาขา
ดังกล่ าว เ ป็นเพราะมีความถนัดและมีความสนใจส่วนตัว   และ เหตุผล ท่ี เ ลือก
สถาบนัการศึกษาดงักล่าว ส่วนใหญ่ร้อยละ  48.9  มีรุ่นพี่หรือมีเพื่อนเรียนอยู ่ ในส่วนของ
การเลือกเรียนในมหาวิทยาลยัเอกชนนั้น นักเรียน/นกัศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 68  ไม่ได้
เลือกมหาวิทยาลยัเอกชน  จากการคดัเลือกเม่ือสอบเอนทรานซ์  และร้อยละ  58.5  ไม่ได้
เลือกมหาวิทยาลยัเอกชนเป็นทางเลือกแรกหลงัจากสอบเอนทรานซ์ไม่ผ่าน  ส่วนค าถาม
เก่ียวกบัถ้าให้นักเรียน/นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาเศรษฐศาสตร์  นักเรียน/นักศึกษาจะ
เลือกเรียนหรือไม่ นกัเรียน/ นกัศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.5  จะไม่เลือกเรียน มีเพียงร้อย
ละ  38.5  เท่านั้นท่ีจะเลือกเรียนในสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ส่วนที่  2  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้นกัเรียน/นกัศึกษาเลือกเรียน  และ

ไม่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งความคาดหวงัของนกัเรียน/นกัศึกษาในการศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษา  โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา เป็นดงัน้ี 

 
ตารางที ่ 4     ปัจจัยที่นักศึกษา  เลอืกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นต่างๆ  SD ระดบัความส าคญั 

1.  ดา้นสถานภาพวชิาชีพ 

2.  ดา้นลกัษณะวชิาชีพ 

3.  ดา้นการเรียนการสอน 

4.  ดา้นช่ือเสียง 

5.  ดา้นสังคม 

6.  ดา้นค่านิยมและวฒันธรรม 

7.  ดา้นเศรษฐกิจ  จิตวทิยา  และการเมือง 

3.38 

3.35 

3.32 

3.49 

2.66 

3.42 

3.33 

0.49 

0.50 

0.51 

0.54 

0.63 

0.58 

0.48 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ค่อนขา้งมาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ค่อนขา้งมาก 

ปานกลาง 

รวม 3.28 0.55 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4  พบวา่ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีนกัเรียน/นกัศึกษา เลือกเรียนสาขา
เศรษฐศาสตร์ในภาพรวม มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (    = 3.28 )  เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายประเด็นแลว้พบวา่ ปัจจยัดา้นช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นค่านิยมและวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสถานภาพวชิาชีพ  ปัจจยั
ดา้นลกัษณะวชิาชีพ    ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  จิตวทิยาและการเมือง ปัจจยัดา้นการเรียนการ
สอน และปัจจยัดา้นสังคม  ตามล าดบั 

ส่วนที ่3   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้

นกัเรียน/นกัศึกษา เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ใน  2  รูปแบบ  ไดแ้ก่ 

 รูปแบบที ่ 1 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้นักศึกษาเลือกเรียน

เศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ประกอบดว้ยปัจจยั  7  ตวั  โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา  รองลงมาคือ  ปัจจยัดา้นค่านิยมและ
วฒันธรรม  ปัจจยัด้านสถานภาพวิชาชีพ  ปัจจยัดา้นลกัษณะวิชาชีพ  ปัจจยัดา้นการเรียน
การสอน  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  จิตวทิยาและการเมือง  และปัจจยัดา้นสังคม  ตามล าดบั   

ป จจัยด้านลักษณะวิชาชีพ

ป จจัยด้านชื่อเสียง

ป จจัยด้านสังคม

ป จจัยด้านค่านิยมและวัฒนธรรม

ป จจัยในการเลือกเรียน
สาขาเศรษฐศาสตร์

ป จจัยด้านเศรษฐกิจ  จิตวิทยา และการเมือง

ป จจัยด้านสถานภาพวิชาชีพ

ป จจัยด้านการเรียนการสอน

 x1 

 x2 

 x3 

 x4 

 x5 

 x6 

 x7 

 
 
รูปแบบที ่2 
 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีเป็นเหตุใหน้กัเรียน / นกัศึกษาเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอนัดบัท่ีสอง 
กบัองค์ประกอบของปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้ นกัเรียน / นกัศึกษาเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบอันดับท่ีหน่ึงพบว่าในองค์ประกอบ  3  ด้าน คือ ด้านวิชาชีพ  ด้าน
สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นวชิาการ 
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ลักษณะวิชาชพี

ชื่อเสียง

สังคม

ค่านิยมและวัฒนธรรม

ป จจัยที่เลือกเรยีน
เศรษฐศาสตร์

เศรษฐกิจ  จิตวิทยา และการเมอืง

สถานภาพวิชาชีพ

การเรียนการสอน

 x1 

 x2 

 x3 

 x4 

 x5 

 x6 

 x7 

ป จจัยด้านวิชาชีพ

ป จจัยด้าน
สถานภาพแวดลอ้ม

ป จจัยด้านวิชาการ

1.02 0.81

 
รูปแบบที ่ 3 
 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ ของปัจจยัท่ีเป็นเหตุใหน้กัเรียน/นกัศึกษาไม่
เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ประกอบดว้ยปัจจยั  15  
ตวั โดยปัจจยัมีความส าคญัพิจารณาจากค่าเฉล่ียสูงสุด  5  ล าดบัแรก  ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ จบแลว้หางานท ายาก  รองลงมาคือ  เรียนแลว้ไม่สนุก (เครียด)  เรียนในระดบั
มธัยมปลายไม่เขา้ใจ  เลยไมต่อ้งการศึกษาต่อในสาขาน้ี  เรียนค านวณมาก  และไม่ชอบ
เรียนเพราะมีกราฟมาก DP

U
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในส่วนของความคาดหวงัของนักเรียน/นักศึกษา เม่ือเรียนจบด้าน
เศรษฐศาสตร์ คือคาดหวงัท่ีจะมีงานท าท่ีมัน่คง ได้ศึกษาทกัษะ และประสบการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ ไดรั้บค่าจา้งเงินเดือนสูง ไดท้  างานตรงกบัความสามารถ และไดท้  างานท่ีชอบ ผล
การศึกษาจะสอดคล้องกับสาระทางทฤษฎีของ R.H Schaffer ซ่ึงวชัรี ทรัพย์มี ได้
ท  าการศึกษาไว ้ซ่ึงเป็นการศึกษาจากบุคคลท่ีประกอบอาชีพต่าง ๆอยา่งหลากหลาย ซ่ึงผูท่ี้
เรียนจบสาขาเศรษฐศาสตร์นับเป็นส่วนหน่ึงของอาชีพเหล่านั้น รวมทั้งสอดคล้องกับ 
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อมัพร วจิิตรพนัธ์ และอญัชลี คอ้คงคา (2525) ท่ีไดศึ้กษาอุปสงคท์างการศึกษา โดยมีปัจจยั
หลกั คือไดศึ้กษาในส่ิงท่ีตนเองสนใจ และไดรั้บรายไดต้ามท่ีไดค้าดหวงัไว ้
 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของปัจจยัท่ีท าให้นกัเรียน/นกัศึกษาเลือก
เรียนเศรษฐศาสตร์ 2 รูปแบบ 
 รูปแบบท่ี 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้
นักเรียน/นักศึกษาเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง ซ่ึงเป็นผลการ
วเิคราะห์โมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ กบั ปัจจยัท่ีเป็น
เหตุให้เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ 7 ปัจจยั พบว่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของทั้ง 7 ปัจจยัมีค่า
เป็นบวก และมีนยัส าคญัทางสถิติทุกปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นช่ือเสียง ของสถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ รองลงมา
คือ ปัจจยัด้านค่านิยมและวฒันธรรม และปัจจยัด้านสถานภาพวิชาชีพ ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบั  Raposo and Alves  ( 2007) ท่ีศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัของ
นกัศึกษาในประเทศโปรตุเกสพบวา่ ตวัแปรท่ีนกัเรียนใชเ้ลือกมหาวิทยาลยั ก็คือ ช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัย เช่น ความทันสมัย คุณภาพการศึกษา ช่ือเสียงของครู อาจารย์ และ
ขอ้เสนอทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั เช่น ความหลากหลายของหลกัสูตร และมีอยูจ่ริง 
เป็นตน้ เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของยซูอฟ (2008 ) ท่ีท  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า การมี
โปรแกรมวิชาท่ีตอ้งการศึกษา ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั คุณภาพของอาจารย ์และความ
ช่วยเหลือดา้นการเงินของสถาบนั เป็นปัจจยัท่ีนกัศึกษาใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
 รูปแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของปัจจยัท่ีเป็น
เหตุให้นกัเรียน/นกัศึกษาเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดล การเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์กบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุให้เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ โดย
พิจารณาจาก  3 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นวิชาชีพ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัด้าน
วิชาการ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติทุกดา้น แสดงว่าทั้ง 3 ปัจจยั เป็น
สาเหตุให้นกัเรียน/นกัศึกษา เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ โดยปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นวิชาชีพ และปัจจยัดา้นวิชาการ 
ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของสิริพร พวงมาลยั (2543) ท่ีท  าการศึกษาเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจศึกษาต่อ พบวา่ ปัจจยัดา้นชุมชน และสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพล และมีบทบาทสูง
มาก ในการศึกษาต่อ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวรวมถึง การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ 
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และการแนะแนวของครู เช่นเดียวกับ อรรณพ คุณพันธ์ ท่ีท าการศึกษาเ ก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัไทย พบว่า สภาพแวดล้อมท่ีดี บรรยากาศการเรียนการ
สอนดี การส่งเสริมกิจกรรม และการสันทนาการ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้นักศึกษา
ตดัสินใจเลือกเรียน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุญมา พรชยั ท่ีศึกษาถึงการเลือกศึกษา
ในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจยัส าคญัคือ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน ส่ือการเรียนการสอน และค่านิยมของ
นกัศึกษาและผูป้กครอง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหน้กัศึกษามาเลือกเรียนในหลกัสูตรน้ี 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีนกัเรียน/นกัศึกษา ไม่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั
ท่ีท าใหน้กัเรียน/นกัศึกษา ไม่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ 5 อนัดบัแรก คือ เม่ือเรียนจบแลว้หา
งานท ายาก  เรียนแลว้ไม่สนุก ( เครียด)  เรียนในระดบัมธัยมปลายไม่เขา้ใจ มีค านวณมาก 
และไม่ชอบเรียนเพราะมีกราฟมาก ซ่ึงเหตุผลโดยส่วนใหญ่ จะเป็นเร่ืองของความเฉพาะ
ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในทุกสถาบันต้องการผลิตบุคลากร ให้จบออกไปเป็น
นักวิเคราะห์ และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูง ข้ึนได้ ลักษณะและวิธีการเรียน
เศรษฐศาสตร์จึงเป็นไปในแนวของการสร้างนกัคิด นกัวิเคราะห์ ซ่ึงจะมีการค านวณอยูบ่า้ง
พอควร 
 ขอ้เสนอแนะ คือ ในการศึกษาเพื่อหาองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการ
เลือกเรียนสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ในระดบัอุดมศึกษานั้น ควรกระจายตวัอยา่งออกไปกวา้ง 
ๆ เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ มีอยู่
อีกหลายสถาบนั และเหตุผลของการเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ของนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีอยูใ่น
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอาจแตกต่างกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงมากข้ึน 
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การศึกษาวิธีการด าเนินการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรภาคกลาง 

 

สุเทพ  พนัประสิทธ์ิ 

 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์การวิจยั คือ  1)เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์  ปัจจยัดิน น ้ าใน

ไร่นาของเกษตรกร  และวิเคราะห์ความเหมาะสมในเชิงหลกัการเกษตรทฤษฎีใหม่   2)  

เพื่อศึกษาระบบการท าฟาร์มของเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ และวเิคราะห์ระบบการท าฟาร์ม

ท่ีสอดคล้องกับหลักการในแนวเกษตรทฤษฎีใหม่      3) เพื่อศึกษาสภาพทางสังคม  

ความสัมพนัธ์ของเกษตรกรกบัชุมชน และแนวคิดตามหลกัการเกษตรทฤษฎีใหม่  วิธีศึกษา

ใช้การส ารวจฟาร์มตวัอย่างของเกษตรกร   ศูนยก์ารเรียนรู้    ศูนยก์ารพฒันาโครงการใน

พระราชด าริ ของเกษตรกรตัวอย่างทั้ ง  4  จังหวดั  จ  านวน  100  ราย  น าข้อมูลมา

ประมวลผลเพื่อใหไ้ดค้่าสถิติเชิงพรรณนา  และรายงานเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ   

                 ผลการศึกษาพบว่าระบบการท าฟาร์ม  1)   รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของ

เกษตรกรตวัอย่าง  เป็นการเกษตรแบบไร่นาส่วนผสม โดยเน้นในรูปแบบ ขา้ว-พืชสวน-

ประมง-ปศุสัตว์  และมีสัดส่วนการด าเนินกิจกรรมการเกษตรแตกต่างกันโดยข้ึนกับ

สภาพแวดล้อม  วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  สัดส่วนต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้  และ

สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีของตนเอง 2)   การด าเนินกิจกรรมการเกษตร  มีมาก  และหลากหลาย  

นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดรั้บความรู้ในด าเนินการเกษตร    3)  เกษตรกรมีกิจกรรมในการ

ประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน  มีผลผลิตของพืชหลากหลาย ท าให้ลดความเส่ียงในการ

ด าเนินการทั้งจากสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะปริมาณน ้ าฝนท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา  อีก

ทั้งยงัลดความเส่ียงจากโรคและแมลง  ตลอดจนในเร่ืองของราคา  4)  สามารถใชท้รัพยากร

ท่ีมีอยู่ ท  าให้เกิดการรายไดจ้ากการเกษตรเพิ่มข้ึน    และมีผลผลิตอยา่งหลากหลาย ส่งผล

ให้มีอาหารอย่างพอเพียงแลว้  มีรายได้ต่อเน่ือง  ลดการอพยพถ่ินฐาน  และครอบครัวมี

ความอบอุ่น  ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน     
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             ข้อเสนอแนะ 1) การสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนและเครือข่ายการผลิตตาม

การเกษตรทฤษฎีใหม่  2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง

รวมศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาของชุมชน 3)สร้างแผนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกูลและ

สัมพนัธ์กนัอนัไดแ้ก่การผลิต การใชท้รัพยากร การลงทุนและการตลาด ตลอดจนการสร้าง

เครือข่ายกบักลุ่ม หรือองคก์รต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  

ค าส าคัญ: เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

บทน า 
                  เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพฒันาท่ี
น าไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียง
เก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ โดยอาศยัความ
พอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน 
สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี เศรษฐกิจพอเพียงน้ีมี
ความหมายกวา้งกวา่ทฤษฎีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดท่ีช้ีบอกหลกัการ 
และแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ในขณะท่ีแนวพระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่เป็นแนว
ทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั้นตอน เป็นตวัอยา่งการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม    ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ
เปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกบัแบบกา้วหนา้ ได้
ดั้งน้ี 

ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร  เป็น

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ี

อยู่ห่างไกลแหล่งน ้ า ต้องพึ่ งน ้ าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน ้ าไม่พอเพียง 

แมก้ระทัง่ส าหรับการปลูกขา้วเพื่อบริโภค และมีขอ้สมมติวา่ มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบ่อ

เพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองดงักล่าวจากการแก้ปัญหาความเส่ียงเร่ืองน ้ า จะท าให้เกษตรกร

สามารถมีขา้วเพื่อการบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึงได้ และใช้ท่ีดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความ

ตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมีรายไดท่ี้จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้าย
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อ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้เกิดข้ึนในระดบั

ครอบครัว 

อยา่งไรก็ตามแมก้ระทัง่ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 เกษตรกรจ าเป็นตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม   ความ

พอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์รเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุม

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือ

สหกรณ์ หรือการท่ีการเกษตรต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ  กล่าวคือ เม่ือ

สมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองคก์รต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบ้ืองตน้แลว้ก็

จะรวมกลุ่มกนั เพื่อร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม บนพื้นฐานของการ

ไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามก าลงัและความสามารถของตน

ซ่ึงจะสามารถท าให้ ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถี

ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซ่ึง

ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงส่งเสริมใหชุ้มชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือ

กบัองคก์รอ่ืนๆ ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวจิยั เป็นตน้ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ

สืบทอดภูมิปัญญา แลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือ

กนัพฒันา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหป้ระเทศอนัเป็นสังคมใหญ่อนัประกอบดว้ย

ชุมชน องคก์รและการเกษตรต่าง ๆ ท่ีด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชน

พอเพียงท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยหลกั ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้น

ท่ีสุด 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางปฏิบติัตน โดยค านึงถึง  1.

ความพอประมาณ  2. ความมีเหตุผล  และ  3. การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี เพื่อพร้อมรับต่อความ

เส่ียงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมดัระวงั และคุณธรรม การใชค้วามรู้

อย่างถูกหลกัวิชาการ ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ควบคู่ไปกบัการกระท าท่ีไม่

เบียดเบียนกนั การแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความร่วมมือปรองดองกนัในสังคม จะ
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สร้างสายใยเช่ือมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเขา้ด้วยกนั สร้างสรรค์พลังใน

ทางบวก น าไปสู่ความสามคัคี การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน และการพร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์   การผลิตท่ีสามารถตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงทวีความส าคญัข้ึน  ดงัจะเห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของผลผลิตของ

การเกษตรในประเทศของไทย มีมูลค่าและอตัราการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด  

ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของภาคการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ  จึงได้ก าหนดภารกิจดา้นการส่งเสริมและพฒันาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อรองรับภารกิจดงักล่าว  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนทุกระดับและมีมาตรฐานสากล       

นอกจากน้ียงัได้วางแนวทางในการพฒันาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มี

ศกัยภาพ สามารถแข่งขนัในตลาดได ้ ดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

เสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

             ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนให้มีประสิทธิผลการผลิตท่ี
สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรไดอ้ย่างพอเพียงต่อการใช้จ่ายในการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองและการ
ด ารงชีพ  รวมทั้งมีความมัน่คงดา้นอาหาร  ท่ีสามารถเป็นแนวทางในการพฒันาเกษตรกร
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1)เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์  ปัจจยัดินและน ้ าในไร่นาของเกษตรกร  
และเพื่อวเิคราะห์ความเหมาะสมในเชิงหลกัการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    2)เพื่อศึกษาระบบการท าฟาร์มของเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ความ

เหมาะสมของระบบการท าฟาร์มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการในแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  

      3) เพื่อศึกษาสภาพทางสังคม  ความสัมพนัธ์ของเกษตรกรกับชุมชน และ

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัการด าเนินการผลิตทางการเกษตร  ตามหลกัการเกษตรทฤษฎีใหม่  

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง  แนวทางการด าเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ใหเ้หมาะสมข้ึน 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 

            (1) การศึกษาเบ้ืองตน้และการเตรียมโครงการ    

    1)กิจกรรมในส่วนน้ีจะครอบคลุมกิจกรรมการประมวลขอ้มูลเกษตรกร

ท่ีปฏิบติัตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจงัหวดัท่ีศึกษา โดย

การประมวลข้อมูลจากรายงานสถิติ  ส่ือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

สอบถาม  สัมภาษณ์  ตลอดจนศึกษาจากรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2) การส ารวจเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นปฐมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
น ามาประมวลข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค 
      (2)  สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นปฐม  

ประชากรและตวัอยา่ง ดา้นประชากร  โดยเลือกสุ่มตวัอยา่งจากท าเนียบเกษตรกรท่ีปฏิบติั

ตามแนวทฤษฎีใหม่  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกร  ปราชญ์ชาวบา้นในชุมชนท่ีเลือก

ศึกษา ศูนยก์ารเรียนรู้  และศูนยเ์ครือข่าย นกัวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  เกษตร

และสหกรณ์จงัหวดั กรมการพฒันาชุมชน  พฒันาชุมชนจงัหวดั   นายกสมาคมธุรกิจ  

พฒันากร  นายอ าเภอ  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากบุคคลากรขา้งตน้ 

 (3) ประชาก ; กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่สมาชิกโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนปี 2551 
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รูปท่ี 1. ภาคการเรียนรู้ 720 แห่ง / 53,500 คน 

 
 

 

ขนาดตวัอยา่งเกษตรทฤษฎีใหม่   
Nd1

N
n

2
   = 7000/1+.10*.10 [7000] 

    = 7000/71 

                 = 98.59 

n  =   จ านวนตวัอยา่ง 

d  =   ระดบันยัส าคญั(0.10)ความเช่ือมัน่ 90 % 

N =  ฐานขอมู้ลสมาชิกของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 53,500 คนทฤษฎี

ใหม่ขั้นท่ี 1 จ  านวน 7,000 คน (ขอ้มูลศูนยอ์  านวยการขจดัความ

ยากจนและพฒันาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  (ศจพ.กษ.)ส้ินสุด ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน2551)   

จากจ านวนประชากรตามฐานขอ้มูล ของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนยต่์างๆ

ของชุมชน น ามาเป็นกรอบตวัอยา่ง  โดยวิธีเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling 

เกษตรกรยากจน 

เกษตรกรทัว่ไป 

เกษตรกรทฤษฎใีหม ่

เยาวชน 

เกษตรกรทฤษฎใีหม ่

เป้าหมาย 

53,500 คน 

40 แห่ง / 20,000 

คน 

 6 แห่ง / 2,100 คน  74 แห่ง / 7,400 

คน 

 600 แห่ง / 

14,000 คน 

 

ปราชญช์าวบ้าน  ศนูยพ์ฒันาฯ 

พระราชด าริ 

ศนูยเ์ครือข่าย  ศนูยเ์รียนรู้ 

ทฤษฎีใหม่ ขัน้ท่ี 3  

1,000 คน 

รายเก่า 

ทฤษฎีใหม่ ขัน้ท่ี 2 

2,000 คน 

 10,000 คน 

รายใหม่  เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ทฤษฎีใหม่ ขัน้ท่ี 1 

7,000 คน 

 

ภาคการปฏิบติั 

DP
U



55 

 

) ตามสัดส่วนของประชากร  ไค้แก่  ศูนยก์ารเรียนรู้   ศูนยเ์ครือข่าย     ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาโครงการพระราชด าริ  เกษตรกรท่ีปฏิบติัตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวคิด

ของปราชญ์ชาวบา้น และ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี  1 จ  านวน 100 ราย  ได้จ  านวน

ตวัอยา่งดงัท่ีแสดงในตารางท่ี  1 

ตารางท่ี  1 จ  านวนฟาร์มตวัอยา่งในการส ารวจ 

พื้นท่ี ฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

นนทบุรี 16 

ปทุมธานี 21 

สระบุรี 28 

สระแกว้ 35 

รวม 100 

            

(4) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัใชแ้บบส ารวจ : ประกอบดว้ยโครงสร้างและรูปแบบ

ขอ้มูลพื้นฐานและตวัช้ีวดัเบ้ืองตน้ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ด าเนินงาน.กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) ภาพรวมทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกร  รวมทั้งไดมี้การประเมินศกัยภาพ  
และโอกาสในการพฒันาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ในล าดบัขั้นต่อ ๆ 
ไป 

2) ดา้นดินและน ้า  เป็นการรายงานผลเก่ียวกบัขอ้มูลดินและขอ้มูลสระน ้า   
ท่ีไดจ้ากการส ารวจและเก็บตวัอย่างไปวิเคราะห์ รวมทั้งการจดบนัทึกของเกษตรกร  เพื่อ

ประเมินสมบติัและคุณภาพของดิน  ความเหมาะสมของต าแหน่งท่ีตั้งและขนาดของสระน ้ า  

ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากสระน ้าและท่ีดินเพื่อการเกษตร 

3) ระบบการท าฟาร์ม  เป็นรายงานท่ีอาศยัขอ้มูลดินและน ้ าเป็นพื้นฐาน
ของการ 

วิเคราะห์ ประกอบกบัการติดตามสังเกตการณ์ภาคสนามเก่ียวกบัรูปแบบการเกษตรท่ี

รวมถึงการก าหนดสัดส่วนของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการใชปั้จจยัการผลิตต่าง ๆ 

4) ภาวะเศรษฐกิจ  จะวเิคราะห์ถึงผลการท าการเกษตรของเกษตรกร  โดย
พิจารณา 
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จากรายไดแ้ละรายจ่ายทั้งในและนอกภาคการเกษตร  เงินออม  ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  เพื่อ
ประเมินศกัยภาพในการพึ่ งตนเองทางเศรษฐกิจ  ความมัน่คงทางด้านอาหาร  และการ
ลงทุน 

5) ภาวะสังคม  เป็นการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทั้งของตวัเกษตรกรและ
สังคม 

รอบตัวเกษตรกร  ซ่ึงรวมถึงความสัมพนัธ์กับชุมชน  ทัศนคติ  ภาวะผูน้ า  การสร้าง

เครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  สมมติฐาน 

        โดยไดก้ าหนดเป็นสมมุติฐานเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการวจิยัไว ้ ดงัน้ี 

        1)  รูปแบบการผลิต  สถานท่ีตั้ ง  ขนาด  และรูปแบบของสระน ้ า  จะต้อง

สัมพนัธ์กบัคุณสมบติัของดินและความตอ้งการการใช้น ้ า  ตลอดจนลกัษณะภูมิประเทศ

และสภาพอากาศของพื้นท่ี 

      2)  เกษตรกรท่ีมีท่ีดินน้อยท่ีท าตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  มีความเป็นอยู่ท่ี

พอเพียงเล้ียงตนเองได ้

      3)  การสร้างเครือข่ายและความสัมพนัธ์ของเกษตรกรกับชุมชน  จะมีส่วน

ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นต่อ ๆ ไป 

             (5)  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (mean)  และ ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

ตามแนวปฏิบติัของเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนนั้น จากผลการ

วเิคราะห์ท่ีผา่นมาเห็นไดว้า่ เกษตรกรไดด้ าเนินการผา่นกระบวนการในขั้นท่ี 1 อนัไดแ้ก่

การบริหารจดัการทรัพยากรดินและน ้า  เพื่อใหเ้กิดระบบการผลิตทางการเกษตรพึ่งพา

ตนเองและมีความมัน่คงดา้นอาหารในระดบัครัวเรือน ส าหรับในขั้นท่ี 2 และ 3 ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการรวมกลุ่มในระดบัชุมชน  และการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัองคก์ร

ภายในนอกนั้น  เกษตรกรบางรายไดมี้ส่วนร่วมหรือไดด้ าเนินการไปบา้ง  โอกาสในการ
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พิจารณาขั้นต่อๆ ไป ในเบ้ืองตน้จึงข้ึนอยูก่บัระดบัความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ

เกษตรกรและการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและเครือข่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีก าหนดแนว

ทางการพฒันาต่อไป 

(1)  การพึ่งพาตนเอง 

ระบบการท าฟาร์มเกษตรกรไดก้ าหนดสัดส่วนการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดิน

และน ้า  เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเกษตรในพื้นท่ีของตนเอง  ซ่ึงผล

การด าเนินงานดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดร้ะดบัหน่ึงในทาง

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึง มีความมัน่คงดา้นอาหารดว้ย ผลดงักล่าว มีแนวโนม้ท่ีช้ีให้เห็น

วา่น่าจะมีอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่เกษตรกร โดยเฉล่ียของประเทศ 

เกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งศึกษาน่าจะมีศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

และความพอเพียงดา้นอาหารในระดบัท่ีน่าพอใจเพียงแต่วา่จะตอ้งมีการระมดัระวงัไม่ให้

ค่าใชจ่้ายมีแนวโนม้สูงข้ึนเกินความจ าเป็น ซ่ึงหากเกษตรกรไดมี้โอกาสเห็นและเขา้ใจถึง

มูลค่าของค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปแลว้ก็อาจจะช่วยใหมี้การพิจารณารายการค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี

รอบคอบยิง่ข้ึน  ในกรณีน้ีหากมี “ระบบบญัชีชาวบา้น” ท่ีง่ายและสะดวกต่อการบนัทึก 

และจดรายการรวมทั้งสามารถจ าแนกเป็นประเภทค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

ภาวะของครัวเรือนเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรสามารถท าความเขา้ใจกบัรายการประเภทต่างๆ 

ไดก้็จะมีส่วนช่วยใหเ้กษตรกรพิจารณาการใชจ่้ายไดร้อบคอบยิง่ข้ึน 

การศึกษาระบบการท าฟาร์มตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ถึงแมว้า่จะใหเ้กษตรกรมี

การจดัท าบญัชีฟาร์มก็ตาม แต่วตัถุประสงคห์ลกัก็เพื่อการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติซ่ึงรูปแบบและ

วธีิการจดบนัทึกยงัไม่เอ้ือต่อการน าไปจดัท าเป็น “บญัชีชาวบา้น” ท่ีเกษตรกรสามารถท า

เอง และท าความเขา้ใจไดง่้าย ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันา โดยใหเ้กษตรกรเขา้มามี

ส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนดรูปแบบและวธีิการในการจดบนัทึกรวมทั้งแนวทางในการ

จ าแนกประเภทค่าใชจ่้าย และการเสนอผลท่ีสามารถพิจารณา และวเิคราะห์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัวถีิชีวติและภาวะของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากน้ีหากไดมี้การเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไปดว้ยจะช่วย

สนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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(2)การศึกษาดา้นระบบการท าฟาร์ม   

  จากการศึกษาด้านระบบการท าฟาร์ม  ตามโครงการศึกษาระบบการท า

ฟาร์มตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้ง  4  จงัหวดั  จ  านวน  100  ราย  

สรุปไดด้งัน้ี 

  1)   รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรตวัอย่าง  เป็นการเกษตร

แบบไร่นาส่วนผสมท่ีมีระบบการผลิตในรูปแบบ  พืช-ประมง-ปศุสัตว ์ โดยเนน้ในรูปแบบ 

ขา้ว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว ์ และมีสัดส่วนการด าเนินกิจกรรมการเกษตรแตกต่างกนัโดย

ข้ึนกบัสภาพแวดล้อม  วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแตกต่างกบัสัดส่วนทางทฤษฎี  

อยา่งไรก็ตามสัดส่วนต่าง ๆ สามารถยดืหยุน่ได ้ จึงถือวา่สัดส่วนการใชพ้ื้นท่ีของเกษตรกร

แต่ละรายมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีของตนเอง 

  2)   การด าเนินกิจกรรมการเกษตรหลงัท าเกษตรทฤษฎีใหม่    มีมาก  และ

หลากหลายข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนท าเกษตรทฤษฎีใหม่  โดยเกษตรกรสามารถน าน ้ า

จากสระน ้ าท่ีทางโครงการฯ  ขุดให้มาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน  นอกจากน้ีเกษตรกรยงั

ไดรั้บความรู้ในด าเนินการเกษตร  เช่น  การปลูกพืชชนิดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม  ท าให้

จ  าหน่ายไดร้าคาดี  การท าปุ๋ยหมกัและการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ  ซ่ึงไดจ้ากเศษพืชผลมาใชก้บั

การปลูกพืช  ซ่ึงอาจจะช่วยให้ลดการใช้สารเคมี  เช่นปุ๋ยเคมี  สารเคมีก าจดัศตัรูพืชลง  ซ่ึง

นอกจากจะท าใหเ้กษตรกรปลอดภยัจากสารเคมียงัช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม  อีกดว้ย 

  3)  เกษตรกรมีกิจกรรมในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน  มี

ผลผลิตของพืชหลายหลายออกมาในระยะเวลาท่ีต่างกัน  ท าให้ลดความเส่ียงในการ

ด าเนินการทั้งจากสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะปริมาณน ้ าฝนท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา  อีก

ทั้งยงัลดความเส่ียงจากโรคและแมลง  ตลอดจนในเร่ืองของราคา 

  4)  สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูท่  าให้เกิดการรายไดจ้ากการเกษตรเพิ่มข้ึน

ทั้งจากการเพิ่มผลผลิตและมีผลผลิตอย่างหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความคุม้ค่ามากกว่า

ความคุม้ทุน เพราะนอกจาก จะท าใหมี้อาหารอยา่งพอเพียงแลว้  ยงัเป็นผลท าใหเ้กษตรกรมี

งานท าตลอดทั้งปีมีรายไดต่้อเน่ือง  ลดการอพยพถ่ินฐาน  คุณภาพชีวิตและครอบครัวมี

ความอบอุ่น  ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนเป็นผลท าใหต้น้ทุนทางสังคมลดลง   
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(3) ขอ้เสนอแนะการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและเครือข่าย  

 เกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฎีใหม่  จ  านวนหน่ึงไดเ้ป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้และ

วธีิปฏิบติัทางการเกษตร รวมทั้งแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรก็ไดใ้ชเ้ป็นแปลงดูงาน  

เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ดว้ย เกษตรกรจึงมีโอกาสไดเ้รียนรู้

และแลกเปล่ียนขอ้มูลตลอดจนประสบการณ์กบัเกษตรกรจากท่ีต่างๆ ดว้ย  ภายในชุมชน

เกษตรกรก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ส่วนในระดบัครัวเรือนนั้นสมาชิกใน

ครัวเรือนต่างก็มีบทบาทและส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ทั้งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรและการด ารงชีพ  ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเอ้ือใหเ้กิด

การพฒันาและสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ไดท้ั้งภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน 

 ในขั้นแรกจะตอ้งคดัเลือกเกษตรกรจากท่ีเขา้ร่วมโครงการเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเขา้มาเป็นศูนยเ์ครือข่ายในการเช่ือมโยงและพฒันาความสัมพนัธ์

รวมทั้งการสร้างเครือข่าย โดยเร่ิมจากเกษตรกรท่ีเป็นวทิยากรหรือแปลงเกษตรกรรมของ

เกษตรกรท่ีเป็นแปลงดูงานและถ่ายทอดความรู้  เกษตรกรจะอาศยัพื้นฐานความสัมพนัธ์

และเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยายผลต่อไป  ในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการศึกษา

ชุมชนประกอบดว้ย เพื่อแสวงหาผูน้ า ดา้นต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนการช้ีให้เห็นในเบ้ืองตน้

ถึงศกัยภาพของชุมชน  รวมทั้งเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับชุมชนในการสร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์และ การจดัท าแผนแม่บทชุมชนต่อไป 

 แผนแม่บทชุมชนจะก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพฒันาบนพื้นฐานของ

ภูมิปัญญาและเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่ทรัพยากร วฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บท

ชุมชนเกิดจากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและจุดแขง็รวม

ศกัยภาพและโอกาสในการพฒันาของชุมชน แผนแม่บทชุมชนอยา่งนอ้ยท่ีสุดจึงตอ้ง

ประกอบดว้ยแผนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกลูและสัมพนัธ์กนัอนัไดแ้ก่การผลิต การใช้

ทรัพยากร การลงทุนและการตลาด ตลอดจนการสร้างความสัมพนัธ์และเครือข่ายกบักลุ่ม 

หรือองคก์รต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  

 ในโอกาสปัจจุบนัท่ีรัฐบาลไดมี้โครงการและแหล่งเงินทุนสนบัสนุนใหก้บัจงัหวดั

ในชนบทเป็นจ านวนมาก แผนแม่บทชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหชุ้มชน
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สามารถคดัเลือกโครงการท่ีจะเขา้ร่วมแหล่งทุนท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน  รวมทั้งเกษตรกรท่ี

จะเขา้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4)  ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา  

 แผนแม่บทชุมชนจะเป็นเคร่ืองมอในการด าเนินงานพฒันาตามกระบวนการ 3 ขั้น

ของเกษตรทฤษฎีใหม่ อนัไดแ้ก่ การพึ่งตนเองระดบัครัวเรือน การรวมกลุ่มหรือพลงัชุมชน 

และการติดต่อร่วมมือกบัแหล่งเงินรวมทั้งองคก์รภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงตามกระบวนการ

ดงักล่าวประกอบกบักฎหมายท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนไดมี้ผลใช้

บงัคบัแลว้  เป้าหมายการพฒันาจึงอาจมุ่งไปท่ีการสร้างวสิาหกิจชุมชน  

 การด าเนินงานชุมชนจะเป็นผูเ้คล่ือนกิจกรรมเองโดยท่ีจงัหวดัรัฐจะใหก้าร

สนบัสนุนเฉพาะกิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็น ซ่ึงมีดงัน้ี  

 (4.1)  การเรียนรู้และกระบวนการท างาน  เพื่อใหเ้ป็นพื้นฐานแก่เกษตรกรและ

ชุมชนในการท่ีจะพฒันาตนเองไดต่้อไป ซ่ึงมีเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็น ดงัน้ี 

  1)  เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้แนวทางในการด าเนินชีวติของเกษตรกรท่ี

สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการด าเนินการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีสัมพนัธ์

กบัเกษตรทฤษฎีใหม่  

  2)  บญัชีชาวบา้น  เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือของครัวเรือนเกษตรกรในการ

พิจารณารายรับ และรายจ่ายใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีพของครัวเรือน 

  3)   แผนแม่บทชุมชน เพื่อเป็นเคร่ืองมือของชุมชนในการก าหนดกรอบ

แนวคิดและทิศทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติ และศกัยภาพของชุมชน

อนัจะน าไปสู่กระบวนการตามขั้นของการพฒันาของเกษตรทฤษฎีใหม่  

  4)  การบริหารจดัการ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรัพยากร ทุนและตลาด) 

เพื่อใหชุ้มชนสามารถพิจารณาใชป้ระโยชน์ปัจจยัต่างๆ ของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  

  5)  การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกในการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้และ

ประสบการณ์ตลอดจนการสร้างกิจกรรมท่ีเก้ือกลูสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะช่วยให้

ขยายผลในขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึนได ้
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 (4.2) การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร ในการด าเนินงานตามขั้นท่ี 2  

และ 3 ซ่ึงจะตอ้งมีการสร้างพลงัร่วมกบักลุ่มภายในชุมชน และองคก์รภายนอก ทั้งน้ีรัฐ

จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มและการพฒันาร่วมกนั ซ่ึง

นอกสระแกว้จากการใหก้ารเรียนรู้ดงัท่ีกล่าวมาก่อนแลว้อาจตอ้งช่วยประสานงาน การ

เจรจา การด าเนินงาน และการท าขอ้ตกลงร่วมกนัอีกดว้ย  

             (4.3)  แนวทางการพฒันาขา้งตน้ พิจารณาบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง โดย

ค านึงถึงบทบาทของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ตาม

กระบวนการพฒันาท่ีจะน าไปสู่การพฒันาชุมชนร่วมกนัตามล าดบัขั้นของเกษตรทฤษฎี

ใหม่ ในการด าเนินงานอาจก าหนดใหเ้ป็นโครงการภายในจงัหวดั โครงการน้ีควร

ด าเนินการในลกัษณะการวจิยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงอาจอยูภ่ายในจงัหวดัสระแกว้ สระบุรี 

ปทุมธานี นนทบุรี ตามยทุธศาสตร์การแกไ้ขความยากจน ท่ีอาศยัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีจะพฒันาชุมชนการเกษตรใหเ้ขา้สู่ระบบวสิาหกิจชุมชนท่ีมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพการ

แข่งขนัของเกษตรกรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล  
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษของนักเรียนผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศบน
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่นที ่เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวสิต์ 

ทีส่่งผลต่อทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 
 

กมลวรรณ  กุสันเทยีะ    
ดวงกมล โพธ์ินาค 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษของนักเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบนอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งผลต่อทักษะการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  2) เพื่อหาความเป็นไปไดข้องรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวนทั้งหมด 4 ท่าน แบ่งออกเป็น ด้านการ

ออกแบบการใชง้าน 2 ท่าน ดา้นเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรม 2 ท่าน และ นกัเรียนจ านวน 

4 คน เป็นผูใ้ชง้าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ รูปแบบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศบน

อุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านรูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีพฒันาข้ึน 

และแบบประเมินความเหมาะสม น าไปเก็บข้อมูลและรวบรวมขอ้มูลผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนในภาพรวม อยูใ่นระดบัดี  

ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

บทน า  

    ในปี พ.ศ.2558 ภูมิภาคอาเซียนจะรวมตวัเป็นหน่ึงเดียวในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม และการศึกษา เป็นท่ีแน่นอนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั (เอนก เพิ่มวงศเ์สนีย,์ 2555)  มีหลายองค์กร ท่ีเร่ิมให้ความ

ตระหนกัของภาษาองักฤษกบันกัเรียน เช่น การจดัอบรมภาษาองักฤษให้แก่ ยุวชนเพื่อเป็น

มคัคุเทศก์ การพฒันาหลักสูตรอาเซียนกับภาษาองักฤษโดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ใน
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ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหน้าอย่างไม่หยุดย ั้ง บวกกบัการใช้งานท่ีแพร่หลายในทุก

ระดบับุคคล ตั้งแต่นกัเรียน จนถึงบุคคลทัว่ไป จึงไม่ใช่เร่ืองไกลตวัท่ีจะมีการจดัการเรียนรู้

ด้วยตวัเองตามทฤษฎี Constructivism (กองทอง บุหร่า, 2555) ด้วยการเรียนโดยใช้

แบบเรียน E-Learning ท่ีน ามาใชก้บัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการเรียนการสอน 

เรียกการเรียนแบบน้ีวา่ Wireless Learning, Mobile Learning หรือ M-Learning ดงันั้น M-

Learning ก็คือ การจดัการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่น Courseware หรือ

บทเรียนส าเร็จรูป ท่ีน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่าน

เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Telecommunication Network) และเทคโนโลยี

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ีและทุกเวลา  

 การศึกษาในปัจจุบนันั้นได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง จากการสอนแบบปกติ 

ไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตวัเองของนกัเรียน (Constructivism) เพิ่มมากข้ึน สาเหตุจากพฒันาการ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยกีารศึกษา (กฤษมนัต ์วฒันาณรงค์, 2549) ซ่ึงเห็น

ไดว้า่องคก์รทางการศึกษาต่างๆ ในปัจจุบนัไดใ้หค้วามส าคญัมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือ

ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา และกระจายความรู้น าไปสู่การเรียนการสอนมากข้ึน (กิ

ดานนัท ์มลิทอง, 2543)  

    การจัดการศึกษาสู่สากลหรือการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จ าเป็นต้องมีการขบัเคล่ือนของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

พฒันาความรู้ของนกัเรียน เช่น ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อ

การแข่งขนัทางตลาดแรงงาน และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีภาพทางการศึกษา 

(กาญจนา หงส์รัตน์, 2555)  เทคโนโลยีบนโทรศพัทมื์อถือ หรือ Mobile Learning เป็นส่ือ

การเรียนการสอนท่ีเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามทฤษฏี Constructivism 

ผา่น Courseware หรือบทเรียนส าเร็จรูป ท่ีน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษผา่นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Telecommunication Network) 

และเทคโนโลยเีครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ีและทุกเวลา  

 โดยใชอุ้ปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดท่ี้มีความสามารถในการเช่ือมต่อกบัระบบ

เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Android Version 2.0 ข้ึนไป 
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โดยมีแอปพลิเคชั่นท่ีส าคญัต่างๆ เช่น มีคียบ์อร์ดเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบ M-Learning 

โดยเน้นท่ีการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อส่งและรับขอ้มูลแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเพื่อน

ร่วมชั้นและครูผูส้อน โดยสามารถส่งขอ้มูลท่ีเป็นภาพ เสียง มลัติมีเดีย เวบ็ไซต์ เพื่อใชใ้น

การแกไ้ขปัญหาหรือท่ีเรียกวา่ Problem-Based Learning ไดเ้ป็นอยา่งดีในการด าเนินการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือ การเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ดว้ยผูเ้รียนเอง (เอนก เพิ่ม

วงศเ์สนีย,์ 2555) ไดเ้ป็นอยา่งดีในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม 

ตารางท่ี 1 แนวคิดการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยบีนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบเคล่ือนท่ี เอ็ม-เลิร์นน่ิง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอน

สตรัคชัน่นิสซ่ึมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

2.2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเคล่ือนท่ี เอ็มเลิร์นน่ิง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามแนว
ทฤษฏีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย  

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค ดา้น

การศึกษา ระดบัปริญญาโทข้ึนไป และนกัเรียนเป็นผูใ้ชง้านระบบปฏิบติัการ Android 

   3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวนทั้งหมด 

4 ท่าน แบ่งออกเป็น ดา้นการออกแบบการใชง้าน 2 ท่าน ดา้นเทคนิควธีิการเขียนโปรแกรม 

2 ท่าน และ นกัเรียนจ านวน 4 คน เป็นผูใ้ชง้าน 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

  3.2.1 อุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ท่ีมีความสามารถในการ

เช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ใช้ระบบปฏิบติัการ Android 

Version 2.0 ข้ึนไป 

 
ภาพท่ี 1 อุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
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  3.2.2 ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของ Courseware หรือบทเรียนส าเร็จรูป ท่ี
น าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และท าการส่งออกไฟล์ใน
รูปแบบของแอฟพลิเคชัน่ เพื่อน าไป Install ในอุปกรณ์ได ้
  3.2.3 การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ โดยการส่งผลการเรียนของ
ผูเ้รียนผา่นระบบเครือข่ายใหก้บัครูผูส้อนทราบ 
 3.3 ตัวแปรทีศึ่กษา 
  3.3.1 ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งผลต่อทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 
  3.3.2 ตวัแปรตาม คือ ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษของนักเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบนอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งผลต่อทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 สามารถอธิบายขั้นตอนการวธีิด าเนินการวจิยัไดด้งัน้ี 
 4.1 ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  - กลุ่มประชากร คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค ดา้นการศึกษา ระดบัปริญญา
โทข้ึนไป และนกัเรียนเป็นผูใ้ชง้านระบบปฏิบติัการ Android  
  - กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวนทั้งหมด 4 ท่าน แบ่งออกเป็น ดา้น
การออกแบบการใช้งาน 2 ท่าน ดา้นเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรม 2 ท่าน และ นักเรียน
จ านวน 4 คน เป็นผูใ้ชง้าน 
 4.2 ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา
ทฤษฏีคอนสตรัคติวสิต ์
 4.3 ศึกษาการจดัเน้ือหาท่ีจะน ามาสร้างส่ือ โดยการศึกษาเน้ือหาบทเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในรูปแบบของ Courseware หรือบทเรียนส าเร็จรูป ท่ีใช้
กบัระบบปฏิบติัการ Android Version 2.0 ข้ึนไป 
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ภาพท่ี 2 ระบบปฏิบติัการ Android 
 
 4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งผลต่อทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 4.5 น าเสนอกรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งผลต่อทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 
 4.6 ปรับปรุงแกไ้ขและสรุปผล ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุง รูปแบบการเรียนรู้ตาม
ขอ้เสนอแนะของการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ผลการวจัิย 

 

ภาพท่ี 3 การเรียนบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

DP
U



72 

 

 5.1 การศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของนกัเรียนผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามแนว
ทฤษฏีคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งผลต่อทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร มีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั คือ 1) อุปกรณ์ท่ีใช้ระบบปฏิบติัการ Android 2.0 ข้ึนไป 2) ส่ือการเรียนรู้ใน
รูปแบบของ Courseware หรือบทเรียนส าเร็จรูป 3) ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย  
 5.2 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึน แบ่งออกได ้ดงัน้ี 1) กระประเมินดา้นการประยุกตใ์ชง้านเพื่อการเรียนการสอน 
2) การประเมินดา้นการน าเสนอเน้ือหาพฒันาบทเรียน 3) การประเมินดา้นการใชส่ื้อการ
สอนบนอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Android 4) การประเมินดา้นความปลอดภยัในการ
ใชง้านบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 5) การประเมินดา้นความเหมาะสมของการเรียนการ
สอนบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
ภาพท่ี 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ทั้ง 5 ดา้น 

 
อภิปรายผล 
 การเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเคล่ือนท่ี 

เอ็มเลิร์นน่ิง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตไ์ม่เพียงแค่ใช้

เพียงแค่ใช้ได้กับ Mobile ท่ีเป็น Smart Phone เท่านั้น ในปัจจุบนัได้น าเอาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน ก็สามารถน าบทเรียนออนไลน์ไปได้

เหมือนกนั แต่ตอ้งตรวจสอบก่อนวา่บทเรียนออนไลน์นั้นตั้งค่าเหมาะกบัอุปกรณ์ท่ีเปิดใช้

งานหรือไม่ เช่น เร่ืองขนาดหนา้จอ ระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์ เป็นตน้  
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ดา้นการประยุกตใ์ชง้าน 

ดา้นการน าเสนอเน้ือหา 

ดา้นการใชส่ื้อการสอน ดา้นความปลอดภยัในการใชง้าน 

ดา้นความเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 

 การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศแบบเคล่ือนท่ีเอ็มเลิร์

นน่ิง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต ์ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ความเป็นไปได้ของการเรียนผ่านส่ือบนโทรศพัท์ก็ถือว่าสะดวกและใช้งานได้

ทนัท่วงที และการใช้งานโทรศพัทมื์อถือก็ไดมี้การพฒันาข้ึนทุกวนั  แต่อุปสรรคก็อาจจะ

เกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั อยา่งนกัเรียนแถบชนบทท่ีห่างไกลความเจริญคงจะเป็นไปได ้แต่อาจจะ

ช้ากว่า  ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือท่ีไม่สามารถใช้

ระบบปฏิบติัการได ้เพราะฐานะของครอบครัวไม่มากนกั และยึดหลกัการเรียนการสอน

แบบพึ่งพาตวัเองและเศรษฐกิจพอเพียง 
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การท านายการอยู่รอดผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิคจีนเนติกอลักอริทมึ 
 

กฤษฎา แก้ววดัปริง 
สุรเดช บุญลอื 

  
บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีน าเสนอตวัแบบจีนเนติกอลักอริทึมเพื่อใชใ้นการท านายการอยูร่อด

ของผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมซ่ึงใชก้ารเรียนรู้และการทดสอบภายใต ้การทดสอบไขวท้บ 10 

ส่วนจะแบ่งขอ้มูลเป็นทดสอบ 10% อีก 90% เป็นฝึกสอน โดยอาศยัชุดขอ้มูลอาการของ

ผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นมมาใชเ้พื่อท านายจากมหาวิทยาลยัวิสคอนซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

จ านวน 198 ระเบียนประกอบดว้ย 34 คุณลกัษณะ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าส่งเขา้ตวัแบบท านาย

โรคมะเร็งเตา้นมซ่ึงใช้เทคนิคจีนเนติกอลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม และตน้ไม้

ตดัสินใจมาเปรียบเทียบสร้างตวัแบบท านายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการทดสอบพบว่า

ตวัแบบท่ีใชเ้ทคนิคจีนเนติกอลักอริทึมมีความแม่นย  าร้อยละ 84.21 ขณะท่ีตวัแบบท านายท่ี

ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมมีความแม่นย  าร้อยละ 71.06 และตน้ไมต้ดัสินใจมีความแม่นย  า

ร้อยละ 69.03  

ค าส าคัญ : การท านายการอยูร่อด, มะเร็งเตา้นม, จีนเนติกอลักอริทึม 

  

บทน า 

 มะเร็งเป็นโรคท่ีพบมากในปัจจุบนัและเป็นสาเหตุส าคญัของการเสียชีวิตของ

ประชากรทัว่โลก มีการคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2558 จะมีผูป่้วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มข้ึนจาก 9 

ลา้นคนเป็น 15 ลา้นคน สาเหตุมาจากจ านวนประชากร จ านวนผูสู้งอายุและจ านวนผูสู้บ

บุหร่ีท่ีเพิ่มข้ึนรวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น วิถีการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบนั และสภาวะ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถป้องกนัและควบคุมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ส าหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอนัดบัท่ีสาม รองจากโรคหัวใจและ

อุบติัเหตุ และมีแนวโนม้วา่จะมีอตัราการตายท่ีสูงข้ึนทุกปี (สายพิณ โชติวิเชียร, 2012) จาก

รายงานของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2553 (สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ, 2554) 
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พบว่ามะเร็งเตา้นมเป็นโรคท่ีพบมากท่ีสุดในประเทศไทย รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็ง

ตบั มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งช่องปาก ตามล าดบั  

 สาเหตุของการเกิดมะเร็งท่ีชดัเจน ในปัจจุบนัยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่อย่างไรก็

ตามมีการศึกษา ท่ีเช่ือได้ว่ามีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคอยู่หลายประการ (Cancer 

Research UK, 2012), (Cancer survival rate, 2012) เช่น สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก

ร่างกาย เช่น สารเคมีบางชนิด หรือเช้ือจุลินทรีย ์สาเหตุจากภายในร่างกาย เช่น กรรมพนัธ์ุ

ท่ีผิดปกติ หรือความไม่สมดุลทางฮอร์โมน เป็นตน้ การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนัมีหลาย

วธีิ เช่น การผา่ตดัเอากอ้นเน้ือมะเร็งออก รังสีบ าบดั เคมีบ าบดั การใชฮ้อร์โมน หรือ การฝัง

แร่ หรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระยะของโรค พยาธิวิทยาของช้ินเน้ือ และ

สภาวะความสมบูรณ์ของผูป่้วย 

 ในทางการแพทย์ อตัราการอยู่รอด (Survival Rate) เป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 

(Cancer survival rate, 2012) ท่ีท  าให้ทราบถึงร้อยละของผูป่้วย ซ่ึงอยูร่อดภายหลงัจาก

ไดรั้บการวนิิจฉยัโรคและรับการรักษาจนกระทัง่ถึงช่วงเวลาหน่ึงท่ีสนใจพิจารณา เช่น การ

วดัอตัราการอยูร่อดของผูป่้วยมะเร็งปากมดลูกท่ี 5 ปี (5-year survival rate) ท่ีเขา้รับการ

รักษาด้วยการฉายรังสีอย่างเดียวหรือฉายรังสีร่วมกบัเคมีบ าบดั ท าให้สามารถพิจารณา

เปรียบเทียบอตัราการอยูร่อดท่ี 5 ปี จ  าแนกตามวิธีการรักษาได้ (Brenner H, Gefeller O, 

Hakulinen T, 2004) 

 ปัจจุบนัน้ีมีการน าศาสตร์ดา้นปัญญาประดิษฐโ์ดยเฉพาะเทคนิคการเรียนรู้ของ

เคร่ือง (Machine Learning) มาประยกุตใ์ชก้บัการท านายการอยูร่อดของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม

ตามช่วงเวลา อาทิงานวิจยัของ (Endo Arihito, Takeo Shibata and Hiroshi Tanaka, 2008) 

ท่ีน าเทคนิคการเรียนรู้ทางปัญญาประดิษฐ์มาท าการเปรียบเทียบ 7 รูปแบบ เช่น โครงข่าย

ประสาทเทียม ตน้ไมต้ดัสินใจ มาประยกุตก์บัการท านายการอยูร่อดของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 

พบวา่เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพสูงกวา่ตน้ไมต้ดัสินใจ อีกทั้งงานวิจยั

ของ (Ming-Hseng Tseng, Hung-Chang Liao, 2009) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการวินิจฉัย

โรคมะเร็งเตา้นมซ่ึงท าการศึกษาขนาดของเน้ืองอกโดยใชเ้ทคนิคจีนเนติกอลักอริทึมพบวา่

ใหค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลร้อยละ 90 
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 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะน าเทคนิคจีนเนติกอลักอริทึมมาใช้ในการสร้างตวัแบบ

ท านายการอยูร่อดของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม รวมทั้งมีการเปรียบเทียบและคดัเลือกอลักอริทึม

การเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีน ามาประยุกตใ์ชส้ร้างตวัแบบท านายท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้

ตวัแบบท่ีมีประสิทธิผลและมีความเหมาะสมกบัการน าไปใชง้านต่อไป 

  

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจัยน้ี  จะเป็นงานวิจัย เชิงทดลอง โดยมีระเบียบวิธีการวิจัย 

ดงัต่อไปน้ี การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง การสร้างตวัแบบท านายการอยู่รอด การทดสอบ

ประสิทธิภาพของตวัแบบท านาย และการพฒันาระบบงาน 

 1. การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ชุดข้อมูลของผูป่้วยมะเร็งเต้านมจากมหาวิทยาลัย Wisconsin ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (W. N. Street and et, 1995) ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่เกิด

อาการอีกในเวลา 24 เดือน (non-recurrent) จ านวน 150 คน และกลุ่มท่ีกลุ่มท่ีเกิดอาการซ ้ า

ในเวลา 24 เดือน (recurrent) จ านวน 48 คน รวมทั้งหมด 198 ระเบียน 34 คุณลกัษณะ 

ตารางที ่1 ตวัอยา่งขอ้มูลของผูป่้วยโรคมะเร็งเตา้นม 

ID number Time radius texture … Lymph node  Outcome 

00001 31 18.02 27.6 … 5 N 

00002 61 17.99 10.38 … 2 N 

00003 116 21.37 17.44 … 0 N 

.....    …   

00198 77 12.75 15.29 ... 0 R 

หมายเหตุ: N คือ non-recurrent และ R คือ recurrent 

  

 

 

 

DP
U



78 

 

 2. การสร้างตัวแบบท านายการอยู่รอด 

        ออกแบบและสร้างตัวแบบท านายโดยคัด เ ลือกตัวแบบท านาย ท่ี มี

ประสิทธิภาพความแม่นย  าสูงสุดระหว่างตวัแบบท านายท่ีใช้เทคนิคจีนเนติกอลักอริทึม 

โครงข่ายประสาทเทียม และตน้ไมต้ดัสินใจเพื่อน าไปใชใ้นส่วนการท านายของโปรแกรม

ท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงขอ้มูลท่ีน าเขา้ท่ีจะฝึกสอนและทดสอบจะมี 34 คุณลกัษณะ ส่วนขอ้มูลน า

ออกจะเป็นกลุ่มท่ีไม่เกิดอาการอีกและกลุ่มผูป่้วยท่ีเกิดอาการซ ้ า รวม 2 คลาส 

 
ภาพที ่1 ตวัแบบในการท านาย 
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 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดตอ้งมีการฝึกสอน

และทดสอบอลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ือง คือ Genetic Algorithm, ANNS และ J48 ซ่ึงจะ

ไดค้่าความแม่นย  า (Accuracy) เพื่อใช้คดัเลือกตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด แลว้น าไป

ติดตั้งในโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน เพื่อใชใ้นการใชง้านต่อไป 

 3. การทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบท านาย 

 การประเมินผลใชว้ธีิวดัค่าความแม่นย  า (Accuracy)  ค่าความแม่นตรง 

(Precision) ค่าความระลึก (Recall) และการวดัประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ซ่ึงมีค่า

อยูร่ะหวา่ง 0 - 1 ซ่ึง 1 หมายถึงประสิทธิภาพดี (Max Brame, 2007) ดงัสมการท่ี (1) (2) 

และ (3) ตามล าดบั 

 

       
TP

Precision =
TP+ FP               (1)           

     
TP

Recall =
TP+ FN      (2)               

         
2*(Recall*Precision)

F-measure =
Recall+ Precision               (3) 

  

 4. การพฒันาระบบงาน 

 ใช้การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ โดยใช้ภาษา UML ส าหรับการ

ออกแบบ ซ่ึงภาพรวมของระบบสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 ภาพรวมของระบบงาน 

 จากภาพท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมหลกั คือ ผูใ้ช ้(User) 

โดยสามารถอธิบายการท างานของแต่ละยสูเคสไดด้งัน้ี 

 สืบคน้ระเบียนประวติั เป็นการเรียกดูประวติัผูป่้วยวา่มีขอ้มูลท านายเดิม

หรือไม่ 

 การจดัการประวติัผูป่้วย เป็นการป้อนขอ้มูล ปรับแก ้หรือลบขอ้มูลของผูป่้วย

โรคมะเร็งเตา้นมท่ีมีในระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  1. ขอ้มูลทัว่ไป 

  2. ขอ้มูลทางคลินิค เป็นการเก็บปัจจยั 35 ปัจจยั 

 คดักรอง เป็นส่วนท่ีร้องขอใหโ้ปรแกรมท าการท านายขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

อินพุทขอ้มูลทางการแพทยข์องผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 

 การท านาย เป็นส่วนของการประมวลผลการท านายการอยูร่อดของผูป่้วย

โรคมะเร็งเตา้นม วา่สามารถอยูร่อด หรือไม่อยูร่อดโดยใชต้วัแบบจีนเนติกอลักอริทึม 

 ออกรายงาน เป็นส่วนท่ีใชใ้นออกรายงานการท านายของผูป่้วย 
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ผลการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีไดน้ าความรู้ดา้นปัญญาประดิษฐม์าประยกุตใ์ชก้บัการท านายการอยู่

รอดของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม โดยจะมีการน าอลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีประกอบดว้ย

จีนเนติกอลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม และตน้ไมต้ดัสินใจมาสร้างตวัแบบท านายการ

อยูร่อดของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม แลว้เปรียบเทียบหาประสิทธิภาพความแม่นย  าในการท านาย 

เพื่อหาตวัแบบท านายท่ีให้ความแม่นย  าสูงสุดท่ีจะเหมาะสมกบัการน าไปพฒันาโปรแกรม

ต่อไป  

        ผลการทดสอบพบว่าตวัแบบท านายท่ีใช้เทคนิคจีนเนติกอลักอริทึม มีความ

แม่นย  าร้อยละ 84.21 ขณะท่ีตวัแบบท านายท่ีมีใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมมีความแม่นย  าร้อย

ละ 71.06 และตน้ไมต้ดัสินใจมีความแม่นย  าร้อยละ 69.03   

 

 
ภาพที ่3 กราฟเปรียบเทียบ Training Accuracy และ Testing Accuracy ของจีนเนติก

อลักอริทึม 

 

 จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นผลการเปรียบเทียบความแม่นย  าในการฝึกสอนและ

ความแม่นย  าในการทดสอบด้วยจีนเนติกอลักอริทึม ว่ามีการปรับค่าความแม่นย  าไปใน

รูปแบบใด สอดคลอ้งกนัอยา่งไร ตามผลการท านายท่ีแสดงออกมาท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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อภิปรายผล 

 จากการท่ีไดน้ าเสนอการน าเทคนิคการท านายการอยูร่อดของผูป่้วยโรคมะเร็ง

เตา้นมโดยการคดัเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีการสังเคราะห์ตวัแบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพในการท านายสูงสุดและลดความซ ้ าซอ้นของตวัแบบนั้น พบวา่ประสิทธิภาพ

ท่ีใชจี้นเนติกอลักอริทึมให้ผลดีกวา่เน่ืองจากมีโครงสร้างแบบขนานท่ีสามารถประมวลผล

ไดเ้ร็วรวมถึงค านวณเป็นหน่วยย่อยไดอ้ย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยงัคน้หาและเลือกชุดขอ้มูลท่ี

เหมาะสมไดพ้ร้อมๆกบัการประมวลผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Ming-Hseng Tseng, 

Hung-Chang Liao, 2009) ถึงแมว้า่งานวิจยัของ (Endo Arihito, Takeo Shibata and Hiroshi 

Tanaka, 2008) จะแสดงผลออกมาว่าโครงข่ายประสาทเทียมให้ผลในการท านายดีกว่า

ตน้ไมต้ดัสินใจ แต่โครงข่ายประสาทเทียมมีจุดดอ้ยในดา้นการตีความหาเหตุผล อีกทั้งใน

การเลือกปัจจยัเพื่อมาท าการฝึกสอนและท าการทดสอบยงัคงเลือกชุดขอ้มูลทั้งหมดมา

ประมวลผลโดยท่ีไม่ไดเ้ลือกชุดขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด ท าให้การประมวลผลช้าและยงัขาดความ

แม่นย  าซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Chih-Lin Chia and et, 2005) และ (Pena-Reyes and 

et, 1998) 
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การประยุกต์ใช้ฟัซซ่ีลอจิกเพือ่การพยากรณ์ราคาทองค าแท่งภายในประเทศ 
 

กลัยา แดงประทปี  
สุรเดช บุญลอื 

  
บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีน าเสนอแบบจ าลองของฟัซซ่ีลอจิกเพื่อการพยากรณ์ราคาทองค าใน

ตลาดของประเทศไทย ซ่ึงให้ความส าคญักบัการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน

ระหว่างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม ตวัแบบจ าลองฟัซซ่ีลอจิกและตวัแบบตน้ไม้

ตดัสินใจ โดยวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคา

ทองค า เพื่อเลือกเฉพาะปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองค า เพื่อเขา้สู่ตวัแบบฟัซซ่ีลอจิก 

เพื่อใช้ในการเรียนรู้และการประเมินผล ผลการทดสอบพบว่าตวัแบบท่ีใช้เทคนิคฟัซซ่ี

ลอจิกให้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีร้อยละของค่าความแม่นย  าสูงสุด โดยพิจารณาจากค่า 

RMSE เท่ากบั 270.6145 และ MAE เท่ากบั 178.2849 ขณะท่ีตวัแบบท านายท่ีใชโ้ครงข่าย

ประสาทเทียมให้ประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงมีค่า RMSE เท่ากบั 719.4278 และ MAE เท่ากบั 

556.174 และตวัแบบท านายซ่ึงใช้ตน้ไมต้ดัสินใจให้ประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงมีค่า RMSE 

เท่ากบั 642.7031 และ MAE เท่ากบั 322.763  

ค าส าคัญ : ฟัซซ่ีลอจิก, การพยากรณ์, โครงข่ายประสาทเทียม, ตน้ใมต้ดัสินใจ 

  

บทน า 

 ในปัจจุบนัการท ากิจการหรือลงทุนในธุรกิจนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท า

ธุรกิจด้วยฐานความรู้ และขอ้มูล เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท ามาใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นกัลงทุนไดผ้ลตอบแทนในการลงทุนอยา่งคุม้ค่า ไม่ว่า

จะเป็นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองของหุ้น ลงทุนในการซ้ือขายทองค าทั้งทองค า

แท่งและทองรูปพรรณ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอให้ความส าคญัในการลงทุนซ้ือขายทองค าแท่ง 

เน่ืองมาจากทองค าแท่งนั้นเป็นแร่ท่ีมีคุณค่าและมีราคา ซ่ึงปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ให้ความ

นิยมในการซ้ือทองค าแท่งไวเ้พื่อเก็งก าไร เน่ืองจากสถานการณ์ตลาดการลงทุนทองค าแท่ง
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ปัจจุบนัมีความผนัผวน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายๆ อยา่งประกอบกนั เช่น ราคาน ้ ามนัท่ีมี

ความผนัผวน และมีแนวโน้มเพิ่มราคาสูงข้ึนอยู่ตลอดเวลา สภาวะทางการเมืองใน

ต่างประเทศ เช่นประเทศกรีซ เป็นตน้ ซ่ึงสภาวะการเมืองในต่างประเทศนั้นจะส่งผลต่อ

ตลาดหุ้นของทั้งยุโรปและเอเชีย ท าให้เกิดการผนัผวนของตลาดหุ้น และจะส่งผลกระทบ

ต่อราคาทองค าดว้ยเช่นกนั   

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเป็นตวัช่วยในการด าเนินธุรกิจและการ

ลงทุนของทั้งนกัลงทุน และผูท่ี้สนใจท่ีจะซ้ือทองค าแท่งไวเ้พื่อเก็งก าไร จะท าให้นกัลงทุน 

สามารถคาดการณ์สถานการณ์ และสามารถวางแผนการลงทุนไดอ้ย่างระมดัระวงัและมี

ขอ้มูลไปใช้ในการลงทุนมากข้ึน ดว้ยปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะ

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชก้บัสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนให้มากท่ีสุด โดยอาศยัการพยาการณ์ดว้ยเทคนิคฟัซ

ซ่ีลอจิก มาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชฝึ้กฝนตวัแบบ ซ่ึงผลท่ีไดร้วมทั้งความแม่นย  าในการพยากรณ์

นั้นข้ึนกบัขอ้มูลท่ีจะน ามาฝึกฝนตวัแบบ 

 การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาทองค า พบว่ามีงานวิจยัท่ีได้ศึกษาการ

พยากรณ์ราคาทองค าแท่งภายในประเทศไทยโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม (McCann and 

Kalman, 2551) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองค า 

ผลศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองค าแท่งนั้น มีอยู่ 6 ปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดชันีราคา

หลกัทรัพยท่ี์เป็นมาตรฐาน (SPX500) ดชันีการท าเหมือง (HUI) ดชันีราคาน ้ ามนั (XOI) 

ราคาโลหะเงิน (Silver) ราคาโลหะแพลตทินัม่ (Platinum) อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท 

(Bath Exchange) ซ่ึงผูว้จิยัจะน าปัจจยัท่ีมีผลการศึกษามาแลว้มาประยุกตใ์ชก้บังานวิจยัคร้ัง

น้ี  

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาแบบจ าลองด้วยการประยุกต์ฟัซซ่ีลอจิก

เพื่อพยากรณ์ราคาทองค าแท่งภายในประเทศ ท่ีมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางดา้น

การจ าแนกขอ้มูล ท่ีมีคุณสมบติัเด่นทางด้านการเรียนรู้จากขอ้มูลและฟัซซ่ีลอจิก (Fuzzy 

Logic : FL) ท่ีมีขอ้ดีทางดา้นการให้เหตุผล น ามาปรับและประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของบุคคลทัว่ไปและนกัลงทุน และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบันกัลงทุน 
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และเพื่อต้องการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมฟัซซ่ีลอจิกท่ีสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้งานกบัสภาวะการลงทุนในปัจจุบนั และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน

ของฟัซซ่ีลอจิกกบัโครงข่ายประสาทเทียมอีกดว้ย 

 

วธีิการวจัิย 

งานวิจัยน้ีได้น าเสนอการสร้างตัวแบบโดยการประยุกต์เทคนิคฟัซซ่ีลอจิกเพื่อ

พยากรณ์ราคาทองค าแท่งภายในประเทศ ซ่ึงเม่ือไดต้วัแบบท่ีเหมาะสมแลว้สามารถน าไปใชใ้น

การพยากรณ์ราคาทองค าแท่งภายในประเทศ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจและ

วางแผนก่อนการลงทุน โดยขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่1  ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
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1. กระบวนการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล 

        งานวิจยัน้ีได้จดัเตรียมขอ้มูลราคาทองค ายอ้นหลงัท่ีเก็บรวบรวมสมาคมคา้

ทองค าแห่งประเทศไทย แหล่งขอ้มูลราคาทองค าโลกจากเวบ็ไซด์ Kitco ราคาน ้ ามนัโลก 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จากเวบ็ไซด์ Bloomberg จ านวน 903 วนั ระหว่าง

เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือน สิงหาคม 2555 นอกจากน้ีในส่วนของปัจจยัน าเขา้ท่ีคาดวา่จะ

มีความสัมพนัธ์กับราคาทองค าในประเทศไทยได้พิจารณาคดัเลือกจากปัจจัยท่ีใช้ใน

งานวิจยัของ McCann and Kalman (McCann and Kalman, 2551) จ  านวน 6 ปัจจยั ท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาทองค าในประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็นมาตรฐาน (SPX500) 

(2) ดชันีการท าเหมือง (HUI) 

(3) ดชันีราคาน ้ามนั (XOI) 

(4) ราคาโลหะเงิน (Silver) 

(5) ราคาโหละแพลตทินมั (Platinum) 

(6) อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท (BathExchange) 

 

2. การสร้างตัวแบบจ าลองพยากรณ์ 

 จ านวนข้อมูลท่ีใช้ในการฝึกสอนและทดสอบได้ท าการจดักลุ่มของข้อมูล

ออกเป็นกลุ่มๆ นอกจากน้ีในส่วนของขอ้มูลฝึกฝนนั้นจะน ามาแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อ

ใชใ้นการฝึกสอน 90% และเป็นขอ้มูลทดลอง (Pre Test) 10% หรือเรียกวา่เป็นขอ้มูลท่ีใช้

ในการทดสอบความถูกตอ้ง (Validation Data) 

 กระบวนการของฟัซซ่ีลอจิกในการทดลองตวัแบบ โดยมีการการสร้างและ

เปรียบเทียบตวัแบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการสร้างตวัแบบและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบ 

  

3. การตรวจประสิทธิภาพของการพยากรณ์ 

 ขั้นตอนการทดสอบ เร่ิมจากการน าชุดขอ้มูลทดสอบและท าการค านวณค่า

ผลลพัธ์จากค่าน ้าหนกัและค่าไบแอสท่ีไดจ้ากการสอน (Training) ซ่ึงกระบวนการน้ีจะเป็น

การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของตวัแบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 3  DP
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ภาพที ่3 แสดงขั้นตอนการทดสอบตวัแบบ 

 
ผลการพยากรณ์ของตัวแบบแต่ละแบบจ าลอง 

 งานวิจยัน้ีไดท้  าการวดัประสิทธิภาพของผลการทดลองดว้ยวิธีรากท่ีสองของ

ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (RMSE) (1) ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAE) (2) 

 

      √
 

 
∑     )   ̂ 

     ))  

              (1) 

     
 

 
∑ |   )   ̂  )| 

     

            (2) 
 

 โดยท่ี   x(t) หมายถึง ค่าจริงของขอ้มูล ณ เวลา t 

        ̃(t) หมายถึง ค่าพยากรณ์ขอ้มูล x(t) 

    N หมายถึง จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

DP
U



92 

 

ตารางที ่1 ผลการวดัประสิทธิภาพการพยากรณ์ดว้ยตวัแบบ 
 

สถาปัตยกรรม 
วธีิวดัประสิทธิภาพ 

Correlative RMSE MAE Relative absolute error 

Fuzzy Logic 99.71 270.6145 178.2849 5.7925 

ANN 97.99 719.4278 556.174 18.0703 

Decision tree 98.35 642.7031 322.763 10.4867 
  

 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวดัประสิทธิภาพของการพยากรณ์ราคาทองค าดว้ย

เทคนิคต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคฟัซซ่ีลอจิก และ

เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ซ่ึงทั้งสามตวัแบบใช้ชุดขอ้มูลเดียวกนัในการทดสอบ จากผลการ

ทดลองจะเห็นว่าตวัแบบเทคนิคฟัซซ่ีลอจิก ให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์สูงสุดในทุก

วิธีการวดัประสิทธิภาพ โดยมีค่า RMSE เท่ากบั 270.6145 ค่า MAE เท่ากบั 178.2849 ซ่ึง

สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพการท างานของตวัแบบ ดงัภาพท่ี 4 

 

 
 ภาพที ่4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบการพยากรณ์ 

 

 

Correlative RMSE MAE

Relative

absolute

error

วธิีวดัประสิทธิภาพ 

Fuzzy Logic 99.71 270.6145 178.2849 5.7925

ANN 97.99 719.4278 556.174 18.0703

Decision tree 98.35 642.7031 322.763 10.4867
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สรุปผลการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคฟัซซ่ีลอจิกเพื่อการพยากรณ์ราคา

ทองค า โดยไดท้  าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบท่ีใช้ในการทดสอบ ระหว่าง

โครงข่ายประสาทเทียมกบัฟัซซ่ีลอจิกซ่ึงขอ้มูลท่ีน าเขา้ส าหรับการเรียบรู้ของฟัซซ่ีลอจิก

นั้ น ได้คัดเลือกเฉพาะปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการข้ึนลงของราคาทองค า  แล้ว

เปรียบเทียบหาประสิทธิภาพความแม่นย  าในการท านาย เพื่อหาตวัแบบท านายท่ีให้ความ

แม่นย  าสูงสุดท่ีจะเหมาะสมกบัการน าไปพฒันาโปรแกรมต่อไป  

        ผลการทดสอบพบว่าตวัแบบท านายท่ีใช้เทคนิคฟัซซ่ีลอจิกให้ประสิทธิภาพ

สูงสุดโดยพิจารณาจากค่า RMSE เท่ากบั 270.6145 และ MAE เท่ากบั 178.2849 ขณะท่ีตวั

แบบท านายท่ีใช้โครงข่ายประสาทเทียมให้ประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงมีค่า RMSE เท่ากบั 

719.4278 และ MAE เท่ากับ 556.174 และตัวแบบท านายซ่ึงใช้ต้นไม้ตัดสินใจให้

ประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงมีค่า RMSE เท่ากบั 642.7031 และ MAE เท่ากบั 322.763  

 

อภิปรายผล 

 จากการท่ีไดน้ าเสนอการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคฟัซซ่ีลอจิกเพื่อการพยากรณ์ราคา

ทองค านั้น พบว่าประสิทธิภาพของตวัแบบนั้นจะข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีน าเขา้สู่กระบวนการ

ประมวลผล การแบ่งกลุ่ม และการจดักลุ่มของขอ้มูลจะมีผลกบัผลลพัธ์ท่ีแสดงออกมา อีก

ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจ าลองนั้น อาจจะสามารถพฒันาให้ดีข้ึนได ้หากว่าเพิ่ม

ปัจจยัน าเขา้ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองค าในประเทศ ซ่ึง

ขอ้มูลบางส่วนจ าเป็นตอ้งใช้ค่าใช้จ่ายในการเขา้ถึงขอ้มูลเป็นจ านวนมาก และขั้นตอนใน

การไดข้อ้มูลมาเพื่อใชใ้นการทดสอบนั้นมีกระบวนการท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก 
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การคัดกรองสุขภาพเบือ้งต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
 

กติติศักดิ์ สุมามาลย์  
อรวรรณ อิม่สมบัติ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจสภาวะสุขภาพ
ประชาชนโดยใช้ข้อมูลของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจงัหวดับุรีรัมย ์ปี พ.ศ. 2555 
จ านวน 1,071 เรคอร์ด ดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเด็นคือ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ของการเป็นโรคต่างๆโดยใชเ้ทคนิค Association Rule และศึกษา
การคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ของประชาชนโดยแบ่งออกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่ม
ป่วย ดว้ยเทคนิค Classification และน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปพฒันาเป็นระบบคดักรองสุขภาพ
เบ้ืองตน้เพื่อช่วยลดภาระงานของผูเ้ช่ียวชาญในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการทดลองพบวา่ การศึกษาความสัมพนัธ์ของการเป็นโรคต่างๆ อลักอริทึม 
FP Growth ใหค้  าตอบท่ีเหมาะสมมากกวา่อลักอริทึม Apriori และในการศึกษาการคดักรอง
สุขภาพเบ้ืองตน้ของประชาชน พบว่าอลักอริทึม Partial Rules ให้ความถูกตอ้งมากกว่า
อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 โดยมีค่าความถูกตอ้ง (precision) เท่ากบั 88.60% ค่าระลึก 
(recall) เท่ากบั 89.20% และค่าความเหวี่ยง (F-measure) เท่ากบั 88.80% เม่ือน ากฎท่ีไดไ้ป
ให้ผูเ้ ช่ียวชาญตรวจสอบ ผูเ้ ช่ียวชาญได้ตัดข้อมูลบางแอทริบิวต์และกฎบางกฎท่ีไม่
เหมาะสมออกไป สุดทา้ยจะได้ผลลพัธ์เป็นกฎจ านวน 44 กฎ และถูกน าไปในการสร้าง
ระบบคัดกรองสุขภาพอัตโนมัติส าหรับให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาตรวจสอบสุขภาพ
เบ้ืองตน้ของตนเอง 
 
บทน า 

ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้า
ระวงัโรคเร้ือรังในทุกจงัหวดั โดยไดมี้การแจกแบบส ารวจสภาวะสุขภาพของประชาชน
อายุตั้ งแต่ 15 ปีเพื่อใช้ในการคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้เป็นประจ าทุกปี ทั้ งน้ีศูนยแ์พทย์
ชุมชนสังกดัโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของนโยบายดงักล่าว   จึงไดจ้ดัท า
การส ารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนอายุตั้ งแต่ 15 ปีในเขตเทศบาล ซ่ึงข้อมูล
ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ขอ้มูลครอบครัว 3) ขอ้มูลการเจ็บป่วยและพฤติกรรมเม่ือ
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เจ็บป่วย 4) ข้อมูลคะแนนพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ และ
ออกแบบกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัผลท่ีส ารวจไดเ้พื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ให้ตรงจุด เช่น ผลการคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ในชุมชนหน่ึงพบว่ามีคนท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง
เป็นจ านวนมาก และเม่ือน ามาวิเคราะห์ท าให้ทราบวา่ส่วนใหญ่เป็นคนอว้นลงพุง จึงจดัให้
มีการอบรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงของชุมชนนั้นดว้ยโครงการชุมชนลด
หวาน มนั เคม็ ลดอว้น ลดโรคใน ปี 2555 เป็นตน้  
 ขอ้มูลท่ีส ารวจไดจ้ากแบบส ารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนจะมีปริมาณเพิ่ม

สูงข้ึนทุกปี และยงัขาดการจดัการขอ้มูลเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่า จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงานวิจยัหลายช้ินท่ีไดป้ระยุกต์เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลมา

ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น มาลิวรรณ บุญพลอย  

(2551) ศึกษาเร่ืองเหมืองขอ้มูลและการคน้หาองค์ความรู้ส าหรับโรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง 

น าเสนอวิธีการใช้ขั้นตอนวิธีตน้ไม้ช่วยตดัสินใจสองชั้นเพื่อจ าแนกประเภทข้อมูลโรค

กลา้มเน้ืออ่อนแรงเร้ือรัง, รักถ่ิน เหลาหา (2553) ศึกษาการพยากรณ์ความเส่ียงการเกิด

โรคมะเร็งปอด โดยใชท้ฤษฎีตน้ไมต้ดัสินใจแบบ C4.5 ในการจดักลุ่มผูป่้วยและพยากรณ์

ความเส่ียงการเกิดโรคมะเร็งปอด, ศุกร์ใจ วุฒิกิจโกศล (2551) ศึกษาการใชเ้ทคนิคการท า

เหมืองขอ้มูลในผูป่้วยขอ้ไหล่ติด โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ เป็นแนวทางช่วยสนบัสนุนการ

ตดัสินใจเลือกเทคนิคการรักษาส าหรับนักกายภาพบ าบดั  ด้วยเทคนิค Cluster และ 

Association Rule, องัคณา พิจารโชติ (2552) พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับ

วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงการเป็นโรคเบาหวาน ประกอบดว้ยสามส่วนคือ ส่วนของคลงัขอ้มูลใช้

ส าหรับเก็บขอ้มูลปัจจยัเส่ียงท่ีไดจ้ากการคดักรองกลุ่มเส่ียง ส่วนของเหมืองขอ้มูลเป็นตวั

คน้หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่างๆ และส่วนการแสดงขอ้มูลรายงาน ผลการคน้หา

ความสัมพนัธ์ปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคเบาหวานพบวา่ประวติัครอบครัวเป็นปัจจยัเส่ียงท่ี

มีอตัราการเส่ียงมากท่ีสุดซ่ึงพบคู่กบัค่าดชันีมวลกาย 

 งานวิจัยน้ีจึงน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจสภาวะสุขภาพ
ประชาชนด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิค Association Rule และ
Classification เพื่อน าไปสร้างระบบเวบ็แอพลิเคชนัเพื่อช่วยคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ ซ่ึง
เปิดให้ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจสามารถเขา้มาส ารวจสุขภาพได้ด้วยตนเอง และช่วยลด
ภาระงานของผูเ้ช่ียวชาญ  

DP
U



97 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ขั้นตอนในด าเนินการวิจยัการคดักรองสุขภาพเบ้ืองต้นโดยใช้เทคนิคเหมือง
ขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ีคือ 
 1. การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
 2. การเตรียมขอ้มูล 
 3. การศึกษา ทดสอบและเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม 
 โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีเป็นข้อมูลท่ีได้จากแบบส ารวจสภาวะสุขภาพ
ประชาชนซ่ึงจดัท าโดยศูนย์แพทย์ชุมชนสังกัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยข้อมูลท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลจากการส ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์จ  านวน 1,071 แถว ซ่ึงประกอบดว้ยแอทริบิวต ์จ  านวน 75 แอทริบิวต ์เช่น ล าดบัท่ี, 
ช่ือ-สกุล, รหสับตัรประชาชน, ท่ีอยู,่ ชุมชน, สิทธิการรักษา, เพศ, สถานภาพ, การศึกษา, 
น ้ าหนกั, ส่วนสูง, ดชันีมวลกาย, ขนาดรอบเอว, ความดนั, ประวติัการเจ็บป่วยของ
ครอบครัว, ประวติัการเจ็บป่วย, การรักษา, การสูบบุหร่ี, การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์, 
การออกก าลงักาย, รสชาติของอาหารท่ีชอบ, การขบัข่ี, เพศสัมพนัธ์, การตรวจเตา้นม, การ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก, พฤติกรรมสุขภาพดา้นอาหาร อารมณ์ ออกก าลงักาย และสรุปผล
การคดักรองสุขภาพ เป็นตน้ 

การเตรียมข้อมูล (Data Pre-processing) 
  เน่ืองจากขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวย้งัไม่อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถน ามาใช้ใน
การทดสอบและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือการท าเหมืองขอ้มูล จึงตอ้งมีการเตรียมขอ้มูลก่อน
น าไปใช้ในการท าเหมืองขอ้มูลเพื่อให้ได้ผลการทดลองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใน
ขั้นตอนน้ีจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอนคือ การลดขนาดของข้อมูล (Data 
Reduction) การท าให้เป็นค่าไม่ต่อเน่ือง (Discretization) การท าความสะอาดขอ้มูล (Data 
Cleaning) และการแปลงขอ้มูล (Data Transformation) 
       การลดขนาดขอ้มูล (Data Reduction): เน่ืองจากขอ้มูลมีแอทริบิวตอ์ยูเ่ป็น
จ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีการลดแอทริบิวตบ์างตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการคดักรองออกไป 
ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี, ช่ือ-สกุล, รหสับตัรประชาชน, ท่ีอยู,่ ชุมชน, สิทธิการรักษา นอกจากน้ียงั
ตดัแอทริบิวตน์ ้ าหนกัและส่วนสูงออกไป เน่ืองจากมีการขอ้มูลค่าดชันีมวลกาย (BMI) ซ่ึง
ค านวณมาจากค่าน ้าหนกั (กิโลกรัม) หารดว้ยส่วนสูง (เมตร) ยกก าลงัสอง 
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การท าให้เป็นค่าไม่ต่อเน่ือง (Discretization): เน่ืองจากบางอลักอริทึมท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไม่รองรับขอ้มูลท่ีเป็นค่าไม่ต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งมีการท าให้เป็นค่า
ไม่ต่อเน่ือง เช่น ค่าดชันีมวลกาย (BMI) จะถูกท าให้เป็นค่าไม่ต่อเน่ืองดงัน้ี 1 หมายถึงผอม
(นอ้ยกวา่ 18.5), 2 หมายถึง ปกติ (18.5-22.99), 3 หมายถึง ทว้ม (23-24.99), 4 หมายถึง 
อว้น(25-29.99) และ 5 หมายถึง อว้นมาก (มากกวา่หรือเท่ากบั 30)  
       การท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีน ามา
ศึกษาพบว่ามีขอ้มูลบางแอทริบิวต์มีค่าขอ้มูลท่ีผิดพลาด เช่น แอทริบิวต์การตรวจเตา้นม
ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีค่าท่ีเป็นไปไดคื้อ 1 (หมายถึง ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองได้), 2 (หมายถึง 
ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองไม่ได)้, 3 (หมายถึง ไม่แน่ใจ) เท่านั้น แต่ปรากฏมีขอ้มูลตวัเลข 5 
และ 6 เป็นตน้ จึงท าการแกไ้ขโดยพิจารณาขอ้มูลเรคอร์ดอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือมี
ค่าแอทริบิวต์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นค่าเดียวกนั  เช่น พิจารณาจากแอทริบิวต์ความถ่ีในการ
ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง และผลตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง หากมีค่าเท่ากบั 6 (หมายถึง ไม่เคย
ตรวจ), และ 3 (หมายถึง จ าไม่ได)้ ค่าแอทริบิวตก์ารตรวจเตา้นมดว้ยตนเองจะเป็น 2 โดย
ในขั้นตอนน้ีพบขอ้มูลท่ีมีค่าผิดพลาดและแกไ้ขให้ขอ้มูลอยู่ในช่วงท่ีถูกตอ้งได้ทั้งหมด
จ านวน 4 เรคอร์ด 

การแปลงขอ้มูล (Data Transformation): เน่ืองจากขอ้ค าถามบางขอ้ใน
แบบส ารวจ ผูต้อบค าถามสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ เช่น ประวติัการเจ็บป่วย
ของบิดามารดา รสชาติของอาหารท่ีชอบ และเจา้หนา้ท่ีพยาบาลไดบ้นัทึกขอ้มูล ในรูปแบบ
ขอ้ความท่ีเป็นหมายเลขค าตอบต่างๆเช่ือมต่อกนัดว้ยเคร่ืองหมาย + เช่น 1+3 หมายถึงเป็น
โรคล าดบัท่ี 1 และโรคล าดบัท่ี 3 ซ่ึงขอ้มูลในรูปแบบน้ีไม่เหมาะสมในการน าไปใช ้ผูว้ิจยั
จึงไดท้  าการแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Binary (มีค่า 0 และ 1) โดย 1 ตวัเลือกของค าถาม
ในลกัษณะน้ีจะถูกน าไปเป็น 1 แอทริบิวต ์และหากผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตวัเลือก
น้ีจะมีเป็น 1 และเป็น 0 เม่ือไม่เลือกตวัเลือกน้ี เช่น แอทริบิวต์ประวติัการเจ็บป่วยของพี่
นอ้งสายตรง มีตวัเลือกเป็นโรคต่างๆจ านวน 10 ตวัเลือก ดงันั้นทุกตวัเลือกจะถูกน ามาสร้าง
เป็นแอทริบิวต ์10 แอทริบิวต ์และก าหนดค่าของขอ้มูลเป็น 1 หรือ 0 ตามค าตอบของผูต้อบ
แบบสอบถาม จากขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลน้ีท าใหมี้แอทริบิวตท่ี์ถูกน ามาใชใ้นการทดลอง
ทั้งหมด 81 แอทริบิวต ์
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การศึกษา ทดสอบและเลอืกเทคนิคทีเ่หมาะสม 
 งานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาการใชเ้ทคนิค Association Rule เพื่อหากฎความสัมพนัธ์
ของการเป็นโรค และศึกษาการใชเ้ทคนิค Classification เพื่อคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ของ
ประชาชน ซ่ึงมีรายละเอียดในการศึกษาอลักอริทึมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) ใช้ในการหากฎ
ความสัมพนัธ์ของการเป็นโรค 6 โรคไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคตบั 
โรคอมัพาต โรคหวัใจ และ โรคไขมนัในเลือดผิดปกติอลักอริทึมท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี
มี 2 อลักอริทึม คือ Apriori (Agrawal et al., 1993) และ FP Growth (Kantardzic M., 2003) 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์การท างานแต่ละอลักอริทึมมีดงัน้ี 
  1. Apriori เป็นอลักอริทึมท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อสร้างกฎความสัมพนัธ์ และพบวา่กฎความสัมพนัธ์ท่ีไดเ้ป็นการน าค่าของขอ้มูลทุกค่าท่ี
เป็นไปไดม้าสร้างเป็นกฎ ท าให้เง่ือนไขในกฎส่วนใหญ่มีค่าเป็น Negative ตวัอยา่งเช่น ไม่
เป็นโรคท่ี 1 และไม่เป็นโรคท่ี 2 แลว้จะไม่เป็นโรคท่ี 4 เป็นตน้ 
    2. FP Growth ให้ผลลพัธ์ในรูปแบบกฎความสัมพนัธ์ และจะสร้างกฎท่ีมี
เง่ือนไขเป็นค่า เช่น หากเป็นโรคท่ี 1 และเป็นโรคท่ี 4 แลว้จะเป็นโรคท่ี 5 เป็นตน้ 
 การศึกษาการใช้เทคนิค Classification เพื่อคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้นของ
ประชาชนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าโมเดลท่ีไดไ้ปพฒันาเป็นระบบคดักรองสุขภาพ
ประชาชนแบบอตัโนมติั ดงันั้นเทคนิคการจ าแนกกลุ่มท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็น
เทคนิคท่ีให้ผลลพัธ์ในรูปแบบกฎเพื่อให้สามารถท าความเขา้ใจไดง่้ายและสามารถน ากฎ
ไปใชพ้ฒันาระบบได ้อลักอริทึมท่ีศึกษาไดแ้ก่ 

 1. Decision Tree: C4.5 (Kantardzic M., 2003) เป็นการจดักลุ่มโดย

ผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยูใ่นรูปของตน้ไมก้ารตดัสินใจท่ีมีก่ิงตน้ไมจ้  านวนมาก  

 2. Decision Rules: Partial Rules (Kantardzic M., 2003) เป็นการจดักลุ่ม

โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปของกฎท่ีน าเอาขอ้มูลในแต่ละแอทริบิวตม์าเป็นเง่ือนไขในการ

ตดัสินใจ 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้โปรแกรม Weka (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/)  
เวอร์ชัน่ 3.6.7 เป็นเคร่ืองมือในการทดลอง  และขอ้มูลท่ีใช้ในการทดลองดว้ยเทคนิคการ
หากฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) มีจ านวน 192 เรคอร์ด (ใชเ้ฉพาะขอ้มูลบุคคลท่ี
เป็นโรคมากกว่า 1 โรค) และใช้ขอ้มูลจ านวน 1,071 เรคอร์ดในการทดลองด้วยเทคนิค 
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Classification โดยไดท้ าการทดลองแบบ 10 folds cross-validation ซ่ึงเป็นการแบ่งกลุ่ม
ขอ้มูลออกเป็น 10 กลุ่ม ในแต่ละรอบจะน ากลุ่มข้อมูลจ านวน 9 กลุ่มเป็นกลุ่มศึกษา 
(Training Set) และกลุ่มขอ้มูลท่ีเหลือเป็นกลุ่มทดสอบ (Testing Set) โดยจะท าซ ้ าจ  านวน 
10 รอบ เพื่อเปล่ียนกลุ่มทดสอบให้ครบทุกกลุ่ม และน าผลลพัธ์ท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย โดย
เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคุณภาพของโมเดลท่ีได้จากแต่ละอลักอริทึม จะพิจารณาจาก
เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้ง (Precision), ค่าระลึก (Recall) และค่าความเหวี่ยง (F-measure) ท่ีมี
ค่ามากท่ีสุด 
 
ผลการวจัิย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของการเป็นโรคต่างๆ 
  ในการศึกษาการใชเ้ทคนิค Association Rule เพื่อหากฎความสัมพนัธ์ของ
โรค พบวา่ขอ้มูลท่ีมี มีจ  านวนผูป่้วยเป็นโรคดงักล่าวจ านวนนอ้ย คือ 192 เรคอร์ด ดงันั้นใน
การทดลองจะก าหนดค่าสนับสนุนขั้นต ่าไวค้่อนขา้งต ่า เพื่อให้โอกาสในเกิดกฎเกณฑ์ท่ี
น่าสนใจเพิ่มมากข้ึน โดยค่าท่ีเป็นไปไดข้องโรคต่างๆเหล่าน้ีมี 2 ค่าคือ 1 หมายถึงมีประวติั
การเป็นโรค และ 0 หมายถึง ไม่มีประวติัการเป็นโรค 
         ผลการหากฎความสัมพนัธ์แบบ Apriori โดยการทดลองด้วยการตั้งค่า
สนบัสนุนขั้นต ่าของกฎ 0.01 และค่า lift ท่ี 0.90 พบว่าไดผ้ลลพัธ์เป็นกฎความสัมพนัธ์
ทั้งหมด 1,824 กฎ และผลลพัธ์ท่ีไดส่้วนใหญ่จะเป็นกฎท่ีมีค่าเป็นปฏิเสธ (ไม่มีประวติัการ
เป็นโรค) ผสมอยู่ในกฎด้วย ซ่ึงกฎในลกัษณะดงักล่าวจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก
เน่ืองจากคนท่ีมีสุขภาพปกติทัว่ไปก็จะไม่เป็นโรคต่างๆอยูแ่ลว้ ยกตวัอยา่งเช่น ถา้มีประวติั
การเป็นโรคความดนัโลหิตสูงและไม่มีประวติัการเป็นโรคอมัพาต จะไม่เป็นโรคตบั ซ่ึง
เกิดข้ึนจ านวน 138 เรคอร์ด เป็นตน้ กฎท่ีไม่มีค่าเป็นปฏิเสธผสมอยู่จะมีจ านวนน้อยมาก 
ในขณะท่ีอลักอริทึม FP Growth จะไดก้ฎท่ีแสดงเฉพาะค่า positive (มีประวติัการเป็นโรค) 
เท่านั้นและมีจ านวนค่อนขา้งมาก   
  ผลการหากฎความสัมพนัธ์แบบ FP Growth จากการทดลองด้วยค่า
สนบัสนุนขั้นต ่าของกฎ 0.01และค่า lift ท่ี 0.9 พบวา่ไดผ้ลลพัธ์ทั้งหมด 18 กฎ และกฎท่ีได้
จะเป็นความสัมพนัธ์ของการเป็นโรคต่างๆ (ไม่มีค่าท่ีเป็นปฏิเสธ) จากวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ี
ไดพ้บว่าไดก้ฎท่ีมีกลุ่มโรคท่ีต่างก็ก าหนดซ่ึงกนั โดยไดแ้บ่งได ้2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่ม
ของโรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไขมนัในเลือดผิดปกติ กลุ่มท่ีสองคือกลุ่ม 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคหวัใจ จากความสัมพนัธ์น้ีสรุปไดว้า่เม่ือเป็น
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โรคใดๆในกลุ่มแลว้มกัจะมีโรคอ่ืนๆในกลุ่มแทรกซอ้นตามมา เช่น ถา้คนไขเ้ป็นโรคหวัใจ
และโรคความดนัโลหิตสูงอยูแ่ลว้ ก็มกัจะเป็นโรคเบาหวานและโรคไขมนัในเลือดผิดปกติ
ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้น้ีในการประชาสัมพนัธ์ผูป่้วยเพื่อดูแลตนเองและป้องกนัการ
เกิดโรคแทรกซอ้นต่างๆตามกฎท่ีคน้พบ 
 

การศึกษาการพยากรณ์การคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ของประชาชน 
  ในการศึกษาการใช้เทคนิค Classification เพื่อจ าแนกกลุ่มประชากร
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มป่วย ดว้ยเทคนิค Decision Tree: C4.5 
และ Decision Rules: Partial Rules โดยจะเลือกเทคนิคท่ีมีค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุดเพื่อ
น าไปพฒันาระบบเว็บแอพลิเคชันเพื่อช่วยคดักรองสุขภาพเบ้ืองต้นส าหรับประชาชน
ทัว่ไป ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบการจ าแนกขอ้มูลการคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ของ
ประชาชนดว้ยเทคนิค C4.5 และ Partial Rules 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการจ าแนกขอ้มูลดว้ยอลักอริทึม Decision Tree: C4.5 และ 

Decision Rules: Partial Rules 
อลักอริทมึ Precision Recall F-measure 

C4.5 87.70% 88.70% 88.10% 
Partial Rules 88.60% 89.20% 88.80% 

  การทดลองจ าแนกกลุ่มดว้ยอลักอริทึม Decision Tree: C4.5 พบวา่เทคนิค 
Decision Tree: C4.5 ให้ผลลพัธ์การจ าแนกท่ีมีความถูกตอ้ง (Precision) เท่ากบั 87.70% ค่า
ระลึก (Recall) เท่ากบั 88.70% และค่าความเหวี่ยง (F-measure) เท่ากบั 88.10% ตวัอยา่งกฎ
ท่ีได ้เช่น หากบุคคลนั้นไม่มีประวติัการเจบ็ป่วย และมีค่าดชันีมวลกายนอ้ยกวา่ 18.5(ผอม) 
และพี่นอ้งสายตรงไม่เคยมีประวติัเจบ็ป่วย และด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ จะมีสุขภาพอยู่
ในกลุ่มเส่ียง โดยมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบักฎน้ีจ านวน 8 ตวัอย่าง และไม่มีขอ้มูลท่ีขดัแยง้
กบักฎน้ี    

ผลการจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Rules: Partial Rules พบวา่ผลลพัธ์การ
จ าแนกมีค่าความถูกตอ้ง (Precision) เท่ากบั 88.60% ค่าระลึก (Recall) เท่ากบั 89.20% และ
ค่าความเหวี่ยง (F-measure) เท่ากบั 88.80% ตวัอย่างกฎท่ีได ้เช่น หากบุคคลไม่มีประวติั
การเจบ็ป่วยและมีค่าดชันีมวลกายเท่ากบั 23-24.99 (ทว้ม) จะมีสุขภาพอยูใ่นกลุ่มเส่ียง โดย
มีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบักฎน้ีจ านวน 253 ตวัอยา่ง และไม่มีขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบักฎน้ี  
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ภาพท่ี 1 ผลการทดลองของอลักอริทึม C4.5 และ Partial Rules 
               จากผลการทดลองการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลดว้ยอลักอริทึมทั้ง 2 แบบ พบวา่
เทคนิค Decision Tree: Partial rules ให้ผลลพัธ์ท่ีมีค่าความถูกตอ้ง (Precision) ค่าระลึก 
(Recall) และค่าความเหวี่ยง (F-measure) สูงกวา่อลักอริทึม Decision Tree: C4.5 จึงได้
เลือกกฏท่ีไดจ้ากอลักอริทึม Decision Tree: Partial rules เพื่อน าไปพฒันาระบบ โดยเม่ือน า
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลองดว้ยอลักอริทึม Decision Tree: Partial rules มาพิจารณาความ
ผดิพลาดในการจ าแนกกลุ่มต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 รายละเอียดผลการจ าแนกกลุ่มดว้ยอลักอริทึม Decision Tree: Partial rules 

การจ าแนกกลุ่ม 
ผลการท านาย 

 กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย 

ข้อมูลจริง 

กลุ่มปกติ 44 64 0 
กลุ่มเส่ียง 50 704 1 

กลุ่มป่วย  0 1 207 
 
               พบวา่ผลการจ าแนกกลุ่ม Class 1 (กลุ่มปกติ) มีความผิดพลาดสูงคือ 50 
ตวัอยา่งจากทั้งหมด 94 ตวัอยา่ง คิดเป็น 53.2% เน่ืองจากมีจ านวนตวัอยา่งให้ระบบเรียนรู้
นอ้ย โดยมีอยูเ่พียง 108 ตวัอยา่งเท่านั้น ท าให้ค่า Precision กบั Recall ของการจ าแนกกลุ่ม 
Class 1 (กลุ่มปกติ) ท่ีไดมี้ค่าต ่าคือ 46.8% และ 40.7% ตามล าดบั วิธีแกไ้ขคือตอ้งใส่ขอ้มูล
ท่ีเป็นกลุ่มปกติเข้าไปให้ระบบได้เรียนรู้เพิ่มอีก เพื่อท่ีจะได้รูปแบบการจ าแนกกลุ่มท่ี
ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน             

86.50%

87.00%

87.50%

88.00%

88.50%

89.00%

89.50%

Precision Recall F-measure

C4.5

Partial Rules
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               เม่ือน ากฎให้ผูเ้ช่ียวชาญช่วยตรวจสอบพบวา่แอทริบิวตก์ารปฏิบติัตนเม่ือ
เจ็บป่วยเป็นขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใชจ้  าแนกกฎเน่ืองจากเป็นแอทริบิวตท่ี์มองภาพรวม
ของประวติัการเจบ็ป่วยและอาการต่างๆทั้งหมด 16 แอทริบิวต ์แต่มีเพียง 6 แอทริบิวตท่ี์ถา้
เป็นโรคแลว้ผูเ้ช่ียวชาญจะถือวา่เป็นกลุ่มป่วยทนัที ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิต
สูง โรคตบั โรคอมัพาต โรคหวัจ และ โรคไขมนัในเลือดผิดปกติ  ดงันั้นแอทริบิวตจึ์งเป็น
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการสร้างกฎท่ีผิดพลาดจึงท าทดลองตดัแอทริบิวต ์treat ออก พบวา่การ
จ าแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มป่วยให้ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนโดยมีความถูกตอ้ง (Precision) 
เท่ากบั 89.20% ค่าระลึก (Recall) เท่ากบั 89.40% และ ค่าความเหวี่ยง (F-measure) เท่ากบั 
89.30%ตามล าดบั ไดจ้  านวนกฎทั้งส้ิน 55 กฎ แต่เน่ืองจากกฎท่ีไดมี้จ านวนมาก และกฎบาง
กฎมีเง่ือนไขไม่เหมาะสม ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญจึงไดล้บกฎบางกฎทิ้งไปเหลือเพียง 44 กฎ เช่น 
หากบุคคลนั้นมีพี่น้องสายตรงท่ีมีประวติัเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผลการคัดกรอง
สุขภาพจะอยูใ่นกลุ่มปกติ เป็นกฎไม่เหมาะสมเน่ืองจากโรคความดนัโลหิตสูงเป็นโรคท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรม การท่ีมีพี่นอ้งสายตรงเป็นโรคดงักล่าว บุคคลนั้นจะมีโอกาส
สูงท่ีจะเป็นโรคความดนัโลหิตสูง 

การพฒันาระบบคัดกรองสุขภาพเบือ้งต้นแบบอตัโนมัติ 
  หนา้จอหลกัประกอบดว้ยเมนู หนา้หลกัส าหรับเกร่ินน าให้ผูใ้ชรู้้จกัระบบ
คดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ วธีิการใชง้านและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ หนา้ตรวจสุขภาพส าหรับ
ให้ผูใ้ช้บนัทึกขอ้มูลสุขภาพ เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลเสร็จระบบจะประมวลผลแลว้แจง้ผล
การคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ให้ทราบทนัที หน้าเก่ียวกบัเราส าหรับให้ขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆเก่ียวกบัท่ีมาท่ีไปของระบบ ติดต่อเราส าหรับติดต่อผูดู้แลระบบ DP
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ภาพท่ี 2 หนา้จอแบบส ารวจสภาวะสุขภาพประชาชน 
 
อภิปรายผล 
 ในการหากฎความสัมพนัธ์ (Association Rule) ของการเป็นโรคไดท้ดสอบกบั 
อลักอริทึม Apriori และอลักอริทึม FP Growth พบวา่อลักอริทึม FP Growth ให้ผลลพัธ์ท่ี
เหมาะสมมากกว่าอลักอริทึม Apriori เพราะจะให้ผลลพัธ์เป็นกฎท่ีมีแต่ค่า positive (มี
ประวติัการเป็นโรค) เท่านั้น ในขณะท่ี Apriori จะให้ผลลพัธ์ท่ีเป็นกฎท่ีมีทั้งค่า positive 
และ negative (ไม่มีประวติัการเป็นโรค) ผสมกนั ซ่ึงไม่ค่อยมีประโยชน์มากนกัในการ
น ามาใช้เพื่อท านายการเกิดโรคใหม่ในอนาคตของผูป่้วย ส่วนการศึกษาคดักรองสุขภาพ
เบ้ืองตน้ด้วยเทคนิคการจ าแนกกลุ่ม (Classification) ได้ท าการศึกษาเฉพาะอลักอริทึมท่ี
ให้ผลลพัธ์เป็นกฎเน่ืองจากตอ้งน าผลลพัธ์ท่ีไดใ้นรูปแบบกฎไปพฒันาเป็นระบบคดักรอง
อตัโนมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ อลักอริทึม Decision Tree: C4.5 และอลักอริทึม Decision Tree: 
Partial Rules จากการทดสอบพบวา่อลักอริทึม Decision Tree: Partial Rules ให้ผลลพัธ์ท่ี
ดีกว่าดว้ยค่าความถูกตอ้ง (Precision) เท่ากบั 88.60% ค่าระลึก (Recall) เท่ากบั 89.20% 
และค่าความเหวี่ยง (F-measure) เท่ากบั 88.80% และเม่ือน ากฎท่ีได้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบพบว่าแอทริบิวต์การปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วยเป็นข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใช้
จ  าแนกกฎเน่ืองจากเป็นแอทริบิวตท่ี์มองภาพรวมของประวติัการเจ็บป่วยและอาการต่างๆ 
และเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการสร้างกฎท่ีผิดพลาด ผูเ้ช่ียวชาญจึงแนะน าให้ตดัแอทริบิวตน้ี์
ออก และเม่ือน าขอ้มูลมาทดลองใหม่ พบวา่การจ าแนกกลุ่มใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีข้ึนโดยมีค่าความ
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ถูกตอ้ง (Precision) เท่ากบั 89.20% ค่าระลึก (Recall) เท่ากบั 89.40% และ ค่าความเหวี่ยง 
(F-measure) เท่ากบั 89.30% ตามล าดบั นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัไดต้ดักฎท่ีไม่เหมาะสม
ออกอีกคงเหลือกฎเพียง 44 กฎ และน าไปพฒันาเป็นระบบเวบ็แอพลิเคชนัเพื่อช่วยคดักรอง
สุขภาพเบ้ืองตน้ ซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ีสนใจไดเ้ขา้มาส ารวจสุขภาพดว้ยตนเอง 
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การประยุกต์ใช้ซัพพอร์ตเวก็เตอร์แมชชีนในการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 

กุลสิรา แก้วพุทธชาติ  
สุรเดช บุญลอื 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเทคนิคซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน และน าไป
ประยุกต์ใช้พฒันาโปรแกรมคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างท่ี
น ามาใชท้ดสอบไดม้าจากศูนยค์วบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรงพยาบาลบางรัก ซ่ึง
จะประกอบดว้ย ภาพถ่ายระดูขาวและขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูป่้วยเบ้ืองตน้ รวมทั้งส้ิน           
115 ระเบียน 19 คุณลกัษณะ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกน าเขา้ตวัแบบเรียนรู้ของเคร่ืองเพื่อคดั
กรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการฝึกสอนและทดสอบประสิทธิภาพการท านาย 
ซ่ึงการทดสอบตั้งอยูบ่นพื้นฐานวิธีการตรวจสอบแบบไขว ้10 ผลการทดลองท่ีไดพ้บวา่ตวั
แบบคดักรองโรคท่ีใชซ้ัพพอร์ตเวก็เตอร์แมชชีนมีความแม่นย  า 73.91% ขณะท่ีตวัแบบคดั
กรองท่ีใช้โครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลับ และเทคนิคต้นไม้ตดัสินใจมีความแม่นย  า 
69.57% และ 54.78% ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : ซพัพอร์ตเวก็เตอร์แมชชีน,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การคดักรองโรค 
 
บทน า 
        เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่กนัว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์เป็นปัญหาสาธารณสุขปัญหา
หน่ึงและเร่ิมจะพบมากข้ึนในวยัรุ่นซ่ึงจะมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร โดยท่ีขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ การป้องกันตัวเองทั้ งการตั้ งครรภ์และโรคติดต่อ อาการของโรค 
โดยมากมกัจะไม่เกิดอาการสามารถติดต่อโดยท่ีไม่รู้ตวั จึงท าให้โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขเป็นอย่างมาก กลุ่มผูท่ี้พบมากท่ีสุดอยู่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี 
และเป็นกลุ่มของนกัศึกษา อตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเป็น 1:14  (นภาพร เกตุวฒัน
เวสน.์ 2549) 
 สาเหตุของการติดเช้ือ ซ่ึงมีหลายสาเหตุไดแ้ก่การติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การดูแล
รักษาสุขภาพอนามยัภายในจุดซ่อนเร้นไม่ถูกวิธี ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศยัการตรวจภายใน
เพิ่มเติม ถา้สตรีรู้วิธีป้องกนัโรคเบ้ืองตน้แลว้ปฏิบติัตามค าแนะน าอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสท่ี
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จะช่วยลดอตัราการเกิดโรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากการผิดปกติของระดูขาวไดม้าก (วรวุฒิ 
เจริญศิริ. 2549) 
 จากการทบทวนงานวิจัย พบว่ามีการน าเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในส่วนของการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร (Machine Learning) ซ่ึงมี
ความสามารถในการท านายหรือจ าแนกขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและแม่นย  า มา
ปรับประยุกต์ใช้กบัวิทยาศาสตร์การแพทย ์โดยเฉพาะด้านการคดักรองและวินิจฉัยโรค 
อาทิ ระบบผูเ้ช่ียวชาญโดยอาศยักฎฟัซซ่ีในการวินิจฉัยโรคทางคลินิก (สุวฒัน์ คาธาวุธ. 
2547) 
         ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยการพฒันาโปรแกรม
คดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โดยจะท าสร้างตวัแบบการคดักรองจากอลักอริทึม
ทางการเรียนรู้ของเคร่ืองจักรท่ีนิยมใช้ระหว่างซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน โครงข่าย
ประสาทเทียม และเทคนิคตน้ไมต้ดัสิน มาหาประสิทธิภาพตวัแบบการคดักรองท่ีแม่นย  า
สูงสุด และคดัเลือกตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดน ามาใช้เป็นตวัแบบการคดักรองของ
โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน อนัจะท าให้โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพความแม่นย  า และ
เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกให้แก่สตรีทัว่ ๆ ไป ซ่ึงจะสามารถวินิจฉยัโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเองก่อนท่ีจะพบแพทยรั์บทราบแนวทางปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
    การศึกษาการวิจัยน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
กระบวนการได้แก่  ส่วนการพฒันาตัวแบบคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เพื่อ
เปรียบเทียบ คดัเลือกตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมาใชเ้ป็นตวัแบบคดักรองโรค และ
ส่วนการพฒันาโปรแกรมคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีไดโ้ปรแกรม
ท่ีจะใชง้านต่อไป 
 ส่วนการพฒันาตัวแบบคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
         1. การจัดเตรียมกลุ่มตัวอย่าง 
        ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใช้ทดสอบจะเป็นขอ้มูลของประชาชนเพศหญิง ท่ี
เข้าตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
โรงพยาบาลบางรัก ซ่ึงจะแบ่งผูป่้วยเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป่้วยท่ีไม่เป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ กบัผูป่้วยท่ีเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ท่ีเป็นโรคหนองใน โรคเริม โรคเช้ือ
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รา โรคพยาธิ โรคหูด ซ่ึงขอ้มูลแต่ละรายจะประกอบดว้ยภาพถ่ายระดูขาว (เป็นภาพสีพื้น
หลงัของภาพถ่ายระดูขาวตอ้งเป็นสีด า) และขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูป่้วยเบ้ืองตน้ รวม
ทั้งส้ิน 120 ระเบียน 19 คุณลกัษณะ  
  

 
ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายระดูขาว  

 
         2. การประมวลผลภาพถ่ายระดูขาว 
               แฟ้มขอ้มูลภาพท่ีไดม้าจะตอ้งผา่นการกรองภาพเพื่อตดัสัญญาณรบกวนท่ีมา
จากส่ิงแวดลอ้มในขณะถ่ายภาพ โดยใชว้ิธี Convolution ซ่ึงเป็นคือการกระท ากนัระหวา่ง 
Template ท่ีเป็น เมทริกซ์ขนาด n x m กบั ภาพ (image)  ดงัแสดงในสมการท่ี (1) ซ่ึงจะ
สามารถลดทอนคุณสมบติัท่ีไม่ตอ้งการลง และเนน้คุณสมบติัท่ีตอ้งการให้เด่นชดัข้ึน เม่ือ
เสร็จส้ินการกรองขอ้มูลภาพค่าสีของภาพจะถูกน าไปสร้าง Histogram ในระบบสีแบบ 
RGB เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้สู่กระบวนการคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ต่อไป ดงั
สมการ (1) 
 

                      
1 1

0 0

'( , ) * ( , ) ( , )
n m

i j

I x y T I T i j I x i y j
 

 

                                 (1) 

เม่ือ '( , )I x y  คือ ภาพผลลพัธ์ท่ีผา่นการกรองภาพ 
 

         3. การสร้างตัวแบบการคัดกรอง 
           ออกแบบและสร้างตวัแบบท านายโดยคดัเลือกตวัแบบท านายท่ีมีประสิทธิภาพ
ความแม่นย  าสูงสุดระหวา่งตวัแบบท านายท่ีใชเ้ทคนิคซพัพอร์ทเวก็เตอร์แมชชีนก าหนดให้
ค่า Kernel เท่ากับ Poly Kernel-C 250007-E 1.0 โครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลับ
ก าหนดให้ค่า hidden Layers เท่ากบั 12, Learning Rate เท่ากบั 0.3 และเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจเลือกใช้เป็น J48 เพื่อน าไปใช้ในส่วนการท านายของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีน ามาเพื่อฝึกสอนและทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าขอ้มูลท่ีได้จากการ
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ประมวลผลภาพระดูขาว ซ่ึงประกอบไปดว้ย สีแดง สีเขียว สีน ้ าเงินกบัค่าท่ีไดจ้ากการ
ประเมินจากแบบสอบถามอาการเบ้ืองตน้ของแพทยผ์ูรั้กษา จ านวน 16 ขอ้ ส่วนขอ้มูลน า
ออกจะเป็นกลุ่มคนปกติ และกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ จ  านวน 5 โรคท่ี
ก าหนดไว ้รวมทั้งหมด 6 คลาส  
         4. การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบคัดกรอง 

                   การประเมินผลใชว้ธีิวดัค่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นตรง (Precision) ค่าความ

ระลึก (Recall) และการวดัประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 - 1 ซ่ึง 1 

หมายถึงประสิทธิภาพดี (Max Brame. 2007)  ดงัสมการท่ี (2) (3) และ (4) ตามล าดบั 

                 
TP

Precision =
TP+ FP                                                                                (2)          

                 
TP

Recall =
TP+ FN                                                                (3)                            

                 
2*(Recall*Precision)

F-measure =
Recall+ Precision                                                   (4) 

 ส่วนการพฒันาโปรแกรมคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  
         1. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
           ปกติแลว้กระบวนการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในผูป่้วยเพศหญิงจะ
กระท าโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจาการซกัถามประวติั พฤติกรรม ร่วมกบัการสังเกตอาการ 
หากผูป่้วยรายใดท่ีไม่มีอาการแสดงออกอยา่งชดัเจน อาจจ าเป็นตอ้งอาศยัการตรวจภายใน
เพิ่มเติม หากแต่ผูป่้วยบางรายท่ีละอายไม่กลา้ไปพบแพทยอ์าจจะส่งผลให้การเยียวยาและ
การรักษาโรคสายเกินแก ้ 
           ดงันั้นผูว้ิจยัน้ีจึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวส าหรับสตรีทัว่ไปท่ี
จะสามารถท าการตรวจสอบตนเองได ้ดว้ยโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตโ์ดยมี
กระบวนการท างาน ดงัภาพท่ี 2 DP
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ภาพท่ี 2 การคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

 
           การวิจยัน้ีจะใช้วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุด้วยภาษา UML 
(Unified Modeling Language)  และใชโ้ปรแกรม Microsoft Visio 2003 เป็นเคร่ืองมือช่วย
พฒันา ซ่ึงภาพรวมของระบบสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3 ต่อไปน้ี  
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ภาพท่ี 3 แผนภาพยสูเคสของโปรแกรมคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 
           โดยจะมีกระบวนการดังน้ี คือ ผูใ้ช้จะต้องเร่ิมจากการกรอกประวติัส่วนตวั 
หลงัจากนั้นจะตอ้งป้อนขอ้มูลทางคลินิก ซ่ึงไดแ้ก่ การท าแบบสอบถาม และการใส่ภาพ
ระดูขาวเขา้สู่โปรแกรม จากนั้นเม่ือผูใ้ชร้้องขอการคดักรอง  โปรแกรมก็จะเร่ิมการท าการ
ประมวลผลภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นค่าสีของระดูขาว และน าไปรวมกับค่าท่ีได้จาก
แบบสอบถาม ซ่ึงจะน าส่งไปยงัตวัแบบคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์เพื่อคดักรอง 
และจะแสดงผลลทัธ์พร้อมรายงานการคดักรองออกมา 

        2. การพฒันาซอฟต์แวร์ระบบงาน 
          โปรแกรมการคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์พฒันาข้ึนด้วย Microsoft 

Visual Studio 2008 ในลกัษณะของ Windows Base Application เพื่อท่ีผูใ้ชส้ามารถน าไป
ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ไดแ้ละสามารถน าไปตรวจคดักรองโรคดว้ยตนเอง โดยจะมีส่วนคอม
โพเน็นตข์องซพัพอร์ตเวก็เตอร์แมชชีนท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรม Peltarion  เพื่อไวส้ าหรับ
คดักรองโรค 
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ผลการวจัิย  
 ส่วนการพฒันาตัวแบบคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
         ในการประเมินประสิทธิภาพตวัแบบคดักรอง จะแบ่งวธีิการทดสอบขอ้มูลน าเขา้
ตวัแบบเป็น 3 กรณีดว้ยกนั คือ กรณีเฉพาะขอ้มูลจากภาพถ่ายระดูขาวเพียงอยา่งเดียว, กรณี
เฉพาะข้อมูลจากแบบสอบถามอย่างเดียว และกรณีท่ีใช้ข้อมูลจากทั้ งภาพถ่ายและ
แบบสอบถามมารวมกนั  เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพความแม่นย  าวา่ชุดขอ้มูลแบบไหนจะดี
ท่ีสุด เพื่อน าไปใชใ้นการคดักรองผูป่้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ต่อไป 
         ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพของชุดขอ้มูลทั้งสามกรณีท่ีน ามาทดสอบกบัตวั
แบบ สามารถใหผ้ลดงัตารางท่ี 1, 2 และ 3 ขา้งล่างน้ี 
 ตารางท่ี 1 ประเมินประสิทธิภาพจากภาพถ่ายระดูขาว 

  
ตารางท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพจากแบบสอบถาม 

 

Machine Learning TP 
Rate 

FP 
Rate 

Precisi
on 

Reca
ll 

F-
Measure 

ROC 
Area 

Accura
cy 

ซพัพอร์ตเวก็เตอร์
แมชชีน 0.30 0.18 0.13 0.30 0.17 0.56 30.43% 

โครงข่ายประสาท
เทียม 0.33 0.16 0.27 0.33 0.27 0.61 33.04% 

ตน้ไมต้ดัสินใจ 0.37 0.13 0.35 0.37 0.35 0.65 37.39% 
               X 0.34 0.16 0.25 0.34 0.27 0.61 33.62% 

Machine Learning TP 
Rate 

FP 
Rate 

Precisi
on 

Reca
ll 

F-
Measure 

ROC 
Area 

Accura
cy 

ซพัพอร์ตเวก็เตอร์
แมชชีน 0.71 0.06 0.73 0.71 0.71 0.89 71.30% 

โครงข่ายประสาท
เทียม 0.65 0.07 0.65 0.65 0.65 0.84 65.22% 

ตน้ไมต้ดัสินใจ 0.57 0.09 0.58 0.57 0.57 0.82 57.39% 
               X 0.65 0.07 0.65 0.65 0.65 0.85 64.64% 

DP
U



114 

 

 ตารางท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพจากภาพถ่ายระดูขาวและแบบสอบถาม  

 
         จากผลการศึกษาพบว่าค่าประสิทธิภาพการสร้างตวัแบบโดยใช้ขอ้มูลทดสอบ
เป็นทั้ งภาพถ่ายระดูขาวกับแบบสอบถามจะมีค่าประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าการใช้
ภาพถ่าย หรือแบบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากมีจ านวนแอททริบิวตม์ากพอท่ีจะใช้
จ  าแนกขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้ง รวมทั้งเม่ือเปรียบเทียบระหว่างตวัแบบตดัสินใจท่ีใช้ซัพ
พอร์ตเว็กเตอร์แมชชีนมีความแม่นย  า 73.91% ขณะท่ีตัวแบบเรียนรู้ท่ีมีใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมแพร่กลบัและเทคนิคต้นไมต้ดัสินใจมีความแม่นย  า  69.57% และ 54.78% 
ตามล าดบัดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตวัแบบคดักรองโรค 
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ถาพถ่ายและแบบสอบถาม 

เปรียบเทียบประสทิธิภาพตวัแบบและรูปแบบข้อมลู 

อลักอริทมึท่ีใช้ในการตดัสนิใจ 

ปร
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ทิธิ

ภา
พต
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(%
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Machine Learning TP 
Rate 

FP 
Rate 

Precisi
on 

Reca
ll 

F-
Measure 

ROC 
Area 

Accura
cy 

ซพัพอร์ตเวก็เตอร์
แมชชีน 0.74 0.05 0.74 0.74 0.73 0.90 73.91% 

โครงข่ายประสาท
เทียม 0.70 0.06 0.70 0.70 0.69 0.87 69.57% 

ตน้ไมต้ดัสินใจ 0.55 0.10 0.56 0.55 0.55 0.75 54.78% 
               X 0.66 0.07 0.66 0.66 0.66 0.84 66.09% 
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        ส่วนการพฒันาโปรแกรมคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
         ผูว้ิจยัขอน าเสนอส่วนของโปรแกรมเฉพาะส่วนการคดักรองดว้ยว่าเป็นส่วนท่ี
ส าคญัท่ีสุดของโปรแกรม โดยส่วนน้ีผูใ้ชต้อ้งป้อนขอ้มูลทางคลินิกท่ีประกอบดว้ยภาพถ่าย
ระดูขาว ซ่ึงผูใ้ช้จะท าการดึงภาพถ่ายระดูขาวจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาท่ีโปรแกรม 
หลงัจากนั้นโปรแกรมจะท าการประมวลผลและแสดงค่าสีแดง เขียว น ้ าเงิน ต่อจากนั้นผูใ้ช้
สามารถตอบแบบสอบถามเพื่อให้การคดักรองมีความแม่นย  ามากยิ่งข้ึน โดยผูใ้ช้ท  าการ
คลิกถูกท่ีหน้าขอ้ความท่ีเป็นจริง เม่ือท าแบบสอบถามเสร็จแล้ว จะสั่งให้โปรแกรมคดั
กรอง โปรแกรมก็จะท าการประมวลผลภาพหาค่าสีของระดูขาวและค่าคะแนนจาก
แบบสอบถาม น าส่งตวัแบบคดักรอง เพื่อจะคดักรองและแสดงผลการคดักรองออกมา ดงั
ภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ส่วนการคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

       จากการศึกษาและพฒันาโปรแกรมคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้
อลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ือง 3 วิธีการดว้ยกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยเทคนิคซัพพอร์ตเวก็
เตอร์แมชชีนและโครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลับ และเทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ ผลการ
ทดสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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     1. ดา้นการใช้ขอ้มูลน าเขา้มาทดสอบตวัแบบคดักรอง พบว่าการใช้ขอ้มูลทดสอบท่ี
เป็นทั้ งภาพถ่ายระดูขาวร่วมกับแบบสัมภาษณ์จะมีค่า เฉ ล่ีย เท่ากับ 66.09% ซ่ึง มี
ประสิทธิภาพสูงสุดมากกวา่การใชภ้าพถ่ายท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 64.64% หรือแบบสัมภาษณ์
เพียงอย่างเดียว ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 33.62% เน่ืองจากมีจ านวนแอททริบิวตม์ากพอท่ีจะใช้
จ  าแนกขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. ดา้นประสิทธิภาพของตวัแบบคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ พบวา่ตวัแบบท่ี
ใช้เทคนิคซพัพอร์ตเวก็เตอร์แมชชีน มีความแม่นย  า 73.91% ขณะท่ีตวัแบบท านายท่ีมีใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลบั และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ มีความแม่นย  า  69.57% และ 
54.78% ตามล าดบั ดว้ยว่าเทคนิคซัพพอร์ตเวก็เตอร์แมชชีน มีพฤติกรรมท่ีจะแยกแยะ
ขอ้มูล โดยใชส้มการระนาบหลายมิติ ท่ีจะพยายามหาจุดขอ้มูลท่ีท าให้ไดส้มการระนาบ
หลายมิติท่ีใชแ้บ่งแยกดีท่ีสุด ความถูกตอ้งท่ีสุด ซ่ึงพิจารณาจากระยะห่างระหวา่งคลาส ซ่ึง
เส้นระนาบท่ีดีท่ีสุดน้ีจะสามารถคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้น ตวัแบบคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ท่ีน ามาประยุกตใ์ชก้บัการพฒันา
โปรแกรมน้ีจะเป็นตวัแบบท่ีใช้เทคนิคซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน และข้อมูลท่ีน ามา
ทดสอบท่ีจะใช้คดักรองจะตอ้งประกอบดว้ยภาพถ่ายระดูขาวร่วมกบัแบบสอบถามอาการ
ผูป่้วยเบ้ืองตน้ เพื่อจะให้มีประสิทธิภาพในการคดักรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ อนัจะ
น าไปใช้ประกอบการวินิจฉัยและคดักรองผูป่้วยก่อนเขา้สู่กระบวนการตรวจโดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อลดระยะเวลาและค่าใชจ่้ายต่อไป 
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การวนิิจฉัยโรคต้อเนือ้เบือ้งต้นด้วยการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม 
 

จิรเดช เกษหอมเลิศ   
วมิลวรรณ ตั้งปกาศิต  

 สุรเดช บุญลอื  
  
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาการระบบการวินิจฉยัโรคตอ้เน้ือเบ้ืองตน้

ดว้ยเทคนิคประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโม

บายแอพลิเคชัน่เพื่อให้ผูท่ี้มีความสนใจสามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคตอ้เน้ือเบ้ืองตน้ได ้

โดยในงานวิจยัได้ใช้ภาพถ่ายตาด าในการวินิจฉัยโรคต้อเน้ือ ซ่ึงข้อมูลกลุ่มตวัอย่างท่ี

น ามาใช้เป็นภาพถ่ายตาด าของผูป่้วยโรคตอ้เน้ือจ านวน 120 ระเบียน ท่ีไดจ้ากศูนยจ์กัษุ

แพทย ์คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กระบวนการในการวินิจฉัยไดน้ าเอา

ภาพถ่ายตาด าของผูป่้วยมาผ่านการประมวลผลภาพ จัดท าออกมาเป็นชุดข้อมูลและ

น าไปใช้ในการฝึกสอนและทดสอบตวัแบบการเรียนรู้ ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบตวัแบบ

ตดัสินใจระหว่างโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายเบยเ์ซียน และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 

โดยผลการทดสอบจากการน าชุดขอ้มูลเขา้ในตวัแบบการเรียนรู้โครงข่ายประสาทเทียม

แพร่กลับ โครงข่ายเบย์เซียน และเทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ ผลการทดสอบพบว่าตวัแบบ

ตดัสินใจท่ีใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลบัมีความแม่นย  า 97.67% ขณะท่ีตวัแบบเรียนรู้

ท่ีมีใชโ้ครงข่ายเบยเ์ซียน และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ มีความแม่นย  า 90.70 % และ 93.02% 

ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : วนิิจฉยัโรคตอ้เน้ือ, การประมวลผลภาพ, โครงข่ายประสาทเทียม 
 
บทน า 
 ตอ้เน้ือ มีลกัษณะเป็นเน้ือเยือ่ท่ีงอกบริเวณส่วนตาขาวซ่ึงอยูติ่ดกบัตาด า ซ่ึงอาจ

มีสีเหลืองและมีสีแดงบา้งเล็กนอ้ย และมีเส้นเลือดอยูร่อบๆ ตอ้เน้ือ โดยทางการแพทย ์หาก

เน้ืองอกอยูเ่ฉพาะในส่วนท่ีเป็นตาขาว เรียกวา่ ‚ตอ้ลม‛ หากเน้ืองอกจากตาขาวลามเขา้ไป
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ในตาด า เรียกวา่ ‚ตอ้เน้ือ‛ เน้ืองอกดงักล่าวไม่ใช่มะเร็ง และไม่เป็นอนัตรายแต่อยา่งใดกบั

ดวงตา ตอ้เน้ือจะพบหรือเกิดกบัคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป พบมากในช่วงอายุ 30 ถึง 55 

ปี ชายและหญิงมีโอกาสเป็นเท่าๆ กนั 

 ไม่ค่อยพบในผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 20 ปี ไม่พบโรคน้ีเลยในเด็กต ่ากวา่ 14 ขวบ พบ

มากในประเทศเขตร้อน ประเทศหรือดินแดนค่อนขา้งแห้งแลง้ กนัดาร ฝุ่ นลม ประเทศท่ีมี

อากาศหนาว ไดแ้ก่ แถบใกลข้ั้วโลกไปทั้งเหนือและใตพ้บนอ้ย ส่วนประเทศไทยพบมาก

แถวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณจงัหวดับุรีรัมย ์ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

ฯลฯ เป็นต้นสามารถดูลักษณะการเกิดของต้อเน้ือและต้อลมได้ (ศกัด์ิชัย วงษ์กิติรักษ ์

และณวพล กาญจนรักษณ์, 2549) 

 ในการวินิจฉัยโรคตอ้เน้ือ จะสามารถกระท าไดโ้ดยจกัษุเพศผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะ 

แยกแยะส่วนของตอ้เน้ือออกจากส่วนของตาปกติ อีกทั้งการการวินิจฉยัตอ้งใชภ้าพถ่ายตา

ด าจ านวนมากน ามาวิเคราะห์ ดังนั้ นการน าการเทคนิคประมวลผลภาพและโครงข่าย

ประสาทเทียม มาปรับประยกุตใ์ชจ้ะช่วยใหแ้พทยส์ามารถวเิคราะห์ภาพเหล่านั้นไดส้ะดวก

และรวดเร็วข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในวินิจฉัยโรคตอ้เน้ือได้สะดวกและรวดเร็วมาก

ยิ่งข้ึน รวมถึงพฒันาเป็นโปรแกรมบนเวบ็ไซตแ์ละโทรศพัท์มือถือ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจหรือ

สงสัยวา่ตนเองจะเป็นโรคตอ้เน้ือหรือไท่สามารถวนิิจฉยัโรคตอ้เน้ือเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

 จากท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามี

การน าเอาเทคนิคการประมวลผลภาพมาใชใ้นการศึกษาทางการแพทย ์อาทิเช่น การศึกษา

การวนิิจฉยัต่อมทอนซิลโดยใชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึง

สามารถคดักรองผูป่้วยไดถึ้งร้อยละ 90 (A.Leelasantitham and S.Kiattisin, Members, 

2009) การจ าแนกประเภทยาเม็ดโดยใช้เทคนิคประมวลและโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 

Feedforward Backpropagation Neural Networks ในการจ าแนกรูปร่างของยาเม็ดแต่ละ

ประเภทจากภาพถ่ายยาเมด็ มีความแม่นย  าในการจ าแนกร้อยละ 99.39 (จารวี ฉนัทสิทธิพร, 

2001) 

 

DP
U



121 

 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคนิคประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาท

เทียมมาปรับประยุกต์ใช้ส าหรับการวินิจฉัยโรคตอ้เน้ือ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโม

บายแอพลิเคชัน่ รวมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของตวัแบบการเรียนรู้ท่ีใช้

จ  าแนกขอ้มูลระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลบั, โครงข่ายเบยเ์ซียน และเทคนิค

ตน้ไมต้ดัสินใจ โดยน าภาพถ่ายดวงตาท่ีเห็นกระจกตาด าอยา่งชดัเจน เขา้สู่ส่วนประมวลผล

ภาพ ผลลพัทท่ี์ไดจ้ะเป็นโปรแกรมการวนิิจฉยัผูป่้วยโรคตอ้เน้ือ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อแพทย์

และบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการตรวจโรคตอ้เน้ือในระดบัเบ้ืองตน้ต่อไป 

 

วธีิการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัเชิงพฒันา ท าการพฒันาระบบในการวินิจฉยัตอ้เน้ือ โดยมี

วิธีการด าเนินงานประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ โดยท าการขอ้มูลสอบถามประเมินความ

รุนแรงของอาการตอ้เน้ือ จากนั้นท าการเก็บตวัอย่างภาพถ่ายตาด า น าเขา้การประมวลผล

ภาพ เพื่อให้ไดอ้อกมาซ่ึงชุดขอ้มูล จากนั้นน าเขา้ตวัแบบการเรียนรู้ ท่ีไดมี้การเปรียบเทียบ
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      1       2       3

             

End

�           

           

                 

 
ภาพที ่1 แผนภาพระบบการวนิิจฉยัโรคตอ้เน้ือเบ้ืองตน้ 
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 1.ข้อมูลสอบถามประเมินความรุนแรงของอาการต้อเนื้อ ขอ้ค าถามไดจ้าก ผศ.

พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต จกัษุแพทย ์หน่วยกระจกตา ศูนยต์าธรรมศาสตร์ คณะแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยขอ้ค าถามจะมีคะแนนท่ีใช้ในการประเมินความ

รุนแรง 

 2.การเก็บตัวอย่างภาพถ่ายตาด า ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการท านายโรคตอ้

เน้ือ เป็นภาพถ่ายของดวงตาท่ีคดัเลือกโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นดวงตาจากคณะแพทยศาสตร์ 

สาขาจกัษุแพทย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงจะมีทั้งผูป่้วยท่ีไม่เป็นโรคกบัผูป่้วยท่ีเป็น

โรคตอ้เน้ือ รวมทั้งส้ิน 120 ระเบียน โดยภาพถ่ายกระจกตาด าท่ีใชต้อ้งเป็นไฟล์ภาพชนิด 

JPEG เท่านั้น และมีขนาดไม่เกิน 2,200x1,600 พิกเซล กลอ้งท่ีใช้ตอ้งมีความละเอียดของ

กล้องไม่น้อยกว่า 3.2 ล้านพิกเซลข้ึนไปและมีโหมดกล้องท่ีเป็นของมาโคร ภาพถ่ายท่ี

สามารถใชว้นิิจฉยัไดน้ั้นตอ้งเห็นกระจกตาด าทั้งหมด 

 

 
ภาพที ่2 ตวัอยา่งภาพถ่ายโรคตอ้เน้ือ 

 

 3.การประมวลผลภาพ แฟ้มขอ้มูลภาพท่ีไดม้าจะตอ้งผา่นการกรองภาพเพื่อตดั

สัญญาณรบกวนท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มในขณะถ่ายภาพ โดยใชว้ิธี Convolution ซ่ึงเป็นคือ

การกระท ากนัระหวา่ง Template ท่ีเป็น Matrix ขนาด n x m กบั ภาพ (image) ดงัแสดงใน

สมการท่ี (1) (มนตรี กาญจนะเดขะ, 2544) ซ่ึงจะสามารถลดทอนคุณสมบติัท่ีไม่ตอ้งการลง 

และเนน้คุณสมบติัท่ีตอ้งการให้เด่นชดัข้ึน เม่ือเสร็จส้ินการกรองขอ้มูลภาพ ค่าสีของภาพ

จะถูกน าไปสร้าง Histogram ในระบบสีแบบ RGB เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบสีของดวงตา 
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                                 (1) 

 เม่ือ  คือ ภาพผลลพัธ์ท่ีผ่านการกรองภาพ  คือ Template ท่ีใช้ใน

การกรองภาพ  คือ ภาพท่ีตอ้งการกรอง ในล าดบัต่อไปเป็นการแปลงภาพ จากระดบัสี 

RGB สู่ระดบั Gray Scale ซ่ึงจะใชค้่าความเขม้ของสีทั้ง 3 ไดแ้ก่ สีแดง เขียว น ้ าเงิน มาท า

การหาค่าความเขม้ในระดบั Gray Scale ดงัสมการท่ี (2) ในแต่ละจุดของภาพ 

                                             (2) 

 เม่ือ  คือ ค่าท่ีไดจ้ากการท า Threshold และ คือ ค่าความเขม้

ในระดบั Grayscale เม่ือท า Threshold จนไดค้วามละเอียดท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ จึง

ท าการหาขอบดวงตาโดยใช้ทฤษฏีการหาขอบภาพตามแบบของโซเบล ซ่ึงจะเป็นการหา

ดวงตาในลกัษณะท่ีไม่เป็นเชิงเส้นโดยมีลกัษณะ Template เป็น Matrix ขนาดปรับเปล่ียน

ตามความเหมาะสม กระท ากบัรูปท่ีตอ้งการหาขอบ ดงัสมการท่ี (3) กบั (4) 

 

                            (3) 

 เม่ือ  คือ ความเขม้ในระดบัสีเทา ณ จุด  คือ 

ความเข้มของสีแดง ณ จุด  คือ ความเข้มของสีเขียว ณ จุด

 คือ ความเขม้ของสีน ้าเงิน ณ จุด  

 ,                               (4) 

 เม่ือ  คือ ค่า Gradient ตามแนวแกน และ  คือ ค่า Gradient ตาม

แนวแกน และมีสมการในการค านวณเพื่อหาขนาดของขอบภาพดงัสมการท่ี (5) และ 

การหาทิศทางของขอบภาพดงัสมการท่ี (6) 
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                                                       (5) 

                                                       (6) 

 เม่ือ  คือ ขนาดของขอบภาพ และ  คือ ทิศทางของขอบภาพ  

   

 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดงักล่าว จะมีการท าการแบ่ง

ส่วนของรูปภาพในการวเิคราะห์เพื่อแบ่งจุดในการวิเคราะห์ตามลกัษณะของดวงตาอีกคร้ัง

หน่ึง และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ดัท า Dataset เพื่อใชใ้นการเรียนรู้ของเคร่ืองต่อไป 

 
ตารางที ่1 ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรู้ 

 

 4.ตัวแบบการวินิจฉัยโรคต้อเนื้อ  ตวัแบบการเรียนรู้ได้ใช้โปรแกรม Weka 

(Waikato Environment for Knowledge Analysis) ซ่ึงโปรแกรม Weka ไดเ้ขียนมาโดยเนน้

กบังานทางดา้นการเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง (Machine Learning) และการท าเหมืองขอ้มูล (Data 

Mining) โปรแกรมจะประกอบไปดว้ยโมดูลยอ่ยๆ ส าหรับใชใ้นการจดัการขอ้มูล และเป็น

โปรแกรมท่ีส่ามารถใช ้Graphic User Interface (GUI) และ ใชค้  าสั่งในการให้ซอฟตแ์วร์

ประมวลผลซ่ึงนิยมใช้กบัการวินิจฉัย เพื่อให้การวินิจฉยัโรคตอ้เน้ือมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จึงไดจ้ากการเปรียบเทียบตวัแบบการวินิจฉัยโรคตอ้เน้ือระหว่างโครงข่ายประสาทเทียม 

โครงข่ายเบยเ์ซียน และเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ โดยภาพถ่ายตาด าท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการ

ประมวลผลภาพผา่นตวัแบบการเรียนรู้และท าการก าหนดเป็นเปอร์เซ็นตรั์ศมีการลุกล ้าเขา้

มาของตอ้เน้ือเพื่อแบ่งความแบ่งรุนแรงออกมาเป็นคะแนน  

2 2

G x yM G G 

arctan( )
y

x

G

G
 

GM 

Name R G B S V Result

1.JPG 0.04 0.07 0.01 0.01 0.21 normal

2.JPG 0.02 0.03 0.04 0.00 0.23 normal

3.JPG 0.03 0.05 0.01 0.00 0.22 normal

4.JPG 0.02 0.03 0.01 0.00 0.21 normal

5.JPG 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 normal

6.JPG 0.00 0.02 0.08 0.01 0.05 pterygium

7.JPG 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 pterygium

8.JPG 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 pterygium

9.JPG 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 pterygium

… … … … … … …

120.JPG 0.01 0.01 0.01 0.02 0.07 pterygium
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ภาพที ่3 ระดบัความรุนแรงของตอ้เน้ือ 

 จากนั้นโปรแกรมจะน าคะแนนจากขอ้ค าถามและหลงัจากการประมวลผลภาพ

ผา่นตวัแบบการเรียนรู้ มารวมกนัเพื่อท าการแปลผลออกมาให้ผูใ้ชไ้ดท้ราบถึงความรุนแรง

ของโรค 

  4.1 วธีิวดัประสิทธิภาพของตัวแบบ 

          การประเมินผลใชว้ิธีวดัค่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นตรง (Precision) ค่า

ความระลึก (Recall) และการวดัประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0-1 

ซ่ึง 1 หมายถึงประสิทธิภาพดี ดงัสมการท่ี (7) (8) และ (9) ตามล าดบั 

 
TP

Precision =
TP+ FP                                                       (7) 
TP

Recall =
TP+ FN                                                          (8)                            

                     
2*(Recall*Precision)

F-measure =
Recall+ Precision                                      (9) 

 

 5.การพฒันาระบบ 

 การพฒันาระบบใช้การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ โดยใช้ภาษา 

UML ส าหรับการออกแบบ DP
U
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Member

Admin

Input Patient Profile

Input Eye Image

Request Diagnosis

Image Processing

Diagnosis Using Neural Network

Report
Authenication

«extends»

«extends»

«extends»

«uses»

«extends»

A Diagnosis of Pterygium Disease 

 
ภาพที ่4 ภาพรวมของระบบงาน 

 

ผลการวจัิย 

 ตัวแบบการวนิิจฉัยโรคต้อเนือ้ 

 จากการน าเอาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 120 ระเบียนไปทดสอบกบัตวัแบบ

ตดัสินใจดว้ยวิธีทดสอบ 10 Fold Cross-Validation พบวา่การสร้างตวัแบบการวินิจฉยัโดย

ใช้ชุดขอ้มูลเป็นภาพถ่ายตาด า และไดท้  าการเปรียบเทียบระหว่างตวัแบบการเรียนรู้เพื่อ

วินิจฉัยโรคต้อเน้ือพบว่า ตวัแบบท่ีใช้โครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลับมีความแม่นย  า 

97.67% ขณะท่ีตวัแบบเรียนรู้ท่ีมีใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ และโครงข่ายเบยเ์ซียนมีความ

แม่นย  า 93.02% และ 90.70% ตามล าดบั 
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Mining Algorithm 
TP 

Rate 
FP 

Rate 
Precisio

n 
Recal

l 

F-
Measur

e 

RO
C 

Area 

Correctl
y 

Classifie
d 

Instances 
Bayes Network 
Classifier 

0.93 
0.16

1 
0.929 0.93 0.929 

0.89
7 

93.02% 

MultilayerPerceptro
n 

0.97
7 

0.00
7 

0.979 0.977 0.977 
0.99

7 
97.67% 

J48 pruned tree 
0.90

7 
0.16

8 
0.907 0.907 0.907 

0.89
2 

90.70% 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบตวัแบบ 

 

 
ภาพที ่5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตวัแบบการวนิิจฉยั 

ส่วนของระบบงาน 

 จากการพฒันา ผลท่ีไดจ้ะเป็นระบบงาน ท่ีสามารถน าขอ้มูลจากภาพถ่ายตาด า

มาประมวลผลภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลดิจิตอลท่ีพร้อมจะน าส่งไปวินิจฉัยต่อไป หลงัจากนั้น

ขอ้มูลดิจิตอลท่ีไดจ้ะส่งเขา้สู่ตวัแบบเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยโรคตอ้เน้ือดว้ยโครงข่ายประสาท

เทียมแพร่กลบัท่ีมีความแม่นย  า 97.67% โดยจะตดัสินใจท านายจากเง่ือนไขท่ีได้จากการ

เรียนรู้แลว้ 
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ภาพที ่6 ขอ้ค าถามทางการแพทย ์

 
ภาพที ่7 ระบบการวนิิจฉยัโรคตอ้เน้ือ 

 งานวิจยัน้ีไดมี้การน าเทคนิคประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม มา
ประยุกต์ใช้กับการท าวินิจฉัยโรคต้อเน้ือ โดยในส่วนแรกนั้นภาพตาด าจะถูกแยกแยะ 
(Segmentation) โดยใชว้ิธีการแบ่งแยกตามความเขม้ (Intensity Threshold) อยา่งอตัโนมติั 
ซ่ึงภาพตาด าท่ีผ่านการแยกแยะแล้วนั้นจะถูกปรับปรุงให้ดีข้ึนโดยใช้ Morphological 
Operation หลงัจากนั้นขอ้มูลท่ีไดซ่ึ้งเป็นค่าสี ค่าขอบตาด า และค่าขอบเน้ือเยื่อตาขาวท่ีได้
จะน ามาผา่นตวัแบบเรียนรู้เพื่อวนิิจฉยั ซ่ึงไดจ้ากเปรียบเทียบระหวา่งตวัแบบการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างโครงข่ายประสาทเทียม และตน้ไมต้ดัสินใจ ผลการทดสอบ
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พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมมีความแม่นย  า 97.67% ขณะท่ีตวัแบบเรียนรู้ท่ีมีใช้เทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ และโครงข่ายเบยเ์ซียนมีความแม่นย  า 93.02% และ 90.70% ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 การหาความแม่นย  าของการวินิจฉัยจากตวัแบบพบว่าตวัแบบท่ีใช้โครงข่าย

ประสาทเทียมมีความแม่นย  า 97.67% ขณะท่ีตวัแบบจ าแนกท่ีมีเทคนิคตน้ไม้ตดัสินใจ 

ตดัสินใจ และโครงข่ายเบยเ์ซียน มีความแม่นย  า 93.02% และ 90.70% ตามล าดบั อีกทั้งเม่ือ

พิจารณาจากค่าความผิดพลาดก าลงัสอง (Root Mean Square Error) พบว่าโครงข่าย

ประสาทเทียมแพร่กลบัจะใหผ้ลของค่าดงักล่าวต ่าสุดเม่ือเทียบกบัตวัแบบชนิดอ่ืน    

 ดว้ยวา่อินพุตของลกัษณะภาพถ่ายตาด าท่ีน าเขา้สู่ตวัแบบมีลกัษณะเด่นจ าเพาะ

ท าใหโ้ครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลบัสามารถน าไปใชใ้นการเรียนรู้ไดดี้มีประสิทธิภาพ  

 ดงันั้นตวัแบบจ าแนกพรรณพืชท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาระบบงานน้ีจะ

เป็นตัวแบบท่ีใช้โครงข่ายประสาทเทียมแพร่กลับซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

A.Leelasantitham and S.Kiattisin, Members, 2009 การศึกษาการวินิจฉยัต่อมทอนซิลโดย

ใชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึงสามารถคดักรองผูป่้วยไดถึ้ง

ร้อยละ 90  
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การศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการติดเกมออนไลน์ 
กรณีศึกษา:นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปทุมวไิล 

 
ธันยวนันฐ์  เลียนอย่าง 

พชัราภา  อนิทพรต 
กญัชพร  ศรมณี 

 ประดับ  ปรีชานุกูล 
 อนุสิทธ์  ศรีอนันต์ 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการติดเกมออนไลน์  
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น   โดยใช้การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีให้
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการและเรียนรู้ไปพร้อมกนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2554 ท่ีติดเกมออนไลน์ 
จ านวน  125  คน ซ่ึงไดม้าจากการคดัเลือกการคดัเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมและสาเหตุการเล่นเกม
ออนไลน์มีค่าความเช่ือมัน่ 0.92   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 โดยผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีติดเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็น
นกัเรียนชาย โดยมีพฤติกรรมติดเกมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสาเหตุ
ของการติดเกมออนไลน์พบว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเน้ือหาของเกมออนไลน์ให้ความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และชวนใหติ้ดตาม 
 
บทน า 
 สังคมโลกในปัจจุบนั ไดก้า้วหน้าและเปล่ียนแปลงสู่ยุคของขอ้มูลข่าวสาร โดยมี

เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสาร บุคคลทัว่ทุกมุมโลกสามารถ

ติดต่อส่ือสารถึงกนัไดเ้พียงเส้ียววนิาที โดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้โลกเขา้สู่

ยุคการส่ือสารไร้พรมแดน หรือเรียกกนัว่า ‚ยุคโลกาภิวฒัน์‛ ท าให้ทุกประเทศสามารถ

ติดต่อส่ือสาร และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  เสมือนอยู่ใน
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ประเทศเดียวกนั  โดยเฉพาะการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต ท่ีมีความส าคญัทั้งการติดต่อส่ือสาร 

การใชป้ระโยชน์ดา้นการศึกษา ซ่ึงท าใหชี้วิตผูค้นหนัมาใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตกนัมากข้ึน  และ

จากจ านวนผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ท าให้บริการและ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการน ามาผนวกเขา้กบัอินเทอร์เน็ต เพื่อเขา้ถึงผูใ้ช้บริการไดอ้ย่าง

ทัว่ถึง โดยผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มท่ีจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการทางดา้นความบนัเทิงมากกว่าทางดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะความบนัเทิงทางดา้นเกม 

ซ่ึงคลอ้งกบันกัวชิาการทางนิเทศศาสตร์กล่าวไวว้า่ เกม คือ ส่วนหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้(อภิญญา 

ตันทวีวงศ์ ,2545:364-365) และเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตจึงไดมี้การผนวกเกมเขา้ไปกบัเทคโนโลยี จนเขา้สู่ยุค ‚เกมออนไลน์‛ ซ่ึงเป็น

สีสันบนัเทิงยคุใหม่ ไดรั้บความนิยมไปทัว่โลกอยา่งแพร่หลาย โดยไม่จ  ากดัขอบเขตอยูแ่ต่

ในหมู่เด็กวยัรุ่นชายเหมือนเกมอ่ืน ๆ ในอดีต แต่ความนิยมไดแ้พร่หลายไปยงัเด็กผูห้ญิง

วยัรุ่น ซ่ึงนอกเหนือจากได้รับความบนัเทิงแล้ว การได้ผ่อนคลายไปกบัเน้ือหาของโลก

แฟนตาซีก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหผู้เ้ล่นเกิดความเพลิดเพลิน เกมออนไลน์เป็นเกมคอมพิวเตอร์

ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษคือเป็นเกมท่ีผสมผสานกนัระหวา่งเกมคอมพิวเตอร์และการสนทนาผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ต(Chat) ผูเ้ล่นสามารถเล่นเกมไปกบัเพื่อนต่างชาติต่างภาษาได ้เม่ือผูเ้ล่น

ท าการเขา้สู่ระบบ(Login) ของเกมร่วมกบัผูเ้ล่นคนอ่ืน ๆ ส าหรับในประเทศไทยเกม

ออนไลน์ไดเ้ขา้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จากเกมออนไลน์ ช่ือ แร็คนาร็อค(Ragnarok) ซ่ึงมีตน้

ก าเนิดอยู่ท่ีเกาหลี แต่ได้แพร่หลายไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เน่ืองจากส่ือประเภทน้ีมี

รูปแบบและเน้ือหาท่ีเป็นสากล ในประเทศไทยปัจจุบนั เอเชียซอพท(์Asiasoft Corporation)

เป็นบริษทัจดัเรทต้ิงเกม ไดจ้ดัอนัดบัเกมออนไลน์ในประเทศไทยท่ีนิยมเล่นในอนัดบัตน้ ๆ 

ไดแ้ก่ Counter-Strike   Rohan    Ragnarok   และ Ghost  (เอเชียซอพท:์ออนไลน์)    

 จากการท่ีเกมออนไลน์เขา้มาเป็นท่ีนิยมของเด็กและเยาวชนถึงแมใ้นหลาย

มุมมองกล่าวว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็นการสร้างเสริมจินตนาการให้กบัผูเ้ล่นท่ีดี แต่อีก

ดา้นหน่ึงเม่ือใชเ้วลาในการเล่นเกมออนไลน์มากเกินไปท าให้เกิดปัญหาข้ึนในสังคม และ

จากผลการส ารวจของเอแบคโพลล์ เร่ือง ‚การเล่นเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ผา่น

อินเทอร์เน็ต ในกลุ่มเยาวชนอายุ 10-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล‛ พบว่า
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ร้อยละ 93.5  เคยเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์ผา่นอินเทอร์เน็ตและกลุ่มเยาวชน

อาย ุ10 -15 ปี เล่นเฉล่ีย 2 ชัว่โมง 44 นาที ต่อคร้ัง (เอแบคโพลล:์ ออนไลน์) นอกจากน้ีสถิติ

ของโครงการ Child Watch โดยสถาบนัรามจิตติ พบว่าสถานการณ์ ‚เด็กติดเกม‛ มี

แนวโนม้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเด็กท่ีระบุวา่ตนเองเล่นเกมออนไลน์เป็นประจ ามีเพิ่มข้ึน

จากร้อยละ 20.12 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 26.79 ในปี  2552 (สาระสุขภาพ Health Fact 

sheet:2552:ออนไลน์)  

 ปัจจุบนัวยัรุ่นไทยก็คงสนใจเล่นเกมออนไลน์เป็นจ านวนมากและเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

ทุกปี จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและติดเกมออนไลน์ไดใ้นท่ีสุด และจากขอ้มูล

ส านกังานสถิติแห่งชาติในปี 2546 พบวา่ประชาชนร้อยละ 59.0  เล่นเกมออนไลน์ โดยผู ้

เล่นเกมร้อยละ 13.3  ประสบปัญหาจากการเล่นเกมออนไลน์คือขาดความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัว  ก้าวร้าว ไม่สนใจการเรียน  และสุขภาพไม่ดี  ปี 2548 เอแบคโพลล์ส ารวจ

ผลกระทบต่อผูเ้ล่นเกมคอมพิวเตอร์ พบว่าร้อยละ 78.3  มีปัญหาทางดา้นสายตา ร้อยละ 

70.8  ส้ินเปลืองทั้งเงินและเวลา  ร้อยละ 62.4  ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน  การเรียนลดลง  

ร้อยละ 51.6  ร่างกายไม่แข็งแรง  และร้อยละ 37.5 มีพฤติกรรมอารมณ์กา้วร้าว นอกจากน้ี 

ร้อยละ 16.1 ของนักเรียนท่ีเล่นเกมมีปัญหาพฤติกรรมติดเกมและยอมรับว่าได้รับ

ผลกระทบจากการติดเกม โดยเฉพาะการเรียน(ศิริไชย หงษ์สงวนศรี,โชษิตา ภาวะสุทธิ

ไพสิฐ และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ,์2549) และผลการวจิยัพฤติกรรมการเล่นออนไลน์

ท่ีส่งผลต่อการเรียนของเด็กนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่าหากนกัเรียนมีพฤติกรรม

การเล่นเกมออนไลน์อย่างมากหรือไม่เหมาะสมแมแ้ต่เพียงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง 

ยอ่มส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาอยา่งเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั คือ เล่น

เกมมากท าให้เกรดลดลง การไปโรงเรียน และการเขา้ห้องเรียนไม่สม ่าเสมอ (ศุภคันิจ  

วษิณุพงษพ์ร,2552)  

 จากการท่ีคณะผูว้ิจยัภายนอก(ทีมวิจยัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) เขา้ไปร่วม
พดูคุยและประชุมกบัผูบ้ริหารโรงเรียนปทุมวิไล(ผูว้ิจยัภายใน) ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายพบวา่
ทางโรงเรียนมีปัญหาเก่ียวกบันกัเรียนมีพฤติกรรมของการหนีโรงเรียน  ไปโรงเรียนแต่ไม่
ถึงโรงเรียน โดยใช้เวลาอยู่ในร้านเกมแทน  ดังนั้ นคณะผูว้ิจ ัยภายนอกและผูบ้ริหาร
โรงเรียนปทุมวไิล   จึงประชุมหารือร่วมกนัและตกลงท่ีจะสร้างความร่วมมือในการท าการ
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วจิยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการติดเกมออนไลน์ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมหนีเรียน
ของนกัเรียนในโรงเรียน  และเพื่อจะไดน้ ามาแกไ้ขปัญหาการติดเกมออนไลน์ ซ่ึงจะส่งผล
ให้พฤติกรรมการหนีเรียนลดลงจากเดิมหรือไม่มีการหนีเรียนของนกัเรียนในอนาคตอีก
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 2.เพื่อศึกษาสาเหตุของการติดเกมออนไลน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงันั้นโรงเรียนท่ีระบุ
ไวใ้นขอบเขตการวจิยั คือโรงเรียนปทุมวิไล จึงถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีในการวิจยัเกือบทุกขั้นตอน
ของการวจิยั  ซ่ึงขั้นตอนต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นเตรียมการ โดยคณะผูว้ิจ ัยศึกษาค้นควา้เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั  เพื่อสังเคราะห์ให้ไดอ้งคค์วามรู้ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานวจิยั เพื่อสรุปใหเ้ห็นภาพของ แนวคิด หลกัการ กระบวนการ วิธีการเก่ียวกบัการศึกษา

พฤติกรรมและสาเหตุการติดเกมออนไลน์ของนักเรียน และประชุมกลุ่มเป้าหมาย 

(โรงเรียนปทุมวิไล) และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อแนะน า  ช้ีแจง โครงการวิจยั แนวคิด หลกัการ

และความส าคญั และขั้นตอนการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พอสังเขป 

 ขั้นตอนที่ 2   เป็นขั้นวางแผนเพื่อปฏิบติัการงานวิจยั  ประกอบดว้ยกิจกรรม

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

  2.1 ร่างเคร่ืองมือแบบสอบถามพฤติกรรมและสาเหตุการเล่นเกมออนไลน์   

โดยคณะผูว้จิยัเพื่อเสนอใหท่ี้ปรึกษาโครงการพิจารณาปรับแกไ้ข 

  2.2 ด าเนินการให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบความตรง

ของเน้ือหา  ในส่วนของแบบสอบถามพฤติกรรมและสาเหตุการเล่นเกมออนไลน์    

               2.3 ด าเนินการ Try Out เคร่ืองมือ เพื่อหาความเท่ียงของเคร่ืองมือแบบ
ประเมิน 
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  2.4 จดัท าเคร่ืองมือในส่วนแบบประเมินฉบบัสมบูรณ์ โดยแก้ไขตาม
ผูเ้ช่ียวชาญ และจากการ Try Out       
 ขั้นตอนที่  3 ขั้นตอนการด าเนินงานติดตามและประเมินโครงการ   
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี    
    3.1 ผูว้ิจยัภายนอก ประสานงานกับผูว้ิจยัภายในและกลุ่มเป้าหมาย 
(โรงเรียนปทุมวิไล) เพื่อขอข้อมูลของนักเรียนเพื่อความเป็นปัจจุบันในการจดัเตรียม
แผนปฏิบติัการ 
                  3.2 คณะผูว้ิจ ัยวางแผนติดตามและประเมินโครงการ โดยให้ความรู้

เก่ียวกบัการติดตามและประเมินโครงการ ตลอดจนก าหนดกรอบการติดตามและประเมิน

โครงการ เช่น วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินโครงการ ระบุชนิด และประเภท

ของขอ้มูลท่ีจะใช้ประเมินผล ระบุแหล่งขอ้มูล  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ ตลอดจนก าหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล โดยท าก าหนดการ

ติดตามและประเมินโครงการ 

  ขั้นตอนที ่4 ขั้นปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 โดยน าแผนปฏิบติั

งาน แผนการติดตามและประเมินโครงการไปปฏิบติัจริง และติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลระหวา่งการปฏิบติังาน 

 จากขั้นตอน 1–4 ท่ีกล่าวในขา้งตน้   คณะผูว้ิจยัปฏิบติัตามขั้นตอนดงักล่าวโดยใน

ส่วนของขั้นตอนท่ี 2-4 คณะผูว้ิจยัไดว้างแผนการด าเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การก าหนด

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 

 ประชากรคือนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2554  ของ
โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีพฤติกรรมเล่นเกมออนไลน์  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ศึกษาศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการติดเกมออนไลน์   เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2554  ท่ีเล่นเกมออนไลน์โดยไม่หยุดพกัวนัละ 3 
ชัว่โมงข้ึนไป และเล่นเกมออนไลน์ 5 วนัต่อสัปดาห์ จ  านวน  125  คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมและ
สาเหตุการเล่นเกมออนไลน์ ทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคมีค่า
เท่ากบั  0.92   
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ผลการวจัิย 
 1.การศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการติดเกมออนไลน์ ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี คณะผูว้ิจยั
ไดใ้ชล้กัษณะของพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์โดยวดัจากความถ่ีในการเล่นเกมออนไลน์
ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนวนัในการเล่นเกมออนไลน์คือ 5 วนัต่อสัปดาห์ และระยะเวลาใน
การเล่นเกมออนไลน์ท่ีโดยไม่หยุดพกัเป็นเวลา 3 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั   ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 125  คนท่ีมีพฤติกรรมติดเกมออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 31.09  เป็นนกัเรียนชาย
จ านวน 109   คนและเป็นนกัเรียนหญิงจ านวน 16   คน  โดยจ านวนนกัเรียนชาย คิดเป็น
ร้อยละ 87.2  ของจ านวนนกัเรียนท่ีติดเกมออนไลน์ และน ากลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมาศึกษา
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์  

 2.พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนปทุม

วิไล จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นเกมออนไลน์ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

เม่ือต้องหยุดเล่นเกมออนไลน์ และสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนกับคนรอบขา้งโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบวา่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอ้งหยุด

เล่นเกมออนไลน์มีพฤติกรรมสูงสุด และสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนกบัคนรอบขา้งมีพฤติกรรม

ต ่าสุด  

 นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ มีพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นเกม

ออนไลน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบวา่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นเกมออนไลน์นั้น

ส่วนใหญ่นกัเรียนไม่ลุกออกจากท่ีนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือนักเรียนนอนดึก

เพื่อท่ีจะไดเ้ล่นเกมออนไลน์ไดน้านข้ึน และนกัเรียนไปโรงเรียนสายหรือหนีเรียนเพื่อจะ

เล่นเกมออนไลน์  

 นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ มีพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอ้งหยุดเล่น

เกมออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอ้งหยุดเล่นเกม

ออนไลน์โดยนกัเรียนไม่สามารถบงัคบัให้ตวัเองหยุดเล่นเกมออนไลน์ไดห้ากยงัเล่นไม่จบ

เกม  รองลงมาคือนกัเรียนรู้สึกหงุดหงิดเม่ือตอ้งเล่นเกมออนไลน์นอ้ยลงกวา่ท่ีเคยเล่น และ

หากผูป้กครองไม่อนุญาตให้นกัเรียนเล่นเกมออนไลน์ นกัเรียนจะรู้สึกไม่พอใจและแสดง

วาจาท่ีกา้วร้าว 
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 นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ เก่ียวกบัสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนกบัคนรอบ

ขา้ง อยู่ในระดบัระดบัปานกลาง โดยพบว่าสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนกบัคนรอบขา้ง  โดย

นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจและร าคาญเม่ือถูกขัดจังหวะหรือเม่ือมีคนมารบกวน

ในขณะเล่นเกมออนไลน์มี รองลงมาคือนกัเรียนจะไม่พูดคุยกบัผูอ่ื้นท่ีอยูร่อบขา้งขณะเล่น

เกมออนไลน์ และนกัเรียนจะไม่มีกลุ่มเพื่อนท่ีสามารถพดูคุยปรึกษาได ้ 

          3.สาเหตุการเล่นเกมออนไลน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนปทุมวิไล 
จงัหวดัปทุมธานีของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ ส่วนใหญ่พบวา่มีสาเหตุมา
จากเน้ือหาของเกมออนไลน์ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และชวนให้ติดตาม รองลงมา
คืออยากเล่น อยากคลายเครียด และอยากเอาชนะ อยู่บ้านไม่มีอะไรท า และรู้สึกเบ่ือ
บรรยากาศภายในบา้น 
 
การอภิปรายผล 
  จากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. ลกัษณะทัว่ไปของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนปทุมวิไล 
จงัหวดัปทุมธานี  ท่ีเล่นเกมออนไลน์  ปีการศึกษา  2554 เป็นนกัศึกษาชายมากกว่าหญิง 
โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริไชย หงษส์งวน, โชษิตา ภาวะสุทธิไพสิฐ, สุวรรณา เรือง
กาญจนเศรษฐ์ (2549) และ Phillips CA, Rolls S, Rouse A, Griffiths MD.(1995 
;18:pp.687-691)  ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และปัญหาการติดเกมใน
วยัรุ่น พบวา่เด็กและวยัรุ่นเพศชายนิยมเล่นเกมคอมพิวเตอร์และใชเ้วลาเล่นเกมมากกวา่เพศ
หญิง เน่ืองจากเพศชายมีความถนดัทางดา้นมิติสัมพนัธ์และการประสานงานระหวา่งตาและ
มือดีกวา่เพศหญิง และเกมส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนให้มีเน้ือหาเหมาะสมกบัเพศชาย เช่น การ
แข่งกีฬา การผจญภยั และการต่อสู้ เป็นตน้ แต่เกมท่ีสร้างข้ึนโดยมีเน้ือหาเหมาะสมกบัเพศ
หญิง เช่น Barbie Fashion Designer เป็นตน้ ก็ไดรั้บความนิยมมากเช่นเดียวกนั จึงมีความ
เป็นไปได้ว่ายงัไม่มีการพฒันาเกมส าหรับเพศหญิงอย่างจริงจงัมากกว่า และเพศหญิงไม่
ชอบเล่นเกม  นอกจากน้ี วีนสั อุดมประเสริฐกุล;และคนอ่ืน ๆ (2545,หนา้ 151-155) ศึกษา
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 พบวา่นกัเรียนชาย
ใช้เวลาเล่นเกมมากกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.001)  นอกจากน้ี
ลกัษณะของพฤติกรรมการเล่นเกมท่ีนกัเรียนใชเ้วลาเล่นเกมออนไลน์ต่อเน่ืองโดยไม่หยุด
พกัใน 1 วนั   3 ชัว่โมงข้ึนไป และส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเล่นเกม 5 วนัข้ึนไปต่อสัปดาห์ 
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เขา้ข่ายลกัษณะการติดเกมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนปทุมวิไล ยงั
สอดคลอ้งกบัรายงานการส ารวจสถานการณ์ปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์ในกรุงเทพฯ เกือบ 
30 % เขา้ข่ายเสพติด ส่งผลเสียต่อการเรียนและสุขภาพ ของยง ภู่วรวรรณ(จุฬาสัมพนัธ์ 
,2553)  งานวิจยัของ จีรวรรณ มาทวี (2548,หนา้ 10)  และ ศรีศกัด์ิ จามรมาน และนพดล 
กรรณิกา (ส านกัวิจยัเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั,2552 ) ซ่ึงสรุปความคิดเห็นไวว้า่ 
นกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเล่นเกมโดยใชเ้วลาเล่นเกมออนไลน์ต่อเน่ืองโดยไม่หยุด
พกัใน  1  วนั  3 ชัว่โมงข้ึนไป    และมกัใชเ้วลาในการเล่นเกม 5 – 7  วนัต่อสัปดาห์  
 2.พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  พบวา่

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีพฤติกรรมติดเกมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

นั้นสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีพบวา่หากกลุ่มเพื่อนของเด็กเป็นเด็กเรียนหรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 

มากกวา่การเล่นเกม เพื่อนกลุ่มน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยให้เด็ก ลดโอกาสในการติดเกม

ลง 2.4 เท่า และถา้เพื่อนสนิทส่วนใหญ่ไม่ชอบเล่นเกมจะลดโอกาสในการติดเกมของเด็ก

ลง 1.6 เท่า  (ชาญวทิย ์พรนภดล ,2552) ประกอบกบัในช่วงการท าการเก็บขอ้มูลเป็นช่วงท่ี

โรงเรียนปทุมวิไลมีกิจกรรมกีฬาสี ซ่ึงนับเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการท่ี

หลากหลายของนกัเรียน โดยนกัเรียนตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ีทุกคน และตอ้งใชเ้วลา

ในการฝึกซ้อมในส่วนของกีฬาและการซ้อมเชียร์  จึงท าให้นักเรียนให้ความสนใจกบั

กิจกรรมเหล่าน้ีมากกวา่การเล่นเกมออนไลน์ จึงไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมออนไลน์  ซ่ึงเป็นไป

ตามค ากล่าวเก่ียวกบัทฤษฎีพฒันาการของเด็กวยัรุ่นของศรีเรือน  แกว้กงัวาน(2540 ,หน้า 

363)ว่าเม่ือเด็กเข้าสู่วยัรุ่นตอนกลางและตอนปลาย เด็กจะสนใจการเล่นต่าง ๆ น้อยลง 

เพราะต้องหมกมุ่นกับเร่ืองราวอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนระดับการศึกษา ความหมกมุ่น

การศึกษา ความสนใจเพศตรงขา้ม การเตรียมตวัประกอบอาชีพ  เป็นตน้ แต่การเล่นยงัคง

เป็นกิจกรรมดา้นหน่ึงของชีวิตวยัรุ่นตลอดวยั แต่มกัเป็นการเล่นร่วมกบัเพื่อนร่วมวยัทั้ง

สองเพศและเพศเดียวกันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเด็กวยัน้ีมกัมีเวลาส าหรับเล่น

นอ้ยลงกวา่ทุก ๆ วยั   และสอดคลอ้งกบัการรายงานโครงการ Child Watch พบวา่ส่วนใหญ่

เด็กประถมศึกษาเล่นเกมออนไลน์มากกว่าเด็กกลุ่มอ่ืน ๆ(สาระสุขภาพ Health Fact 

sheet:2552)  
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 ส าหรับสาเหตุการมีพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากเน้ือหาของเกมออนไลน์ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  ชวนให้ติดตาม  
และคลายเครียด โดยสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ Freud (จิราภา เต็งไตรรัตน์,2442) กล่าววา่
แรงขบักา้วร้าวท่ีมีอยูใ่นตวั หากไดรั้บการปลดปล่อยหรือระบายออกก็จะท าให้ความเครียด
อนัเกิดจากพลงักา้วร้าวลดลง ดงันั้นการเล่นเกมออนไลน์นั้น ก็ถือเป็นการคลายเครียดอยา่ง
หน่ึงส าหรับคนท่ีมีความเครียด  ในกรณีท่ีเล่นในปริมาณท่ีเหมาะสม การเล่นเกมออนไลน์
ก็จะเป็นการไดร้ะบายความเครียด ผอ่นคลาย ไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่หากวา่
ผูเ้ล่นใช้เวลากบัการเล่นมากเกินไป อาจเรียกไดว้า่มีพฤติกรรมการติดเกม นอกจากน้ีเกม
บางเกมมีเน้ือหาชวนให้ติดตาม เป็นเกมท่ีประสบความส าเร็จและไดรั้บความนิยมอยา่งสูง 
เช่น เกมออนไลน์แร็กนาร็อค (องัเคิล เจ,2546:47(3) : 77) ซ่ึงมีเน้ือหาชวนให้ติดตาม  
รวมทั้งมีการสะสมคะแนนและส่ิงของ  ผูเ้ล่นคนใดสะสมไวม้ากก็เป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู ้
เล่นดว้ยกนั  จึงท าให้ผูเ้ล่นสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการท่ีเกมน้ีประสบ
ความส าเร็จเน่ืองจากเป็นเร่ืองความทา้ทายและความจริงจงัในนามสมมุติ  ผูเ้ล่นจะมีพลงัค่า
ชีวติ (HP)  พลงัเวทยม์นต ์(SP)  เม่ือเล่นไปก็มีประสบการณ์เพิ่มข้ึน (Exp) ค่าประสบการณ์
น้ี ท าใหเ้ก่งข้ึน ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของคน รวมไปถึงมีการใชจ่้ายเงิน  ซ่ึงมีหน่วยเป็น
เซ็นนี (Zeny) ท่ีสามารถไดส่ิ้งของมาจากการฆ่าสัตวป์ระหลาดแลว้น ามาขายแลกเปล่ียน
กบัการซ้ืออาวุธ   เพื่อให้ตวัละครใกลเ้คียงกบันิสัยผูเ้ล่น จึงให้ผูเ้ล่นเลือกเป็นตวัละครท่ีมี
อาชีพต่าง ๆ กนัได ้แต่ละอาชีพมีขีดความสามารถในดา้นต่าง ๆท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชนิด
ของสัตวป์ระหลาดและกลุ่มการต่อสู้  มีจ  านวนมากมายหลายร้อยชนิดท าให้การต่อสู้จึงไม่
มีจุดจบของเกม  ผูเ้ล่นจึงตอ้งใช้เวลาท่ียาวนานเพื่อสร้างประสบการณ์การเปล่ียนระดบั 
(Level)   ยิง่ระดบัสูงเท่าไรก็จะเปล่ียนไดย้ากและใชเ้วลานาน  และจะมีบอส (Boss) เกิดข้ึน
ใหม่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความท้าทายท่ีจะไปสู้กบัส่ิงท่ียากข้ึน  และเกมออนไลน์แร็ค
นาร็อค( Raknarok ) จะมีการปรับแต่งและเปล่ียนแปลงบ่อยเพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้ผูเ้ล่นเล่น
ต่อไปเร่ือย ๆ  นอกจากน้ีงานวิจยัของ จีรวรรณ มาทวี (2548,หน้า55) ได้สรุปไวว้่าเกม
คอมพิวเตอร์เป็นเกมท่ีมีความแปลกใหม่ แตกต่างจากเกมอ่ืนๆท่ีเคยมีมานกัเรียนสามารถ
เล่นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง เล่นพร้อมกนัไดห้ลายคนอีกทั้งสามารถพูดคุยกบัผู ้
เล่นคนอ่ืนท่ีเล่นเกมออนไลน์นั้นอยู่ในขณะนั้นโดยไม่เห็นหน้ากนั ท าให้นักเรียนรู้สึก
ต่ืนเตน้  ทา้ทาย  ท่ีไดล้องของใหม่   จึงท าให้นกัเรียนท่ีเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไดรั้บความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน และได้ผ่อนคลายด้วย    ซ่ึงสอดคล้องกบัศรีเรือน แก้วกงัวาน 
(2540,หน้า 360)   กล่าวไวเ้ก่ียวกบัทฤษฎีพฒันาการของเด็กวยัรุ่นว่า เด็กวยัรุ่นตอ้งการ
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แสวงหาประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ   รวมทั้งทา้ทายต่ืนเตน้     เกลียดความจ าเจซ ้ าซาก 
ชอบทดลอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีสนุกสนานและเพลิดเพลินให้กบันักเรียน  โดยควร
จดัตั้งชมรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนท่ีเคยใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์   เปล่ียนมาท า
กิจกรรมของชมรมในโรงเรียนแทน เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี ชมรมถ่ายภาพ เป็นตน้ 
 2.โรงเรียนควรมีบริการให้ค  าแนะน าแก่ผูป้กครองท่ีมีปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์ 

และให้การบ าบดัแก่เด็กท่ีติดเกมออนไลน์ เช่น เทคนิคการควบคุมตนเองซ่ึงเป็นรูปแบบ

การลดพฤติกรรมการติดเกม เพื่อก าหนดแนวทางในการลดพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์

ของนกัเรียน เป็นตน้ 
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ดวงกมล โพธ์ินาค 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็
ร่วมกับส่ือสังคมเครือข่าย เ ร่ือง การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมจูมล่า ของนักเรียน
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2) เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้าง
เวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ รูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การ
สร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยี
สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกบัส่ือ
สังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนในภาพรวม อยูใ่นระดบัดี  
ค าส าคัญ : ส่ือสังคมเครือข่าย, โปรแกรมจูมล่า 
 
บทน า 

เทคโนโลยสีมยัน้ีมีความกา้วหนา้และกา้วไกลอยูต่ลอดเวลา แลว้เม่ือน าเทคโนโลยี
มาผสมผสานกับการเรียนรู้ท่ีควบคู่ไปกับส่ือท่ีเน้นการสอนแบบผ่านเว็บ โดยมีสังคม
เครือข่ายเป็นตวัเช่ือมกลาง ท าให้การเรียนการสอนนั้นมีการพฒันาและมีประสิทธิภาพท่ี
เพิ่มข้ึน 

การเรียนการสอนผ่านเวบ็นั้น หมายถึงการใช้เว็บเพื่อการเรียนการสอนเป็นการ
น าเอาคุณสมบติัของอินเทอร์เน็ต มาออกแบบเพื่อใชใ้นการศึกษา การจดัการเรียนการสอน
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ผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) มีช่ือเรียกหลายลกัษณะ เช่นการจดัการเรียนการสอน
ผา่นเวบ็(Web-Based Instruction) เวบ็การเรียน  (Web-Based Learning) เวบ็ฝึกอบรม 
(Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet-Based Training) อินเทอร์เน็ตช่วย
สอน(Internet-Based Instruction) เวิลด์ไวด์เวบ็ฝึกอบรม (WWW-Based Training) และ
เวลิดไ์วดเ์วบ็ช่วยสอน (WWW-Based Instruction) (สรรรัชต ์ห่อไพศาล. 2545)  

ดงันั้นทางนกัศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการใช้เทคโนโลยี จึงขอเสนอและจดัท าส่ือเก่ียวกบัรูปแบบ
การเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ืองการสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า
ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ส่วน
ของวจิยัท่ีจะท าน้ี จะมุ่งเนน้ไปท่ีการสอนออนไลน์ผา่น Facebook โดยจะสร้างส่ือท่ีเนน้ไป
ในการสอนสาธิตและการสอนแบบทบทวน รวมไปถึงการน ากิจกรรมต่างๆมาเพิ่มเพื่อให้
ผูเ้รียนมีความสนใจในส่ือ ซ่ึงจะส่งผลให้เพิ่มความรู้ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน และจะส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนในทุกๆด้าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นตวับอกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้จากส่ือ เพื่อจะท าให้นักเรียนท่ีเอาไปใช้แล้วเกิดผลสูงสุด และสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
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จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิด มีองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 
1. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเว็บ

ด้วยโปรแกรมจูมล่า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.1 LMS เป็นระบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนใน FACEBOOK โดยจะ
ประกอบดว้ย เน้ือหา กิจกรรม แบบฝึกหดั และรายงาน 

1.2 FACEBOOK เป็นระบบจดัการการเรียนการสอนภายในกลุ่มท่ีตั้งข้ึนท่ีใชใ้น
การเรียน โดยจะเร่ิมตั้งแต่การเข้าสู่กลุ่มการเรียน การตรวจปรับการเข้าเรียน การเข้า
กิจกรรมท่ีจดัภายในกลุ่ม และรวมไปถึงการโตต้อบต่างๆของผูเ้รียนกบัผูส้อน เม่ือผูเ้รียน
ติดปัญหาในเน้ือหาต่างๆท่ีผูส้อนโพสตไ์ว ้

2. ความเหมาะสมรูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง 
การสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยี
สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เป็นรูปแบบของการประเมินท่ีให้ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
ตามหวัขอ้ต่างๆ โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

2.1  ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2.2 ดา้นการประยกุตใ์ช ้FACEBOOK 
2.3 ดา้นความสะดวกและน่าสนใจในการใชง้าน 
2.4 ดา้นการจดักิจกรรม 
2.5 ดา้นภาพรวม 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีโดยผูว้จิยัไดแ้บ่งข้ึนตอนการวิจยัดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ 
1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายในการส่งเสริมผูเ้รียนเนน้การปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1.1 รูปแบบการสอนแบบใชค้วามรู้ใหม่แทนครูผูส้อน 
1.2 รูปแบบการสอนแบบซ่อมแซมหรือทบทวน 
1.3 รูปแบบการสอนแบบใชแ้บบฝึกหดั 
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1.4 รูปแบบการสอนแบบจ าลองสถานการณ์ 
1.5 รูปแบบการสอนแบบเกม 
1.6 รูปแบบการสอนแบบแกปั้ญหา 
1.7 รูปแบบการสอนแบบใชแ้บบทดสอบ 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.1 รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้าง

เวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรีท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของรายวชิากราฟิกสารสนเทศ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกบั
ส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมจูมล่า ของนกัเรียนประกาศนียบตัร
วชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

3.2.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน จะประเมินกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีอยูภ่ายในกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึน 

3.2.2 ดา้นการประยุกตใ์ช ้FACEBOOK จะประเมินเก่ียวกบัการน าเอา 
FACEBOOK มาร่วมกบั LMS แลว้มีความสมบูรณ์มากหน่อยแค่ไหน 

3.2.3 ดา้นความสะดวกและน่าสนใจในการใชง้าน จะประเมินในดา้น
การใช้งานระบบ ทั้งในด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงความน่าสนใจด้านส่ือท่ีผูส้อน
น ามาสอนใหก้บัผูเ้รียน 

3.2.4 ดา้นการจดักิจกรรม จะประเมินในการร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน 
มามีผูเ้รียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากนอ้ยเพียงใด 

3.2.5 ดา้นภาพรวม จะประเมินในภาพรวมของระบบทั้งหมด วา่ระบบ
มีความสมบูรณ์มากนอ้ยเพียงใด 

 
ผลการวจัิย 

1. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเว็บ
ด้วยโปรแกรมจูมล่า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี ดงัภาพท่ี 2 
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รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเวบ็ด้วย

โปรแกรมจูมล่าของนักเรียนประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

บริหารธุรกจิ นนทบุรี 

รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเวบ็ด้วย
โปรแกรมจูมล่ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

บริหารธุรกจิ นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเวบ็
ด้วยโปรแกรมจูมล่าของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี 

จากภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง 
การสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่าของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคโนโลยี
สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

3. LMS จะมีองคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 
3.1 เน้ือหา จะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการติดตั้งโปรแกรมจูมล่า การติดตั้งโปรแกรม 

Appserv รวมไปถึงขั้นตอนการสร้างเวบ็ และตกแต่งเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า 
3.2 กิจกรรม จะเป็นส่วนท่ีช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเพิ่ม

มากข้ึน 
3.3 แบบฝึกหดั จะเป็นส่วนท่ีเอาไวท้ดสอบส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนไป 

LMS 
WEB BASE INSTRUCTION 
 

 เน้ือหา 

 กิจกรรม 

 แบบฝึกหดั 

 ใบงาน 
 

 
 

FACEBOOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSIGNMENT 

 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

 

 

 

FB 

GROUP 

 

 

App. 

 

ผูเ้รียน 

ผูส้อน 
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3.4 ใบงาน คือส่วนท่ีเอาไวใ้ห้ผูเ้รียนโหลดเอาไปลองท าตามใบงาน เพื่อทบทวน
ความรู้ท่ีเรียนไป 

4. FACEBOOK จะมีองคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 
4.1 Assignment คือส่ิงท่ีก าหนดตวัของงานท่ีจะให้ผูเ้รียนท าโดยระบุไวใ้น 

Facebook Group 
4.2 FB GROUP คือกลุ่มท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้มาศึกษาเน้ือหาท่ีท าไว ้
4.3 App. คือการท่ีผูเ้รียนท าการสมคัรเป็นสมาชิก Facebook แลว้จึงจะสามารถ

เขา้กลุ่มท่ีสร้างข้ึนจากผูส้อนได ้
5. ผูส้อน จะมีหนา้ท่ีในการดูแลกลุ่มท่ีสร้าง โพสตเ์น้ือหา  ใบงาน และไฟล์เน้ือหา

ต่างท่ีจะใหผู้เ้รียนเขา้ไปเรียนรู้และศึกษา 
6. ผูเ้รียน จะมีหนา้ท่ีในการน าส่ิงท่ีผูส้อนโพสตไ์ปศึกษา ไปปฏิบติั ไปเรียนรู้ เพื่อจะ

เป็นการเพิ่มทกัษะในการเรียนใหเ้พิ่มมากข้ึน  
7. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับส่ือ

สังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ร่วมกบัส่ือ
สังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

 

รายการความเหมาะของรูปแบบ 
ผลการประเมิน 

 ̅      
1. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3.56 0.527 
2. ดา้นการประยกุตใ์ช ้FACEBOOK 3.67 0.500 
3. ดา้นความสะดวกและน่าสนใจในการใชง้าน 3.44 0.527 
4. ดา้นการจดักิจกรรม 3.33 0.500 
5. ดา้นภาพรวม 3.67 0.500 
รวม 3.53 0.511 
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน

ผา่นเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคมเครือข่าย เร่ือง การสร้างเวบ็ดว้ยโปรแกรมจูมล่า ของนกัเรียน
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยภาพรวมอยู่
ระดบัดี  ส่วนดา้นท่ีมีผลการประเมินเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการประยกุตใ์ช ้FACEBOOK  
และดา้นท่ีมีผลการประเมินเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการจดักิจกรรม 

 
อภิปรายผล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ร่วมกบัส่ือสังคม
เครือข่าย เร่ือง การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมจูมล่า ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัดี เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการมีการน าเทคโนโลยีบนเว็บ มาใช้ในการเรียนการ
สอนซ่ึงเป็นการตอบสนองการใช้งานในปัจจุบนัและอนาคตอนาคตมากข้ึน นอกจากนั้น
ส่ือสังคมเครือข่ายในปัจจุบนัเป็นท่ีแพร่หลายและใชง้านในกลุ่มบุคคลในวงกวา้ง  หากมา
ใช้งานร่วมกบัดา้นการศึกษาการจดัการเรียนการสอนย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพได้
อยา่งดีข้ึน แต่ทั้งน้ีเน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาเป็นบทเรียนตอ้งมีความน่าสนใจ มีความรู้
ความเข้าใจง่ายต่อผูเ้รียน และเน้นการปฏิบติัในการสร้างเว็บด้วยโปรแกรมจูมล่าเพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
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การพฒันาระบบแนะน าวดิีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี 
โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทยีบกบัค าส าคัญของวดิีโอ 

 
ปริญญา ร่มแสง 

 วรสิทธ์ิ ชูชัยวฒันา 
 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบนั www.Thailongboat.com เป็นเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์และแหล่งขอ้มูล
ประเพณีการแข่งขนัเรือยาวทัว่ประเทศ รวมถึงการใหบ้ริการถ่ายทอดสดการแข่งขนัเรือยาว
ผา่นอินเทอร์เน็ตจากการท่ีไดด้ าเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขนัเรือยาวผ่านหน้าเวบ็ไซต ์  
ทางทีมงานถ่ายทอดสดจะตัดต่อคลิปวิดีโอการแข่งขนัในแต่ละคู่ออกมา ซ่ึงมีอยู่เป็น
จ านวนมาก ทางเว็บไซต์จึงต้องการน าคลิปวิดีโอมาพฒันาจดัการให้เป็นระบบแนะน า
วิดีโอการแข่งขนัเรือยาวให้กบัสมาชิกได้ โดยการน าเทคโนโลยีการสร้างระบบคน้คืน
ร่วมกบัเทคนิคท่ีเรียกว่า Recommender Systems เพื่อให้ระบบสามารถแนะน าวิดีโอการ
แข่งขนัเรือยาวใหแ้ก่สมาชิกแต่ละคนตามความสนใจไดอ้ยา่งอตัโนมติั โดยระบบจะท าการ
เลือกวดีิโอท่ีตรงกบัค าส าคญัในโปรไฟลข์องสมาชิกน ามาแสดงแนะน าวิดีโอใหส้มาชิกได ้
 ค าส าคัญ :  การแนะน า; วดีิโอ; โปรไฟล์; 
 
บทน า 

การแข่งขนัเรือยาวเป็นกีฬาท่ีอยูคู่่กบัสายน ้ าไทยมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เป็น
กีฬาชาวบา้นท่ีผูกพนัและสืบทอดกนัมาจนเป็นประเพณี เรียกว่า “เรือยาวประเพณี” ซ่ึง
กลายเป็นมรดกวฒันธรรมทางสายน ้ าอนัล ้ าค่าของประเทศท่ีคนไทยควรหวงแหนและ
ร่วมกนัอนุรักษ์ไว ้เรือยาวแต่ละล าสะทอ้นถึงความมีชีวิตและอตัลกัษณ์ของชุมชนแต่ละ
แห่ง รวมไปถึงเหล่าฝีพายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัแห่งความมุ่งมัน่ ความสามคัคีพร้อมเพรียง
ท่ีน าไปสู่ชยัชนะ ทุกวนัน้ีประเพณีการแข่งเรือยาวมีการแข่งขนัทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 
สนามแข่งขนัท่ีมีช่ือเสียงทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ น่าน พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ์ภาคกลาง 
ไดแ้ก่ ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและนครปฐม 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย ์นครราชสีมา 
และบึงกาฬ ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ภาคใต ้ไดแ้ก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช  
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จากการท่ีมีการแข่งขนัเรือยาวอย่างแพร่หลายทัว่ทุกล าน ้ าทุกภาคของประเทศ 
ส่วนใหญ่แลว้หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการแข่งขนั 
อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวดั, เทศบาลจังหวดั, องค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสร้างความสามคัคีของคนในทอ้งถ่ินและต่างทอ้งถ่ิน และยงัเป็น
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานประเพณีท่ีดีงามซ่ึงเป็นมรดกแห่งสายน ้ าให้คงอยู่สืบทอด
ต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการสร้าง
รายได้และฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินให้มีความเจริญ รวมทั้งยงัเป็นการเผยแพร่
วฒันธรรมท่ีดีงามแห่งสายน ้ าของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงวิถีชีวิตและความ
เป็นอยูข่องชุมชนบริเวณสายน ้าแห่งวฒันธรรม  

ปัจจุบนัเป็นยุคข่าวสาร (Information Age) หรือยุคไร้พรมแดน (Borderless) 
ในยุคน้ีข่าวสารหรือสารสนเทศถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เม่ือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและมีความส าคญัอย่างมากต่อ
ประเพณีแข่งขนัเรือยาว ส่ือโทรทศัน์และอินเทอร์เน็ตมีการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมากมาย 
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การแข่งขันเรือยาวเกิดข้ึน
จ านวนมาก มีการน าสัญญาณภาพและเสียงจากการแข่งขนัจริงๆ ถ่านทอดสดออกมาสู่หนา้
เวบ็ไซต ์อาทิเช่น www.Thailongboat.com ก่อตั้งเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2546 เป็นเวบ็ไซต์
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การแข่งขนัเรือยาวประเพณีไทย ไดต้ระหนกัถึงคุณค่ากีฬาทางน ้ าท่ี
จะเช่ือมโยงสร้างจิตส านึกให้คนใกลชิ้ดและรู้ซ้ึงถึงความส าคญัของสายน ้ า และเล็งเห็น
ประเพณีการแข่งขนัเรือยาวเป็นประเพณีอนัดีงาม นอกจากจะท าการประชาสัมพนัธ์การ
แข่งขนัเรือยาวแล้วยงัให้บริการการถ่ายทอดสดการแข่งขนัเรือยาวผ่านอินเทอร์เน็ตให้
ผูส้นใจไดรั้บชมในเวบ็ไซต ์ซ่ึงปัจจุบนัมีผูส้นใจสมคัรเป็นสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

การถ่ายทอดสดการแข่งขนัเรือยาวประเพณีเป็นการด าเนินงานในรูปแบบ
ถ่ายทอดอย่างเดียว ไม่มีการจัดเก็บวิดีโอการแข่งขันนั้นๆ เพื่อจะน ามาให้สมาชิกใน
เวบ็ไซตส์ามารถดูไดใ้นภายหลงัได้ จึงไดจ้ดัท าระบบคน้หาวิดีโอการแข่งขนัเรือยาวท่ีได้
จากการด าเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขนัเรือยาวประเพณีผา่นทางอินเทอร์เน็ตแต่ละแห่ง 
ให้สามารถท าการสืบคน้วีดีโอการแข่งขนัได ้โดยระบบจะคน้หาจากค าท่ีตรงกบัค าส าคญั 
(Keyword) ท่ีป้อนเขา้ไป ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ใหแ้ก่ผูส้นใจทัว่ไปและเป็นส่วนเสริมเติมเตม็ใหก้บัเวบ็ไซตไ์ดมี้ขอ้มูลมลัติมีเดียเพิ่มข้ึน  

ในฐานะท่ีเป็นส่ือออนไลน์ประเภทหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์การแข่งขนัเรือ
ยาวประเพณีไทย ให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัเขา้ถึงรู้จกัการแข่งขนัเรือยาวประเพณีและเป็น
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การแพร่หลายเปรียบเสมือนการอนุรักษ์เรือยาวประเพณีให้คงอยูสื่บไปบนโลกออนไลน์
น าหลกัการของ Search Engine ในการสืบคน้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมาประยุกตใ์ชท้  า
ระบบคน้หาวดีิโอการแข่งขนัเรือยาวประเพณี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการวิดีโอการแข่งขนัเรือยาวประเพณีผ่าน
เวบ็ไซต ์โดยมีความสามารถคน้หาคลิปวดีิโอการแข่งขนัยอ้นหลงัได ้

2.  เพื่อเป็นการอ านวยความสะอวดให้กบัสมาชิกเวบ็ไซตท่ี์ไม่สามารถดูการ
แข่งขนัเรือยาวในแต่ละสนามได ้

3. เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลคลิปวิดีโอการแข่งขันเรือยาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพฒันาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขนัเรือยาวประเพณีแก่ผูใ้ช้แต่ละ
บุคคลได ้โดยพิจารณาจากโปรไฟลข์องผูใ้ช ้

 
ความรู้เบือ้งต้นและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1. Recommender System หรือระบบแนะน า คือ ระบบท่ีแนะน าขอ้มูล ผลิตภณัฑ ์
หรือผูค้นให้กบัผูใ้ชร้ะบบ โดยอา้งอิงจากสมมติฐานการเรียนรู้ขอ้มูลความชอบหรือความ
ตอ้งการ ณ ขณะนั้นของผูใ้ช ้โดยระบบแนะน ากลายเป็นหวัขอ้งานวิจยัท่ีส าคญัตั้งแต่มีการ
ปรากฏตวัของงานวิจยัเร่ือง Collaborative Filtering ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1990 โดย
ความส าเร็จในช่วงแรก ๆของการท าระบบแนะน าเกิดมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ทางดา้น E-Commerce โดยตวัอย่างของ Applications ท่ีใช้ระบบแนะน าในการเลือกซ้ือ
สินคา้ ซีดีเพลง หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เวบ็ Amazon.com และเวบ็ CDNow.com เป็น
ตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อองคก์ร และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อยา่งไรก็ตามไม่วา่
ระบบแนะน าจะกา้วหน้าไปเช่นไร ระบบแนะน าก็ยงัคงตอ้งการการพฒันาความสามารถ
มากกวา่น้ี เพื่อท่ีจะท าให้ระบบสามารถแนะน าส่ิงต่างๆ ให้แก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและใช้งานได้ง่ายข้ึนแม้แต่กิจกรรมทัว่ๆ ไปชีวิตประจ าวนั เช่น การแนะน า
แพก็เกจช่วงเวลาการพกัร้อน การซ้ือสินคา้ในร้านท่ีมีระบบ Smart Shopping Cart 

ทั้งน้ี ระบบแนะน าสามารถจ าแนกประเภทจากวิธีการแนะน าเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1. วิธีพิจารณาจากขอ้มูลส่ิงของ (Content-based approach) 2. วิธีพิจารณาการคดั
กรองร่วมกนั (Collaborative filtering) และ 3. แบบผสม (Hybrid) สาหรับระบบแนะน า
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ดว้ยวิธีพิจารณาจากขอ้มูลส่ิงของ ระบบจะแนะน าส่ิงของท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัส่ิงของอ่ืน 
ท่ีผูใ้ชพ้ึงใจในอดีต สาหรับระบบแนะน าดว้ยวิธีพิจารณาการคดักรองร่วมกนั ระบบจะ
แนะน าส่ิงของจากส่ิงของท่ีผูใ้ชค้นอ่ืน ในระบบพึงใจ โดยกลุ่มผูใ้ชด้งักล่าวนั้น มีความพึง
ใจคลา้ยคลึงกบัผูใ้ชร้ะบบในปัจจุบนัและสาหรับระบบแนะนาแบบผสม ระบบจะนาวิธี
พิจารณาจากขอ้มูลส่ิงของ และวธีิพิจารณาการคดักรองร่วมกนั มาใชร่้วมกนั ซ่ึงสามารถนา
มาประยุกตไ์ดห้ลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ีระบบแนะน ายงัสามารถจ าแนกประเภทได้
จากเทคนิคของขั้นตอนวิธี (Algorithm) ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. วิธีพิจารณาจดจ า 
(Memory-based) และ 2. วธีิพิจารณาตวัแบบ (Model-based) สาหรับวิธีพิจารณาจดจ ากล่าว
ไดว้่าเป็นวิทยาการศึกษาสานึก (Heuristics) อย่างหน่ึง กล่าวคือระบบจะค านวณการ
แนะน าอยา่งอตัโนมติัโดยอาศยัขอ้มูลกิจกรรมในอดีตของผูใ้ชใ้นทางตรงกนัขา้ม สาหรับ
วิธีพิจารณาตวัแบบ ในขั้นตน้ระบบจะเรียนรู้กิจกรรมของผูใ้ช้ และจดัทาตวัแบบเฉพาะ
ผูใ้ชน้ั้นจากนั้นจึงน าตวัแบบดงักล่าวมาใชเ้พื่อการแนะน าต่อไป  

ระบบแนะน าจะท าการเปรียบเทียบค าบรรยายลกัษณะผูใ้ช้ (User profile) กบั
ขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ เพื่อคาดการณ์คะแนนส่ิงของท่ีผูใ้ชค้นดงักล่าว ยงัไม่เคยให้คะแนนมา
ก่อน วิธีการให้ไดม้าซ่ึงคะแนนดงักล่าวน้ี อาจไดม้าจากวิธีพิจารณาจากขอ้มูลส่ิงของ 
(Content-based approach) หรือจากวิธีพิจารณาจากขอ้มูลของผูใ้ชใ้นระบบ (Collaborative 
filtering approach)  

เม่ือเราตอ้งการจดัทาค าบรรยายลกัษณะผูใ้ช้ เราอาจด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลได ้
2 ลกัษณะคือการเก็บขอ้มูลแบบชดัเจน (Explicit) หรือ การเก็บขอ้มูลแบบแฝงนยัยะ 
(Implicit) 

ปกติแลว้ปัญหาของระบบแนะน าไดถู้กลดลงไปจนเหลือเพียงปัญหาของการ
ค านวณเรทต้ิงสาหรับไอเท็มท่ีผูใ้ชย้งัไม่เคยเห็น โดยการค านวณน้ีจะอาศยัเรทต้ิงท่ีผูใ้ชค้น
นั้นๆ ไดใ้ห้ไวก้บัไอเท็มอ่ืนๆ และอาศยัขอ้มูลอ่ืนๆ อีกดว้ย ถา้หากเราสามารถค านวณหา
เรทต้ิงให้กบัไอเท็มท่ียงัไม่ไดรั้บการให้เรทต้ิง เราจะสามารถแนะนาไอเท็มท่ีมีค่าค านวณ
สูงสุดใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจัยเร่ือง “การท านายความชอบของผู้ชมต่อภาพวาดโดยใช้เทคนิค 
Hybrid Content-Based Classification and Collaborative Filtering” (ศิริลกัษณ์ ปล่อง
ทอง และ สุขมุาล กิติสิน, 2552) มีการท านายความชอบของผูช้มท่ีมีต่อภาพวาด โดยบูรณา
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การเทคนิคการท านายซ่ึงพิจารณาจากคุณลกัษณะพื้นฐานของ (Basic Characteristics) และ
ความหมาย (Semantics) ของภาพวาด เช่น อารมณ์ ความรู้สึกท่ีผูช้มรับรู้ไดเ้ม่ือชมภาพวาด 
หรือโทนสี เป็นตน้ ร่วมกบัค าท านายโดยพิจารณาจากค าแนะน าจากผูช้มผูอ่ื้น(Hybrid 
Content-Based Classification and Collaborative Filtering) ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การทดสอบคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการท านายโดยเปรียบเทียบระหวา่งคุณลกัษณะสอง
แบบ แบบท่ีหน่ึงคือคุณลกัษณะความหมายร่วมกบัคุณลกัษณะพื้นฐานและแบบท่ีสอง
คุณลกัษณะพื้นฐานเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ียงัเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายสาม
เทคนิค คือ Content-Based Classification ,Collaborative Filtering และ Hybrid Content-
Based and Collaborative Filtering 

งานวิจยัเร่ือง “A music recommendation system based on music data 
grouping and user interests” [2] (Hung-Chen and Are L.P. Chen, pp. 231 – 238, 2001) ได้
มีการออกแบบระบบ Music Recommendation System (MRS) เพื่อท าการแนะน า Music 
ให้กบั User แต่ละคน โดยจะใช้ขอ้มูลของ MIDI ในการน ามาวิเคราะห์ ซ่ึงไดท้  าการ
แบ่งกลุ่มของ music ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามคุณลกัษณะของ music และไดน้ าเอาขอ้มูลของ 
user ของการเขา้มาใช้งานในอดีตน ามาวิเคราะห์ดว้ย  โดยน าเอาเทคนิค content Based 
,collaborative และ statistic-based recommendation มาใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงการวิเคราะห์
นั้นอยูบ่นพื้นฐานของดีกรีความนิยมของ Userต่อกลุ่มของ music 

บทความเร่ือง ‚A Dynamic Framework for Maintaining Customer Profiles in 
E-Commerce Recommendaer Systems‛ (Choochart Haruechaiyasak, Chatchawal 
Tipnoe;Sarawoot Kongyoung, Chaianum Damrongrat, Niran angkawattanawit, pp. 768-
771, 2005) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของระบบการให้ค  าแนะน าสินคา้ซ่ึงสามารถเพิ่มยอดขาย
ไดม้ากข้ึน และเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แบบทนัทีทนัใด  (Real 
Time) ซ่ึงใชเ้ทคนิค Content-Based Filtering กบั Collaborative Filtering และมีการเพิ่ม
เทคนิคการ Clustering ท าให้ระบบให้ค  าแนะน ามีประสิทธิภาพมากข้ึนเน่ืองจากช่วยลด
เวลาในการแนะน าสินคา้ได ้

งานวิจยัเร่ือง “Online Video Recommendation Based on Multimodal Fusion 
and Relevance Feedback.” [2] (Bo Yang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Shi-
Qiang Yang, Mingjing Li., Amsterdam  Natherland, 2007) ศึกษาพบวา่งานวิจยัแบบเก่า
เร่ิมตั้ งแต่ปี ค.ศ.1990 หลายๆระบบแนะน าถูกน าเสนอในพื้นท่ีท่ีหลากหลาย เช่น 
ภาพยนตร์  ทีวี เว็บไซต์  ซ่ึงใช้สันนิษฐานว่า Profile ของผูใ้ช้จะสามารถเป็น
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ประโยชน์  โดยทัว่ไป Profile ของผูใ้ชม้าจาก 2 แหล่ง คือ 1. เลือกเองว่าจะใชอ้ะไรดว้ย
ตนเอง  2. ถูกแนะน าให้ใช้โดยออ้มจากโดยสรุปแล้วไม่ตอ้งค านึงถึงแง่ท่ีถูกแนะน า
วตัถุประสงค์หลกั คือ การแนะน ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะน าแบบเดิมซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ความสนใจของผูใ้ชเ้อง อยา่งไรก็ตามขณะท่ีท่องเวบ็ไซตอ์ยูน่ั้นคนส่วนใหญ่มกัเขา้ชมหนา้
เวบ็ท่ีสนใจวีดีโอออนไลน์  หลายกรณีการเขา้ชมนั้นเขา้ไม่ไดเ้พราะขาดการติดต่อจาก 
User 

งานวิจัยเร่ือง “ระบบแนะน าร้านอาหารบนเว็บไซต์และการเช่ือมโยงผ่าน 
Google Map” (ชาริน ถ่ินพงังาน และ ไพรสน ศิริพูล., 2552) โดยใชห้ลกัการพิจารณาจาก
ความชอบของผูใ้ช้ โดยอาศยัความรู้สึกท่ีมีต่อร้านคา้นั้นๆ ยกตวัอย่าง เช่น การเลือก
ร้านอาหาร ผูใ้ชอ้าจเลือกจากความรู้สึกต่างๆ เช่น ความอร่อย ความสะอาดของร้าน ความ
รวดเร็ว การบริการ ความคุม้ค่า บรรยากาศภายในร้าน นอกเหนือจากนั้นระบบแนะน า
ร้านอาหารน้ียงัเช่ือมต่อเขา้กบัระบบให้บริการแผนท่ีของ Google หรือท่ีรู้จกักนัวา่ Google 
Maps API ซ่ึงแผนท่ีน้ีมีความสามารถพิเศษคือ ผูใ้ชส้ามารถปักหมุดต าแหน่งของสถานท่ี
ต่างๆได ้โดยอา้งอิงต าแหน่งจากละติจูดและลองติจูดของสถานท่ีนั้นๆ จึงไดพ้ฒันาระบบน้ี
มาใชร่้วมกบัระบบแนะน าร้านอาหาร เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถปักหมุดร้านอาหาร และสามารถ
ตรวจสอบต าแหน่งของร้านอาหารต่างๆ ได ้เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดเ้ห็นภาพวา่ร้านอาหารท่ีกล่าวถึง
อยูต่  าแหน่งใด ใกลห้รือไกลจากตวัผูใ้ชม้ากนอ้ยแค่ไหน เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงใน
การช่วยตดัสินใจส าหรับผูใ้ช ้

งานวจิยัเร่ือง “ระบบแนะน าภาพยนตร์ด้วยเทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือร่วมกับ
วิธีเคมีน” (ทศันวรรณ แกว้ใส และสุพจน์ นิตยสุ์วฒัน์, 2552) ซ่ึงเป็นระบบการแนะน า
ภาพยนตร์โดยใช้เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา Information 
Overload และน าเสนอการแกปั้ญหาของเทคนิคตวักรองเชิงร่วมมือดา้นขนาดของขอ้มูล
ดว้ยอลักอริทึมแบบเคมีน แบ่งขอ้มูลเป็นกลุ่มก่อนเขา้สู่กระบวนการกรองเชิงร่วมมือ ต่อมา
เสนอการออกแบบระบบและพฒันาระบบดว้ยภาษา  PHP และ MySQL ท าการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อระบบดว้ยแบบประเมินตามวิธีของไลเคอร์ท พบว่าผูใ้ช้งานมี
ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่นระดบัดี และระบบสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การด าเนินการพฒันาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขนัเรือยาวประเพณี คือ การ

พฒันาระบบข้ึนมาใหม่ โดยการใช้โปรไฟล์ของผูใ้ช้เปรียบเทียบกบัค าส าคญัของวิดีโอ 
โดยมีขั้นตอนการพฒันาระบบดงัต่อไปน้ี 
1 ขั้นตอนการศึกษาเพือ่คิดค้นวธีิการพฒันาระบบแนะน าวดิีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณ ี
โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทยีบกบัค าส าคัญของวดิีโอ 

เพื่อพฒันาระบบซ่ึงสามารถแนะน าวิดีโอการแข่งขนัเรือยาวไดเ้หมาะสมกบั
ผูใ้ชม้ากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาและคิดคน้วธีิการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนท่ีท าดงัต่อไปน้ี  

1. ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั Recommender Systems ท่ีผา่นมาเพื่อให้ทราบ
ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิต่างๆ ของ Recommender Systems ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  

2. ศึกษาเวบ็ไซตท่ี์มีการแนะน าวิดีโอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
ทราบถึงความสามารถของระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงจากขั้นตอนน้ีพบวา่สาหรับเวบ็ไซต์
ต่างๆ ท่ีแนะน าคลิปวิดีโอนั้น มีฟังก์ชนัในการใชง้าน ซ่ึงสามารถแจกแจงฟังก์ชนัของ
ตวัอยา่งเวบ็ไซตแ์นะนาร้านอาหารไดด้งัตารางท่ี 3.1 ซ่ึงจากตารางแลว้จะสามารถสรุปได้
วา่เวบ็ไซตใ์นประเทศนั้นยงัคงไม่มีการนาระบบ Recommender Systems มาใชเ้พื่อท าการ
แนะนาร้านอาหาร แต่ถา้เป็นเวบ็ไซตใ์นต่างประเทศอยา่งเช่นเวบ็ไซต์ zagat ไดมี้การนา
ระบบ Recommender System มาใชแ้นะนาร้านอาหารบา้งแลว้  
ตารางท่ี 2.1 แสดงช่ือเวบ็ไซตท่ี์มีการแนะน าวดีิโอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

คุณสมบัต ิ YouTube Blip.tv ClipMass.com SukiFlix.com Teemv.com 
ระบบงาน 
ของผู้วจัิย 

ระบบสมาชิก
เวบ็ไซต ์

มี มี มี มี มี มี 

Recommender 
Systems  

มี ไม่มี มี ไม่มี มี มี 

Option ของ
คน้หาคลิป
วดีิโอ 

มี มี มี มี มี ไม่มี 

มีการ Rating 
คลิปวดีิโอ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 

บอก มี มี มี มี มี มี 
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รายละเอียด
คลิปวดีิโอ 
คลิปวดีิโอมา

ใหม่ 
มี มี มี มี มี มี 

เมนูแบ่ง
หมวดหมู่คลิป

วดีิโอ 
มี มี มี มี มี มี 

แนะน าคลิป
วดีิโอรับชม
มากท่ีสุด 

มี ไม่มี มี มี มี มี 

แชร์คลิปวดีิโอ
ผา่น Social  

มี มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเก่ียวกบั Recommender Systems ใน 

ปัจจุบนั ในงานวจิยัต่างๆ ซ่ึงกล่าวถึงกระบวนการประมวลผลท่ีแตกต่างกนั  
2  ขั้นตอนการท างานของระบบ 

การท างานของระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขนัเรือยาวประเพณี โดยการใชโ้ปร
ไฟล์ของผูใ้ช้เปรียบเทียบกบัค าส าคญัของวิดีโอ ขั้นตอนแรก ผูใ้ช้ตอ้งลงทะเบียนสมคัร
เป็นสมาชิกของระบบก่อน จึงจะมีสิทธ์ิในการเขา้ใช้งานระบบ แก้ไขขอ้มูลผูใ้ช้ คน้หา
วดีิโอ แสดงความคิดเห็นวดีิโอ และสามารถโหวตใหค้ะแนนความชอบหรือไม่ชอบของแต่
ละวิดีโอนั้นได ้หลงัจากนั้นจะเขา้สู่กระบวนการ Recommender System ซ่ึงจะค านวณหา
ค่าความคล้ายคลึงระหว่างฐานข้อมูลวิดีโอในระบบกับโปรไฟล์ของผูใ้ช้งาน ท่ีมีความ
เก่ียวพนักนัมาท าการแนะน า ส่วนผูดู้แลระบบจะท าหน้าท่ีจดัการขอ้มูลสมาชิก จดัการ
วดีิโอ  
2.3 ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 

หลงัจากวิเคราะห์ระบบแนะน าคลิปวิดีโอแข่งขนัเรือ ยาวประเพณี ซ่ึงน ามา
ออกแบบขั้นตอนกระบวนการท างานของระบบ  เพื่อจดัวางโครงสร้างและก าหนดรูปแบบ
ของเวบ็แอปพลิเคชัน่ใหท้  างานไดอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน 
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3. ผลการวจัิย 
การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้งาน

ระบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผลการทดสอบระบบ โดยใชแ้บบสอบถาม  เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของระบบจาก 2 กลุ่ม คือ ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน และผูใ้ช้งาน
ทัว่ไปจ านวน 30 คน โดยก าหนดเกณฑใ์นการทดสอบไว ้5 ระดบั  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงหนา้จอหลกัของระบบ 
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ตารางท่ี 3.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 
มากท่ีสุด 5 ระบบท่ีพฒันามีความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
มาก 4-4.99 ระบบท่ีพฒันามีความพึงพอใจในระดบัดี 

ปานกลาง 3-3.99 ระบบท่ีพฒันามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
นอ้ย 2-2.99 ระบบท่ีพฒันามีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 1-1.99 ระบบท่ีพฒันามีความพึงพอใจในระดบันอ้ยมาก 

โดยหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินมีดงัต่อไปน้ี 
1. ความยากง่ายของการใชง้าน 
2. ความถูกตอ้งของการเลือกวิดีโอออกมาแสดง 
3. สิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั 
4. การสืบคน้ขอ้มูลง่ายและสะดวก 
จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 

ดว้ยแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนการวเิคราะห์ขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.53 พบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัดี การประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทัว่ไปจ านวน 30 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
ตารางท่ี 3.2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ใช้งานทัว่ไป 

X SD X SD 
ความยากง่ายของการใชง้าน 4.20 0.53 4.10 0.49 
ความถูกตอ้งของการเลือกวิดีโอออกมาแสดง 4.34 0.48 4.23 0.48 
สิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั 4.40 0.53 4.37 0.48 
การสืบคน้ขอ้มูลง่ายและสะดวก 4.08 0.57 4.07 0.47 
สรุปความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ 4.27 0.53 4.20 0.50 
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อภิปรายผล 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึง ขอ้สรุปจากการดาเนินโครงงาน ปัญหาและอุปสรรคระหวา่ง
การพฒันา รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆในการศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
สรุปผลและวจิารณ์ 

ในการพฒันาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขนัเรือยาวประเพณีโดยการใช้โปร
ไฟล์ของผูใ้ช้เปรียบเทียบกบัค าส าคญัของวิดีโอ โดยทดลองใช้งานจากผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูใ้ช้งานทัว่ไป จากการวิเคราะห์รวมรวมรวบรวมขอ้มูลและออกแบบระบบงานเพื่อให้
เหมาะสมแก่การใช้งาน ไดอ้อกแบบให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้และใชง้านง่ายท่ีสุดตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้โดยสรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 

 4.1.1 การแนะน าวดีิโอตรงกบัความชอบของผูใ้ชง้าน 
4.1.2 การสืบคน้ขอ้มูลวิดีโอสามารถท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากมีการ

แบ่งประเภทวิดีโอการแข่งขนัและช่องทางการคน้หาวิดีโอท่ีง่ายและสามารถการสืบคน้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

4.2.1 มีความยากล าบากในการศึกษาวิธีท่ีมีการน ามาใช้ในระบบแนะน าใน
ปัจจุบนั เพราะมีหลายวธีิท่ีเหมาะสมในการน ามาพฒันาไม่สามารถเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมได ้

4.2.2 การศึกษาและท าความเขา้ใจกบัวิธีท่ีจะน ามาใช้กบัระบบแนะน านั้นมี
ความยากส าหรับผูด้  าเนินการพอสมควร เพราะระบบแนะน าส่วนใหญ่เป็นวิธีอาศยัขอ้มูล
ทางคณิตศาสตร์ จึงท าใหไ้ม่เขา้ใจเป็นอยา่งมาก 

4.2.3 ปัญหาการออกแบบหนา้เวบ็ของระบบไม่สวยงาม เพราะผูด้  าเนินการไม่
มีความช านาญในการออกแบบระบบมากพอ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาขั้นต่อไป 

4.3.1 การน าวิธีการใหม่ท่ีคิดคน้ข้ึนไปใชใ้นงานจริง สาหรับ Recommender 
Systems เพื่อการแนะน า Item ต่างๆนั้น ขั้นตอนการสร้าง User Profile และ Profile ของ 
Item อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมและความตอ้งการในการแนะน า  
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การก าหนด Feature ต่างๆ ก็ตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของ Item ซ่ึงตอ้งการการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม เพื่อการน าไปใชต่้อไป  

4.3.2 วิธีการท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ี อาจยงัไม่ใช่ขอ้สรุปหรือวิธีการท่ีดีท่ีสุด 
และตอ้งการการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก และในอนาคตเม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขนาด
ของหน่วยความจ าและความเร็วในการประมวลผลเพิ่มสูงข้ึน อาจท าให้สามารถใช้การ
ค านวณท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน เพื่อประสิทธิภาพการท างานท่ีดียิง่ข้ึนของ Recommender Systems  
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ระบบจัดการองค์ความรู้เกีย่วกบัแมงป่องด้วยเวบ็ 
 

พูนศักดิ์ จิระชีว ี 
อรสา เตติวฒัน์ 

อุบลวรรณ บุญฉ ่า 
 

บทคัดย่อ 
 แมงป่องเป็นสัตวมี์พิษท่ีมีจ  านวนมากกวา่ 1200 ชนิดกระจายอยูท่ ัว่โลก ความรู้
เก่ียวกบัแมงป่องจึงมีการเผยแพร่อย่างมากในต่างประเทศ ถึงแมน้ว่าจะมีนักวิจยัไทยท่ี
ศึกษาดา้นแมงป่องอยู่บา้ง แต่ยงัไม่มีแหล่งจดัเก็บท่ีใช้รวบรวมองค์ความรู้ เผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัแมงป่อง งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันาระบบ
จดัการองคค์วามรู้เก่ียวกบัแมงป่อง การวิจยัคร้ังน้ีแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ท่ี 1 ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญทางสัตววิทยาดา้นกีฏ
วิทยาจ านวน 5 ท่าน ผลจากการวิจยัพบว่าหัวขอ้ท่ีส าคญัมี 8 ขอ้ คือ นิเวศวิทยา สัณฐาน
วทิยา อนุกรมวธิาน พิษ ประโยชน์ของแมงป่อง การเล้ียง สรีรวิทยาและการอนุรักษ ์ส่วนท่ี 
2 คือส่วนของการพฒันาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยน าผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในส่วนแรกมาออกแบบและสร้างฐานความรู้ โดยการใช้ระบบจดัการเน้ือหา 
Drupal ระบบน้ีสามารถช่วยให้นกัวิชาการหรือบุคคลท่ีสนใจไดมี้แหล่งความรู้ไวสื้บคน้
และเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกบัแมงป่องไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
บทน า 
 แมงป่อง (Scorpion) เป็นสัตว์นักล่าท่ีมีพิษชนิดหน่ึง จัดอยู่ในไฟลัม 
Arthropoda คลาส Arachnida ออร์เดอร์ Scorpionides ทัว่โลกมีจ านวนแมงป่องมากกว่า 
1,200 ชนิดกระจดักระจายอยูเ่กือบทัว่ไป ยกเวน้เขตขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต ้แมงป่องท่ี
มีพิษร้ายแรงมีรายงานอยูป่ระมาณ 25 ชนิด ในประเทศไทยแมงป่องท่ีพบบ่อยคือ แมงป่อง
ช้าง ซ่ึงอยู่ในวงศ์ Scorpionidae สกุล Heterometrus แมงป่องในสกุลน้ีเป็นแมงป่องท่ีมี
ขนาดใหญ่สกุลหน่ึงของโลก พิษของแมงป่องเป็นองค์ประกอบจ าพวกโปรตีนท่ีมีผลต่อ
ระบบประสาทท าใหเ้หยือ่ตายหรือเป็นอมัพาตได้ แต่ปัจจุบนัไดมี้การน าแมงป่องมาเป็นยา 
และมีการศึกษาวิจัยเพื่อน าเอาพิษของแมงป่องมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น 
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ส่วนประกอบในพิษของแมงป่องเสามารถช่วยในการหยุดความผิดพลาดจากการผา่ตดัต่อ
หลอดเลือดหวัใจ (Bypass) ได ้(ประโยชน์จากพิษของแมงป่อง, 2553) เป็นตน้ 
 การวิจยัเก่ียวกบัแมงป่องมีอยู่ทัว่ไปและกระจายอย่างกวา้งขวาง มีเอกสารท่ี

ตีพิมพ์จ  านวนมากในหลากหลายรูปแบบทั้งท่ีอยู่ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพร่

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และท่ีลงตีพิมพ์เผยแพร่ทางวารสารวิชาการส่วนมากเป็น

ภาษาต่างประเทศ ในประเทศไทยมีนักวิจยัศึกษาด้านแมงป่องอยู่บ้าง แต่ยงัไม่มีแหล่ง

จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จึงอยู่ในตวับุคคลและ

เอกสารเป็นส่วนมาก การเผยแพร่จึงอยูแ่ต่ในวงแคบและกระจดักระจาย ท าให้ยากต่อการ

สืบคน้ขอ้มูลแมงป่อง 

 เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในปัจจุบนัมีส่วนส าคญัต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก 

ทั้งในธุรกิจ บริษทั หรือองค์กรต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเว็บเทคโนโลยีท่ีมีการน าใช้

ติดต่อแลกเปล่ียนส่ือสาร เผยแพร่ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 

ง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูลความรู้ ช่วยส่งเสริมการขายและการแข่งขนัในดา้นธุรกิจ ช่วยสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ซ่ึง

ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึนกวา่อดีต 

 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาขา้งตน้และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเวบ็ท่ีใชใ้นการ

จดัการองค์ความรู้ ผูว้ิจยัจึงสนใจในการท าการศึกษาและพฒันาระบบจดัการองค์ความรู้

เก่ียวกบัแมงป่องดว้ยเวบ็ เพื่อช่วยให้การรวบรวมความรู้เก่ียวกบัแมงป่องอยูใ่นฐานขอ้มูล

รวม การสืบคน้ได้ตรงความหมาย น าไปใช้ในการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ได้ ท าให้

สามารถเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัแมงป่องมีโครงสร้างท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะน าขอ้มูลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
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กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาออกแบบเป็นหลกัขั้นตอนของ

ระบบจดัการองคค์วามรู้ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกัคือ การสร้างความรู้ การจดัเก็บและการ

คน้คืนความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการแสวงหาความรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการองค์

ความรู้ออกเป็นอีก 7 ส่วนยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การบ่งช้ีความรู้ คือ

การระบุประเด็นท่ีจะศึกษา เช่น ศึกษาเร่ืองนิเวศวิทยา ศึกษาเร่ืองประโยชน์ของแมงป่อง 

เป็นตน้ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ คือการรวบรวมความรู้ในประเด็นท่ีจะ

ศึกษา ในขั้นตอนน้ีเม่ือไดป้ระเด็นท่ีตอ้งการศึกษาแลว้นั้นจะท าการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 

จากเอกสาร งานวิจยั หรือการสัมภาษณ์เก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ขั้นตอนท่ี 3 การ

จดัความรู้ให้เป็นระบบ คือการวิเคราะห์และคดัแยกความรู้เป็นกลุ่ม เม่ือรวบรวมขอ้มูล

เก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษาแลว้จะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เอาเน้ือหาท่ีส าคญัออกมาและแบ่งกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ คือการปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบ

มาตรฐาน มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเม่ือวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มขอ้มูลแลว้

จะน าขอ้มูลนั้นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแมงป่องตรวจสอบอีกคร้ัง ขั้นตอนท่ี 5 การเขา้ถึง

ความรู้ คือการสร้างแหล่งเผยแพร่ท่ีสามารถเขา้ถึงได้ เม่ือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแมงป่อง

ตรวจสอบขอ้มูลแลว้ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาท าเวบ็แอพพลิเคชัน่หรือใส่ขอ้มูลลงตามหวัขอ้ท่ี

ได้แบ่งกลุ่มไว ้ขั้นตอนท่ี 6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ คือการน าความรู้เข้าสู่เวที

แลกเปล่ียนท่ีมีฐานความรู้ ซ่ึงในเว็บมีส่วนของฟอรัมส์ (Forums) ให้แลกเปล่ียนความรู้

ความคิดเห็น และขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู้ คือการใชค้วามรู้และพฒันาให้เกิดประสบการณ์

ใหม่อยูเ่สมอ เป็นการเปิดใหบุ้คคลท่ีสนใจหรือตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแมงป่องเขา้มา

ศึกษาและภายในเวบ็มีการพฒันาอยู่เสมอ ซ่ึงขั้นตอนทั้งหมดน้ีจะด าเนินหมุนวนไปเป็น

วงจรความรู้ท่ีมีการเรียนรู้และพฒันาใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่เสมอ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การจัดการองค์ความรู้ เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการรวบรวมความรู้ท่ีฝัง

อยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ท่ีอยูต่ามเอกสารบทความต่าง ๆ หรือเรียกวา่ 

ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีกระจดักระจายอยู่มากลัน่กรอง ตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ เพื่อน ามาเผยแพร่ แลกเปล่ียน และน าความรู้กลบัมา

ใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาองค์กรหรือบุคคลท่ีน า

ความรู้ไปใช ้

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ณราภรณ์ คฤหาสน์สุวรรณ (2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการองค์ความรู้ : การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิแบบออนไลน์ เป็นการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชเ้พื่อเก็บรวบรวมความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของ

เจา้หน้าท่ีผูท้รงคุณวุฒิดา้นโรคติดเช้ือพยาธิ และเผยแพร่ความรู้นั้นไปสู่สาธารณชนผ่าน

เว็บไซต์ ระบบน้ีช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคพยาธิเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็วและ
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สะดวกสบาย นอกจากน้ี ผูส้นใจยงัสามารถหาความรู้เร่ืองพยาธิผา่นขอ้มูลในเวบ็ไซตแ์ละ

ยงัสามารถแจง้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลองค์

ความรู้ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 ศรัณย ์พร้อมเทพ (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้เร่ืองการ

เพาะปลูกกลว้ยและการแปรรูปโดยใชร้ะบบจดัการเน้ือหาตามโครงสร้างออนโทโลยี เป็น

การวิจยัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันารูปแบบของการจดัการความรู้เร่ืองการปลูกกลว้ย 

และการแปรรูปซ่ึงการวิจยัน้ีแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อ

พฒันารูปแบบการจดัการความรู้การเพาะปลูกกลว้ยและการแปรรูป โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2) ขั้นตอนการสร้างออนโทโลยีจากการน าผลการวิจยั

เชิงคุณภาพมาจดัหมวดหมู่เป็นล าดบัขั้นเช่ือมโยงเขา้ด้วยกนั 3) ขั้นตอนการพฒันาเว็บ

แอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและการเข้าถึงขอ้มูล และ 4) ขั้นตอนการ

ประเมินการใช้งานระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่การจดัการความรู้เร่ืองการเพาะปลูกกลว้ยและ

การแปรรูปจากกล้วย ซ่ึงผลของการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384

เคน พบวา่ผลการประเมินเวบ็แอพพลิเคชัน่อยูใ่นระดบัดี 

 Booncham (2007) ได้ท าการวิจยัเร่ือง นิเวศวิทยาประชากรของแมงป่องช้าง 

Heterometrus Laoticus ในป่าเบญจพรรณ เป็นการวิจัยเก่ียวกับการศึกษานิเวศวิทยา

ประชากรของแมงป่องช้าง Heterometrus Laoticus อยู่ในป่าเบญจพรรณ ณ สถานีพฒันา

และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตวป่์าพิษณุโลก เน้นเร่ืองการแตกต่างระหวา่งเพศจ านวนระยะ

ของตวัอ่อนก่อนวยัเจริญพนัธ์ุ ความหนาแน่นของประชากร รูปแบบการกระจายตวัของ

ประชากรและการเลือกบริเวณท่ีขดุรูอยูอ่าศยัของแมงป่องชา้ง จากการศึกษาพบวา่แมงป่อง

ช้างตัวเต็มวยัเพศผูแ้ละเพศเมียมีความแตกต่างกันโดยความยาวกงเล็บท่ีก้าม (Chela) 

รูปทรงของ MovableเFinger มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัชดัเจน นอกจากน้ีเพศผูมี้ความยาวของ

เพคไทน์ (Pectine) มากกว่าเพศเมียอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและจ านวนของ Sensilla-

bearing Teeth และความหนาแน่นมากกวา่เพศเมีย ระยะของตวัอ่อนก่อนเป็นตวัเต็มวยัมี 7 

ระยะ โดยระยะท่ี 1 และ 2 จะอยูบ่นหลงัแม่และพบอยูก่บัแม่นานประมาณ 2 ปี การศึกษา

ขนาดประชากรพบวา่ความหนาแน่นของประชากรในป่าเบญจพรรณมีประมาณ 2 ตวัต่อ 
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100 ตารางเมตร โดยมีรูปแบบการกระจายตวัของรูเป็นแบบกลุ่ม ลกัษณะรูพบวา่มีลกัษณะ

เป็นอุโมงค์ทั้งในดิน ทรายปนดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินทราย โดยทัว่ไปจะพบอยู่

บริเวณโคนตน้ไม ้ใตก้อ้นหินกอ้นกรวดในโพรงจอมปลวก ใตข้อนไม ้และบริเวณท่ีโล่งท่ี

มีการเปล่ียนแปลงของสภาพพื้นท่ีโดยในฤดูฝนพบหญา้ข้ึน ในฤดูแลง้พบวา่มีใบไมก่ิ้งไม้

แหง้ร่วงทบั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ีได้แบ่งขั้ นตอนการด า เ นินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

   1. ขั้นตอนด าเนินการวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บรวบรวมและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั

แมงป่อง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ได้เปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละเว็บไซต์และเอกสารงานวิจยั เพื่อท าเป็นหัวขอ้เช็คลิสท ์

(Check list) แลว้จึงน ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลแมงป่อง ซ่ึง

ลกัษณะค าถามจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ของแมงป่องเพื่อการเผยแพร่ขอ้มูล 

เช่น ท่านคิดว่าข้อมูลเก่ียวกับแมงป่องอะไรบ้างท่ีควรเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อ

นกัวชิาการหรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษา ส่วนท่ี 3 การเก็บขอ้มูลทางสัณฐานวทิยาของแมงป่อง ซ่ึง

ลกัษณะค าถามจะเป็นการเลือกว่าขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ของแมงป่องควรเก็บหรือไม่ เช่น 

ความยาวและความกวา้งของส่วนหวัและอก (Prosoma) ควรเก็บขอ้มูลหรือไม่ และส่วนท่ี 

4 การน าเทคโนโลยีมาสนบัสนุนเพื่อจดัการความรู้เก่ียวกบัแมงป่อง ซ่ึงลกัษณะค าถามจะ

เป็นการแสดงความคิดเห็นถึงการน าเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการจดัการ

ความรู้เก่ียวกบัแมงป่อง เช่น ท่านคิดวา่ระบบบอกต าแหน่งพิกดับนแผนท่ีมีความจ าเป็นใน

ระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่หรือไม่ อยา่งไร จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 

ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงหรือค่า IOC (Index of item objective) 

แล้วท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างคือผูเ้ช่ียวชาญทางสัตวศาสตร์ด้านกีฏวิทยา

จ านวน 7 ท่าน แลว้จึงน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผล 

DP
U



170 

 

 2. ขั้นตอนด าเนินการพฒันาระบบ โดยน าผลท่ีได้จากในขั้นตอนแรกมา

วิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้เก่ียวกบัแมงป่อง โดยระบบน้ีอยูใ่น

รูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ ซ่ึงใช้โปรแกรม Drupal ส าหรับจดัการเน้ือหาเพื่อแสดงผล

ขอ้มูลออกมา โปรแกรม Apache ส าหรับเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรม phpMyAdmin

ส าหรับสร้างฐานขอ้มูล และตรวจสอบการท างานของเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

 

ผลการวจัิย 

 ผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากการเปรียบเทียบขอ้มูล

ทางเวบ็ไซต ์ทางเอกสารงานวิจยั รวมทั้งการสัมภาษณ์กบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน พบว่า

หัวขอ้ส าคญัในการออกแบบและพฒันาจดัการองค์ความรู้เก่ียวกบัแมงป่องด้วยเว็บเชิง

ความหมายมี 9 ขอ้ คือ นิเวศวิทยา ประกอบดว้ย แหล่งท่ีอยู ่การหาอาหาร ประชากร ภยั

คุกคาม การสืบพนัธ์ุ สัณฐานวิทยา ประกอบดว้ย ความยาวและความกวา้งของส่วนต่าง ๆ 

ของแมงป่อง สีโดยรวมของแมงป่อง รูปต าแหน่งขนของแมงป่อง การจ าแนกเพศ 

อนุกรมวิธาน ประกอบดว้ย อาณาจกัร (Kingdom) ไฟลมั (Phylum) ชั้น (Class) อนัดบั 

(Order) วงศ ์(Family) สกุล (Genus) ชนิด (Species) พษิ ประกอบดว้ย ความเป็นพิษ อาการ

เม่ือถูกพิษ การปฐมพยาบาล ประโยชน์ ประกอบด้วย ด้านนิเวศ ด้านพิษ  การเลี้ยง 

ประกอบดว้ย การผสมพนัธ์ุ การเกิดและพฒันาการ การใหอ้าหาร การดูแล การจดัสถานท่ี  

 

สรีรวทิยา การอนุรักษ์ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 ผลจากการพฒันาระบบ ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์ออกแบบระบบจัดการโดยใช้

หลกัการยเูอ็มแอล (UML - Unified Modeling Language) ในการวิจยัน้ีไดใ้ช ้Use Case 

Diagram ดงัแสดงในภาพท่ี 2 และ Class Diagram ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที ่2 Use Case Diagrams 

 
ภาพที ่3 Class Diagrams 

 ในส่วนสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) ผูว้ิจยัใช้หลักการ 

Three-Tier Architecture Model มาใชเ้ป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบการจดัการองค์

ความรู้เก่ียวกบัแมงป่องดว้ยเวบ็ ซ่ึงการท างาน 3 ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วน Client ส่วน Server 

และส่วนฐานขอ้มูล ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4 Three-Tier Model ของระบบการจดัการองคค์วามรู้เก่ียวกบัแมงป่องดว้ยเวบ็ 

 จากนั้นน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์พฒันาเวบ็เพื่อการจดัการองคค์วามรู้ ดงัแสดง
ในภาพท่ี 5 - 9 

 
ภาพที ่5 หนา้จอหลกัของเวบ็ 

 
ภาพที ่6 หนา้จอการสร้างเน้ือหา 
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ภาพที ่7 หนา้จอการแสดงผลการสร้าง 

 
ภาพที ่8 หนา้จอการจดัหมวดหมู่ 

 
ภาพที ่9 หนา้จอของฟอรัมส์ 
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การประเมินระบบ 

 จากการประเมินความพึงพอใจเบ้ืองตน้โดยการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 

5 ท่าน พบวา่ระดบัความพึงพอใจของระบบทางดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ และดา้นการ

น าไปใชอ้ยูใ่นระดบัมาก แต่มีขอ้เสนอแนะให้ปรับเร่ืองความสวยงามและความน่าสนใจ

ของระบบ และการใชง้านง่าย ซ่ึงอยูใ่นระดบัพอใช ้

 

อภิปรายผล 

 ผลท่ีได้จากการวิจยัและพฒันาระบบในคร้ังน้ีคือผูเ้ช่ียวชาญได้ระบบจดัการ

องคค์วามรู้เก่ียวกบัแมงป่องดว้ยเวบ็ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อใชจ้ดัเก็บขอ้มูลให้เป็น

หมวดหมู่และเผยแพร่ความรู้ท่ีรวบรวมมา และใช้ระบบเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้

เก่ียวกบัแมงป่องกบับุคคลท่ีสนใจ นกัวิชาการและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเร่ืองราวเก่ียวกบั

แมงป่องสามารถสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัแมงป่องไดต้รงความหมายท่ีตอ้งการมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณราภรณ์ คฤหาสน์สุวรรณ และ ศรัณย ์พร้อมเทพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในอนาคต งานวิจยัน้ีนอกจากการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัแมงป่องผา่นทางเวบ็

เทคโนโลยโีดยทัว่ไปแลว้ยงัสามารถพฒันาเป็นเวบ็เชิงความหมาย (Semantic Web) ได ้ซ่ึง

จะช่วยการสืบคน้ขอ้มูลไดต้รงความหมายมากข้ึน และสามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัแมงป่อง

ไปเผยแพร่ผา่นทางแอพพลิเคชัน่บนมือถือได ้
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เทคนิคส าหรับการควบคุมอินเทอร์เน็ตทวีโีดยคีเนค 
ด้วยการผสมผสานระหว่างการรู้จ าเสียงและการตรวจสอบการเคลือ่นไหว 

 
ภูวดล ศิริกองธรรม 
 วรสิทธ์ิ ชูชัยวฒันา 

 
บทคัดย่อ 
 การรู้จ าเสียงหรือการตรวจสอบการเคล่ือนไหว ได้ถูกน าเข้ามาช่วยท าให้การ
ควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวี มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากข้ึน แต่เทคโนโลยีดงักล่าวท่ี
กล่าวมานั้น ต่างมีจุดเด่นและขอ้ดอ้ยในตวั ผูว้ิจยัจึงเสนอเทคนิคท่ีใช้ควบคุมอินเทอร์เน็ต
ทีวีแบบใหม่ด้วยการผสมผสานจุดเด่นระหว่างการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบการ
เคล่ือนไหว เพื่อท าให้การควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในการท าการ
ทดลองเพื่อวดัประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัท าการเปรียบเทียบเทคนิคท่ีน าเสนอ ซ่ึงได้แก่การ
ผสมผสานระหวา่งการรู้จ  าเสียงและท่าทาง ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีเสียงเขา้มารบกวน ซ่ึง
ค่าเฉล่ียเสียงภายในหอ้งท่ีทดสอบอยูท่ี่เฉล่ีย 46 เดซิเบลและสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงรบกวน 
โดยก าหนดให้เสียงรบกวนอยู่ในระดบัความดงัท่ีผูท้ดสอบจะสามารถไดย้ิน รับรู้เสียงท่ี
ออกมาจากอินเทอร์เน็ตทีวีค่าเฉล่ียของเสียงในห้องอยูท่ี่ เฉล่ีย 70 เดซิเบลจากการทดลอง 
พบว่าขั้นตอนและวิธีการควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวีดว้ยการผสมผสานระหว่างการรู้จ  าเสียง
และการตรวจสอบการเคล่ือนไหว สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งในสภาพแวดลอ้มทั้ง
สองแบบ 
ค าส าคัญ-- การรู้จ าเสียง; ตรวจสอบการเคล่ือนไหว; อินเทอร์เน็ตทีวี; 
 

บทน า 

เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญอย่างมากท่ีจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย ์
สะดวกสบายมากข้ึน โทรทศัน์ก็เป็นอีกหน่ึงของเทคโนโลยีท่ีช่วยเพิ่มความสามารถในการ
รับรู้ข่าวสาร และ ให้ความบนัเทิง กบัผูใ้ชต้ลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโทรทศัน์ไดถู้กพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการแสดงผลภาพ แต่ก็คงยงัใช้วิธีการควบคุมโดย เคร่ืองควบคุม
ระยะไกล (Remote Control) ในการควบคุมโทรทศัน์มาอย่างยาวนาน ซ่ึงเป็นปัญหาใน
เร่ืองของการควบคุมตวัโทรทศัน์  เน่ืองจากรีโมทท่ีใชค้วบคุมโทรทศัน์เป็นอีกหน่ึงอุปกรณ์
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ท่ีแยกจากตวัโทรทศัน์เองและจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งพลงังานเสริม และตวัรีโมทท่ีแยกออกมา
นัน่อาจมีการสูญหายท าใหก้ารควบคุมโทรทศัน์เสียไป 

อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัเร่ิมมีการน าเทคโนโลยีการรู้จ  าเสียงและท่าทางมาใช้
แทนท่ีส าหรับเคร่ืองควบคุมระยะไกล (Remote Control) แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีนิยมเท่าท่ีควรทั้ง
ในเร่ืองของฮาร์ดแวร์ท่ีมีราคาสูงและ เทคโนโลยีทั้งสองมีขอ้ดอ้ยกล่าวคือ เทคโนโลยีการ
รู้จ  าเสียงนั้นหากมีเสียงเขา้มารบกวนจะท าให้การท างานเกิดความผิดพลาด เทคโนโลยี
ตรวจสอบการเคล่ือนไหวนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการสั่งงาน แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีทางตัวรับรู้ภาพและเสียงได้ถูกพัฒนาไปอีกระดับหน่ึง โดยทางบริษัท 
ไมโครซอฟทส์ามารถพฒันาอุปกรณ์คีเนค (Kinect)ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถรับรู้ขอ้มูลมิติ
ความลึกของภาพและเสียงได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้เพิ่มศักยภาพในการใช้ควบคุม
โทรทศัน์ดว้ยการรู้จ าเสียงและการตรวจสอบการเคล่ือนไหว 

ดงันั้นงานวิจยัน้ี  จึงเสนอเทคนิคในการควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวี โดยใช้การ
ผสมผสานระหวา่งการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบการเคล่ือนไหว ผา่นอุปกรณ์คีเนค เพื่อ
ทดสอบถึงความถูกตอ้งและความเร็วในการควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวภีายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
มีเสียงรบกวนและไม่รบกวน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการใชง้านกลอ้ง Kinect ในการตรวจจบัการเคล่ือนไหว และการ
รู้จ าเสียงของมนุษย ์

2. เพื่อเสนอเทคนิควธีิท่ีใชค้วบคุมอินเทอร์เน็ตทีวีแบบใหม่ดว้ยการผสมผสาน
ระหวา่งการรู้จ  าเสียงและการตรวจจบัการเคล่ือนไหว  

3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการควบคุมอินเตอร์เน็ตทีวี ทั้งสามวิธี คือ
การรู้จ าเสียง การตรวจจับการเคล่ือนไหว และการผสมผสานการรู้จ าเสียงและการ
เคล่ือนไหว 

4. เพื่อเสนอโปรแกรมแสดงผลการควบคุมอินเตอร์เน็ตทีวี 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
วิทยานิพนธ์น้ีประกอบไปด้วย สองส่วนหลักๆ คือการออกแบบและกระ

ประเมินผล ในส่วนแรกคือการออกแบบเทคนิคส าหรับการควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวีโดยคี
เนคดว้ยการผสมผสานระหว่างการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบการเคล่ือนไหวมาใช้กบั

DP
U



178 

 

ระบบอินเตอร์ทีวท่ีีจ  าลองข้ึน ในส่วนท่ีสองเป็นการทดลองประเมินผลระบบดว้ยเทคนิคท่ี
น าเสนอและออกแบบไว ้โดยกลุ่มทดสอบจ านวน 60 คนนกัศึกษาชั้นปี 1 – 3 ช่วงอายุ
ประมาณ   19 – 21 ปี โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 30 คนโดยให้กลุ่มแรกท า
การทดสอบในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีเสียงเขา้มารบกวนค่าเฉล่ียเสียงภายในห้องท่ีทดสอบ
อยูท่ี่เฉล่ีย 46 dB และกลุ่มท่ีสองอยูใ่นระดบัความดงัท่ีผูท้ดสอบจะสามารถไดย้ินรับรู้เสียง
ท่ีออกมาจากอินเตอร์เน็ตทีวีค่าเฉล่ียของเสียงในห้องอยู่ท่ีเฉล่ีย 70dB แลว้ประเมินผลใน
เร่ืองของความเร็วและความถูกตอ้งในการท างาน 

 
ความรู้เบือ้งต้นและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1. คีเนค (Kinect) เป็นอุปกรณ์รับรู้การเคล่ือนไหวท่ีใชก้ารท างานผสมผสานกนั
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ฟังก์ชันหลักของคีเนค มีสองฟังก์ชันคือ สร้าง
ภาพเคล่ือนไหวสามมิติของวตัถุในมุมมองท่ีก าหนด และแยกแยะมนุษยอ์อกจากวตัถุ
เหล่านั้นได ้ในปัจจุบนั คีเนคมีความละเอียดของภาพอยู่ท่ี 640x480 pixel และสามารถ
ท างานได้ท่ี 30 frames ต่อวินาที ส าหรับ Hardware ของ คีเนคสามารถแบ่งออกเป็น  
ส่วนประกอบส าคญั ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 

 
 
Color VGA video camera เป็นกลอ้งถ่ายภาพเคล่ือนไหวซ่ึงช่วยในการจดจ า

ใบหนา้ (Face Recognition) และการตรวจจบัลกัษณะเด่นอ่ืนๆโดยใชค้วามสามารถในการ
ตรวจจบัองคป์ระกอบของสีทั้งสามสีอนัไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน 

Depth sensor ประกอบดว้ยการท างานร่วมกนัของตน้ก าเนิดแสงอินฟราเรด 
(Infrared Projector) และตวัรับรู้แบบ monochrome CMOS (Complimentary Metal-Oxide 
Semiconductor) ซ่ึงท าหนา้ท่ีรับแสงอินฟราเรดท่ีถูกสะทอ้นกลบัมาจากวตัถุ จากนั้นท าการ
วดัเวลาในการเดินทาง (Time of Flight) แสงอินฟราเรดน้ีใชห้ลกัการท างานเช่นเดียวกบัโซ
นาร์คือ หากรู้ระยะเวลาท่ีแสงอินฟราเรดใช้ในการเดินทางไปกลบัก็จะสามารถค านวณ

ภาพท่ี 1 สถาปัตยกรรมคีเนค 

 

 

 

การเคลื่อนไหว 
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ระยะห่างระหวา่งตวัรับรู้ความลึกกบัวตัถุได ้โดยการท างานดว้ยความเร็วแสงหลายๆรอบ
ท าใหส้ามารถระบุระยะห่างท่ีแน่นอนไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงสภาพแสงสวา่ง 

Multi-array microphone เป็นอาเรยข์องไมโครโฟน 4 ตวัซ่ึงสามารถแยกแยะเสียง

ของผูใ้ชอ้อกจากเสียงรบกวนภายในหอ้งได ้

2.ระบบการรู้จ าเสียง (Speech recognition) หมายถึง การท าให้คอมพิวเตอร์
สามารถท่ีจะฟังค าพูดและตดัสินใจไดว้า่ค  าพูดนั้นเป็นค าว่าอะไรหรืออีกความหมายหน่ึง
คือการน า File Audio ท่ีบรรจุเสียงพดูน ามาแปลงเป็น Text ได ้ 

Automatic Speech Recognition ( ASR ) เป็นเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะให้
คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะค าพูดต่างๆท่ีมนุษยส์ามารถพูดใส่อุปกรณ์ไมโครโฟนหรือ
เคร่ืองโทรศพัทห์รืออ่ืนๆเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ‚ Holy grail ‛ of ASR Search เป็นโปรแกรมท่ี
อนุญาตใหค้อมพิวเตอร์เขา้ใจค าศพัททุ์กค าอยา่งถูกตอ้ง 100% ซ่ึงมีความสามารถเขา้ใจถึง
ค าพดูไดดี้ไม่วา่จะเป็นค าพดูของใครก็ตาม เป็นอิสระจากขนาดของกลุ่มค าศพัท ์, ความดงั, 
ลกัษณะของผูพ้ดู และการออกเสียง หรือเง่ือนไขของช่องทางต่างๆท่ีเป็นไปได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
3. การตรวจจับการเคลือ่นไหวโดยใช้กล้อง Kinect และ Kinect SDK Beta 

ต าแหน่งของขอ้ต่อท่ีไดรั้บจาก API จะสัมพนัธ์กบัต าแหน่งของร่างกายมนุษย ์20 ต  าแหน่ง
ในท่ายืน และ 10 ต าแหน่งในท่านัง่ ตามท่ีแสดงในภาพท่ี2.10เม่ือผูใ้ช้ยืนหันหน้าเขา้หา
กลอ้ง ต าแหน่งของขอ้ต่อขา้งซ้ายและขวาจะสลบัขา้งกนั แตกต่างจากร่างกายจริง แต่ละ
ต าแหน่งของขอ้ต่อจะมีค่า X, Y และ Z ในหน่วยมิลลิเมตร และมีฟิลด์ Confidence แสดง
สถานะการตรวจจบัต าแหน่งขอ้ต่อนั้นๆ โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 – 1 ซ่ึง 1 หมายถึง สามารถ
ตรวจจบัได ้และหากมีค่านอ้ยกวา่ 1 (เป็นตวัเลขทศนิยม) หมายถึง ไม่สามารถตรวจจบัได ้
ขอ้มูลต าแหน่งของขอ้ต่อในส่วนนั้นจะเป็นค่าประมาณ ในบางคร้ังอาจเป็นค่าท่ีตรวจจบัได้
ล่าสุดก่อนท่ีจะตรวจจบัไม่ไดใ้นเวลาต่อมา หรืออาจเป็นค่าท่ีไม่มีความหมายก็ไดใ้นการ
ตรวจจบัการเคล่ือนไหว หากผูใ้ชอ้ยูภ่ายในมุมกลอ้ง ห่างจากกลอ้งประมาณ 1.2 – 3.5 เมตร 

ภาพท่ี 2. ภาพรวมการท างานของ Speech Recognition 
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(ระยะห่างอุดมคติตามท่ี Microsoft แนะนาคือ ประมาณ 2.5 เมตร) ค่าต าแหน่งของขอ้ต่อท่ี 
ถูกตรวจจบัได ้จะมีค่าใกลเ้คียงกบัการวดัจริง เช่น ความยาวของขอ้ศอกไปจนถึงกลางฝ่า
มือ เป็นตน้ และฟิลด์ Confidence ของขอ้ต่อจะมีค่าเป็น 1 แต่หากมีบางขอ้ต่อท่ีกลอ้งไม่
สามารถตรวจจบัได ้หรือถูกบดบงัไป เช่น ยืนมือไพล่หลงั เป็นตน้ ฟิลด์ Confidence ของ
ขอ้ต่อนั้นจะมีค่านอ้ยกวา่ 1 
 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจิยัเร่ือง“Evaluating a Dancer's Performance using Kinect-based 
Skeleton Tracking‛[3](D. Alexiadis, P. Kelly, P. Daras, N. E. O’Connor, T. Boubekeur, 
andM. B. Moussa, 2011 : 659 - 662)ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพของนกั
เตน้โดยใชก้ลอ้ง คีเนคในการตรวจจบัการเคล่ือนไหว และใช ้OpenNI เป็น API  ในการให้
ขอ้มูลการตรวจจบังานวจิยัน้ีใชก้ารเปรียบเทียบต าแหน่งของขอ้ต่อของนกัเตน้สองคนท่ีได้
จากการตรวจจบัตามเวลาจริงมาเป็นส่วนหน่ึงในการให้คะแนนการเตน้ ผลการศึกษาของ
งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่าสามารถน าขอ้มูลต าแหน่งของขอ้ต่อและมือ ไปใช้งานในดา้น
การตรวจจบัการเคล่ือนไหวได ้

งานวิจยัเร่ือง“Real Time Extraction of Body Soft Biometric from 3D 
Videos”[4] (C. VelardoandJ. Dugelay, 2011 :781-782)ไดท้  าการศึกษาการใช ้คีเนคในการ
ใช้ท่าทางและการรู้จ าเสียงในการควบคุมส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้บนโปรแกรมกูเก้ิลเอิร์ธ โดย
ผลการศึกษาสามารถควบคุมไดท้ั้งเสียงและท่าทางผลการศึกษาของงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็น
วา่สามารถน าวธีิการรู้จ  าเสียงและท่าทางมาใชใ้นการใชเ้สียงตรวจจบัค าพดูได ้

งานวจิยัเร่ือง‚การประกอบรวมโครงร่างมนุษยจ์ากการตรวจจบัการเคล่ือนไหว
โดยใชก้ลอ้ง Kinect หลายตวั” (นราวฒิุ พฒัโนทยั, พรชยั มงคลนาม และ บณัฑิต วรรธนา
ภา, 2012 : 370-374)ไดท้  าการศึกษาการใช ้คีเนคสามตวัต่อเขา้ดว้ยกนัในระบบ Client – 
Server โดยวางมุมกลอ้งท ามุม 120 องศาต่อกนั การศึกษาของงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า
สามารถเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นจุด Skeleton ของคนในการจบัการเคล่ือนไหว
ไดดี้ข้ึน 

ในปี 2012 บริษทั Samsung Electronic  ไดน้ าเทคโนโลยีการรู้จ าเสียงและการ
ตรวจสอบการเคล่ือนไหวใส่กบัอินเทอร์เน็ตทีวี หลกัการก็คลา้ยๆกบั คีเนคท่ีกลอ้งจะจบั
ท่าทางและตวัทีวีก็คอยจะตอบสนองค าสั่งตามท่าทางของเรา ตวัอย่างเช่น "การแบมือ" 
โชวห์นา้กลอ้งก็จะเร่ิมตน้ค าสั่ง หลงัจากนั้นตวั Cursor ลูกศรก็จะปรากฏข้ึนมาบนหนา้จอ 
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เล่ือนมือไปในทิศทางต่างๆเพื่อเล่ือนตวัลูกศรท่ีเป็น Cursor ไปในทิศทางท่ีเราตอ้งการ หาก
ตอ้งการกดปุ่มใดๆบนหนา้จอ ก็ก ามือ ซ่ึงเปรียบเสมือนการคลิกเมาส์ การสั่งงานดว้ยเสียง 
เพียงแค่พูดวา่ "HI TV" เพื่อเปิดหรือปิดการใชง้าน Voice Control หลงัจากนั้นจะมี "แถบ
ชุดเมนูค าสั่ง" ข้ึนมาดา้นล่าง 

ชุดค าสั่ง Voice Control 
1. "TV Power Off" :ปิดทีว ี 
2. "Source" :เปล่ียนแหล่งสัญญาณ 
3. "Channel Number" :เลือกช่องทีวตีามท่ีตอ้งการ 
4. "Channel Up หรือ Down" :เล่ือนช่องทีวข้ึีนหรือลงทีละช่อง 
5. "Volume Up/Down" :เพิ่มระดบัเสียงดงั/เบา 
6. "Mute" :ปิดเสียง 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงได้เสนอและออกแบบและพฒันาเทคนิคการผสมผสาน

เทคนิคระหวา่งการรู้จ  าเสียงและเทคนิคการตรวจสอบการเคล่ือนไหวเขา้ดว้ยกนัเพื่อใชใ้น
การควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวีโดยออกแบบการควบคุมไวด้ังน้ี เปล่ียนช่อง 3,5,7,9,11,thai 
PBS เพิ่มลดเสียงได ้5 ระดบัและการเปิดปิดอินเทอร์เน็ตทีวี 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 วิธีการผสมผสานระหว่างเทคนิคการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบการเคล่ือนไหว
โดยใชก้ลอ้งคีเนคประกอบไปดว้ยขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1 การตรวจสอบการรู้จ าเสียง 

ในการตรวจสอบการรู้จ าเสียงอินพุทท่ีเขา้มาผา่นไมโครโฟนบนตวัของกลอ้งคี
เนคไดน้ าไลบรารีของ Microsoft Speech Application Programming Interface5.1 (SAPI 
5.1) โดยจะเขียนโปรแกรมผ่าน Visual Studio 2010 เพื่อน าอินพุทเสียงท่ีไดแ้ปลงเป็น
ตวัอกัษรโดยใช้เทคนิค Speech to Text (STT) จากนั้นน าค าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค าท่ี
ระบุไวห้ากไม่ตรงตามท่ีระบุไวก้็จะ Reject ทิ้ง หากตรงตามเง่ือนไขก็จะ Accepted โดยจะ
มีกระบวนการเปิดและปิดระบบการรู้จ าเสียง จะก าหนดใหผู้ใ้ชย้กมือขวาข้ึนเหนือศีรษะจะ
เป็นการเปิดระบบการรู้จ าเสียงและหากตอ้งการปิดให้ผูใ้ชย้กมือซ้ายข้ึนเหนือศีรษะจะเป็น
การปิดระบบเสียง โดยจะอาศยั Joint Hand Right และ Joint Hand Left ท าการเปรียบเทียบ
ต าแหน่ง Position ดา้นแกน Y กบั Joint Head ดงัภาพท่ี3. 
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2. วธีิการตรวจสอบการเคลือ่นไหว 

ในการตรวจสอบการเคล่ือนไหวภาพผ่านหน้ากล้องคีเนคไดน้ าไลบรารีของ 
Kinect SDK โดยจะเขียนโปรแกรมผา่นโปรแกรม Visual Studio 2010 
โดยท าการตรวจจบัรูปร่างของคนแลว้จะน า Skeleton ไปซ้อนทบับนภาพ โดยท่ายืนจะ
ก าหนดเป็น 20 Joint และท่านัง่จะก าหนดเป็น 10 Joint จากนั้นก็ท าการเขียนโปรแกรมเก็บ
ค่า เฉพาะ Joint  Hand Right และ Joint Hand Left เพื่อน าค่า Position ของต าแหน่งมือไป
เปรียบเทียบกบัต าแหน่ง Cursor ลูกศรบนจอภาพ เพื่อให้ไดต้  าแหน่งและพิกดั ส าหรับการ
ควบคุมอินเทอร์เน็ตทีว ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การผสมผสานวธีิการรู้จ าเสียงและการตรวจจับการเคลือ่นไหว 

เม่ือได้วิธีการรู้จ าเสียงและการตรวจจบัการเคล่ือนไหวแล้ว จึงได้ออกแบบ
วธีิการผสมผสานเทคนิคการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบการเคล่ือนไหวโดยก าหนดให้ เม่ือ 
Position ของ Cursor บนหนา้จออินเทอร์เน็ตทีวี ไป Detect กบัปุ่มใดๆบนอินเตอร์เฟสบน

ภาพท่ี 3. วิธีการเปิดปิดระบบการสัง่การดว้ยเสียง 

 

 

ภาพท่ี 4. แสดงรูปภาพระบบการสัง่งานดว้ยเสียง 

 

 

ภาพท่ี 5. แสดงช่ือ Skeleton Joints ต่างๆ 

 

ภาพท่ี 6. Cursor ท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบั Position 
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หนา้พร้อมทั้งออกเสียง ‚Yes‛ ก็จะเป็นการสั่งงานกบัเมนูนั้นๆ ดงัรูปท่ี 1 แต่ถา้หาก Cursor 
ไป Detect กบัปุ่มใดๆบนอินเตอร์เฟสบนหนา้จอแลว้มีการออกเสียงอ่ืนโปรแกรมก็จะไม่มี 

การท างาน หรือถา้ออกเสียงอย่างเดียวแลว้ไม่ไดมี้การน า Cursor ไป Detect 
กบัปุ่มใดๆ โปรแกรมก็จะไม่มีการท างานอีกเช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวจัิย 

งานวิจยัน้ีท าการทดสอบประสิทธิภาพโดยการวดัความเร็วและความถูกตอ้ง
ของวิธีการท่ีน าเสนอ โดยการพฒันาโปรแกรมทั้งสามระบบ คือ 1.ระบบการรู้จ าเสียง
ส าหรับการควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวี 2.ระบบการตรวจสอบการเคล่ือนไหวส าหรับการ
ควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวี 3.ระบบผสมผสานระหว่างการรู้จ  าเสียงและการตรวจจบัการ
เคล่ือนไหว  ข้ึนมาดว้ยภาษา C# ใช ้Kinect SDK เวอร์ชนั Beta 1 และสร้างสถานการณ์
สภาพแวดลอ้มในห้องข้ึนมา โดยให้สภาพแวดลอ้มแรกเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีเสียงเขา้
มารบกวนโดยท่ีค่าเฉล่ียเสียงภายในห้องท่ีทดสอบอยูท่ี่เฉล่ีย 46 dB สภาพแวดลอ้มท่ีสอง
คือสภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงรบกวนโดยก าหนดให้เสียงรบกวนอยู่ในระดับความดังท่ีผู ้
ทดสอบจะสามารถไดย้นิรับรู้เสียงท่ีออกมาจากอินเทอร์เน็ตทีวีค่าเฉล่ียของเสียงในห้องอยู่
ท่ีเฉล่ีย 70 dB ในการตรวจจบัตั้งกลอ้งอยูบ่นระนาบท่ีขนานกบัระนาบพื้นท่ีท าการตรวจจบั
สูงจากระนาบพื้น 0.6 เมตร ห่างออกไป 1.5 เมตร โดยก าหนดโจทยท่ี์ใชท้ดสอบดงัต่อไปน้ี 
ปิด TV,  เลือกช่อง (เปิด TV), เปล่ียนช่อง, เพิ่มเสียง, ลดเสียง  

 

ภาพท่ี 7. แสดงรูปแบบการท างานของวิธีการผสมผสานเทคนิคการรู้จ  า

เสียงและการตรวจสอบการเคล่ือนไหว 
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ตารางท่ี1. แสดงถึงงานท่ีผูท้ดสอบตอ้งท าในแต่ละชุดการทดสอบ 

โจทยส์ าหรับใชท้ดสอบ 
ชุดทดสอบ A ชุดทดสอบ B ชุดทดสอบ C 
เลือกช่อง 3 เลือกช่อง 5 เลือกช่อง 9 

เปล่ียนช่อง 7 
เ พิ่ ม เ สี ย ง ข้ึ น  1 
ระดบั 

เพิ่มเสียงข้ึน 1 ระดบั 

ลดเสียงลง 1 ระดบั เปล่ียนช่อง 9 ปิด TV 
เ พิ่ ม เ สี ย ง ข้ึ น  1 
ระดบั 

ลดเสียงลง 1 ระดบั เปล่ียนช่อง 11 

ปิด TV ปิด TV ลดเสียงลง 1 ระดบั 
 

โดยจะใชผู้ท้ดสอบจ านวน 60 คนนกัศึกษาชั้นปี 1 – 3 ช่วงอายุประมาณ   19 – 
21 ปี โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 30 คนโดยให้กลุ่มแรกท าการทดสอบใน
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีเสียงเขา้มารบกวนค่าเฉล่ียเสียงภายในห้องท่ีทดสอบอยูท่ี่เฉล่ีย 46 dB 
และกลุ่มท่ีสองอยู่ในระดบัความดงัท่ีผูท้ดสอบจะสามารถได้ยินรับรู้เสียงท่ีออกมาจาก
อินเทอร์เน็ตทีวีค่าเฉล่ียของเสียงในห้องอยู่ท่ีเฉล่ีย 70 dB โดยให้แต่กลุ่มท าการทดสอบ
ดงัน้ี  
 1.ใหผู้ท้ดสอบ สุ่มเลือก เทคนิคส าหรับควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวี จาก 3 วิธี มา 1 วิธี 
พร้อมทั้งน าหวัขอ้เทคนิคท่ีผูใ้ชเ้ลือกไดอ้อกจากกองสุ่มเลือก 

2.จากนั้นใหผู้ท้ดสอบ สุ่มเลือก ชุดทดสอบ จาก 3 ชุดทดสอบ มา 1 ชุดทดสอบ 
พร้อมทั้งน าหวัขอ้ชุดทดสอบ ท่ีผูใ้ชเ้ลือกไดอ้อกจากกองสุ่มเลือก 

3.ให้ผูท้ดสอบ เขา้อยู่ในบริเวณท่ีจะทดสอบ หากผูท้ดสอบเตรียมตวัพร้อมผู ้
ประเมินจะเร่ิมท าการจบัเวลาในการทดสอบ  

4.เม่ือผูท้ดสอบ ท าตามเง่ือนไขจากชุดทดสอบจนเสร็จ ผูป้ระเมินจะท าการ
หยดุเวลาพร้อมจดบนัทึกเวลาท่ีผูท้ดสอบไดใ้ชไ้ป 

5.ให้ผูท้ดสอบท าการ สุ่มเลือก เทคนิคส าหรับควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวี จาก 2 
วธีิท่ีเหลือมา 1 วธีิ พร้อมทั้งน าหวัขอ้เทคนิคท่ีผูใ้ชเ้ลือกไดอ้อกจากกองสุ่มเลือก 

6.จากนั้นใหผู้ท้ดสอง สุ่มเลือก ชุดทดสอบ จาก 2 ชุดทดสอบ มา 1 ชุดทดสอบ 
พร้อมทั้งน าหวัขอ้ชุดทดสอบ ท่ีผูใ้ชเ้ลือกไดอ้อกจากกองสุ่มเลือก 
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7.ให้ผูท้ดสอบ เขา้อยู่ในบริเวณท่ีจะทดสอบ หากผูท้ดสอบเตรียมตวัพร้อมผู ้
ประเมินจะเร่ิมท าการจบัเวลาในการทดสอบ  

8.เม่ือผูท้ดสอบ ท าตามเง่ือนไขจากชุดทดสอบจนเสร็จ ผูป้ระเมินจะท าการ
หยดุเวลาพร้อมจดบนัทึกเวลาท่ีผูท้ดสอบไดใ้ชไ้ป 

9.จากนั้นให้ผูท้ดสอบท าการทดสอบ เทคนิคส าหรับควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวี
และชุดทดสอบ ท่ีเหลืออยู ่

10.ให้ผูท้ดสอบ เขา้อยูใ่นบริเวณท่ีจะทดสอบ หากผูท้ดสอบเตรียมตวัพร้อมผู ้
ประเมินจะเร่ิมท าการจบัเวลาในการทดสอบ  

11.เม่ือผูท้ดสอบ ท าตามเง่ือนไขจากชุดทดสอบจนเสร็จ ผูป้ระเมินจะท าการ
หยดุเวลาพร้อมจดบนัทึกเวลาท่ีผูท้ดสอบไดใ้ชไ้ป 

12.น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้ง 3 กลุ่ม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างในเร่ือง
ของความเร็วและความถูกตอ้งของการท างาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากผลงานทดลองส่วนวเิคราะห์การใชว้ธีิรู้จ  าเสียงในการสั่งงานอินเทอร์เน็ต 

ทีวีพบวา่สามารถสั่งงานไดร้วดเร็วแต่จะมีความผิดพลาดค่อนขา้งมากทั้งสองสถานการณ์
เน่ืองจากค าศพัทท่ี์ใชใ้นการควบคุมมีปริมาณของค าสั่งมากท าให้ความเป็นไปไดข้องเสียง
ท่ีจะออกถูกตอ้งมีนอ้ยลง  อีกทั้งหากเวลาควบคุมมีเสียงจากทีวีเขา้สู่ตวัรับเสียงก็ยิ่งท าให้

ภาพท่ี 8. กราฟแสดงผลการทดลองระยะเวลาท่ีใชเ้ฉล่ีย (S) 

 

ภาพท่ี 9. กราฟแสดงผลการทดลองจ านวนคร้ังท่ีผิดพลาดในการท างาน 
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เกิดอตัราการผดิพลาดของค าสั่งมากข้ึนไปอีกดว้ย อาจแกไ้ขดว้ยวธีิการยา้ยอุปกรณ์รับเสียง
ให้อยูใ่กลต้วัผูส้ั่งการมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะรับเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและเสียงรบกวนใน
หอ้งนอ้ยท่ีสุดเพื่อเพิ่มความถูกตอ้งของการท างาน 
 ส่วนวเิคราะห์การตรวจสอบการเคล่ือนไหว นั้นสามารถท าไดดี้ในทั้งสถานการณ์
ทั้งสองเน่ืองจากเสียงรบกวนไม่มีผลกระทบต่อเทคนิคน้ี และท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่จะ
ท างานไดค้่อนขา้งชา้ เน่ืองจากผูส้ั่งการตอ้งอยูใ่นระยะท่ีกลอ้งสามารถตรวจจบัไดแ้ละแสง
สว่างภายในห้องตอ้งเพียงพอต่อการมองเห็นของกลอ้ง ก็จะท าให้การท างานถูกตอ้งมาก
ยิง่ข้ึน 
 ส่วนวิเคราะห์การผสมผสานระหว่างการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบการ
เคล่ือนไหว จะพบวา่ในสถานการณ์ท่ีหน่ึงคือเสียงในหอ้งอยูใ่นระดบั 46 dB การใชว้ิธีน้ีจะ
ได้ผลการท างานท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเน่ืองจากตวัโปรแกรมตอ้งยืนยนัการท างานถึงสอง
กระบวนการคือตรวจสอบจากเคล่ือนไหวของมือเม่ือการเคล่ือนท่ีของมือถูกตอ้งจึงมา
ตรวจสอบดว้ยเสียงอีกคร้ังหน่ึงขอ้ดีของวิธีน้ีเราจะมีค าท่ีใช้ยืนยนัแค่ค  าเดียวคือ Yes เพื่อ
ลดความผดิพลาดในเร่ืองของค าหรือประโยคท่ีคลา้ยๆกนัในการสั่งการอินเทอร์เน็ตทีวี ท  า
ให้การท างานออกมาค่อนขา้งถูกตอ้งสมบรูณ์ มากท่ีสุดในกรณีท่ีหน่ึง ส่วนในกรณีท่ีสอง
คือเสียงภายในห้องเฉล่ียนอยูท่ี่ 70 dB การท างานเร่ิมจะมีความผิดพลาดเน่ืองจากมีเสียง
รบกวนจากภายนอกท าให้ตวัโปรแกรมไม่สามารถตรวจจบัค าได้ แต่อย่างไรก็ดีวิธีน้ี
โปรแกรมก็ยงัสามารถตรวจจบัค าไดดี้กวา่การใชว้ธีิการรู้จ  าเสียงอยา่งเดียวเพราะโปรแกรม
จะสามารถจบัค าหรือประโยคสั้นๆไดดี้กวา่ประโยคยาวๆท่ีมีหลากหลายของค าสั่ง 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจยัช้ินน้ีไดน้ าเสนอเทคนิคส าหรับการควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวีโดยคีเนคดว้ย
การผสมผสานระหวา่งการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบการเคล่ือนไหวจากผลของวิธีการท่ี
น าเสนอแสดงให้เห็นว่า ผลลพัธ์ท่ีไดใ้นเร่ืองของประสิทธิภาพของความถูกตอ้งในการ
ควบคุมอินเทอร์เน็ตทีวมีีความถูกตอ้งมากท่ีสุดในสถานการณ์ท่ีมีเสียงรบกวนนอ้ย คืออยูท่ี่ 
46 dB เน่ืองจากเป็นการจรวจสอบถึงสองขั้นตอนวิธี ทั้งการรู้จ  าเสียงและการตรวจสอบ
การเคล่ือนไหว แต่ก็มีขอ้เสียในเร่ืองของความเร็ว อาจเป็นเพราะผูท้ดสอบเพิ่งเคยไดใ้ช ้
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เทคโนโลยท่ีีไม่เคยไดถู้กการฝึกมาก่อนแต่เพื่อประโยชน์อยา่งแทจ้ริงในอนาคตควรท่ีจะมี
การทดลองในรูปแบบต่างๆมากข้ึนเช่น กลุ่มทดลองกลุ่มท่ีหน่ึงท่ีไดรั้บการฝึกฝนการใชก้บั
อีกกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการฝึกฝนการใช้งานเพื่อวดัผลทางดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของแต่ล่ะวธีิ 
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ระบบจัดการผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขต 
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
วภิาพร รุ่งรัตน์กสิกุล 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานโปรแกรม 
Bookmark’2551ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดย
น าผลการศึกษาท่ีได้มาวิเคราะห์ออกแบบระบบจดัการผลการศึกษา ซ่ึงศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารยข์องโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างประเมินให้ระดบัความยาก-ง่ายของ
โปรแกรมอยู่ในระดับยาก และให้ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ผลท่ีได้จาก
การศึกษาน ามาเป็นหลักในการพฒันาระบบจดัการผลการศึกษา และใช้หลักการของ
คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ท่ีดีมาใชใ้นการพฒันาระบบดว้ย โดยผู ้พฒันามุ่งเนน้ให้ระบบใช้
ฐานขอ้มูลเดียวกนั จึงช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล และสามารถใชร้ะบบได้
โดยไม่ตอ้งลงโปรแกรมใดๆ เพราะสามารถใชก้บัโปรแกรมท่ีมากบัระบบปฏิบติัการต่างๆ 
ได ้มีการเตือนเพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลจากการลืมบนัทึกของผูใ้ช ้และระบบยงัมี
ความยดืหยุน่กบัหนา้จอแต่ละแบบ ท าใหร้ะบบใชง้านง่ายข้ึน 
 
บทน า 
 การจดัการระบบขอ้มูลทางการศึกษานั้นเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากข้อมูลทาง
การศึกษาเป็นส่วนประกอบท่ีผูเ้รียนใชใ้นการศึกษาต่อ ซ่ึงปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี ไดมี้การเปล่ียนแปลงรุดหนา้อย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีการบริหารจดัการ
ขอ้มูลไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั ในการบริหารจดัการขอ้มูล เพื่อลดภาระงาน ความผิดพลาด 
ขอ้มูลซ ้ าซ้อน ความล่าชา้ และเพื่อให้ไดก้ระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ร ต่อมาจึงไดมี้
การสร้างโปรแกรม Bookmark’2551 เพื่อใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลผลการศึกษา ซ่ึงโปรแกรม 
Bookmark’2551 ใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็น
แนวทางในการสร้างฟังก์ชนัต่างๆ ท าให้โปรแกรม Bookmark’2551 มีฟังก์ชนัการใชง้าน
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทั้งน้ี ไดมี้ค าสั่ง
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จากส านกังานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต ปฎิบติัตามแผนปฎิบติัการ ดงันั้น โปรแกรม 
Bookmark’2551 จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยในการจดัการผลการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงหาก
โปรแกรม Bookmark’2551 มีความสมบูรณ์พร้อม จึงก่อให้เกิดการระบบการจดัการผล
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ รวดเร็ว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของผูใ้ช้ ตลอดจนเสนอเสนอแนวทางการปรับแกฟั้งก์ชันท างานบางส่วน 
เพื่อจะไดมี้การพฒันาระบบและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

1. ส ารวจความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความตอ้งการของผูใ้ชง้านระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีต่อโปรแกรม Bookmark’2551 

2. น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ และออกแบบเพื่อพฒันาระบบ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การวจิยัในคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตของการท าวจิยั ดงัน้ี 
 ประชากร 
 ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นอาจารยผ์ูส้อนจากโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีทั้งหมด 52 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาอาจารยผ์ูส้อนท่ีใช้โปรแกรม 
Bookmark’2551 โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้น (multi-stage sampling) ซ่ึง
มีขั้นตอนดงัน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (stratified sampling)  
 ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเกาะกลุ่ม (cluster sampling) 
เน่ืองจากมีจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณ
จากสูตรยามาเน่ (Yamane. 1973: 135) และก าหนดค่าความผิดพลาดไวไ้ม่เกินร้อยละ 5 ท่ี
ความเช่ือมัน่ 95%  
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 ขั้นตอนท่ี 3 ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling)  
 ตัวแปรทีศึ่กษา มีดังนี ้

1. ตวัแปรตน้ (independent variables) คือ  
1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
1.2 ความยาก-ง่ายของวธีิการใชโ้ปรแกรม Bookmark’2551 
1.3 ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม Bookmark’2551 

2. ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีต่อโปรแกรม Bookmark’2551 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม Bookmark’2551 
2. น าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นหลกัในการออกแบบ และพฒันาระบบ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อ
โปรแกรม Bookmark’2551 ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 ในดา้นการออกแบบ ดา้นการใชง้าน และดา้นขอ้มูลสารสนเทศ เม่ือไดผ้ลลพัธ์จึง
น ามาวเิคราะห์ และออกแบบเพื่อพฒันาระบบ โดยผูว้จิยัมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
ประชากร และการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) โดย
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นชั้นยอ่ยจากรายช่ือโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ผูศึ้กษาน ามาแบ่งตามเขต จะไดท้ั้งหมด 25 เขต 
 ขั้นตอนท่ี 2 ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเกาะกลุ่ม (cluster sampling) เม่ือ
แบ่งโรงเรียนตามเขตแลว้ ผูศึ้กษาท าการเลือกโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของจ านวน
โรงเรียนในแต่ละเขต จากนั้นผูศึ้กษาได้ท าการส ารวจจ านวนอาจารยท์ั้งหมด โดยขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีน้ีมีจ  านวนประชากรท่ีแน่นอน (Finite population) คือ 2,943 คน 
ดงันั้นจึงใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณสูตรยามาเน่ (Yamane. 1973: 
135) และก าหนดค่าความผดิพลาดไวไ้ม่เกินร้อยละ 5 ท่ีความเช่ือมัน่ 95%  
 

DP
U



192 

 

 n = 
 

      

 n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  
 N = ขนาดของประชากร  
 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ 
 จากสูตรค านวณไดด้งัน้ี 
 จ านวนอาจารยท์ั้งหมด 2,943 ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5  
 n = 
    = 352.138797487287 คน  353 คน 
  
 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 353 ตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตามเพื่อป้องกนัความผิดพลาด
อนัอาจจะเกิดข้ึนผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งเป็น 370 ตวัอยา่ง 
 ขั้นตอนท่ี 3 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) 
โดยเลือกเก็บเฉพาะผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
 
สร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม เร่ือง ความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อโปรแกรม Bookmark’2551 ของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ซ่ึงแบบสอบถามมีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นค าถามปลายปิดแบบ
เลือกตอบ จ านวน 4 ขอ้ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความถ่ีของการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
สัปดาห์ และค าถามปลายเปิดแบบเขียนตอบ จ านวน 1 ขอ้ คือ จ านวนวิชาท่ีสอนโดยเฉล่ีย
ต่อ 1 ภาคเรียน 
 ส่วนท่ี 2 ความยาก-ง่าย ของวิธีการใช้งานโปรแกรม Bookmark’2551 เป็น
ค าถามประเมินระดบัความยาก-ง่าย ในดา้น วิธีการติดตั้ง การเขา้สู่โปรแกรม ภาษาท่ีใชใ้น
โปรแกรม การกรอกขอ้มูล การสั่งพิมพ ์การเตือนความผิดพลาด และคู่มือ จ  านวน 7 ขอ้ 
โดยก าหนดระดบัความยาก-ง่ายเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 ความต้องการของผู ้ใช้โปรแกรม Bookmark’2551 เป็นค าถาม
ประเมินระดบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม Bookmark’2551 ในดา้น ตอ้งการให้มีการ
อบรมวิธีการใชโ้ปรแกรม มีคนช่วยกรอกขอ้มูล เขา้สู่ระบบดว้ยตนเอง และน าโปรแกรม 

2,943(.05)1
2,943
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Bookmark’2551 มาลงใช้กบัเคร่ืองส่วนตวัท่ีบา้น จ านวน 4 ขอ้ โดยก าหนดระดบัความ
ตอ้งการเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูใ้ชโ้ปรแกรม Bookmark’2551 เป็นค าถาม
ปลายเปิด ให้ผูใ้ชเ้ขียนตอบ จ านวน 3 ขอ้ คือ ดา้นการติดตั้งโปรแกรมและการเรียกใชง้าน
โปรแกรม ดา้นความสะดวกในการจดัการขอ้มูลในดา้นต่างๆ และอ่ืนๆ 
 คุณภาพของแบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใชก้ารหา
ค่าความเท่ียงตรง และค่าความเช่ือมัน่ 
 ค่าความเท่ียงตรง หมายถึง การท่ีแบบสอบถามนั้นสามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการ
ได ้ซ่ึงแบบสอบถามท่ีดีควรมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือวา่ยอมรับได ้จากแบบสอบถามมี
ค าถามทั้งหมด 19 ขอ้ พบวา่ค่า IOC = 1 มีจ  านวน 17 ขอ้ ซ่ึงถือวา่เป็นค่า IOC ท่ีสมบูรณ์ 
และค่า IOC = 0.67 มีจ  านวน 2 ขอ้ ซ่ึงถือวา่เป็นค่า IOC ท่ียอมรับได ้
 ค่าความเช่ือมัน่ หมายถึง ความมัน่คง หรือความสม ่าเสมอของผลจากการวดั 
ซ่ึงแสดงเป็นตวัเลข โดยเรียกวา่สัมประสิทธ์ิ (Coefficient) และแบบสอบถามท่ีดีควรมีค่า
สัมประสิทธ์ิตั้งแต่ 0.85 ข้ึนไป ถือวา่ยอมรับได ้  
  

สูตรการหาค่า α =                                               
  
  เม่ือ  α คือ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
   k คือ จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
   Si

2  คือ ความแปรปรวนของคะแนนขอ้ท่ี i 
   St

2  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
 โดยค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบแบบสอบถาม (Try Out) กบัผูท่ี้ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งคืออาจารยข์องโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ จ  านวน 
30 ชุด โดยค่าท่ีไดคื้อ 0.862 ซ่ึงถือวา่เป็นค่าท่ียอมรับได ้
 
เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีได้กล่าว
มาแลว้ในขา้งตน้ โดยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงจะแจกตามความเหมาะสมของโอกาส ใน
ดา้น วนั เวลา และสถานท่ี เพื่อความสะดวกในการลงส ารวจในแต่ละพื้นท่ี 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลมีดังนี ้
 
 การหาค่าเฉล่ียหรือมชัฌิมเลขคณิต ( ̅) ใชสู้ตร 

  ̅   
∑ 

 
 

 เม่ือ   ̅ คือ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  
       ∑  คือ ผลรวมของขอ้มูลทุกตวั 
    คือ ค่าของขอ้มูลแต่ละตวั 
    คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. : Standard Deviation) ใชสู้ตร 

       √
 ∑   – ∑ ) 

     )
 

 เม่ือ S.D. คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ∑ 
  คือ ค่าท่ีไดจ้ากขอ้มูลแต่ละตวัยกก าลงัสองแลว้น ามารวมกนั 

  ∑ )  คือ ค่าท่ีไดจ้ากผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด น ามายกก าลงัสอง 
    คือ  จ านวนผูใ้ชง้านระบบทั้งหมด 
 
วเิคราะห์ระบบเดิม 
 โปรแกรม Bookmark’2551 มีขั้นตอนในการท างานดงัน้ี 

1. ฝ่ายทะเบียนส่งเอกสารให้อาจารย์หมวดต่างๆ กรอกรายละเอียดวิชาท่ี
รับผิดชอบสอนในภาคเรียนปัจจุบนั จากนั้นอาจารยแ์ต่ละท่านกรอกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
สอน โดยระบุระดบัชั้นและห้องท่ีสอนลงไปด้วย และจึงน าส่งเอกสารท่ีได้รับจากฝ่าย
ทะเบียนคืนฝ่ายทะเบียน 

2. ฝ่ายทะเบียนท าการคียร์ายละเอียดลงโปรแกรม Semesters’2551 เพื่อดึง
ฐานข้อมูลออกมาใส่ Flash drive โดยต้องตรงกับรายละเอียดท่ีอาจารย์แต่ละท่าน
รับผดิชอบ เพื่อน ามาใชก้บัโปรแกรม Bookmark’2551 จากนั้นฝ่ายทะเบียนน าไฟล์ท่ีใชใ้น
การติดตั้งโปรแกรม Bookmark’2551 ลง Flash drive ซ่ึงประกอบดว้ย 2 โปรแกรมคือ 
AccessDatabaseEngine(2007 Office System Driver) กบั โปรแกรม Bookmark’2551 และ
น า Flash drive ท่ีใส่ฐานขอ้มูลกบัโปรแกรมเรียบร้อยแลว้มาแจกใหก้บัอาจารยผ์ูส้อน 
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3. อาจารยผ์ูส้อนลงโปรแกรม AccessDatabaseEngine(2007 Office System 
Driver) ก่อนเท่านั้น เพราะหากลง Bookmark’2551 ก่อนโปรแกรมจะไม่สามารถเปิดใช้
งานไดเ้ลย 

4. อาจารยผ์ูส้อนลงโปรแกรม Bookmark’2551 และเขา้สู่โปรแกรมโดยการ
พิมพเ์ส้นทางฐานขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และเลือกรายวิชาท่ีตอ้งการกรอกคะแนน  แลว้กรอก
คะแนนส่วนต่างๆ 

5. อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกขอ้มูล และสั่งพิมพ์ จากนั้นน าFlash drive และ
เอกสารท่ีสั่งพิมพ ์ส่งคืนฝ่ายทะเบียน 
 หน้าจอโปรแกรม Bookmark’2551 

 
ภาพท่ี 1 หนา้จอโปรแกรม Bookmark’2551 

 หน้าแรกของโปรแกรม ผูใ้ช้จะตอ้งกรอกเส้นทางฐานขอ้มูลให้ถูกตอ้ง หากมี
ขอ้ผิดพลาดผูใ้ชจ้ะไม่สามารถเขา้สู่โปรแกรมได ้และจะมีกล่องขอ้ความปรากฏข้ึนว่าไม่
พบฐานขอ้มูล ซ่ึงในส่วนน้ีจะพบปัญหาบ่อยเน่ืองจาก ไม่สามารถติดต่อฐานขอ้มูลได ้

 
ภาพท่ี 2 หนา้จอหลกัโปรแกรม Bookmark’2551 

 หน้าหลกั จะมีรายการเมนูให้คลิกเลือกวา่ผูใ้ชต้อ้งการกรอกส่วนใดก่อน จาก
รูปจะสังเกตไดว้่าการขยายหนา้จอสามารถขยายไดเ้ฉพาะส่วนกรอบนอกเท่านั้น หน้าจอ
ของโปรแกรมจริงๆ ดา้นใน ไม่สามารถขยายได ้
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ภาพท่ี 3 หนา้คะแนนรวมประเมินผล 

 คะแนนรวมประเมินผล คือ ส่วนท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอก คะแนนเก็บ คะแนนสอบ

กลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค ซ่ึงการกรอกจะตอ้งกดปุ่ม      ก่อนจึงจะสามารถ
กรอกขอ้มูลได ้จากภาพท่ี 3 จะมีปุ่มสั่งพิมพ ์4 ปุ่ม ซ่ึงใชปุ่้มใดก็ได ้ท าใหเ้กินความจ าเป็น  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส วนใหญ ร อยละ 94.1 เป นเพศหญิง ขณะท่ีเพศ
ชาย คิดเป็นร อยละ 5.9 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 35 ปี ร อยละ 54.3 รองลงมาคือ อายุ 26 – 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีวุฒิการศึกษาอยู ในระดบัปริญญาตรี ร อยละ 96.2 และ
ระดบัปริญญาโท ร อยละ 3.8 ส่วนใหญ่มีความถ่ีการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ 1 – 3 ช.
ม. คิดเป็นร้อยละ 59.7 และ 4 – 5 ช.ม. คิดเป็นร อยละ 38.4 
 ตอนท่ี  2 วิ เคราะห์ด้านความยาก - ง่ ายของวิ ธีการใช้งานโปรแกรม 
Bookmark’2551 พบวา่ 
 ค่าเฉล่ียของระดบัความยาก - ง่ายของวธีิการใชง้านโปรแกรม Bookmark’2551 
ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู ในระดับ ยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.06 เม่ือ
พิจารณาเป นรายขอ้ พบว า วิธีการกรอกขอ้มูล มีค าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เท ากบั 1.82 
รองลงมาคือ กล่องแจง้เตือนความผิดพลาดท่ีสังเกต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.92 และวิธีการสั่ง
พิมพ ์มีค าเฉล่ียเท ากบั 1.96 ตามล าดบั และโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัยาก ( X = 
2.06, S.D. = 0.322) 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ดา้นความตอ้งการของผูใ้ช้โปรแกรม Bookmark’2551พบว่

า 
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 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความตอ้งการของ
โปรแกรม Bookmark’2551 โดยรวมอยู ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 เม่ือพิจารณา
เป นรายหัวข้อ พบว่า ผูต้อ้งการให้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรมมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 รองลงมากคือ ตอ้งการให้มีคนช่วยกรอกขอ้มูล และตอ้งการเขา้สู่
ระบบดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และตอ้งการน าโปรแกรม Bookmark’2551 มาลง
ใช้กบัเคร่ืองส่วนตวัท่ีบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ตามล าดบั และโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.373) 
 ตอนท่ี 4 วิ เคราะห์ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู ้ใช้โปรแกรม 
Bookmark’2551 พบวา่ 

1. ดา้นการติดตั้งโปรแกรมและการเรียกใชง้านโปรแกรม 
1.1 โปรแกรมมกัข้ึนขอ้ความวา่ไม่พบฐานขอ้มูล 
1.2 เวลาเขา้โปรแกรมยาก ชอบข้ึนวา่หาฐานขอ้มูลไม่เจอ 

2. ดา้นความสะดวกในการจดัการขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
2.1 ตอนกรอกขอ้มูลตอ้งกดปุ่มกรอกก่อนทุกคร้ัง เลยท าใหก้รอกยาก 
2.2 ถา้ลืมกด Save งานหายหมดตอ้งเสียเวลาพิมพใ์หม่ 
2.3 ไม่มีตวัเตือนใหบ้นัทึกงาน 

3. อ่ืนๆ 
3.1 คู่มือการใชง้านไม่ละเอียด ไม่บอกเป็นขั้นตอน 

 
ลกัษณะปัญหาของระบบปัจจุบัน 

1. ผูส้อนตอ้งกรอกเอกสารรายวชิาท่ีสอนส่งใหก้บัฝ่ายทะเบียน ซ่ึงในส่วนน้ี
ฝ่ายวิชาการมีขอ้มูลอยู่แลว้ ฝ่ายวิชาการจะท าหน้าท่ีก าหนดผูส้อนกบัรายวิชาอยู่แล้ว แต่
เน่ืองจากใชฐ้านขอ้มูลคนละส่วนจึงไม่สามารถแชร์ขอ้มูลถึงกนัได ้

2. การติดตั้ งโปรแกรมเพื่อใช้งานต้องติดตั้ งทั้ งหมด 2 โปรแกรม คือ 
AccessDatabaseEngine (2007 Office System Driver) และ Bookmark’2551 จึงจะสามารถ
ใชง้านได ้และตอ้งติดตั้ง AccessDatabaseEngine (2007 Office System Driver) ก่อนเป็น
อนัดบัแรก หากไม่ท าตามขั้นตอน โปรแกรม Bookmark’2551 จะไม่สามารถใชง้านได ้

3. การเขา้สู่โปรแกรมตอ้งเช่ือมต่อฐานขอ้มูล โดยการใส่เส้นทางขอ้มูลลง
ในช่องเส้นทางฐานขอ้มูล ซ่ึงมกัมีปัญหาไม่สามารถเช่ือมต่อฐานขอ้มูลไดเ้สมอ 
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4. การกรอกขอ้มูลกรอกไดย้าก เน่ืองจากตอ้งคลิกเลือกปุ่มกรอกท่ีประจ าอยู่
ในแต่ละคอลมัน์ก่อนจึงสามารถเร่ิมกรอกได ้

5. ไม่มีระบบเตือนการบนัทึกงาน ผูใ้ชง้านสามารถปิดโปรแกรมไดโ้ดยไม่
ตอ้งบนัทึก ท าให้ลืมท าการสั่งบนัทึก จึงตอ้งท างานใหม่ทั้งหมด ถึงแมจ้ะไดท้  าไปแลว้ ท า
ใหเ้กิดปัญหาการท างานซ ้ าซอ้น เม่ือผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการบนัทึกก่อนปิดโปรแกรม 

6. การสั่งพิมพมี์ปุ่มสั่งพิมพห์ลายปุ่ม เม่ือสั่งพิมพแ์ต่ละปุ่ม ผลท่ีออกมาได้
เหมือนกนั 

7. ขนาดหน้าจอไม่สามารถปรับให้เขา้กบัคอมพิวเตอร์ได ้เช่น ไม่สามารถ
ใชก้บั Netbook ได ้

8. คู่มือการใชง้านมีรายละเอียดไม่ครบทุกฟังกช์ัน่ และไม่บอกเป็นขั้นตอน 
 
วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 
 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
 ยสูเคสไดอะแกรม จะแสดงถึงการใชง้านโปรแกรม โดยมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน
คือ แอ็คเตอร์และยูสเคส โดยท่ียูสเคสจะแสดงถึงขอบเขตของโปรแกรมท่ีก าลังสนใจ 
และแอค็เตอร์ คือ ส่ิงท่ีอยูน่อกโปรแกรมแต่เป็นผูใ้หอ้ะไรบางอยา่งแก่โปรแกรม อีกทั้งเป็น
ผูท่ี้รับผลลพัธ์จากโปรแกรมด้วย ในภาพรวมแลว้ ยูสเคสไดอะแกรมจะใช้เพื่อแสดงถึง
ความ สัมพนัธ์ระหว่างแอ็คเตอร์ท่ีใช้โปรแกรม และแสดงถึงฟังก์ชัน่การใชง้านหลกั ๆ ท่ี
ผูใ้ชส้ามารถใชง้านได ้

 
ภาพท่ี 4 ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
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ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

1. WMservertools 3.2 
2. Adobe Dreamweaver CS4 
3. EditPlus 3 
4. PHP (Hypertext Preprocessor) 
5. HTML (Hypertext Markup Language ) 

 
ความต้องการของระบบจัดการผลการศึกษา 

1. WindowXP, Window Vista, Window7 
2. Web Browser (Internet Explorer ,Mozilla Firefox ,Opera ,Netscape 

,Google chrome) 
 
ผลการพฒันา 

1. รวมระบบฝ่ายทะเบียน ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ เป็นระบบเดียวกัน 
เพื่อให้รวมเป็นฐานขอ้มูลเดียวกนั ท าให้อาจารยผ์ูส้อนไม่ตอ้งกรอกรายละเอียดงานสอน
ส่งใหก้บัฝ่ายทะเบียน  

2. สามารถเขา้ถึงระบบไดโ้ดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนๆ คือสามารถใช้
โปรแกรมพื้นฐานท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไปอยูแ่ลว้เพื่อเขา้สู่ระบบได ้

3. ระบบใช้เส้นทางฐานขอ้มูลอตัโนมติั ท่ีแน่นอนเป็นไปในทางเดียวกัน 
สามารถดูจากคู่มือการใชง้านได ้

4. ระบบสามารถกรอกขอ้มูลไดง่้ายข้ึน 
5. ระบบมีการเตือนบนัทึกขอ้มูลทุกคร้ัง เม่ือผูใ้ชลื้มบนัทึกขอ้มูล หรือกรณี

ท่ีผูใ้ชอ้อกจากระบบ เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการออกจากระบบ 
6. มีปุ่มฟังกช์นัเพียงพอกบัการใชง้าน เพื่อไม่ใหใ้ชพ้ื้นท่ีเกินความจ าเป็น  
7. หนา้จอระบบสามารถปรับขนาดเขา้กบัคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ ได ้
8. มีคู่มือการใชง้านท่ีมีครบทุกฟังกช์ัน่ และอธิบายเป็นขั้นตอนอยา่งละเอียด 

หน้าจอหลกัของระบบจัดการผลการศึกษา 
 ระบบจดัการผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
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 ส่วนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ ส าหรับอาจารย์ท่ีประจ าฝ่ายวิชาการ เพื่อใชใ้นการเพิ่ม
รายวชิาท่ีเปิดท าการสอนในแต่ละภาคเรียน แลว้ท าการก าหนดสิทธ์ิการสอนให้อาจารยแ์ต่
ละท่าน วา่สอนวชิาอะไร ระดบัใด และห้องใดบา้ง ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้จอหลกั 3 หนา้จอ 
ดงัน้ี 

1. หนา้เขา้สู่ระบบ (Login) เพื่อเขา้สู่ระบบอาจารยฝ่์ายวชิาการ 

 
ภาพท่ี 5 หนา้เขา้สู่ระบบใหม่ 

2. หนา้ก าหนดผูส้อน (Specify Teacher) เพื่อใชใ้นการก าหนดสิทธ์ิอาจารย์
ผูส้อนแต่ละท่าน วา่อาจารยแ์ต่ละท่านสอนวิชาอะไรบา้ง ท าให้อาจารยผ์ูส้อนไม่ตอ้งเขียน
เอกสารส่งฝ่ายทะเบียนอีก 

 
ภาพท่ี 6 หนา้ก าหนดผูส้อน 

3. หนา้ขอ้มูลรายวิชา (Manage Subject Data) เพื่อใชใ้นการเพิ่ม แกไ้ข และ
ลบรายวชิาต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนท าการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน  

 
ภาพท่ี 7 หนา้ขอ้มูลรายวชิา 

 ส่วนที่ 2 ฝ่ายอาจารย์ ส าหรับอาจารยผ์ูส้อนท่านต่างๆ เพื่อใช้ในการจดัการกบั

คะแนนต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้จอหลกั 3 หนา้จอ ดงัน้ี 

1. หนา้เขา้สู่ระบบ (Login) เพื่อเขา้สู่ระบบอาจารย ์

 
ภาพท่ี 8 หนา้เขา้สู่ระบบใหม่ 
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2. หน้าแสดงรายวิชาท่ีสอน (Process Class) เพื่อแสดงรายละเอียดของ
รายวิชาท่ีอาจารยไ์ดท้  าการสอนในภาคเรียนต่างๆ ซ่ึงในหนา้น้ีอาจารยผ์ูส้อนสามารถโอน
สิทธ์ิการสอนใหก้บันกัศึกษาฝึกสอนท่ีมาขออนุญาติสอนในแต่ละเทอมได ้

 
ภาพท่ี 9 หนา้แสดงรายวชิาท่ีสอน 

 
3. หนา้คะแนนรวมประเมินผล (Manage Evaluate Data) เพื่อใชส้ าหรับการ

คียค์ะแนนส่วนต่างๆ  

 
ภาพท่ี 10 หนา้คะแนนรวมประเมินผล 

 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ผูต้อบแบบสอบถามส วนใหญ เป
นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 35 ปี มีวุฒิการศึกษาอยู ในระดบัปริญญาตรี และส่วน
ใหญ่มีความถ่ีการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ 1 – 3 ช.ม. โดยเฉล่ีย 2.63 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ 

2. ความคิดเห็นของอาจายใ์นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 ประเมินใหร้ะดบัความยาก-ง่ายของโปรแกรม Bookmark’2551 มีค่า (X

= 2.06, S.D. = 0.32)และเม่ือพิจารณาแลว้โปรแกรม Bookmark’2551 อยูใ่นระดบัยาก 
3. ความคิดเห็นของอาจายใ์นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 ประเมินใหร้ะดบัความตอ้งการจากโปรแกรม Bookmark’2551 มีค่า ( X

= 3.97, S.D. = 0.373)และเม่ือพิจารณาแลว้ความตอ้งการในดา้นต่างๆ จากโปรแกรม 
Bookmark’2551 อยูใ่นระดบัมาก 
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อภิปรายผลการศึกษาและแนวทางแก้ปัญหา 
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ในโรงเรียน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ท่ีมีต่อโปรแกรม Bookmark’2551 
ในด้านต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ท าให้ผูศึ้กษามุ่งพฒันาและออกแบบระบบ
จดัการผลการศึกษา ดงัน้ี 
 ดา้นความยาก-ง่ายของโปรแกรม Bookmark’2551 ระบบจดัการผลการศึกษา
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ เน่ืองจากระบบใช้โปรแกรมท่ีมีมากับ
ระบบปฏิบติัการอยูแ้ลว้ วธีิการเขา้สู่โปรแกรมผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยการพิมพท่ี์อยู่
ของเวบ็ไซต์ การกรอกขอ้มูลและสั่งพิมพส์ามารถจดัท าไดง่้าย และมีการแจง้เตือนความ
ผิดพลาดในกรณีต่างๆ อีกทั้งยงัมีคู่มือการใชง้านท่ีอะเลียดเป็นขั้นตอน ท าให้ผูใ้ชส้ามารถ
ศึกษาวธีิการใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบจดัการผลการศึกษาน้ี พฒันาจากการน าฟังก์ชั่นของโปรแกรม 3 
โปรแกรม โดย 3 โปรแกรมน้ี จะประจ าอยูฝ่่ายต่างๆ คือ อาจารย ์วิชาการ และงานทะเบียน 
ท าให้ฐานข้อมูลมี 3 ส่วน และเก็บข้อมูลซ ้ ากัน ผูพ้ฒันาระบบจึงน ามารวมเป็นระบบ
เดียวกนั เพื่อให้ไดฐ้านขอ้มูลเดียวกนั ซ่ึงยงัมีโปรแกรมอ่ืนๆ อีกท่ีระบบยงัไม่ไดน้ ามารวม
ไว ้ หากสามารถน าโปรแกรมทั้งหมดท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลภายในโรงเรียน มา
รวมเป็นระบบเดียวกนัได ้ก็จะท าใหก้ารปฎิบติังานในแต่ละฝ่ายสอดคลอ้ง และต่อเน่ืองกนั
มากข้ึน 

2. ระบบจัดการผลการศึกษาน้ี ได้สร้างฟังก์ชันบางส่วนเพิ่มตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ เพื่อให้ระบบครอบคลุมการใช้งานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในอนาคตการจดัการ
รูปแบบการศึกษา อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้น การพฒันาระบบจดัการผลการศึกษาจึง
สามารถพฒันาเพิ่มข้ึน หรือเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบการจดัการเรียนกการสอนไดเ้สมอ 
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ระบบการจัดการองค์ความรู้พรรณไม้วงศ์ขิงในประเทศไทยผ่านเวบ็ 
 

วสุิทธ์ิ ฟูค า 
อรสา เตติวฒัน์ 
ปราณ ีนางงาม 

 
บทคัดย่อ  
 พรรณไมว้งศ์ขิงมีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะทางการแพทย ์แต่ปัจจุบนั

ขอ้มูลพรรณไมว้งศขิ์งในประเทศไทยถูกจ ากดัเฉพาะกลุ่มผูว้จิยัแต่ละพื้นท่ีไม่มีการแบ่งปัน

ข้อมูลระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ ท าให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาใช้งาน งานวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาระบบการจดัการองค์ความรู้เร่ืองพรรณไมว้งศ์ขิงใน

ประเทศไทย การวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฤกษศาสตร์จ านวน 7 คนผลจากการวิจยัพบว่า องค์

ความรู้มี 8 หมวดหมู่คือ ช่ือเรียก ลกัษณะทัว่ไปของพรรณไม ้สถานภาพ นิเวศวิทยา การ

กระจายพนัธ์ุ แผนท่ี และรูปภาพ ส่วนท่ี2 การพฒันาระบบ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนแรก

มาวเิคราะห์และออกแบบระบบดว้ยแผนภาพ use cases และพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม

การจดัการเน้ือหา Drupal ระบบน้ีช่วยใหผู้เ้ช่ียวชาญสามารถสร้างความรู้ใหม่ รวมทั้งเขา้ถึง 

แบ่งปัน และเผยแพร่ความรู้ท่ีมีอยู ่

ค าส าคัญ: การจดัการองคค์วามรู้, พรรณไมว้งศขิ์ง, เวบ็ 

 

บทน า 

 พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) จดัอยู่ในอนัดับ Zingiberaceae ตามระบบของ 

Hutchinson หรือ Scitamineae ตามระบบของ Bentham และ Hooker เป็นพืชลม้ลุกหลายปี

ท่ีมีล าตน้ใตดิ้นหรือเหงา้ (Rhizome) ล าตน้เหนือดินเป็นกาบใบท่ีหุ้มเป็นล าตน้เทียม บาง

ชนิดมีกาบใบสั้นและมีเพียง 2-3 ใบ จึงมกัเห็นแผน่ใบแบนราบติดกบัผวิดิน ใบเป็นใบเด่ียว

เรียงสลบัในระนาบเดียวกนั ดอกออกเป็นช่ออาจเกิดบนยอดของล าตน้เหนือดินหรือเกิด

จากเหงา้ โครงสร้างดอกมีการเปล่ียนแปลงดา้นววิฒันาการสูงพืชวงศขิ์งเป็นพืชท่ีมีกล่ินซ่ึง
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เกิดจากต่อมน ้ ามนัหอมระเหยอยูใ่นทุกส่วนของพืชโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเหงา้   (พวงเพ็ญ 

ศิริรักษณ์, 2539) มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร เป็นเคร่ืองเทศปรุงแต่งรสอาหารใชท้  าอาหาร 

สียอ้ม เคร่ืองส าอางและบางชนิดมีใบหรือดอกสวยงามสามารถปลูกเป็นไมด้อกไมป้ระดบั

และผลิตออกสู่ตลาดเพื่อเป็นสินคา้ออกต่างประเทศไดด้้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี

ความหลากหลายของพืชวงศ์น้ีสูง โดยมีพืชวงศ์ขิงท่ีได้รับการบนัทึกแล้ว 25 สกุล 270 

ชนิด ปัจจุบนัในประเทศไทยการศึกษาพรรณไมว้งศขิ์งมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายมีการศึกษา

เฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ ขอ้มูลพรรณไมว้งศ์ขิงยงักระจดักระจายมีการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ 

ข้อมูลพรรณไม้วงศ์ขิงย ังถูกจ ากัดอยู่ในกลุ่มผู ้วิจ ัย ไม่มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง

ผูเ้ช่ียวชาญด้วยกันเอง การตีพิมพ์อยู่ในวงแคบรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดใน

รูปแบบเอกสารเช่น เว็บเพจ เอกสารข่าว ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในเว็บ

เซิร์ฟเวอร์หน่ึงอาจมีเอกสารจ านวนมาก เวบ็เสิร์ชเอ็นจินในการสืบคน้ขอ้มูล เช่น Google, 

Yahoo ผลลพัธ์จากการสืบคน้ไดใ้นแต่ละคร้ังนั้นมีจ านวนมาก ซ่ึงเป็นทั้งขอ้มูลท่ีตอ้งการ

และข้อมูลไม่ต้องการผูใ้ช้งานต้องท าการคดัเลือกเอาเฉพาะท่ีตอ้งการอีกหลาย ๆ คร้ัง

จนกวา่จะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการจริง ๆ ท าใหเ้สียเวลาในการคดัเลือกเอกสารเป็นอยา่งมาก 

 ปัจจุบันเว็บเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยสร้างเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมและ

เผยแพร่องคค์วามรู้สามารถเขา้มาช่วยจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมความรู้ท่ีกระจาย

อยูใ่หเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ ใหเ้ป็นหมวดหมู่และเกิดการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าให้การ

สืบคน้เรียกดูขอ้มูลจึงเป็นไปไดง่้าย 

 ดงันั้นจากปัญหาขา้งตน้ผูว้ิจยัสนใจการศึกษาและพฒันาระบบการจดัการองค์

ความรู้พรรณไมว้งศขิ์งในประเทศไทยโดยใชเ้วบ็ให้ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างเน้ือหา การ

จดัหมวดหมู่เน้ือหา การควบคุมการเขา้ถึงเน้ือหา รวมทั้งรูปแบบการแสดงผล ด าเนินการ

พฒันาระบบดว้ยเวบ็แอปพลิเคชัน่ Drupal ท าให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีศึกษาวิจยัและบุคคลทัว่ไปสามารถน าไปสู่การจดัการ

องคค์วามรู้พรรณไมว้งศขิ์งในประเทศไทยใหไ้ดค้รอบคลุมรวมถึงพืชวงศอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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กรอบแนวคิด 

 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบแนวคิดในการวิจยัการพฒันารูปแบบ

การจดัการองคค์วามรู้พรรณไมว้งศขิ์งโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือการสร้างความรู้ 

การจดัเก็บและการสืบค้นความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการแสวงหาความรู้และมี

ขั้นตอนการจดัการองคค์วามรู้อีก 7 ส่วนยอ่ยไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การบ่งช้ีความรู้คือ การระบุ

ประเด็นท่ีจะศึกษา เช่น ศึกษาเร่ืองลกัษณะทัว่ไปของพรรณไม ้ศึกษาเร่ืองใกลเ้คียงหรือ

แตกต่างกนัระหวา่งสกุล ศึกษาเร่ืองประโยชน์ของพรรณไมเ้ป็นตน้ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้าง

และแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมขอ้มูลและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัประเด็นปัญหา

ท่ีก าหนด ขั้นตอนท่ี 3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ คือ   เม่ือได้ความรู้แล้วก็น ามาจดั 

หมวดหมู่ให้ชัดเจน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งเอกสาร 

หนงัสือ ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ คือ น าความรู้ท่ีไดจ้ดัเก็บเป็น

หมวดหมู่ไวแ้ล้วมาทบทวน กลัน่กรอง ให้มีความทนัสมยั ถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

ขั้นตอนท่ี 5 การเขา้ถึงความรู้ คือ มีการจดัช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ ให้มี

หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเขา้ถึง ความรู้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง ขั้นตอนท่ี 

6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ คือ การจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงในเวบ็พรรณไมมี้

ส่วนของกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ด (Webborard) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ตอบปัญหา และขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู้ คือ การใชค้วามรู้และพฒันาให้บุคคลท่ีสนใจหรือ

ตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพรรณไมว้งศขิ์งเขา้มาศึกษา ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดระบบการจดัการความรู้พรรณไมว้งศขิ์งในประเทศไทยผา่นเวบ็ 

 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

การจัดการองค์ความรู้ (KnowledgeManagement) 

 เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการรวบรวมความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวับุคคล (Tacit 

Knowledge) และความรู้ท่ีอยู่ตามเอกสารบทความต่าง ๆ หรือเรียกว่าความรู้ท่ีชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) ท่ีกระจดักระจายอยู่มากลัน่กรอง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและ

จดัเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาเผยแพร่แลกเปล่ียนและน าความรู้กลับมาใช้ได้อย่าง

รวดเร็ว ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาองคก์รหรือบุคลท่ีน าความรู้ไปใช้

  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ธนาวดี วรรษสกุล. (2551). จาการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการจดัการความรู้

ผา่นการส่ือสารบนเวบ็บล็อก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาบล็อกเกอร์ไทยส่วนใหญ่มี

วธีิการจดัการความรู้หรือเน้ือหาบนเวบ็บล็อกของตนเองอยา่งไร แนวคิดเร่ืองชุมชนปฏิบติั

เขา้มามีส่วนสนบัสนุนให้บล็อกเกอร์แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัและกนั และน าความรู้

นั้นไปใช้หรือไม่อย่างไร ผลการวิจยัพบว่า บล็อกเกอร์ไทยส่วนใหญ่มีวิธีจดัการความรู้
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หรือเน้ือหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ในเร่ืองการบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การ

ประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ การน าความรู้ไปใช ้

และปรับปรุงทบทวนความรู้ ผลวิจยัพบว่าบล็อกเกอร์ไทยมีวิธีการจดัการความรู้อยู่ใน

ระดบัมาก ในเร่ืองการเขา้ถึงและการเผยแพร่ความรู้โดดเด่นกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ กล่าวคือ อตัรา

การเติบโตขององค์ความรู้ภายในชุมชนบล็อกไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีส่วน

ร่วมในชุมชนของบล็อกเกอร์ยงัอยู่ในปริมาณน้อยและขาดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง

บล็อกเกอร์ดว้ยกนัเอง 

 สิริรัตน์ ประกฤติกรชัย. (2550). จากการศึกษาเร่ือง การสร้างต้นแบบออน

โทโลยีของพืชสมุนไพรไทย งานมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตน้แบบระบบออนโทนโลยี

ของพืชสมุนไพรไทยในงานน้ีได้สร้างโมเดลความรู้ โดยนิยามแนวคิดเก่ียวกับพืช

สมุนไพรในรูปคลาสและพรอพเพอร์ต้ีของออนโทโลยี โดยใช้โปรแกรมโปรทีเจในการ

สร้างและเก็บข้อมูลออนโทโลยีของพืชสมุนไพรท่ีผูว้ิจยัได้ออกแบบไว ้ซ่ึงเน้ือหานั้น

ครอบคลุมพืชสมุนไพรไทยท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ 27 

ชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอ้มูลพืชสมุนไพรถ่ายโอนในรูป OWL จากนั้น

ได้ฐานความรู้ในการสร้างซ่ึงสามารถใช้คน้หาไดท้ั้งขอ้มูลและแสดงความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลพืชสมุนไพรไทยกบัยาสามญัประจ าบา้น จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

โดยผู ้เ ช่ียวชาญ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมในด้าน

ความสัมพนัธ์การแบ่งหมวดหมู่ระบบออนโทโลย ีและดา้นการใชง้านกบัดา้นการแสดงผล

ของเวบ็แอปพลิเคชัน่อยูใ่นระดบัดี 

 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรรณไม้

วงศขิ์ง ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาพฤกษศาสตร์ นกัศึกษาและบุคคลท่ีสนใจ 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการในขั้นตอนการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อรวบรวมขอ้มูล

เก่ียวกบัพรรณไมว้งศขิ์ง โดยเลือกผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฤกษศาสตร์จ านวน 7 คนแบบเจาะจง 
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 2. ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย มีดังนี้ 

 1) ขั้นตอนการวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบพรรณไมว้งศขิ์งใน

ประเทศไทย โดยผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจาก เอกสาร หนงัสือ วารสาร และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปรียบเทียบขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์เอกสาร หนงัสือแลว้ท าการรวบรวม

แนวคิด เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยวิธีการ Check List และน ามาใชส้ร้างแบบ

สัมภาษณ์ แลว้น าแบบสัมภาษณ์ไปหาค่าความเท่ียงตรง IOC (Index of item objective)โดย

ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้จึงน าแบบสัมภาษณ์ท่ีประกอบดว้ย 3 

ส่วนคือ ส่วนแรกส่วนของขอ้มูลผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบั

พรรณไมว้งศขิ์งลกัษณะค าถามจะถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของพรรณไมว้งศขิ์ง เช่น ราก 

ล าตน้ ใบ ดอก ลกัษณะใกลเ้คียงและแตกต่างในระดบัสกุล แผนท่ี พิกดั ถ่ินก าเนิด วิธีการ

ขยายพนัธ์ุ การใชป้ระโยชน์ ส่วนท่ี 3 การน าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนการจดัการองคค์วามรู้

พรรณไม้วงศ์ขิง ลักษณะค าถามจะถามเก่ียวกับความเหมาะสมการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาจดัการองคค์วามรู้พรรณไมว้งศขิ์ง เทคโนโลยีการแชร์ขอ้มูล (Linked Data) 

ลกัษณะการสืบค้นขอ้มูลแบบ พิมพ์ขอ้ความและList รายการและค าถามเก่ียวกบัการ

ก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน จากนั้นท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างคือผูเ้ช่ียวชาญทาง

พฤกษศาสตร์จ านวน 7 คน โดยท าการสัมภาษณ์แลว้บนัทึกเสียงไว ้จากนั้นท าการถอดเทป

จากค าใหส้ัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาวเิคราะห์เชิงเน้ือหาและสรุปผลการวจิยั 

 2) ขั้นตอนการพฒันา โดยการน าผลสรุปจากการวิจยัเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์

ออกแบบ และสร้างฐานขอ้มูลเก่ียวกบัพรรณไมว้งศขิ์งให้ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างเน้ือหา 

การจดัหมวดหมู่เน้ือหา การควบคุมการเขา้ถึงเน้ือหา รวมทั้งรูปแบบการแสดงผล 

 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ ซอฟแวร์ท่ีน ามาใชใ้น

การพฒันาระบบประกอบด้วย โปรแกรม Drupal ในการจดัการเน้ือหาโดยมีโปรแกรม 

Apache ส าหรับเป็น Web Server โปรแกรม phpMyAdmin ส าหรับสร้างฐานขอ้มูล 

MySQL แลว้ใช ้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ใชใ้นการตกแต่งภาพ 
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ผลการวจัิย 

 ผลจากการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้น

พฤกษศาสตร์ จ านวน 7 คน พบวา่ในการออกแบบและพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้

พรรณไมว้งศขิ์งในประเทศไทยผา่นเวบ็ มี 8 หมวดหมู่คือ ช่ือเรียกพรรณไมป้ระกอบดว้ย 

ช่ือวงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามญั ช่ือพอ้ง ช่ืออ่ืนในท่ีน้ีผูเ้ช่ียวชาญหมายถึงช่ือเรียกตาม

ภูมิภาค แผนทีท่ี่ท  าการเช่ือมโยงกบั Google Map จะมีเฉพาะพรรณไมว้งศขิ์งท่ีพบไดท้ัว่ไป

ไม่ระบุในพรรณไม้ท่ีหายาก หรือใกล้สูญพันธ์ุ รูปภาพจะมีภาพถ่ายท่ีบอกลักษณะ

องคป์ระกอบโดยรวมของพรรณไมว้งศขิ์ง เช่น ลกัษณะของล าตน้ บริเวณท่ีออกดอก และ

มีภาพวาดลายเส้นใชบ้อกรายละเอียดท่ีภาพถ่ายไม่สามารถแสดงได ้เช่น ลกัษณะของขน

ของใบ ลกัษณะของราก ลักษณะทั่วไปของพรรณไม้วงศขิ์งซ่ึงจะกล่าวแยกในแต่ละระดบั

ทางอนุกรมวิธานคือ ระดบัวงศจ์ะกล่าวโดยกวา้ง ๆ ให้เห็นถึงลกัษณะทัว่ไปของพรรณไม้

วงศ์ขิง เช่น ราก ล าตน้ ใบ ดอก ระดบัสกุลจะกล่าวถึงสกุลแต่ละสกุลมีลกัษณะใกลเ้คียง

หรือแตกต่างกนัอยา่งไร และระดบัชนิดจะกล่าวถึงจุดเด่นของแต่ละพรรณไมว้งศขิ์งแต่ละ

ชนิด เช่น ลกัษณะของสีของดอก ลกัษณะของใบ สถานภาพจะประกอบดว้ย พบไดท้ัว่ไป 

หายาก ใกลสู้ญพนัธ์ุ นิเวศวิทยากล่าวถึงสภาพป่า ระดบัความสูงจากน ้ าทะเล การกระจาย

พนัธ์ุพรรณไมว้งศขิ์งจะพบมากไดใ้นเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การใช้ประโยชน์

พรรณไมว้งศขิ์งมีประโยชน์ทั้งทางดา้นสรรพคุณทางยา เป็นยาสมุนไพร ทางดา้นพรรณไม้

เศรษฐกิจเป็นไมด้อกไมป้ระดบั 

 ผลการพฒันาวิเคราะห์ระบบโดยการจดัการองคค์วามรู้พรรณไมว้งศขิ์งใน

ประเทศไทยผา่นเวบ็โดยใชห้ลกัการยเูอม็แอล (UML: Unified Modeling Language) ดงั

แสดงในภาพ 2 Use Cases Diagram และ ภาพ 3 Class Diagramของระบบการจดัการองค์

ความรู้พรรณไมว้งศขิ์งผา่นเวบ็ 
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ภาพที ่2 Use Cases Diagram  

 
ภาพที ่3 Class Diagram  

 

 ในส่วนสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) ผูว้ิจยัใช้หลกัการ 

Three-Tier Architecture Model มาใชเ้ป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบการจดัการองค์

ความรู้พรรณไมว้งศขิ์งผา่นเวบ็ ซ่ึงการท างาน 3 ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนท่ีแสดงเป็นเบราเซอร์

กบัผูใ้ชง้าน (Client) ส่วนเวบ็เซิฟเวอร์ (Web Server) และส่วนฐานขอ้มูล (Database) ดงั

แสดงในภาพท่ี 4 
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          User           Computer              Web Server             SQL Database 

Tier 1      Tier 2   Tier 3 

 

ภาพที ่4 Three-Tier Model ของระบบการจดัการองคค์วามรู้พรรณไมว้งศขิ์งผา่นเวบ็ 

 

 
ภาพที ่5 หนา้จอหลกัของเวบ็  

 
ภาพที ่6 หนา้จอแสดงการสร้างเน้ือหา 

 
ภาพที ่7 หนา้จอแสดงผลการสร้างเน้ือหา 
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ภาพที ่8 หนา้จอแสดงเวบ็บอร์ด 

 

 
ภาพที ่9 หนา้จอแสดงการจดัหมวดหมู่ 

 

การประเมินระบบ 

 จากการประเมินความเบ้ืองตน้โดยสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่านถึงความ

พึงพอใจการใช้งานระบบ พบว่าระดบัความพึงพอใจการใช้งานระบบในด้านการสืบคน้

ขอ้มูล และความสามารถของระบบในด้านการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ด้าน

ความสามารถในการแสดงผลอยู่ในระดบัพอใช้ แต่มีขอ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงในเร่ือง

การน าเสนอเน้ือหาใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัและพฒันาของระบบการจดัการองค์ความรู้พรรณไม้วงศ์ขิงใน

ประเทศไทยผ่านเว็บ โดยผูเ้ช่ียวชาญสามารถน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาจดัเก็บและน า

ความรู้ท่ีไดม้าเผยแพร่แก่บุคคลท่ีสนใจซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญ

ไดเ้ป็นอยา่งดีตั้งแต่ การสร้างเน้ือหาขอ้มูล การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญ

ดว้ยกนั การจดัหมวดหมู่เน้ือหาเพื่อความสะดวกในการใชง้าน และเผยแพร่ขอ้มูลซ่ึงไปใน
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ทิศทางเดียวกบังานวิจยัของธนาวดี วรรษสกุล และ สิริรัตน์ ประกฤติกรชัย โดยท่ีผูใ้ช้ก็

ไดรั้บประโยชน์โดยสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว เน้ือหาของขอ้มูลครอบคลุม มี

ความถูกตอ้งสมบูรณ์ และสามารถแลกเปล่ียนความรู้พรรณไม้วงศ์ขิงให้มีความเขา้ใจ

ตรงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการท าวิจยั โดยวตัถุประสงค์ของการท าวิจยัน้ี

เพื่อศึกษาและพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้เร่ืองพรรณไมว้งศขิ์งในประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในงานวิจยัน้ีเป็นระบบการจดัการองคค์วามรู้พรรณไมว้งศขิ์งในประเทศไทย

ผ่านเว็บ ระบบน้ียงัสามารถพฒันาไปยงัเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้ เช่น โมบายล์เทคโนโลย ี

เพื่อใหข้อ้มูลเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา และยงัสามารถพฒันาเป็นเวบ็เชิงความหมาย (Semantic 

Web) เพื่อใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลใหต้รงความหมายตรงประเด็นมากข้ึน 
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ระบบผู้เช่ียวชาญการบริการผู้ใช้สารสนเทศแบบอตัโนมัติ 
 

สุพจน์ พ่วงก าเหนิด 
                           จันทร์บูรณ์ สถิตวริิยวงศ์  

  
 
บทคัดย่อ 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญการบริการผูใ้ช้สารสนเทศแบบอตัโนมติัจดัท าข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาการใชง้านสารสนเทศภายในองคก์ร ผูว้ิจยัจึงพฒันาระบบน้ี

เสมือนเป็นระบบให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้สารสนเทศ (Helpdesk) โดยการเก็บรวบรวม

ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการศึกษา และจากประสบการณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญใน

รูปแบบฐานความรู้ (Knowledge base) ใช้กลไกลหาเหตุผลการอนุมานแบบเดินหน้า 

(Forward Chaining inference) สร้างกฎวิธีแกปั้ญหาโดยตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision tree) 

เพื่อช่วยในการตดัสินใจหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู่ ท  าให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือก

วธีิการแกไ้ขปัญหาการใชง้าน และฝากค าถามไวก้รณีท่ีไม่สามารถพบค าตอบท่ีตอ้งการได ้

ระบบน้ีมีการท างานในรูปแบบรับ-ใหบ้ริการ (Client-Server) และพฒันาเป็นเวบ็แอพพลิเค

ชนั พฒันาดว้ยภาษา PHP และใช ้MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล หลงัจากนั้นจะเป็นการ

ทดสอบประสิทธิภาพระบบงานโดยใชเ้ทคนิค Black box testing จากผูใ้ชร้ะบบงานจริง

โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ทสเกล ผลการทดสอบพบวา่

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 

แสดงวา่สามารถน าไปใชง้านในสถานการณ์จริงไดต่้อไป 

ค าส าคัญ: ระบบผูเ้ช่ียวชาญ, การบริการผูใ้ชส้ารสนเทศ 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยนอร์ทก รุง เทพเ ป็นสถาบันการศึกษา ท่ีจัดการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษา มีการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือช่วยให้การ

ใชง้านดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว และบรรลุเป้าหมาย แต่บุคลากร
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ภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานท่ีแตกต่างกัน บางส่วนขาด

ความรู้ และทกัษะในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแผนกสารสนเทศ  ซ่ึงท าหนา้ท่ี

ใหบ้ริการแกไ้ขปัญหางานดา้นสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลยั โดยสามารถแจง้ปัญหาการ

ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเอกสารขอรับบริการ ผ่านระบบโทรศพัท์ หรือระบบ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือบุคลลากรมีปัญหาในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงปัจจุบนัทาง

มหาวทิยาลยัควรมี Helpdesk (วิไลพร เฟ่ือง-เพช็ร, 2553) ท่ีสามารถตอบค าถาม และแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ให้บุคลากรไดซ่ึ้งปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่มกัจะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนแบบซ ้ าๆ 

และเคยเกิดข้ึนแล้ว แต่เน่ืองจากไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการแก้ปัญหาท่ีได้รับการ

แกไ้ขแลว้ ท าใหผู้ท่ี้แกไ้ขตอ้งเสียเวลาในการคน้หาวธีิการแกปั้ญหานั้นใหม่ หรือบางคร้ังมี

เจา้หนา้ท่ีของแผนกสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ท าให้ไม่สามารถแกปั้ญหาได้

ทนัท่วงที (มารีนา มะหะหมดั, 2554) 

 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบผู้เ ช่ียวชาญการให้บริการผู ้ใช้

สารสนเทศแบบอตัโนมติั ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยเห็นว่าหากแผนก

สารสนเทศมีการศึกษาวิธีการแก้ปัญหา และเก็บข้อมูลท่ีได้จากเจ้าหน้า ท่ีผู ้ซ่ึง มี

ประสบการณ์ในการแกปั้ญหามาจดัท าเป็นฐานความรู้ (Knowledge based) และมีการตอบ

ขอ้ค าถามท่ีผูใ้ช้สอบถามอย่างอตัโนมติัผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 

2551) จะท าให้ผูใ้ช้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทนัแก่ความตอ้งการ และ

สามารถสอบถามไดไ้ม่จ  ากดัเวลา หรือสถานท่ี อนัจะท าให้ลดปัญหาการขาดการให้บริการ

ของเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศท่ีมีจ านวนจ ากดัไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อนัจะ

ท าใหอ้งคก์ร หรือหน่วยงานเจริญรุดหนา้กา้วไกลต่อไป 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 ในการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญการบริการผูใ้ชส้ารสนเทศแบบอตัโนมติั ผูว้ิจยัได้

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี การวิเคราะห์ระบบงานเดิม การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงานใหม่ การพฒันาระบบงาน และ การประเมินระบบ 
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 1. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม  จากการศึกษาและทบทวนกระบวนการท างาน 

สามารถแสดงกระบวนการท างานของระบบงานไดด้งัภาพท่ี 1 

 

        

       �       

                      

        �                 �                   

           

    �       �      

 
ภาพที ่1 กระบวนการบริการผูใ้ชส้ารสนเทศ 

 จากการศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานสารสนเทศขอมหาวิทยาลัย                           

นอร์ทกรุงเทพ พบว่าผูใ้ช้บริการจะแจ้งขอ้มูลปัญหาการใช้งานผ่านทางโทรศพัท์ หรือ

แบบฟอร์มแจง้ปัญหาการใช้บริการของแผนกสารสนเทศ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีเม่ือได้รับขอ้มูล

ปัญหาการใช้งาน จะท าการตรวจสอบเบ้ืองต้นว่าข้อมูลปัญหาสามารถแก้ไขได้โดย

ผูใ้ช้บริการหรือไม่ กรณีท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองโดยผูใ้ช้บริการได ้ ทางเจา้หน้าท่ีจะ

โทรศัพท์เพื่อบอกวิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานเบ้ืองต้น กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหา

เบ้ืองตน้โดยผูใ้ช้บริการ ทางเจา้หน้าท่ีจะส่งผูเ้ช่ียวชาญไปแก้ไขปัญหาการใช้งานให้กบั

ผูใ้ชบ้ริการ 

 แต่อย่างไรก็ตามผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มักจะไม่พึงพอใจในการรับบริการ 

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาแกไ้ขปัญหามีจ านวนจ ากดั อีกทั้งยงัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ 
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ด้วย ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทนัเวลา อีกทั้งไม่สามารถให้บริการนอกเวลา

ท างานได ้ 

 2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่  การศึกษากระบวนการท างาน

ระบบงานใหม่ในส่วนน้ีจะเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด และก าหนด

ความส าคญัของแต่ละงานซ่ึงสามารถน าขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีสร้างเป็นฐานความรู้ของระบบ

ต่อไป ซ่ึงไดม้าจากการรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อก าหนด

ขอบเขตการด าเนินการและเป้าหมายของระบบในแต่ละดา้น  

 

Admin

Expert system of Automated IT Helpdesk 

Member

         

               

         

           

User

                    

           

            

<<include>>

<<include>>

<<Extends>>

 
 

ภาพที ่2 แผนภาพยสูเคสภาพรวมของระบบงาน 

จากภาพท่ี  2 จะเ ห็นว่า มีผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับระบบ ได้แ ก่  ส่วนผู ้ดูแลระบบ 
(Administrator) เป็นทั้งผูเ้ช่ียวชาญในการจดัเตรียมองคค์วามรู้ เรียกดูรายงานปัญหาการใช้
บริการท่ีพบบ่อย ก าหนดสิทธ์การเขา้ใช้งานระบบ ส่วนผูใ้ช้บริการ (User) จะตอ้งมีการ
ลงทะเบียนเพื่อสมคัรเป็นสมาชิกก่อน เม่ือไดรั้บการยนืยนัจากผูดู้แลระบบ ก็เปล่ียนสถานะ
เป็นสมาชิก (Member) ซ่ึงจะสามารถขอความช่วยเหลือ ฝากขอ้ปัญหาในการใชบ้ริการ 

3. การพัฒนาระบบงาน ด าเนินการโดยออกแบบสถาปัตยกรรมระบบผูเ้ช่ียวชาญ

ข้ึนเพื่อใชพ้ฒันาระบบ มีส่วนประกอบ 5 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ฐานความรู้ (Knowledge base) 
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กลไกการหาเหตุผลหรือเคร่ืองมืออนุมาน (Inference engine) ส่วนการส่ือสารกบัผูใ้ช ้

(Inference engine) ส่วนแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition module) ส่วนอธิบาย

เหตุผล (Explanation module) (ฮมัดี เจะ๊อารน, 2548) 

          
Knowledge base

                
Inference engine

                  
Knowledge acquisition module

            
Explanation module

                      

            
Member

                            
Admin

 
ภาพที ่3 สถาปัตยกรรมระบบผูเ้ช่ียวชาญการบริการผูใ้ชส้ารสนเทศแบบอตัโนมติั 

3.1 เก็บข้อมูล ปัญหาการใช้บ ริการสารสนเทศ จากบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ และน าขอ้มูลปัญหาส่งต่อยงัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาจดัเตรียมฐานความรู้ (Knowledge base) ไวใ้นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์สารมารถ

เขา้ใจ และสามารถประมวลผลได้ โดยมีการปรับปรุงขอ้ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาให้

ทนัสมยัอยูเ่สมอ (Jean-Louis Ermine, 1995) 

3.2 น าขอ้มูลปัญหา และวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์โดยใช้กลไก

การหาเหตุผลหรือเคร่ืองมืออนุมาน (Inference engine) เป็นส่วนของโปรแกรมท่ีใชใ้นการ

คิดหาเหตุผลโดยอาศยัความรู้จากฐานความรู้ขา้งตน้ เพื่อให้ไดว้ิธีแกไ้ขปัญหาออกมา โดย

ระบบน้ีจะใชว้ิธีการอนุมานแบบเดินหนา้ (Forward chaining inference) เป็นการน าขอ้มูล

ความจริงท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล โดยจะถูกเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขของกฎ ซ่ึงกฎท่ีเง่ือนไขตรง

กบัขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่ก็จะถูกปฏิบติัตามขอ้สรุป น าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาท าการสร้างกฎดว้ย

ตน้ไมต้ดัสินใจ 
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ภาพที ่4 แผนภาพตน้ไมต้ดัสินใจแสดงตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาสารสนเทศ 

จากภาพท่ี  4 แสดงตวัอย่างการแกไ้ขปัญหาปัญหาสารสนเทศ โดยสร้างกฎ

ดว้ยตน้ไมต้ดัสินใจ ใช้กระบวนการอนุมานแบบเดินหน้าในการแกไ้ขปัญหาสารสนเทศ 

อธิบายไดด้งัน้ี ระบบมีฐานความรู้ท่ีเป็นกฎของระบบอยู ่3 กฎ คือ กฎท่ี 1: ถา้ P1 แลว้ P2, 

กฎท่ี 2: ถา้ P2 แลว้ P3, กฎท่ี 3: ถา้ P3 แลว้ P4 และมีความหมายจริงเร่ิมตน้ของระบบ คือ 

P1 (C-1) เร่ิมแรก ระบบจะท าการตรวจสอบความจริงเร่ิมตน้ และพบวา่ตรงกบักฎท่ี 1 ซ่ึงมี 

P1 เป็นเง่ือนไข เม่ือตรวจสอบพบวา่ P1 เป็นจริง ดงันั้นระบบจะท าการสรุปภายใตก้ฎท่ี 1 

นัน่คือ P2 (M-1) จากนั้นก็ใชง้านกฎขอ้ถดัไป คือ กฎท่ี 2 มี P2 เป็นเง่ือนไข เม่ือตรวจสอบ

พบวา่มี P2 เป็นจริง ดั้งนั้นระบบจะท าการสรุปภายใตก้ฎท่ี 2 นัน่คือ P3 (W-1) จากนั้นก็จะ

ใชง้านกฎขอ้ถดัไปคือ กฎท่ี 3 มี P3 เป็นเง่ือนไข เม่ือตรวจสอบพบวา่มี P3 เป็นจริง ดงันั้น

ระบบจะท าการสรุปภายใตก้ฎท่ี 3 นั้นคือ P4 (1) วิธีการแกไ้ขปัญหาตามกฎท่ี 3 การ

อนุมานจะเป็นไปในลกัษณะเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนบรรลุเป้าหมาย หรือไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ 

(ยศกฤศ กาญจนัดา, 2553)  

3.3 ส่วนการส่ือสารกบัผูใ้ช ้(Inference engine) ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบน้ีมีการ

ท างานในรูปแบบรับ-ให้บริการ (Client-Server) และพฒันาเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน โดย

ค านึงถึงการโตต้อบระหวา่ง ผูใ้ชง้านกบัระบบ โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้ปัญหา แลว้ระบบ

จะท าการหาค าตอบใหแ้บบอตัโนมติั (เกล็ดแกว้ สุทธิบุตร และคณะ, 2555) 
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3.3.1 ได้พัฒนาให้สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

(Windows) เพื่อเป็นเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ท่ีให้บริการเคร่ืองลูกข่าย (Client) เพื่อเขา้มาใช้

ขอ้มูลได ้

3.3.2 Apache เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) พฒันาดว้ยภาษา PHP และ

ภาษา HTML 

3.3.3 จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 

3.3.4 การพฒันาระบบเครือข่ายใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows XP ข้ึนไป 

หรือระบบปฏิบติัการใดก็ไดท่ี้สามารถติดตั้งเวบ็บราวเ์ซอร์ (Web browser) 

3.4 ปัญหาท่ีผูใ้ช้บริการเรียกใช้งานบ่อยคร้ังถือเป็นปัญหาท่ีตอ้งแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน หรือเป็นปัญหาส าคญัขององคก์รดงันั้นระบบจะมีการออกรายงานขอ้ปัญหาท่ีพบ

บ่อยให้กบัเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญได้ ดงันั้นในส่วนน้ีจะเรียกว่า ส่วนแสวงหาความรู้ 

(Knowledge acquisition module) ช่วยในส่วนของผูเ้ช่ียวชาญในการนิยามฐานความรู้

ข้ึนมา รวมทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ (นพดล ปัญญาธิปัตย ,์ 

2555) 

3.5 เม่ือมีผูใ้ชบ้ริการไดว้ิธีการแกไ้ขปัญหา หรือค าตอบไม่เพียงพอระบบจะมี

เองทางใหฝ้ากขอ้ปัญหาไวใ้นระบบเพื่อเจา้หนา้ท่ี หรือผูเ้ช่ียวชาญจะมาตอบขอ้ปัญหาน้ีได้

ภายหลงัถือเป็นส่วนอธิบายเหตุผล (Explanation module) ของระบบท่ีมีค าตอบออกมาให้

ใชบ้ริการไดอี้กหน่ึงช่องทาง (วชิชุลาวณัย ์พิทกัษผ์ล, 2554) 

4. การประเมินระบบ  การทดสอบประสิทธิภาพระบบงานใช้เทคนิค Black 

Box Testing จากผูใ้ชร้ะบบงานจริงโดยผูใ้ชบ้ริการจ านวน 115  คน จากทั้งหมด 263 คน 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชท้ฤษฎีตารางสุ่มของ R.V. Krejcie and D.W. Morgan  ซ่ึง

ไดจ้ดัท าตารางระบุจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะสุ่มโดยใชส้ถิติคือค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใช้

แปลความหมายของการทดสอบ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้

แปลความหมายของขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์

ทสเกล โดยมีการทดสอบระบบ 4  ด้านดงัน้ี ด้านตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 

(Functional requirement test)  ดา้นการประมวลผลของโปรแกรมระบบ(Functional test) 
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เป็นการประเมินความถูกตอ้งในการท างานของระบบวา่สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม

กระบวนการ และขั้นตอนท่ีไดอ้อกแบบไว ้ ดา้นการติดต่อระหวา่งโปรแกรมระบบกบัผูใ้ช ้

(Usability test) เป็นการประเมินความยากง่ายในการใช้งาน และการประเมินความ

ปลอดภยัของระบบ (Security test) (ธงไชย ศรีนพคุณ, 2555) 

 

สรุปผล และอภิปรายผล 

งานวิจัยในการพัฒนาระบบผู้เ ช่ียวชาญการบริการผูใ้ช้สารสนเทศ แบบ

อัตโนมัติ  ได้พฒันาเป็นเว็บ แอพพลิเคชัน เสมือนเป็นระบบให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้

สารสนเทศ (Helpdesk)  มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการใชง้านสารสนเทศส าหรับ

บุคลากรเบ้ืองตน้ และยงัสามารถช่วยลดภาระงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศได ้

 

 
 

ภาพที ่ 5 หนา้จอแสดงตวัอยา่งการตอบขอ้ปัญหาอตัโนมติั 

จากภาพท่ี 5 หนา้จอแสดงตวัอยา่งการตอบขอ้ปัญหาอตัโนมติั โดยผูใ้ชบ้ริการ

ถือเป็นสมาชิก (Member) สามารถกดเลือกปัญหาเก่ียวกบัการใช้บริการสารสนเทศ เม่ือ

เลือกขอ้ปัญหาแลว้ระบบจะท าการประมวลผล และแสดงค าตอบการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการแบบอตัโนมติั 
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน ผลการประเมิน 

1. การตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.43 0.57 ระดบัดี 

2. การประมวลผมของโปรแกรม 4.37 0.73 ระดบัดี 

3. การติดต่อระหวา่งโปรแกรมกบั

ผูใ้ช ้

4.41 0.72 ระดบัดี 

4. ความปลอดภยัของโปรแกรม 4.47 0.71 ระดบัดี 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้านระบบ 

ผลการทดสอบพบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 แสดงว่าสามารถน าไปใชง้านในสถานการณ์จริงได้

ต่อไป 
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ผลกระทบการเสพติดเครือข่ายสังคมทีม่ีต่อประสิทธิภาพการท างาน 

เกีย่วกบัพนักงานสารสนเทศ 
  

อภิพร ดวงศิลา  
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและแสวงหาแนวทางป้องกนั และแกไ้ข

ในการใชง้านเครือข่ายสังคมเวบ็ประเภทเฟซบุค กลุ่มตวัอยา่งอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศในกรุงเทพ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พฤติกรรมดา้นท าให้เกิดสาระ/แรงบนัดาลใจ ตอ้งการ
พูดคุยกับเพื่อนผ่านเฟซบุค (การพูดคุย) ต้องการติดตามข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อ
บุคลากรในท่ีท างานผา่นเฟซบุค สามารถระบายความรู้สึกในท่ีท างานผา่นเฟซบุค ไดพ้บ
เพื่อนใหม่ๆ จากเฟซบุค เพิ่มช่องทางในการหางานใหม่ๆ จากเฟซบุค และสามารถพูดคุย
กบัสมาชิกในครอบครัว เหล่าน้ีลว้นเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการท างานทั้งส้ิน เป็นท าให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง จนท าใหเ้กิดความล่าชา้ และความผดิพลาดในการท างานได ้

 
บทน า 

การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการ
ประยกุตใ์ชง้านอยา่งกวา้งขวาง จนกล่าวไดว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัมนุษยไ์ม่ทางตรงก็ทางออ้ม ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารไดส้ร้างประโยชน์
ต่อวงการธุรกิจ นอกจากน้ีการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้สังคมโลกเป็นสังคม 
แบบไร้พรมแดน ผูค้นบนโลกนั้นสามารถติดต่อส่ือสารผา่นทางเครือข่ายทางสังคมไดห้มด 

การใชเ้ครือข่ายทางสังคมสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งแพร่หลายเพิ่มมากข้ึนซ่ึงก่อนหนา้

น้ีไดมี้การเล่นเวบ็ประเภทเครือข่ายทางสังคมไฮไฟว ์แต่กาลเวลาเปล่ียนไปท าให้เกิดการ

สร้างกลุ่มของบุคคลท่ีสนใจในทิศทางเดียวกนั และไดเ้ร่ิมมีการสร้างเวบ็ไซตท่ี์ตอบสนอง

ความตอ้งการเฉพาะกลุ่มข้ึนมา ในดา้นของเครือข่ายทางสังคมนั้น ไดเ้กิดข้ึนจากการสร้าง
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เวบ็ไซตข์องนกัเรียนท่ีเรียนในสถานท่ีเดียวกนั หรืออาจจะเรียกง่ายๆวา่ เป็นเวบ็ไซตข์อง

นักเรียนรุ่นหน่ึง ซ่ึงมีไวเ้พื่อสร้างประวติั ข้อมูลติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนข้อมูลท่ี

สนใจร่วมกนัระหวา่งเพื่อนในกลุ่มเท่านั้น 

ซ่ึงในปัจจุบนั เฟซบุค เร่ิมเขา้มามีอิทธิพลในประเทศมากข้ึน โดยเห็นวา่ การถูก

วิพากษว์ิจารณ์นั้น เป็นเร่ืองท่ีปกติ แต่หากมีการใชถ้อ้ยค าท่ีไม่เหมาะสม ก็เห็นวา่ เป็นการ

ไม่สมควร ในช่วงท่ีประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ขดัแยง้ในช่วงเดือนเมษายน และเดือน

พฤษภาคม ปีท่ีผ่านมานั้น เฟซบุค เป็นช่องทางในการส่ือสารท่ีท าให้เกิดกระแสในความ

เขา้ใจผดิ ในเร่ืองของข่าวต่างๆ ไม่วา่จะเป็นของฝ่ายใด เพราะมีการบอกต่อกนัอยา่งรวดเร็ว

ใน เฟซบุค วา่เกิดอะไรข้ึน ท่ีไหน อยา่งไร ข่าวท่ีเห็นบน เฟซบุค ถา้ไม่มี ล้ิงค ์ ของส านกั

ข่าวท่ีเช่ือถือได ้ข่าวนั้นก็ไม่น่าเช่ือถือแต่คนทัว่ไปนัน่ไม่ไดส้นใจหลงเช่ือไปกบัทุกข่าวท่ีมี

อยู ่ซ่ึงข่าวท่ีอยูบ่น เฟซบุค นัน่แตกต่างกบัข่าวของส านกัข่าวต่างๆ เพราะทุกส านกัข่าวนั้น

จะมีกองบรรณาธิการหรือผูก้รองข่าว ถา้ผูใ้ชง้านไม่มีการเช็คข่าวสารก่อนวา่เป็นความจริง

หรือไม่ก็ปักใจหลงเช่ือในข่าวนั้นๆ  

 จากกระแสนิยมในการเล่นเว็บประเภทเครือข่ายทางสังคมเฟซบุคน้ี ท าให้เกิด
พฤติกรรมในการเล่นท่ีแตกต่างกนัไป ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีเล่นเว็บประเภทน้ี ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายและเป็นท่ีนิยมอยู่ในขณะน้ี จึงท าให้ผูว้ิจ ัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี
เก่ียวกบัการเสพติดเครือข่ายทางสังคม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาผลกระทบการเสพติด
เครือข่ายทางสังคมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศมีวิธีด าเนินงาน
ตามล าดบัขั้นตอนในรายละเอียดดงัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 
2. ขอบเขตของการวจิยั 
3. สมมุติฐานในการวจิยั 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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จุดมุ่งหมายของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องกับ
สารสนเทศ 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงลบจากเครือข่ายทางสังคมเวบ็ประเภทเฟซบุคท่ีมีผล
ต่อการท างาน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางป้องกนัและแก้ไขในการใช้งานเครือข่ายทางสังคมเว็บ
ประเภทเฟซบุค 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศท่ีเล่นเวบ็
ประเภทเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เฟซบุค กรุงเทพ โดยไม่ทราบขนาด
ประชากรใช้สูตรของคอแครน ใช้ในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอน แต่
ทราบว่ามีจ  านวนมากและตอ้งการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ก าหนดระดบัความ
เช่ือมนัท่ี 95% และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาจ านวน 384 คน อยา่งไรก็ตามเพื่อป้องกนัความผิดพลาดอนัอาจจะเกิดข้ึน จึงได้
ก าหนดขนาดกลุ่มอยา่งเป็น 400 ตวัอยา่ง ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัคร้ัง
น้ีเท่ากบั 400 คน แลว้จึงท าการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก 
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑค์วามเตม็ใจ และยนิดีท่ีจะใหข้อ้มูล เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดท่ีก าหนด โดยจะโพสไปท่ีเวบ็แลว้ให้คนเขา้
มากรอกขอ้มูลของแบบสอบถาม 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 

1. ผูใ้ช้เฟซบุคท่ีมีสถานประกอบการแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ท างาน 

3. ผูใ้ชเ้ฟซบุคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความรู้สึกส่วนตวัเก่ียวกบั
ความผดิพลาดในระหวา่งท างานแตกต่างกนั 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตอ้งน ามาตรวจสอบและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ี

มีความสมบูรณ์ครบถว้น หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยบนัทึก

ขอ้มูลและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) เพื่อประมวลผลขอ้มูลทางสถิติส าหรับ

งานวจิยั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละตอน มีดงัน้ี  

1.  การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ดงัน้ี 
1.1  หาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 

1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา
สูงสุด สถานประกอบการ และรายไดต่้อเดือน และตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการท างาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน สถานท่ีใช้งานเฟซบุ
คบ่อยท่ีสุด การควบคุมการใช้งานเฟซบุคจากบริษทั การถูกตกัเตือนจาก
เจา้นายหรือผูบ้งัคบับญัชา และความรู้สึกส่วนตวักบัการใชเ้ฟซบุคระหวา่ง
การท างานแลว้ก่อให้เกิดผลเสีย 

1.2  หาค่าเฉล่ีย (Mean : X ) ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม 

1.3  หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ส าหรับวิเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม
การใชเ้ครือข่ายสังคม 

2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานดงัน้ี 
2.1  สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way Analysis of varience) ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และ 3 

2.2  สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั
ท่ีเป็นอิสระต่อกนั เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
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ผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลกระทบการเสพติดเครือข่ายทางสังคมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ

ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ สามารถอธิบายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

 1.  ผลจากการศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูเ้ล่นเฟซบุค (Facebook) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
      ชาย 202 50.50 
      หญิง 198 49.50 
รวม 400 100.00 
2. อาย ุ   
      21-25 ปี 80 20.00 
      26-30 ปี 183 45.75 
      31-35 ปี 85 21.25 
      ตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป 52 13.00 
รวม 400 100.00 DP
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ตารางที ่1 (ต่อ) การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูเ้ล่นเฟซบุค 

(Facebook) 

3. สถานภาพ   

      โสด 303 75.75 

      สมรส/อยูด่ว้ยกนั 91 22.75 

      หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 6 1.50 

รวม 400 100.00 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด   

      ต  ่ากวา่ หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 3 0.75 

      อนุปริญญา/ปวส. 19 4.75 

      ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 320 80.00 

      สูงกวา่ปริญญาตรี 58 14.50 

รวม 400 100.00 

5. สถานประกอบการ   

      ขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้ง (ภาครัฐ) 94 23.50 

      พนกังาน/ลูกจา้ง (ภาครัฐวสิาหกิจ) 95 23.75 

      หน่วยงานภาคเอกชน 211 52.75 

รวม 400 100.00 

6. รายไดต่้อเดือน   

      ต  ่ากวา่ หรือ เท่ากบั 15,000 บาท 106 26.50 

      15,001-25,000 บาท 155 38.75 

      25,001-35,000 บาท 85 21.25 

      35,000 บาทข้ึนไป 54 13.50 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงผลว่า ผูเ้ล่นเฟซบุคตอบแบบสอบถามจ านวน 420 คนส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี หรือ 

เทียบเท่า มีสถานประกอบการเป็นหน่วยงานเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท 

 2.  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายทางสังคม 

และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างาน 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายทางสังคม 

วตัถุประสงค์ในการเล่นเฟซบุค X  S.D. ระดบั 

1. การพกัผอ่นหยอ่นใจ/บนัเทิง 4.01 0.964 มาก 

2. ท าใหเ้กิดสาระ/แรงบนัดาลใจ 3.42 1.030 มาก 

3. ความถ่ีในการใชง้าน 3.76 1.042 มาก 

4. ตอ้งการพดูคุยกบัเพ่ือนผา่นเฟซบุค (การพดูคุย) 3.38 1.131 มาก 

5. ตอ้งการติดตามข่าวสารต่างๆ 3.63 1.017 มาก 

ผลรวมของทศันคติวดัวตัถุประสงคใ์นการเล่นเฟซบุค 3.64 1.063 มาก 

การรับรู้สารสนเทศหรือข่าวสารผ่านทางเฟซบุค X  S.D. ระดบั 

1. ท่านสามารถรับรู้กิจกรรมต่างๆ ของท างานจากเฟซบุค 3.01 1.100 ปานกลาง 

2. ท่านสามารถติดต่อบุคลากรในท่ีท างานผา่นเฟซบุค 3.03 1.120 ปานกลาง 

3. ท่านสามารถระบายความรู้สึกในท่ีท างานผา่นเฟซบุค 2.73 1.225 ปานกลาง 

ผลรวมของทัศนคติวดัการรับรู้สารสนเทศหรือข่าวสารผ่านทาง

เฟซบุค 

2.92 1.156 ปานกลาง 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับผ่านทางเฟซบุค X  S.D. ระดบั 

1. ท่านไดพ้บเพ่ือนใหม่ๆจากเฟซบุค 3.28 1.089 ปานกลาง 

2. ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากเฟซบุค 2.91 1.073 ปานกลาง 

3. เพ่ิมช่องทางในการหางานใหม่ๆจากเฟซบุค 2.14 1.118 นอ้ย 

4. ท่านสามารถท าธุรกิจ/หารายไดเ้พ่ิมเติม 2.08 1.162 นอ้ย 

5. ท่านสามารถพดูคุยกบัสมาชิกในครอบครัว 2.65 1.225 ปานกลาง 

6. ช่วยสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูร่้วมงานไดดี้ข้ึน 3.04 1.005 ปานกลาง 

7. ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานได ้ 2.22 1.035 นอ้ย 

ผลรวมของทศันคติวดัประโยชน์ท่ีไดรั้บผา่นทางเฟซบุค 2.62 1.188 ปานกลาง 
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       จากตารางท่ี 2 แสดงผลวา่ ผูใ้ชเ้ฟซบุค (Facebook) มีวตัถุประสงคใ์นการเล่นโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูเ้ล่นมีวตัถุประสงคใ์นการเล่นเฟซบุคท า

ให้เกิดการพกัผอ่นหยอ่นใจ/บนัเทิง ท าให้เกิดสาระ/แรงบนัดาลใจ ตอ้งการใชง้านเฟซบุค

บ่อยๆ ตอ้งการพูดคุยกับเพื่อนผ่านเฟซบุคและตอ้งการติดตามข่าวสารต่างๆ การรับรู้

สารสนเทศหรือข่าวสารผ่านทางเฟซบุคโดยรวม พบวา่ ผูเ้ล่นเฟซบุค (Facebook) มีการ

รับรู้สารสนเทศหรือข่าวสารผ่านทางเฟซบุคโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ สามารถรับรู้กิจกรรมต่างๆ ของท่ีท างานจากเฟซบุค ติดต่อบุคลากรในท่ี

ท างานผา่นเฟซบุค และระบายความรู้สึกในท่ีท างานผา่นเฟซบุค อยูใ่นระดบัปานกลาง วดั

ประโยชน์ท่ีไดรั้บผ่านทางเฟซบุคโดยรวม พบว่า ผูเ้ล่นเฟซบุค (Facebook) ไดพ้บเพื่อน

ใหม่ๆ สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากเฟซบุค สามารถพดูคุยกบัสมาชิกในครอบครัว ช่วย

สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูร่้วมงานไดดี้ข้ึน อยูใ่นระดบัปานกลาง เพิ่มช่องทางในการหา

งานใหม่ๆจากเฟซบุค สามารถท าธุรกิจ/หารายไดเ้พิ่มเติม และช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน

การท างานได้ อยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชฎาภรณ์ รังสีประเสริฐ 

(2552) ไดก้ล่าววา่ ส่วนใหญ่ตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ และแรงบนัดาลใจ เน่ืองจากการเล่น

เครือข่ายทางสังคมเวบ็ประเภทเฟซบุคนั้น ส่วนมากเนน้ไปทางพูดคุย ติดต่อส่ือสาร และมี

การอพัเดทตวัเองตลอดเวลาดงันั้นจึงท าใหเ้กิดความพกัผอ่นหยอ่นใจ และแรงบนัดาลใจ  

 พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายทางสังคมกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างาน พบวา่ ผู ้

เล่นเฟซบุค (Facebook) มีพฤติกรรมในการใชโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ การเล่นเฟซบุคท าให้เกิดการพกัผอ่นหยอ่นใจ/บนัเทิง ท าให้เกิดสาระ/แรง

บนัดาลใจ ตอ้งการใช้งานเฟซบุคบ่อยๆ ตอ้งการพูดคุยกบัเพื่อนผ่านเฟซบุคและตอ้งการ

ติดตามข่าวสารต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก ทศันคติวดัการรับรู้สารสนเทศหรือข่าวสารผา่นทาง

เฟซบุคโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สามารถรับรู้กิจกรรม

ต่างๆ ของท างานจากเฟซบุค ติดต่อบุคลากรในท่ีท างานผา่นเฟซบุค และระบายความรู้สึก

ในท่ีท างานผา่นเฟซบุค อยูใ่นระดบัปานกลาง ทศันคติวดัประโยชน์ท่ีไดรั้บผา่นทางเฟซบุค

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ไดพ้บเพื่อนใหม่ๆ สามารถ

คน้หาขอ้มูลข่าวสารจากเฟซบุค สามารถพูดคุยกบัสมาชิกในครอบครัว ช่วยสร้างสัมพนัธ์
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อนัดีระหวา่งผูร่้วมงานไดดี้ข้ึน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นเพิ่มช่องทางในการหางาน

ใหม่ๆจากเฟซบุค สามารถท าธุรกิจ/หารายไดเ้พิ่มเติม และช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ท างานได ้อยูใ่นระดบันอ้ย 

 3.  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ท างาน ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม ทางดา้นการพกัผอ่น

หยอ่นใจ/บนัเทิง ความถ่ีในการใชง้าน สามารถรับรู้กิจกรรมต่างๆของท่ีท างานจากเฟซบุค 

สามารถท าธุรกิจ/หารายไดเ้พิ่มเติม ช่วยสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูร่้วมงานไดดี้ข้ึน และ

ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานได ้ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างาน

ทางดา้นช่วงเวลาท่ีใช้เฟซบุคบ่อย หมายความว่า ตวัแปรดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใช้

เครือข่ายสังคม ทางดา้นท าให้เกิดสาระ/แรงบนัดาลใจ ตอ้งการพูดคุยกบัเพื่อนผา่นเฟซบุค 

(การพูดคุย)  ตอ้งการติดตามข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อบุคลากรในท่ีท างานผ่านเฟซบุค 

สามารถระบายความรู้สึกในท่ีท างานผา่นเฟซบุค ไดพ้บเพื่อนใหม่ๆจากเฟซบุค สามารถ

คน้หาข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุค เพิ่มช่องทางในการหางานใหม่ๆจากเฟซบุค สามารถ

พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว และช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานได้ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก กล่าวคือ หากผูใ้ชเ้ฟซบุคมีพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสังคม ทางด้านเหล่าน้ีจะท าให้มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท างานทางด้าน

ช่วงเวลาท่ีใชเ้ฟซบุคบ่อยลดลงในระดบัต ่ามาก 

 4.  ระดบัการศึกษามีผลต่อความรู้สึกส่วนตวัเก่ียวกบัความผิดพลาดในระหว่าง
ท างาน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดบัการศึกษามีผลต่อความรู้สึกส่วนตวัเก่ียวกบัความ
ผดิพลาดในระหวา่งท างาน 
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ข้อเสนอแนะในการควบคุมการใช้งาน 
จากผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้ ท าให้ทราบถึงสถานประกอบการมีผลต่อพฤติกรรม

การใชเ้ครือข่ายสังคมอยา่งไร พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการท างานอยา่งไร และระดบัการศึกษามีผลต่อความรู้สึกส่วนตวัเก่ียวกบัความ

ผดิพลาดในระหวา่งท างานอยา่งไร ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 

 1.  ผูเ้ล่นเฟซบุคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบั

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า มีสถานประกอบการเป็นหน่วยงานเอกชน มี

รายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท จะเห็นไดว้า่ผูเ้ล่นส่วนใหญ่เป็นวยัท างานท่ีมีเงินเดือน

ระดบัปานกลางซ่ึงเป็นวยัท่ีเป็นก าลงัส าคญัขององคก์ร ดงันั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานอนัเน่ืองมาจากการเล่นเฟซบุค องคก์รควรมีนโยบายจ ากดัการเขา้ใจเฟซบุคในเวลา

ท างาน เช่นโดยอาจจะให้เล่นได้เฉพาะก่อนเร่ิมงาน พกัเท่ียง และหลงัเลิกงาน หรือใช้

ซอฟตแ์วร์ควบคุมการเขา้ถึงเฟซบุค  

 2.  สถานประกอบการของผูเ้ล่นเฟซบุคจะมีผลในดา้นของการระบายความรู้สึกใน

ท่ีท างานผา่นเฟซบุค ซ่ึงในดา้นน้ีอาจท าให้องคก์รเกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียง ดงันั้นองคก์ร

อาจจะมีการป้องกนัโดยไม่อนุญาตใหเ้ล่นเฟซบุคในท่ีท างานเพื่อบรรเทาความเส่ือมเสียใน

ขณะท่ีปฏิบติังาน ส่วนในดา้นของการคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากเฟซบุคและช่วยแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนในการท างานได ้ ด้านน้ีมีผลกระทบในด้านดีของการท างาน ท าให้ผูป้ฏิบติังาน

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได ้

 3.  ผู ้เล่นเฟซบุคท่ีมีวตัถุประสงค์ในการท าให้เกิดสาระ/แรงบันดาลใจนั้ นมี

แนวโนม้การเขา้ใชง้าน 

เฟซบุคบ่อย อาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ดงันั้นควรจ ากดัเวลาหรือตั้งเวลา

ใหผู้เ้ล่นเฟซบุคใชง้าน เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดกบังาน 

4.  ผูเ้ล่นเฟซบุคท่ีตอ้งการพูดคุยกบัเพื่อนผ่านเฟซบุคนั้นมีแนวโน้มการเขา้ใช้งานเฟซบุ

คบ่อย ท าใหง้านอาจเกิดความล่าชา้ และเน่ืองจากเฟซบุคเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีผูเ้ล่นสามารถคุย

กบัเพื่อนได้ทัว่โลก ดงันั้น ควรจ ากดัการพูดคุยเฉพาะในท่ีท างานโดยการใช้ซอฟแวร์ท่ี

สามารถพดูไดเ้ฉพาะเร่ืองงานและภายในองคก์รเท่านั้น เช่น ใช ้Message Popup เป็นตน้ 
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 5.  ผูเ้ล่นเฟซบุคส่วนใหญ่ไม่ทราบข่าวสารต่างๆจากบริษทัท าให้ความถ่ีในการใช้

งานเฟซบุคมีน้อย ดังนั้น บริษทัหรือหน่วยงานควรมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและ

ข่าวสารให้พนักงานทราบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้พนักงานทราบทัว่กันและอาจจดักลุ่ม

สนทนาภายในบริษทัเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีท าให้บริษัทหรือหน่วยงานมีความ

แขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน 
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การพฒันาระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต  

 
อลงกรณ์ อมัพุช  

ศักดิ์ชาญ  เหลอืงมณีโรจน์ 
อญัวณ์ี  ไชยวชิระกมัพล 

วภิาสิทธ์ิ  หิรัญรัตน์ 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการประเมินผลการจดัการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีขอบเขตของการพฒันาระบบภายใตแ้บบประเมินการ
จดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้งานต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัศึกษา 
จ านวน 15 คน และเจา้หนา้ท่ีจ านวน 7 คน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   
ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการวิจยัพบวา่ ระบบสามารถ
รองรับการใช้งานการประเมินผลการเรียนการสอนได้ตามขอบเขตของการพฒันาได้
ทั้งหมดและท าให้สะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอน  นอกจากน้ีพบว่า  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( ̅=4.05) และระดบัความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( ̅=4.31) กล่าวโดยสรุปงานวิจยัน้ีระบบสามารถลดภาระงานและการใช้บุคลากรในการ
ประเมินการสอน  และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษา น าไปสู่การบริหารจดัการ
องคก์รท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
ค าส าคัญ:  ระบบประเมินการจดัการเรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอน  
 
บทน า 
 เน่ืองจากระบบการประเมินการสอนรายวิชาของครูระบบเดิมเป็นการประเมินการ
สอนในรูปแบบเอกสารหรือแฟ้มขอ้มูล  ในการจดัการประเมินแต่ละคร้ังนั้นจะเกิดปัญหา
ในเร่ืองของ     การรบกวนเวลาเรียนของนกัศึกษา  ขดัจงัหวะการเรียนการสอนท าให้เสีย
บรรยากาศในการเรียน ท าให้นักศึกษาไม่มีความตั้งใจท่ีจะประเมินในช่วงเวลาดงักล่าว 
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ส่งผลให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของการประเมิน อีกทั้งนกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้
เรียนในคาบเรียนนั้นก็ไม่ไดป้ระเมินครูผูส้อนในรายวิชานั้นดว้ยและในกรณีท่ีองคก์รมีครู
อาจารยจ์  านวนมากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการประเมิน ท าให้การประเมินการสอนรายวิชา
ในคร้ังท่ีผ่านๆ มาไม่สามารถให้นกัศึกษาประเมินการสอนไดค้รบทุกคน เห็นไดจ้ากการ
สุ่มใหน้กัศึกษาประเมินแบบเจาะจงท าใหข้อ้มูลจากการประเมินไม่มีครอบคลุม 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว  โครงการน้ีจึงได้มีแนวความคิดท่ีจะน า
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบการประเมินการสอนรายวิชา โดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยในการเก็บขอ้มูลท่ีมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในด้าน   การท างานทั้งช่วยลดขั้นตอนในการท างาน  ลดภาระการ
ท างานของบุคลากรและเจา้หนา้ท่ี  ลดงบประมานในการจดัการประเมิน นกัศึกษาท่ีไม่ได้
เขา้เรียนสามารถประเมินครูอาจารยไ์ด ้       ท  าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อคณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตสุรินทร์ 
 
วตัถุประสงค์ 
 1 เพื่อพฒันาระบบการประเมินผลการจดัการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตสุรินทร์ 
 2   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน 
 
ทฤษฎี/ วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
1 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย กล
ยุทธ์การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) ยุทธศาสตร์การด าเนิน
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐของประเทศไทยประกอบดว้ยยุทธศาสตร์หลกั 5 
ยุทธศาสตร์ ท่ีครอบคลุมประเด็นเร่ืองการวางแผนงบประมาณ องค์กร บุคลากร และ
ระบบงาน ดงัน้ี ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาการบริหารภาครัฐ ประกอบดว้ยมาตรการในการ
จดัให้มีมาตรฐานกลางดา้นซอฟท์แวร์ภาครัฐ   และมาตรการมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลงานบริหารหลกั 5 งาน (back office) ตามกฎหมายไดแ้ก่ งานสารบรรณ 
งานพสัดุ งานบุคลากร งานการเงินและบญัชีงานงบประมาณ รับผิดชอบพฒันาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสรสนเทศ
แห่งชาติ, 2545) 
 ในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องศึกษาถึงขั้นตอนในการ
บริหารงานขององคก์รเป็นหลกั มีการวางแผนการด าเนินงาน  (Plan) การปฏิบติัตามแผน 
(Do) การประเมินแผน/ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไ้ข (Adjust)  
 ดังนั้นในพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการประเมินผลการจัดการสอนของ
อาจารยจึ์งส่วนหน่ึงของการบริหารงานขององค์กรท่ีมีคุณภาพ (PDCA) และตอบสนอง
ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย 
2  การประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีระบบเดิม 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน, 2554) 
2.1 รูปแบบของการประเมิน 
 การประเมินผลการจดัการสอนของอาจารยค์ณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปี
การศึกษา 2552 ในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการประเมินผลสรุป (Summative program evaluation) 
เป็นการประเมินเบ็ดเสร็จเม่ือส้ินสุดการจดัการสอน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผล
กระบวนการจัดการสอนของอาจารย์ผู ้สอน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ 
2.2 ขอบเขตของการประเมิน 
  ประชากรท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี ได้แก่  อาจารยผ์ูส้อน จ านวน  97 คน  และ
นักศึกษา  10  สาขาวิชาทุกระดับชั้ นปี จ  านวน 2,328 คน ในคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2552   
 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ีประกอบดว้ย  1) บุคคล ไดแ้ก่ นกัศึกษาและ
อาจารยผ์ูส้อน  2) เอกสาร ไดแ้ก่ ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  3) กิจกรรม ไดแ้ก่ 
การบริหารจดัการและกระบวนการจดัการสอน  
 ตวัแปรท่ีใช้ในการประเมินโครงการสอนเป็นตวัแปรด้านผลผลิตของโครงการ 
เ ม่ือส้ินสุดการจัดการสอนของอาจารย์  ได้แก่  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนทั้ง 3 ด้าน  คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย  และด้าน
ทกัษะพิสัย   
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 ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการประเมินในคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงก่อน
สอบปลายภาค 4 สัปดาห์ 
2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการจดัการสอนของอาจารย ์คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลย ี   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2552  ในคร้ังน้ีเป็นแบบประเมินผลซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาดงัน้ี   
 2.3.1 คณะกรรมการประเมินผลน าแบบประเมินผลการจดัการสอนของอาจารย ์ท่ี
สร้างไวจ้  านวน 20 ขอ้ มาวิเคราะห์เน้ือหาให้มีลกัษณะร่วมสามารถใช้กบัการจดัการเรียน
การสอนของอาจารยทุ์กสาขาวิชา ไดแ้บบประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
จ  านวน 12 ขอ้ 
 2.3.2 คณะกรรมการประเมินผลน าแบบประเมินผลการจดัการสอนของอาจารยท์ั้ง 
12 ขอ้  มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความชดัเจนของส านวนภาษา ขดัเกลาส านวนของ
ภาษาใหส้ั้นกระชบั  ไดใ้จความใหเ้ป็นแบบประเมินท่ีสมบูรณ์ 
 2.3.3 ฝ่ายวิชาการและวิจยั ประสานความร่วมมือกบัแผนกงานเอกสารการพิมพ์
ด าเนินการจดัพิมพแ์ละจดัท าส าเนาตามจ านวนอาจารยท่ี์จะประเมินผล 
 2.3.4 น าคะแนนการประเมินมาแปลความหมาย โดยก าหนดค่าการแปล
ความหมายของค่าเฉล่ียของน ้าหนกัระดบัการประเมินผลไว ้ ดงัน้ี   
 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
 3.51-4.50 หมายถึง มาก  
 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง นอ้ย  
 1.00-1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 แสงอุทยั  มอโท (2547) ไดว้ิจยัเพื่อพฒันาระบบประเมินออนไลน์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัและท าการวิจยัเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบประเมิน ผลการวิจยัพบว่าระบบสามารถประเมิน
การสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผล สืบคน้ท ารายงานได ้
นอกจากน้ียงัพบว่า ผูใ้ช้งานกลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ส าหรับกลุ่มเจา้หนา้ท่ี อาจารย ์ผูบ้ริหารพบวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
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 วรารัตน์ นิยมค่า และคณะ (2546) ได้วิจยัและพฒันาระบบประเมินการสอน
ออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ต โดยดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลการลงทะเบียนของนกัศึกษา มาใช้
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผลการวิจยัพบว่า ระบบสามารถคน้หาขอ้มูลการลงทะเบียนไดอ้ย่าง
ควบถว้น รวมทั้งขอ้มูลอาจารย ์ขอ้มูลนกัศึกษา และขอ้มูลวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน
ได ้ระบบยงัสามารถประเมินผลการสอน ประมวลผลและแสดงผลการประเมินการสอนได้ 
 สรุปจากงานวิจัยข้างต้นระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ควร
ด าเนินการโดยผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  และขอ้มูลพื้นฐานของนกัศึกษาควรดึงมาจากฐานขอ้มูลของการลงทะเบียนเรียน 
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาทุกระดบัชั้นปี ในคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี จ  านวน 7 คน และนกัศึกษา จ านวน 15 คน  คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
2 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้(information requirements) 
ดงัภาพท่ี 1 

 
 จากภาพท่ี 1 พบว่า เจา้หน้าท่ีด าเนินการเตรียมขอ้มูลเพื่อใช้ในการประเมินการ
เรียนการสอน ประกอบดว้ย ขอ้มูลผูส้อน  ขอ้มูลพื้นฐาน  ขอ้มูลแบบประเมิน และขอ้มูล
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ภาพที ่1 วเิคราะห์ context diagram ของระบบ 
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การลงทะเบียนจากระบบ ESS  นอกจากน้ีนกัศึกษามีหนา้ท่ีในการกรอกขอ้มูลการประเมิน  
เพื่อใหร้ะบบสามารถรายงานผลการประเมินสู่เจา้หนา้ท่ีต่อไปได ้
 การออกแบบระบบมีขอบเขตได้แก่  ระบบสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้   โดยก าหนดให้  1) บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นกัศึกษาไม่สามารถประเมิน
การสอนได ้ 2) นกัศึกษาสามารถประเมินการสอนไดใ้นวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเท่านั้น  3) 
กรณีท่ีนกัศึกษาถอนรายวิชา นกัศึกษาจะไม่สามารถประเมินการสอนในรายวิชานั้นได ้ 4) 
นกัศึกษาสามารถประเมินการสอนไดต้ามช่วงวนัเวลาท่ีผูดู้แลระบบก าหนด  และหลงัจาก
เพิ่ม-ถอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาเรียบร้อยแลว้  และ 5) ขอ้มูลพื้นฐาน และขอ้มูล
การลงทะเบียนเรียนเป็นขอ้มูลจากระบบบริการการศึกษา (ESS) 
3 ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบประเมินการสอนตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ไดแ้ก่   1) ภาษาท่ีใช ้ คือ PHP (PHP: Hypertext 
Preprocessor) เป็นภาษาสคริปต์ท างานฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ และ AJAX (Jquery)  เป็นภาษา
สคริปตท์  างานฝ่ังผูใ้ชง้าน   2) ฐานขอ้มูลใช้ไดแ้ก่ Oracle ซ่ึงมีความสามารถโดด
เด่นในดา้นการจดัการฐานขอ้มูล มีความน่าเช่ือถือสูง ซ่ึงเป็นลิขสิทธ์ิของบริษทัออราเคิล  
3)  เวบ็เซิร์ฟเวอร์ คือ Apache เป็นโอเพ่นซอร์สท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บโฮมเพจและส่งค่า
ไปยงับราวเซอร์ท่ีมีการเรียกเขา้ไปเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีเก็บโฮมเพจนั้น   
 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งส่วนของการพฒันาออกเป็นส่วนย่อย ไดแ้ก่  1)  ส่วนของเจา้หน้าท่ี  
และ 2)  ส่วนของนกัศึกษา  
4 ขั้นตอนการน าไปใช้ 
 ผูว้จิยัไดท้ดสอบระบบตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 4.1  ขั้นแอลฟา  (Alpha  Test)  
 เป็นการทดลองใช้ขั้นต้นกับผู ้ทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ในการท างานของระบบ  โดยการทดสอบโปแกรมแต่ละส่วนของการท างานว่า
ท างานไดต้รงตามความตอ้งการหรือไม่จากนั้นท าการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน 
 4.2  ขั้นเบตา้ (Bata  Test)  ผูว้ิจ ัยได้น าเข้าข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชา
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 กลุ่มเรียนโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นนกัศึกษา จ านวน 15 คน และเจา้หน้าท่ี จ  านวน 7 คน คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ 
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 จากนั้นให้กลุ่มตวัอย่างทดสอบระบบและท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ระบบประเมินการสอนรายวิชา  โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการใชง้านระบบ  ดา้นประสิทธิภาพของระบบ  ดา้นใชง้านระบบ
และการติดต่อใชง้านแต่ละหน้า  และดา้นคุณภาพของระบบ  จากนั้นผูว้ิจยัรวบรวมความ
คิดเห็นเพื่อท าการแกไ้ขปรับปรุงระบบใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   
 ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 1)  หาค่าเฉล่ีย  ( x )  และ 2) หาค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 
 4.51 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง นอ้ย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 
 ผลการวจัิย 
1  ผลการออกแบบ User Interface 
 ผลการออกแบบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของนกัศึกษา ดงัภาพท่ี 2 
และส่วนของเจา้หนา้ท่ีดงัภาพท่ี 3  
 

  

 
 

ภาพที ่2 นกัศึกษาเลือกอาจารยเ์พื่อท าการประเมิน 
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  จากภาพท่ี 2 พบวา่นกัศึกษาสามารถประเมินการสอนไดใ้นวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 
ซ่ึงสามารถกดเลือกอาจารยเ์ม่ือตอ้งการประเมิน หากนกัศึกษาประเมินเสร็จแลว้จะไม่สามารถ
เขา้ไปแกไ้ขขอ้มูลการประเมินได ้

 

 
จากภาพท่ี 3 พบวา่เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบวา่นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

ของอาจารยท์่านใดมาประเมินแลว้มีใครบา้ง นอกจากน้ียงัตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ียงั
ไม่ประเมินไดอี้กดว้ย 
2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 งานวิจยัน้ีไดท้ดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยก าหนดเกณฑ์ในการทดสอบ
ระบบ ไดแ้ก่  1)  การปรับปรุงขอ้มูลภาคเรียน/ ปีการศึกษา  2) การปรับปรุงขอ้มูลคณะ/ 
สาขาวิชา  3) การปรับปรุงขอ้มูลบุคลากร/ นกัศึกษา  4) การปรับปรุงขอ้มูลห้องเรียน  5) 
การปรับปรุงขอ้มูลรายวชิา     6) การปรับปรุงขอ้มูลรายวชิาท่ีเปิดสอน        7) การปรับปรุง
ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียน    8) การแกไ้ขรหสัผา่น  9) การประเมินการสอนของนกัศึกษา  
10) การรายงานสรุปผลการประเมินการสอน  11) การเขา้สู่ระบบ  12) การรายงานขอ้มูล
นกัศึกษาท่ีประเมินการ สอน  13) การรายงานขอ้มูลนกัศึกษาท่ีไม่ไดป้ระเมินการสอน 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ พบวา่ ระบบสามารถท างานถูกตอ้ง ผา่น
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวท้ั้ งหมด  สามารถดูตวัอย่างการทดสอบ  การประเมินการสอน
รายวชิา ดงัตารางท่ี 1 

 
 

ภาพที ่3 เจา้หนา้ท่ีเลือกอาจารยเ์พื่อดูรายช่ือนกัศึกษาท่ีประเมินท าการประเมิน 
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ตารางที ่1  ตวัอยา่งผลการทดสอบการประเมินการสอนรายวชิา 

ล าดบั หวัขอ้ทดสอบ เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ผลการทดสอบ ผลการประเมิน 

1 ประเมินไม่ครบทุกขอ้ กล่องขอ้ความบอกวา่

ไม่ไดป้ระเมิน,ประเมิน

การสอนใหม่ 

กล่องขอ้ความบอกวา่

ไม่ไดป้ระเมิน,ประเมิน

การสอนใหม่ 

ผา่น 
 

2 ประเมินการสอนครบทุก
ขอ้ ไม่แสดงความคิดเห็น 

กล่องขอ้ความยนืยนัการ

ประเมินการสอน 

กล่องขอ้ความยนืยนัการ

ประเมินการสอน 

ผา่น 

3 ยนืยนัการประเมินการ
สอน ตกลง 

กล่องขอ้ความประเมิน

การสอนเรียบร้อยแลว้ 

กล่องขอ้ความประเมิน

การสอนเรียบร้อยแลว้ 

ผา่น 

3 ผลจากศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบทีพ่ฒันาขึน้ 
3.1 นักศึกษา 
 ผลการประเมินดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา 

รายการ x  S.D.  แปรผล 
1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใชง้านระบบ 

1.1 รูปแบบการใชง้านระบบง่ายต่อการใชง้าน 4.00 1.00 มาก 

1.2 ขั้นตอนการท างานของระบบเพ่ือใหท่้านใชง้านระบบ
ตามภาระหนา้ท่ีของท่านมีความสะดวก ชดัเจน 

4.00 0.93 มาก 

รวม 4.00 0.95 มาก 

2. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 
2.1 ความถูกตอ้งของขอ้มูลหรือผลการประเมินของระบบ 3.93 0.80 มาก 
2.2 ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการตามภาระหนา้ท่ีของผู ้
ประเมิน 

3.87 0.64 มาก 

2.3 การออกแบบใชง้านง่าย เมนูไม่ซบัซอ้น 3.73 0.80 มาก 
2.4. ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั  ชดัเจน ถูกตอ้ง 4.20 0.77 มาก 

รวม 3.95 0.76 มาก 
3. ดา้นใชง้านระบบและการติดต่อใชง้านแต่ละหนา้ 

    3.1 การออกแบบส่วนประกอบบนหนา้จอภาพ 4.00 1.00 มาก 
    3.2 ความเหมาะสมในการใชง้านระบบ 3.80 0.77 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
รายการ x  S.D.  แปรผล 

    3.3 ความเหมาะสมในการจดัภาพ 3.93 0.80 มาก 
    3.4 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรกบัพ้ืนจอภาพ 4.07 0.80 มาก 
    3.5 ความเหมาะสมของแบบอกัษรท่ีใช ้ 4.07 0.59 มาก 
    3.6 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรท่ีเลือกใช ้ 4.00 0.65 มาก 
    3.7 ความน่าสนใจของหนา้จอหลกั 4.07 0.70 มาก 
    3.8 ความสะดวกในการใชง้าน 4.00 0.76 มาก 

รวม 3.99 0.75 มาก 
4. ดา้นคุณภาพของระบบ 
4.1 รองรับการประเมินตามหนา้ท่ีของผูป้ระเมินไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

4.53 0.52 มากท่ี 
สุด 

4.2 ความพึงพอใจในการใชง้าน  ในภาพรวม 4.60 0.51 มากท่ี 
สุด 

รวม 4.57 0.50 มากท่ี 
สุด 

โดยรวม 4.05 0.77 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.05)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพของระบบ มีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.57)   
 
3.2 เจ้าหน้าที ่
 ผลการประเมินดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ระดบัความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ี 

รายการ   แปรผล 
1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใชง้านระบบ 

1.1 รูปแบบการใชง้านระบบง่ายต่อการใชง้าน 4.43 0.53 มาก 

1.2 ขั้นตอนการท างานของระบบเพ่ือใหท่้านใชง้านระบบ
ตามภาระหนา้ท่ีของท่านมีความสะดวก ชดัเจน 

4.43 0.53 มาก 

รวม 4.43 0.51 มาก 
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2. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 
2.1 ความถูกตอ้งของขอ้มูลหรือผลการประเมินของระบบ 4.71 0.49 มากท่ี 

สุด 
2.2 ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการตามภาระหนา้ท่ีของผู ้
ประเมิน 

4.43 0.53 มาก 

2.3 การออกแบบใชง้านง่าย เมนูไม่ซบัซอ้น 3.86 0.90 มาก 
2.4. ขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั  ชดัเจน ถูกตอ้ง 4.14 0.90 มาก 

รวม 4.29 0.76 มาก 
3. ดา้นใชง้านระบบและการติดตอ่ใชง้านแต่ละหนา้ 

    3.1 การออกแบบส่วนประกอบบนหนา้จอภาพ 4.00 1.00 มาก 
    3.2 ความเหมาะสมในการใชง้านระบบ 3.86 0.90 มาก 
    3.3 ความเหมาะสมในการจดัภาพ 4.00 0.82 มาก 

รายการ   แปรผล 
    3.4 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรกบัพ้ืนจอภาพ 4.00 0.82 มาก 
    3.5 ความเหมาะสมของแบบอกัษรท่ีใช ้ 4.57 0.53 มากท่ี 

สุด 
    3.6 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรท่ีเลือกใช ้ 4.00 0.82 มาก 
    3.7 ความน่าสนใจของหนา้จอหลกั 4.43 0.79 มาก 
    3.8 ความสะดวกในการใชง้าน 4.43 0.79 มาก 

รวม 4.16 0.80 มาก 
ดา้นคุณภาพของระบบ 
4.1 รองรับการประเมินตามหนา้ท่ีของผูป้ระเมินไดเ้ป็นอยา่งดี 4.86 0.38 มากท่ี 

สุด 
4.2 ความพึงพอใจในการใชง้าน  ในภาพรวม 4.86 0.38 มากท่ี 

สุด 
รวม 4.86 0.36 มากท่ี 

สุด 
โดยรวม 4.31 0.75 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่เจา้หนา้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพของระบบ มีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.86)   

x S.D.

x

x
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สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจยัน้ีท าการสร้างการพฒันาระบบการประเมินผลการจดัการสอนผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใชข้อ้มูลการลงทะเบียนของนกัศึกษา ในคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นฐานขอ้มูลของ
ระบบ เพื่อให้นกัศึกษาไดท้  าการประเมินการสอนตามรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียน 
การท างานของระบบท่ีไดพ้ฒันา มีความสามารถในปรับปรุงขอ้มูล เพื่อใชใ้นการประเมิน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อนตามรายวิชาท่ีนกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน อีกทั้งยงัสามารถ
ก าหนด วนัเวลา ระยะเวลาการประเมินการสอน ซ่ึงหลงัจากท่ีไดปิ้ดการประเมินการสอน
แลว้ สามารถใหร้ายงานสรุปผลการประเมินการสอน และรายงานนกัศึกษาท่ีไม่ไดป้ระเมิน
การสอนในภาคเรียนดงักล่าว   
 การทดสอบระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นแอลฟา  (Alpha  Test) 
และ ขั้นเบตา้ (Bata  Test)  
 ขั้นแอลฟาพบว่า ระบบมีความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ในการท างาน  และตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดท้ั้งหมด ประกอบดว้ย การปรับปรุงขอ้มูลบุคลากร/ นกัศึกษา  
ขอ้มูลห้องเรียน  ขอ้มูลรายวิชา  ขอ้มูลรายวิชาท่ีเปิดสอน   ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียน  
สามารถแกไ้ขรหัสผ่าน  การประเมินการสอนของนกัศึกษา  การรายงานสรุปผลการ
ประเมินการสอน  การเขา้สู่ระบบ  การรายงานขอ้มูลนกัศึกษาท่ีประเมินการสอน  และการ
รายงานขอ้มูลนกัศึกษาท่ีไม่ไดป้ระเมินการสอน 
 ขั้นเบต้า ผู ้ใช้งานทดสอบระบบและท าแบบประเมินความพึงพอใจซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใชง้านระบบ  ดา้นประสิทธิภาพของ
ระบบ  ดา้นใช้งานระบบและการติดต่อใชง้านแต่ละหนา้  และดา้นคุณภาพของระบบ  ผล
วจิยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านทั้งนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพของระบบ มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  
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ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 1 อลักอริทึมในการค านวณผลการประเมินมีความซบัซ้อนและยาก ท าให้งานวิจยั
มีความล่าชา้ การแกไ้ขคือ ควรจดัจา้งผูช่้วยวจิยัท่ีมีความสามารถดา้นการเขียนโปรแกรม 
 2 ขั้นตอนด าเนินงานของแบบฟอร์ม PM 09 ยงัไม่ชัดเจนในวิธีประมวลผล  
รวมทั้งรูปแบบรายงานของแบบฟอร์ม FM09-06 มีความขดัแยง้ในแบบฟอร์มเอง ควร
ประชุมหารูปแบบท่ีถูกตอ้งและชดัเชนของแบบฟอร์ม PM 09, FM09-06 
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สมรรถนะในปัจจุบันของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณชิย์ใน
ประเทศไทย 

 
 เกือ้จิตร  ชีระกาญจน์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู ้จ ัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  และเพื่อศึกษาองค์ประกอบ

ทางด้านสมรรถนะท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู ้จ ัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทย 

 ประชากรตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารพาณิชยแ์ห่งละ 1 คนจ านวน  

5 แห่ง  รวม 5 คน และเป็นผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย ์ 5 แห่ง 

แห่งละ 11 คน จ านวน 55 คน รวมประชากรตวัอย่าง 60 คน จากธนาคารพาณิชย ์ 5 แห่ง

ไดแ้ก่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคาร

ไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และธนาคารทหารไทย  

จ  ากดั (มหาชน)  เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท(Rensis Likert) สามารถเก็บขอ้มูล และน ามาใชใ้นการ

วิเคราะห์ได ้57 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

เพื่อหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงัน้ี 

สมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ไทย  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ  กล่าวคือผูจ้ ัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยจะตอ้งมี  ความรู้(Knowledge)  ทกัษะ

(Skill)  และคุณลกัษณะ(Attributes) ท่ีเหมาะสมจึงจะบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยจะตอ้งมีความสามารถ  9 ดา้น โดยองค์ประกอบท่ี 1 

ดา้นความรู้(Knowledge) ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะตอ้งมี Technical Skill และ 
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Focus on Customer องค์ประกอบท่ี 2 ด้านทกัษะ(Skill) ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคคลจะตอ้งมี Communication และTeamwork  และองคป์ระกอบสุดทา้ยองค์ประกอบท่ี 

3 คุณลกัษณะ(Attributes) ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะตอ้งมี Innovation, Leader 

ship, Flexibility, Motivation, Building Relationship  

ประโยชน์ ท่ีได้ทางด้านวิชาการ   ผลงานวิจัยใช้เ ป็นข้อมูลในการพัฒนา

หลกัสูตร  ระบบการเรียนการสอน  และการจดัอบรมของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อผลิตบณัฑิตตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน   เกิดการ

พฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นวิชาการ  ส าหรับประโยชน์ทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

ผลการวิจัยสามารถน าไปพฒันาฝึกอบรมให้ผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

องคป์ระกอบสมรรถนะท่ีคน้พบ 

                        

บทน า 

ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่าอยา่งรุนแรงใน 4-5 ปีท่ีผา่น

มา  นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี   ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาส าคญัท่ีท าให้

เศรษฐกิจไทยเขา้สู่ภาวะขั้นวิกฤตได ้ 3 ปัจจยัคือ 1.ราคาน ้ ามนัโลก  2.วกิฤตการเงินโลก 

และ 3. การเมืองในประเทศ   โดยเฉพาะปัจจยัท่ี 2 การเกิดวกิฤตทางการเงินของโลกยงั

ส่งผลกระทบต่อสถาบนัการเงินไทยประเภทต่างๆ รวมทั้งธนาคารพาณิชยอี์กดว้ย   

การเกิดวิกฤตทางการเงินของโลกโดยส่วนใหญ่มกัจะเกิดมาจากปัญหาทางดา้น

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพของภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละไดลุ้กลามไปสู่ภาคการเงินท่ีเกิดการลม้ลง

ของสถาบนัการเงินระดบัยกัษ์ใหญ่ของโลก คือ เลแมน บราเดอร์ส และได้กระจายไป 

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ทัว่โลก ท าให้ประสบภาวะการขาดทุนและตอ้ง

เพิ่มทุน จนกระทัง่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเทขายหลกัทรัพยต่์างๆ เพื่อน าเงินกลบัคืนบริษทั

แม่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา   ท  าให้ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเงินทรุดตวัลงอย่าง

ต่อเน่ืองทั้งระหวา่งสถาบนัการเงินกนัเอง และระหวา่งสถาบนัการเงินกบัธุรกิจเอกชน จน

เกิดวิกฤตสภาพคล่องอยา่งรุนแรง   ตลาดการเงินโลกป่ันป่วนรุนแรง  ตลาดหุ้นตกต ่าทัว่
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โลก จนท าให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เร่งร่วมมือกนัในการออกมาตรการต่างๆ   

เพื่อพยงุให้สถาบนัการเงินอยูร่อด นบัตั้งแต่การปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงอยา่งต่อเน่ือง การ

ค ้ าประกนัเงินฝากของผูฝ้ากเงิน การค ้ าประกนัการปล่อยกู้ ตลอดจนการให้เงินเพื่อ

ช่วยเหลือดว้ยการปล่อยเงินกูห้รือเขา้ไปร่วมถือหุน้ในสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา จนในท่ีสุด 

ส่งผลกระทบต่อมายงัภาคการผลิต จนท าใหภ้าวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก  

 โดยทัว่ไปเม่ือองคก์ารต่างๆไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจ  องคก์ารแต่ละแห่งจะ

มุ่งเนน้การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังานดว้ย 2 กลยุทธ์ท่ีน่าทา้ทาย

ดว้ยกนัคือ  

กลยุทธ์ท่ี 1 มุ่งเน้นการเพิ่มศกัยภาพของการแข่งขนั การลดค่าใช้จ่าย และการ

ปรับปรุงผลการปฏิบติังานของพนกังาน  

กลยทุธ์ท่ี 2 มุ่งเนน้การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์

ของบริษทัไปปฏิบติั  

ในอดีต  ประธานหรือผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูก้  าหนดกลยุทธ์  และเม่ือก าหนด

กลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ก็จะมอบหมายให้กับผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ด าเนินการต่อไป เช่น การจา้งงานเพิ่มข้ึน  หรือปรับลดจ านวนพนกังานลง เป็นตน้  

แต่ปัจจุบนั การก าหนดกลยุทธ์เช่นเดิมยงัไม่เป็นการเพียงพอต่อความสามารถใน

การอยูร่อดไดข้องธุรกิจหรือองคก์าร   ดงันั้นในการก าหนดกลยุทธ์ในปัจจุบนัน้ี   ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงจึงตอ้งการให้ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วม

รับผิดชอบกบักลยุทธ์ขององค์การตั้งแต่เร่ิมตน้ในกิจกรรมของ การจา้งงาน การฝึกอบรม 

และค่าตอบแทนพนกังาน ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูจ้ดัการทรัพยากรมนุษย ์จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์เพิ่มมากข้ึน (Dessler : 2009) 

ดงันั้นผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะท างานในต าแหน่งแบบเดิมๆไม่ได้
อีกแลว้ (มีงานสรรหาคนเพิ่ม จ่ายเงินค่าจา้งให้พนกังาน ไม่มีงานเลิกจา้ง)  แต่ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคลจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวั  มีความรู้ในธุรกิจธนาคาร  
เขา้ไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อธนาคารจะ
สามารถรักษาผลประโยชน์ในสภาวะของการแข่งขนัได ้ ความตอ้งการในการเปล่ียนแปลง 
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บทบาทและความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีเพิ่มมากข้ึน  สมรรถนะ
ของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นเดียวกนัท่ีจะตอ้งปรับไปตามกลยุทธ์ของ
องค์การ (ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะ (Competencies) 
และพฤติกรรม (Behaviors) ตามกลยทุธ์ของธนาคาร ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งการ   

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวน้ี  พบวา่ยงัไม่มีผูศึ้กษาในเร่ืองน้ีมาก่อน  ผูว้ิจยั

จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ือง  สมรรถนะในปัจจุบนัของผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคารพาณิชย  ์ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับพฒันาผูจ้ดัการฝ่าย

บริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์  หรือหน่วยงานต่างๆท่ีตอ้งการน าผลการวิจยั

ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย  

2)   เพื่อศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นสมรรถนะท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานของ   

       ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทย 

 

ค านิยามศัพท์ทีใ่ช้ในงานวจัิย 

1)  สมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง  ความรู้  ความสามารถ  หรือ

ทกัษะ  และคุณลกัษณะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์       

2)  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ด ารง

ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือต าแหน่งท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
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3)  ธนาคารพาณิชย์  หมายถึง  ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ใหบ้ริการรับฝากเงิน  บริการสินเช่ือใหแ้ก่บุคคลและธุรกิจ  เพื่อการลงทุนทางดา้นธุรกิจให้
เกิดผลประโยชน์  

4)  ผู้บริหารระดับสูง  หมายถึง ผูท่ี้มีระดบัต าแหน่งสูงสุด หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ให้มีอ านาจในองคก์ารท่ีสามารถให้ขอ้มูลและขอรับรองขอ้มูลสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล ได ้   อาจด ารงต าแหน่งประธาน รองประธาน  ผูจ้ดัการทัว่ไป  
กรรมการผูจ้ดัการ  หรือผูอ้  านวยการในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 5 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และธนาคารทหารไทย  จ  ากดั (มหาชน) 

                                                                                     

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ส าหรับประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  ประโยชน์ต่อ

องค์การซ่ึงหมายถึงธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั  หมายถึง

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  และประโยชน์ต่อผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  แต่ละ

กลุ่มจะไดป้ระโยชน์ดงัน้ี 

1)  ประโยชน์ต่อองค์การ 
-  ได้ทราบสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์ 
-  ได ้ Competency model  
-  สามารถน า  Competency model ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2)  ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 

-  เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร ระบบการเรียนการสอน และการ
จดัอบรมของ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพื่อผลิต
บณัฑิตตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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  -  สามารถใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัฉบบัน้ีเพื่อเป็นแนวทางในงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
                         -  เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นวชิาการ 

3) ประโยชน์ต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะตอ้งปรับตวัในการปฏิบติังานให้
ตรงกบั สมรรถนะท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 

-  จดัอบรมสัมมนาให้กบัผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
 
 ความเป็นมาของแนวคิดสมรรถนะ 
 
 ศาสตราจารยเ์ดวิด แมคเคิลแลนด์ (David  McClelland) นักจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะโดยท า
การออกแบบทดสอบทางบุคลิกภาพบุคคลเพื่อศึกษาวา่ บุคคลท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
นั้นมีทศันคติและนิสัยอย่างไร แมคเคิลแลนด์ ได้ใช้ความรู้ในเร่ืองน้ีแก้ไขปัญหาการ
คดัเลือกบุคคลใหแ้ก่หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เช่น ปัญหากระบวนการคดัเลือกท่ี
เนน้การวดัความถนดัในดา้นต่างๆซ่ึงอาจท าให้คนผิวด าและชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆไม่ไดรั้บการ
คดัเลือก ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งและผดิกฎหมาย) ส่วนอีกปัญหาหน่ึงก็คือ ปัญหาผล
การทดสอบความถนัดท่ีไม่สามารถท านายผลของการปฏิบติังานได้ จึงได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มบุคคลต่างๆดว้ยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีผลการท างานท่ีโดดเด่น กบัผูท่ี้
ไม่มีผลงานหรือมีแต่ก็ไม่โดดเด่น  จากการสัมภาษณ์พบว่า สมรรถนะเก่ียวกบัการเขา้
ใจความแตกต่างทางวฒันธรรมและเป็นปัจจยัๆหน่ึงท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่ใช่
การทดสอบดว้ยแบบทดสอบความถนดั จากบทความเร่ือง Testing for Competence Rather 
Than for Intelligence ของแมคเคิลแลนด์ ท่ีไดพ้ิมพเ์ผยแพร่ในปี 1973 ไดรั้บการกล่าวถึง
อยา่งกวา้งขวางจากนกัวิชาการทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  อยา่งไรก็ตาม แมคเคิลแลนด ์
ก็ไดท้  าให้สมรรถนะไดรั้บความสนใจ เพื่อการศึกษา และการน ามาปรับใช้ทางดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การกันอย่างกวา้งขวางจนถึงปัจจุบันน้ี แนวคิดเร่ือง
สมรรถนะจึงมกัท่ีจะอธิบายดว้ยโมเดลภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg Model) ไดว้า่ คุณลกัษณะของ
บุคคลเปรียบเสมือนภูเขาน ้าแขง็ท่ีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้ ากบัส่วน
ท่ีอยู่ใตน้ ้ า  ซ่ึงส่วนท่ีลอยอยู่เหนือน ้ า ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ
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พิเศษในดา้นต่างๆท่ีบุคคลมีในสาขาต่างๆท่ีไดม้าจากการเรียนรู้ ซ่ึงส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้ า
น้ีจะเป็นส่วนท่ีสังเกตและวดัไดง่้าย ส าหรับส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ านั้นเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกวา่
สังเกตและวดัไดย้ากกวา่ และเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกวา่ ไดแ้ก่ 
บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self-
Image)  คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ (Motives) ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้ านั้นเป็น
ส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาของบุคคล การท่ีบุคคลมีความฉลาดท่ีท าให้มีองค์ความรู้ 
และทกัษะได ้ จะยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้บุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่น 
บุคคลจึงจ าเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนั เบ้ืองลึก คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ี
มีต่อตนเองและบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคมท่ีเหมาะสมดว้ยจึงจะท าให้บุคคลนั้นสามารถ
เป็นผูท่ี้มีผลงานท่ีโดดเด่นได ้   (Spencer &  Spencer, 1993) ดงัภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแนวความคิดดงักล่าวน้ี  นกัวิชาการจากหลายส านกัไดใ้ห้ความหมายหรือค า

จ ากดัความของค าวา่สมรรถนะหรือ Competency ไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 

 David McClelland (1973) ( อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548)   ให้

ความหมายของสมรรถนะว่า คือบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซ่ึงสามารถ

ผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดี หรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตน

   ทกัษะ 

  ความรู ้
แนวคิดของตนเอง 

แรงจูงใจ 
ลักษณะ
นิสัย 

 

แนวคดิ

ของตนเอ

ตนเอง

ตนเอง 

แรงจงูใจ   

ลกัษณะ นิสยั 

   
 

ความรู ้

ทกัษะ ส่ิงที่
มองเหน็ 

สิง่ซ่อนเรน้ 

บุคลกิภาพหลกั  : พฒันาไดย้าก
ทีสุ่ด 

 

 

พืน้ผิว : พัฒนาได้ง่าย 

ลกัษณะนิสยั 

ค่านิยม 

ภาพท่ี 1  โมเดลภเูขาน ้าแขง็ The   Iceberg   Model DP
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รับผดิชอบ และไดเ้ปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะท่ีอธิบายบุคลิกลกัษณะของคนวา่

เปรียบเสมือนภูเขาน ้าแขง็  

   Spencer and Spencer (1993) ให้ความหมายสมรรถนะ คือลกัษณะท่ีเป็นรากฐาน

ของบุคคลท่ีเช่ือมโยงเชิงเหตุและผลกบัการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลท่ีสามารถอา้งอิงกบั

เกณฑม์าตรฐานในงานหรือสถานการณ์หน่ึง ๆได ้

ดนยั เทียนพุฒ (2546) ไดนิ้ยามความสามารถในงานวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีอยูภ่ายใน

บุคคลซ่ึงน าไปสู่หรือเป็นสาเหตุใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ  

วิทย์  เท่ียงบูรณธรรม (2541)  ให้ความหมายของค าว่า สมรรถนะ หมายถึง

ความสามารถ ความมีอ านาจ หรือความพอเพียงในการปฏิบติักิจกรรมของตนดว้ยความ

ช านาญตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งเพียงพอ 

อจัฉรา  สุทธิพรมณีรัตน์ (2545) ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง การ

ผสมผสานความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะของบุคคล ไปใช้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมและบรรลุมาตรฐานการปฏิบติังาน 

 เพ็ญจันทร์   แสนประสาน และคณะ (2548)  กล่าวถึงสมรรถนะว่า เ ป็น

ความสามารถท่ีเป็น ปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลสามารถปฏิบติักิจกรรม หรือแสดงออก

ถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542)  ให้ความหมายของสมรรถนะว่า

หมายถึงความสามารถทางใดทางหน่ึง ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า “ability” นอกจากน้ีใน

ภาษาองักฤษยงัมีค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัอยูอี่กหลายค า ไดแ้ก่ capability, proficiency, 

expertise, skill, aptitude แต่ยงัมีค าเฉพาะว่า competency ซ่ึงในภาษาไทยใช้ค  าว่า 

“สมรรถนะ” ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพิ่มข้ึน แต่บางองคก์ารใชค้  าวา่ “ความสามารถ”  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548ก) ให้ความหมายของ

สมรรถนะ (Competency) วา่หมายถึงกลุ่มของความรู้ ทกัษะ ตลอดจนทศันคติท่ีจ  าเป็นใน

การท างาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ี

ประกอบข้ึนจากทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ทศันคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม หรือพฤติกรรม

ของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานยอดเยีย่มในงานหน่ึง ๆ 
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Richard Boyatzis (1982)( อา้งใน ดนยั เทียนพุฒ, 2546) สมรรถนะเป็นส่ิงท่ีมีอยู่

ในตวับุคคลซ่ึงก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความตอ้งการของงานภายใต้

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  และท าใหบุ้คคลมุ่งมัน่ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง (2544) กล่าวถึงค าวา่สมรรถนะ คือ บุคลิกของคนท่ีสะทอ้น

ให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัยหรือกลุ่มของความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะของบุคคลซ่ึงสะทอ้นให้เห็นจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของแต่ละบุคคลท่ี

สามารถวดัและสังเกตได ้

ณรงคว์ิทย ์ แสนทอง (2547) สมรรถนะ คือ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills)  

และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes)   ท่ีส่งผลต่อการแสดง 

พฤติกรรม (Behavior) ท่ีจ  าเป็น และมีผลท าใหบุ้คคลนั้นปฏิบติังานในความรับผิดชอบของ

ตนไดดี้กวา่ผูอ่ื้น 

ธ ารงศักด์ิ   คงคาสวัสด์ิ  (2552) สมรรถนะ คือ  คุณลักษณะ เช่น ความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะ

สามารถปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จ  

จากการให้ความหมายของนักวิชาการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะ  

หมายถึง  ความรู้  ความสามารถ  หรือทกัษะ  และคุณลักษณะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

    

วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  โดยมีกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  2 
กลุ่มดว้ยกนัคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง  และผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยผูว้ิจยัจะ
ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาขอ้สรุป 

   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทั้ง 5 แห่ง ไดแ้ก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และธนาคารทหารไทย  จ  ากดั 
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(มหาชน)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวม 60 ราย  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เพื่อความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเก็บข้อมูลจากผู ้บริหารระดับสูงและผู ้จ ัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทั้ง 5 แห่ง  ซ่ึงได้พิจารณาแล้วว่า

เคร่ืองมือน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายมาก   ท าให้การเก็บขอ้มูล

ไดง่้ายข้ึน  และใชเ้วลาไม่มากนกั  ซ่ึงมีขั้นตอนในการก าหนดเคร่ืองมือดงัน้ี  

1) น าแนวคิดเก่ียวสมรรถนะมาออกแบบสอบถาม 
2) น าแบบสอบถามท่ีไดจ้าก ขอ้1) ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูบ้ริหารระดบัสูง

และผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยพ์ิจารณา
และท าการปรับปรุงแบบสอบถาม 

3) ได้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
scale) ตามวธีิของ ลิเคิร์ท(Rensis Likert) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

1)  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม โดยขอ

ความร่วมมือจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยท์ั้ง 5 แห่งแห่งละ 1 คนรวม 5 คน  และขอ

อนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 แห่งแห่งละ 11 

คน รวม 55 คน รวมผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน 

 2)  ติดตามเพื่อเก็บแบบสอบถามโดยการติดต่อทางโทรศพัท ์ และนดัวนัเพื่อไปรับ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง  หรือถา้ทางธนาคารไม่สะดวกก็สามารถส่งขอ้มูลกลบัมาทาง

ไปรษณีย ์
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 3)  ผูว้จิยัไดข้อ้มูลสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
พาณิชยจ์ากความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรวม 57 คน
จาก 60 คนคิดเป็นร้อยละ 95 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล
จากแบบสอบถาม  ตรวจสอบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของแบบส ารวจ  โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค านวณค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  จากแบบสอบถามในแต่ละดา้นของกลุ่มตวัอย่าง โดยการใชโ้ปรแกรม SPSS 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
  
ผลการวเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมี 3 ตอนดงัต่อไปน้ี 
       ตอนที่ 1 ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามและสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มีอายงุานเฉล่ียอยูท่ี่  19-31  ปี และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.28 ดงัตารางท่ี 1 

 ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอายขุองผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

อายงุาน 19.31 10.28 

 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อยูใ่น

ระดบัมาก โดยสามารถเรียงตามล าดบัความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี ล าดบัท่ี 1 คือ Teamwork 

ล าดบัท่ี 2 คือ Leadership ล าดบัท่ี 3 คือ Innovation และ Performance Management ล าดบั

ท่ี 5 คือ Building Relationship ล าดบัท่ี 6 คือ Technical Skill ล าดบัท่ี 7 คือ Flexibility และ 
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Motivation ล าดบัท่ี 9 คือ Communication  ล าดบัท่ี 10 คือ Focus on Customer ล าดบัท่ี 11 

คือ Talent Management และล าดบัท่ี 12 คือ Learning and Development 

ระดบัความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ล าดับท่ี 1 คือ Leadership ล าดับท่ี 2 คือ 
Teamwork ล าดับท่ี 3 คือ Learning  and  Development ล าดับท่ี 4 คือ Building  
Relationship ล าดบัท่ี 5 คือ Focus on Customer และ Technical Skill ล าดบัท่ี 7 คือ 
Innovation, Talent  Management, Motivation และ Performance  Management ล าดบัท่ี 11 
คือ Communication ล าดบัท่ี 12 คือ Flexibility ธนาคารกรุงเทพ ล าดบัท่ี 1 คือ Leadership 
ล าดบัท่ี 2 คือ Teamwork และ Innovation ล าดบัท่ี 4 คือ Learning  and  Development 
ล าดับท่ี 5 คือ Flexibility และ Performance  Management ล าดับท่ี 7 คือ Talent  
Management ล าดบัท่ี 8 คือ Technical Skill ล าดบัท่ี 9 คือ Communication และ Motivation 
ล าดบัท่ี 11 คือ Focus on Customer และ Building  Relationship ธนาคารทหารไทย ล าดบัท่ี 
1 คือ Leadership ล าดบัท่ี 2 คือ Teamwork  ล าดบัท่ี 3 คือ Communication ล าดบัท่ี 4 คือ 
Focus on Customer ล าดบัท่ี 5 คือ Innovation ล าดบัท่ี 6 คือ Performance  Management 
ล าดบัท่ี 7 คือ Building  Relationship ล าดบัท่ี 8 คือ Talent  Management ล าดบัท่ี 9 คือ 
Motivation ล าดบัท่ี 10 คือ Flexibility ล าดบัท่ี 11 คือ Technical Skill ล าดบัท่ี 12 คือ 
Learning  and  Development ธนาคารกสิกรไทย ล าดบัท่ี 1 คือ Teamwork ล าดบัท่ี 2 คือ 
Leadership และ Building  Relationship ล าดบัท่ี 4 คือ Performance  Management ล าดบัท่ี 
5 คือ Motivation ล าดบัท่ี 6 คือ Innovation ล าดบัท่ี 7 คือ Communication และ Technical 
Skill ล าดบัท่ี 9 คือ Flexibility ล าดบัท่ี 10 คือ Learning  and  Development ล าดบัท่ี 11 คือ 
Talent  Management ล าดบัท่ี 12 คือ Focus on Customer ธนาคารไทยพานิชย ์ล าดบัท่ี 1 คือ 
Communication ล าดบัท่ี 2 คือ Building  Relationship ล าดบัท่ี 3 คือ Flexibility ล าดบัท่ี 4 
คือ Performance  Management ล าดบัท่ี 5 คือ Technical Skill ล าดบัท่ี 6 คือ Innovation 
ล าดบัท่ี 7 คือ Motivation ล าดบัท่ี 8 คือ Leadership ล าดบัท่ี 9 คือ Teamwork ล าดบัท่ี 10 
คือ Focus on Customer ล าดบัท่ี 11 คือ Talent  Management ล าดบัท่ี 12 คือ Learning  and  
Development 

 
  ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ 

1) ผลการวเิคราะห์ พบวา่ มีความแตกต่างของรายการสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงสรุปค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและ

การจดัล าดบัระดบัความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในแต่ละดา้น 

รายการสมรรถนะ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับที ่

Focus on Customer 4.18 0.66 มาก 10 

 Communication 4.20 0.67 มาก 9 

 Teamwork 4.42 0.71 มาก 1 

 Leadership 4.41 0.66 มาก 2 

Technical Skill 4.23 0.67 มาก 6 

Flexibility 4.21 0.62 มาก 7 

Innovation 4.28 0.65 มาก 3 

Talent  Management 4.15 0.71 มาก 11 

 Learning  and  Development 4.13 0.79 มาก 12 

Motivation 4.21 0.68 มาก 7 

Performance  Management  4.28 0.64 มาก 3 

Building  Relationship 4.26 0.56 มาก 5 

รวม 4.25 0.67 มาก   
2) แสดงสรุปค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการ

จดัล าดับระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละดา้นจ าแนกตามธนาคารดังตารางท่ี 3 

  ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึง ระดับความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผู้จัดการฝ่าย

บริหาร  ทรัพยากรบุคคลของแต่ละธนาคาร  
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3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัตารางท่ี 4 

รายการ
สมรรถนะ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารทหาร
ไทย 

ธนาคารกสิกร
ไทย 

ธนาคารไทย
พานิชย์ 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดับ
ที่ 

1. Focus on 
Customer  

4.30 5 4.27 11 4.39 4 4.09 12 3.79 10 

2. 
Communication  

4.23 11 4.36 9 4.46 3 4.32 7 4.05 1 

3. Teamwork  4.41 2 4.55 2 4.62 2 4.68 1 3.80 9 

4. Leadership  4.52 1 4.58 1 4.64 1 4.42 2 3.83 8 

5. Technical 
Skill 

4.30 5 4.40 8 4.16 11 4.32 7 3.95 5 

6. Flexibility  4.07 12 4.45 5 4.19 10 4.30 9 4.02 3 

7. Innovation 4.27 7 4.55 2 4.34 5 4.35 6 3.89 6 

8. Talent  
Management 

4.27 7 4.42 7 4.21 8 4.24 11 3.61 11 

9. Learning  
and  
Development  

4.39 3 4.52 4 4.14 12 4.27 10 3.30 12 

10. Motivation  4.27 7 4.36 9 4.20 9 4.36 5 3.85 7 

11. 
Performance  
Management 

4.27 7 4.45 5 4.28 6 4.39 4 4.00 4 

12. Building  
Relationship 

4.36 4 4.27 11 4.22 7 4.42 2 4.03 2 
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ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของตวับ่งช้ี

สมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

ตัวบ่งช้ี 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

b(SE) 

t R2 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับที่หน่ึง  

1. ความรู้(Knowledge)  

1.1  Technical Skill 0.87 (0.14) 6.19 0.76 

1.2  Focus  on  Customer 0.70  - 0.49 

2. ทกัษะ(Skill)  

2.1  Communication  0.84 - 0.70 

2.2  Teamwork  0.78 (0.12) 6.51 0.60 

3. ทศันะคติ(Attitude)  

3.1  Innovation  0.92 (0.08) 11.05 0.85 

3.2  Leader ship  0.91 - 0.82 

3.3  Flexibility  0.86 (0.11) 8.05 0.75 

3.4  Motivation  0.77 (0.10) 7.73 0.61 

3.5  Building  Relationship  0.61 (0.12) 5.31 0.38 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับทีส่อง  

1. ความรู้(Knowledge) 1.02 (0.17) 5.94 0.99 

2. ทกัษะ(Skill) 0.95 (0.14) 7.02 0.91 

3. คุณลกัษณะ (Attrbutes) 0.94 (0.12) 7.84 0.88 

Chi-square = 19.80, df = 19,P = 0.41,GFI = 0.93,AGFI = 0.97,RMR = 0.035,RMSEA = 0.039 

 

4) ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลตวับ่งช้ี
สมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลตวั

บ่งช้ีสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 
 

อภิปรายผล  

  การวิจยัเร่ืองสมรรถนะในปัจจุบนัของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลใน

กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย สามารถน าผลการวิจยัมาอภิปรายภาพรวมตามระดบั

ความคิดเห็นในรายการสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร

พาณิชย ์มาเรียงตามล าดบัความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

ล าดบัท่ี 1 คือ Teamwork 

 ล าดบัท่ี 2 คือ Leadership 

 ล าดบัท่ี 3 คือ Innovation และ Performance Management 
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 ล าดบัท่ี 5 คือ Building Relationship 

 ล าดบัท่ี 6 คือ Technical Skill 

 ล าดบัท่ี 7 คือ Flexibility และ Motivation 

 ล าดบัท่ี 9 คือ Communication 

 ล าดบัท่ี 10 คือ Focus on Customer 

 ล าดบัท่ี 11 คือ Talent Management 

 ล าดบัท่ี 12 คือ Learning and Development 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีสองของผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า

สมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1)  องค์ประกอบทางด้านความรู้ (Knowledge)  โดยผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษยจ์ะตอ้งมีความสามารถ ทางดา้น Technical Skill   และความสามารถทางดา้น Focus  

on  Customer 

2) องค์ประกอบทางด้านทักษะ(Skill) โดยผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

จะตอ้งมีความสามารถทางดา้น Communication และ ความสามารถทางดา้น Teamwork 

3)  องค์ประกอบทางด้านคุณลักษณะ(Attributes) โดยผู ้จ ัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีความสามารถทางดา้น  Innovation,   Leader ship,  Flexibility,  

Motivation   และ Building  Relationship  

ส่วนล าดบัท่ี 11 คือ Talent Management และล าดบัท่ี 12 คือ Learning and 

Development ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และผูต้อบแบบสอบถามได้

น าเสนอว่าไม่ได้เป็นสมรรถนะในงานของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงไม่ให้

ความส าคญั  และถูกตดัออก 

เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  พบว่าองค์ประกอบของ Knowledge มีความส าคญัเป็น

อนัดบัแรก  รองลงมาคือ Skill และ Attributes ตามล าดบั 
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สรุปผลการวเิคราะห์ 

สมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ไทย  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ  กล่าวคือผูจ้ ัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยจะตอ้งมีองคป์ระกอบทางดา้น ความรู้

(Knowledge)  องค์ประกอบทางดา้นทกัษะ(Skill)  และองค์ประกอบทางดา้นคุณลกัษณะ

(Attributes) ท่ีเหมาะสมจึงจะบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ ตวับ่งช้ีความสามารถท่ีผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคคลของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จะต้องมีคือ Technical Skill,   Focus on 

Customer,  Communication,  Teamwork,  Innovation,  Leader ship,   Flexibility,  

Motivation, และ  Building  Relationship จึงจะบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทยไดบ้รรลุผลส าเร็จได ้ 

  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเร่ืองเดียวกนั แต่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารคนละฝ่ายกัน เช่น การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของผูจ้ ัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กบัผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงว่าสามารถใชส้มรรถนะ

เดียวกนัไดห้รือไม ่

 2. น่าจะมีการวิจยัเร่ืองน้ีอีก โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย

หลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบผลท่ี ไดก้บัการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงถา้ผลใกลเ้คียง จะ

ไดเ้ป็นหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานในการอา้งไปถึงประชากรทั้งหมดได ้       

3.  ศึกษาสมรรถนะของผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในธนาคารของ

ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน า้จิม้ส าเร็จรูปบรรจุขวด กรณีศึกษาในจังหวดั
นครราชสีมา 

 
ธีรวุฒิ ศุภรทรัพย์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวด 
กรณีศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา” มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิม
ส าเร็จรูปบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา 

ประชาการของการวิจัยในคร้ังน้ีคือผู ้บริโภคทั้ ง 32 อ าเภอในจังหวัด
นครราชสีมาจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ผล
โดยค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล
แบ่งเป็นอายุ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส ลกัษณะการพกั
อาศยัและจ านวนสมาชิกในครอบครัว ตวัแปรตามได้แก่พฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิม
ส าเร็จรูปบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมา  

จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการรับประทานน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุ
ขวดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง บริโภคน ้ าจ้ิมบรรจุขวดขนาดเล็ก ซ้ือน ้ าจ้ิมยี่ห้อพนัทา้ยนรสิงห์เป็น
ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิมคู่กบัเน้ือหมู บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ
น ้ าจ้ิมคือตวัเอง โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดคือ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ลักษณะการพกัอาศยัและจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภค ปัจจยั ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
บทน า 

ตลาดธุรกิจอาหารในประเทศไทยก าลงัมีแนวโนม้ท่ีก าลงัเจริญเติบโตไปสู่ยุค

ของอาหารแปรรูปและอาหารส าเร็จรูปมากข้ึน น ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดเป็นผลิตภณัฑ์

อาหารส าเร็จรูปประเภทซอสซ่ึงก าลงัไดรั้บความสนใจว่าตลาดจะเติบโตข้ึนไปอีกอย่าง

มากในอนาคตเพราะน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเนน้ความทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว (ฐานเศรษฐกิจ , 2552) 
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ดว้ยมูลค่าการตลาดท่ีสูงถึง 1,200 ลา้นบาทในประเทศไทย มีอตัราการเติบโตในแต่ละปีสูง

ถึงร้อยละ 20 และมีผูป้ระกอบการรายใหม่ถึงปีละ 4-5 ราย (แนวหนา้ ,2554)   

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีตลาด, การลงทุน, จ านวนประชากร, 

แนวโน้มเศรษฐกิจและการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับท่ีสูง (ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภาคท่ี 2, 2554) มีประชากรสูงถึง 2,563,290 คน มี

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัหรือ GPP (Gross Provincial Products) มากท่ีสุดในภาคอีสานสูง

ถึง 159,557 ลา้นบาท(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) 

มีรายไดต่้อหวั(Income per capita) อยูท่ี่ร้อยละ 0.7 ต่อปี(ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

นครราชสีมา, 2553) ซ่ึงถา้วิเคราะห์จากขอ้มูลดงักล่าวมาทั้งหมดแลว้จะเห็นว่าจงัหวดั

นครราชสีมาเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุนท าธุรกิจประกอบกบัทาง

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัแรกของภาคอีสานถา้โดยสารมาจากทางภาคกลางกล่าวคือ

มีความสะดวกทางดา้นโลจิสติกและผูป้ระกอบการสามารถเจาะตลาดอ่ืนๆในภาคอีสานได้

ต่อไปในอนาคตไดอี้กเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษาว่าพฤติกรรมบริโภคน ้ าจ้ิม

ส าเร็จรูปบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมาเป็นไปในแนวทางใด มีตวัแปร

ใดบา้งท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดของผูบ้ริโภคเพื่อ

เป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนและผูป้ระกอบการใหม่ใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน

หรือท าธุรกิจไม่เฉพาะประเภทน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดเท่านั้นแต่ยงัสามารถประยุกต์ใช้

ในธุรกิจประเภทอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  
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กรอบแนวความคิด 

 

 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการบริโภคน า้จิม้บรรจุขวด

ส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวดันครราชสีมา 

ผลิตภณัฑ์ 

ราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมทางการตลาด  

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน 

สถานภาพสมรส 

ลกัษณะการพกัอาศยั 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
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สมมุติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน ้าจ้ิมบรรจุขวดส าเร็จรูป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดันครราชสีมา 
 

ขอบเขตในการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการวิจยัแบบเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ีได้แก่ผู ้บริโภคทั่วไปในจังหวดันครราชสีมาจ านวน 400 ตัวอย่างโดยใช้สูตร

ค านวณหากลุ่มตวัอย่างของTaro Yamane ท  าการทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจก

แบบสอบถามโดยกระจายแบบสอบถามไปทั้ง 32 อ าเภอของจงัหวดันครราชสีมา ตวัแปร

อิสระได้แก่ปัจจยัส่วนบุคคลแบ่งเป็นอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

สถานภาพสมรส ลกัษณะการพกัอาศยัและจ านวนสมาชิกในครอบครัว ปัจจยัทางดา้น

วฒันธรรมและปัจจยัทางสังคม ตวัแปรตามได้แก่พฤติกรรมการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูป

บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครราชสีมาซ่ึงจะแบ่งเป็นทางดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านขอ้มูลแก่บุคคลทัว่ไปว่าน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปนั้นคืออะไร มี

กรรมวธีิการผลิตอยา่งไรและจ าหน่ายท่ีไหน 

2. หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของการวิจยัเพื่อ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนบริโภคน ้าจ้ิมอยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน, ผูป้ระกอบหรือบริษทัทางการตลาดในการใช้

ขอ้มูลจากการวิจยัเพื่อปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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4. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลและแนวทางแก่นกัวิจยัรุ่นต่อไปท่ีจะท าการวิจยัเก่ียวกบัน ้ าจ้ิม

ส าเร็จรูปบรรจุขวด 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา

จ านวน  2,563,290  คน โดยผูว้ิจยัเลือกกระจายแบบสอบถามจ านวน400 ตวัอยา่งท่ีไดจ้าก

การค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ไปยงัทั้ง 32 อ าเภอของจงัหวดั

นครราชสีมาไดแ้ก่อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง อ าเภอคง อ าเภอ

บา้นเหล่ือม อ าเภอจกัราช อ าเภอโชคชยั อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนสูง 

อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอประทาย อ าเภอปักธงชยั อ าเภอพิมาย อ าเภอ

ห้วยแถลง อ าเภอชุมพวง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากช่อง 

อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอโนนแดง อ าเภอวงัน ้ าเขียว อ าเภอ

เทพารักษ ์อ าเภอเมืองยางอ าเภอพระทองค า อ าเภอล าทะเมนชยั อ าเภอบวัลาย อ าเภอสีดา

และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ (ประกาศส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2554) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้ใน

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ า จ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดของผู ้บริโภคในจังหวัด

นครราชสีมาจ านวน 400 ตวัอยา่งโดยมีลกัษณะแบบสอบถามจะใช้ทั้งแบบปิดและแบบ

เปิด ประกอบดว้ย 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 8 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลในการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดจ านวน 

8 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวด 

จ านวน 34 ขอ้ โดยลกัษณะค าตอบเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%28%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%29
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ตอนท่ี 4 ปัญหาของการบริโภคน ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นค าถามแบบเปิด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉล่ียออกมาเป็นร้อยละ ใน

ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคและค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

เลือกบริโภคน ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวด  

2. ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ในค าถามเก่ียวกับปัญหาของการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดและ

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค าถามแบบเปิดเพื่อใชอ้ธิบายถึงความส าคญัของแต่ละปัจจยั 

3. ใช ้T-Test และ F-Test ในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบัความมัน่ใจร้อยละ 95 
4.  

การทดสอบสมมติฐาน 

 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้าน อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ลกัษณะการพกัอาศยัและจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูป

บรรจุขวด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัทางดา้นเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคน ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวด 

 

สรุปผลการวจัิย  
 จากการศึกษาวจิยั การบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นครราชสีมา ซ่ึงก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 24-30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 สถานภาพโสด ลกัษณะการพกัอาศยัอยู่ใน
บา้นส่วนตวั มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภค
น ้าจ้ิมประเภทเน้ือยา่ง/หมูกระทะ รองลงมาคือ น ้ าจ้ิมสุก้ีและน ้ าจ้ิมซีฟู้ ดตามล าดบั  ความถ่ี
ในการซ้ือน ้ าจ้ิมบรรจุขวดของผู ้บริโภค ซ้ือน้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง ความถ่ีในการ
รับประทานของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับประทานนอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ขนาดขวดบรรจุ 

DP
U
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ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานได้แก่ ขวดขนาด ยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยม
บริโภคไดแ้ก่ ยี่ห้อพนัทา้ยนรสิงห์ รองลงมาคือยี่ห้อนีโอสุก้ี ประเภทเน้ือท่ีผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ นิยมบริโภคคู่กบัน ้ าจ้ิมบรรจุขวดไดแ้ก่เน้ือหมู รองลงมาคือเน้ือไก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ในการเลือกซ้ือน ้าจ้ิมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ ตวัผูบ้ริโภคเอง รองลงมาคือครอบครัว/ญาติ/พี่
นอ้ง ส่ือท่ีมีท าใหรู้้จกัน ้าจ้ิมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการแนะน าบอกต่อจากปากต่อ รองลงมา
คือ โทรทศัน์ ดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมในการบริโภคน ้ าจ้ิม
ส าเร็จรูปบรรจุขวดดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัเร่ืองผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดรองลงมา คือ ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  ภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ปัจจยัท่ีมีผลการต่อการตดัสินใจบริโภคน ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดท่ีสุด คือ ความสะอาดของ
น ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดรองลงมาคือรสชาติของผลิตภณัฑน์ ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวด 

2. ด้านราคา  ภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผูบ้ริโภคเห็นด้วยว่ายี่ห้อมีผลต่อการตั้งราคาสินคา้แต่ในกรณีท่ีคุณภาพและรสชาติของ
น ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดไม่ต่างกนั ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวด
ท่ีมีราคาต ่ากวา่ โดยไม่ค  านึงถึงยีห่อ้ 

3. ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่ายี่ห้อน ้ าจ้ิมบรรจุส าเร็จรูปขวดท่ีมีการวางขายในจุดจ าหน่ายต่างๆมากกว่า มีผลต่อ

ความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากกวา่ยี่ห้อท่ีมีการวางขายเพียงไม่ก่ีร้าน รองลงมา

คือยีห่อ้ท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป 

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการ

แนะน าบอกต่อจากเพื่อน ครอบครัวและญาติพี่น้อง รองลงมาคือตดัสินใจซ้ือเน่ืองจาก

ทดลองชิมน ้ าจ้ิมจากบูธสินค้า แม้ว่าจะมียี่ห้อท่ีซ้ือเป็นประจ าแล้วก็ตาม โดยการจัด

โปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมนั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากนกั 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริโภคน ้ าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวดในจังหวดันครราชสีมา 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจ เป็นแนวทางใน

การพิจารณาปรับปรุง แกไ้ข เก่ียวกบัการบริโภคน ้าจ้ิมส าเร็จรูปบรรจุขวด ให้สอดคลอ้งกบั

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์

เป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะอาด รสชาติ และบรรจุภณัฑ์ เพราะฉะนั้น

ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปสนับสนุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับ

ความต้องการของผูบ้ริโภค การวางแผนในเร่ืองของผลิตภณัฑ์สามารถท าได้โดยการ

เปล่ียนบรรจุภณัฑ์จากท่ีใช้พลาสติกมาใช้ขวดแก้วบรรจุ และเน้นในเร่ืองขอ้มูลท่ีอยู่บน

ฉลากให้มากข้ึนเช่น ส่วนผสมท่ีใช้ พลงังานท่ีได้ ขอ้ควรระวงั มาตรฐานสากลท่ีผูผ้ลิต

ไดรั้บ เป็นตน้ 

ดา้นราคา  จากผลการวจิยัพบวา่ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และ

ยี่ห้อเป็นตวัก าหนดราคา ฉะนั้น จึงเป็นแนวทางให้ผูผ้ลิตเน้นผลิตสินคา้โดยค านึงถึงการ

เนน้คุณภาพของสินคา้ หรือการควบคุมตน้ทุนการผลิตให้ต ่า เพื่อสามารถก าหนดราคาท่ีต ่า

กว่าคู่แข่งขนัได ้เน่ืองจากจะเห็นว่าการซ้ือน ้ าจ้ิมบรรจุขวดแบบเป็นแพ็คนั้น ถึงจะมีราคา

ถูกกว่าแต่จะไม่จูงใจผูบ้ริโภค ผูข้ายจึงอาจจะตอ้งวางแผนการขายน ้ าจ้ิมแบบแพ็คโดย

เปล่ียนจากขายแพค็ 6 เป็นแพค็ 3 ขวดหรือแพค็คู่แทนและเสริมในเร่ืองของของแถมถา้ซ้ือ

แบบเป็นแพค็ดว้ย  

ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการขยายช่องทางการจดั

จ าหน่ายใหม้ากและหลากหลายข้ึน เน่ืองจากการกระจายสินคา้ในร้านคา้ต่างๆให้มากข้ึนมี

ผลต่อความมัน่ใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคอาจจะเลือกซ้ือน ้ าจ้ิม

ยีห่อ้อ่ืนแทนถา้ยีห่อ้น ้าจ้ิมท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไม่มีขายทัว่ถึง 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด้าน

การตลาดให้กบัองคก์รและห้างร้านต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นเร่ืองการท าตลาดโดยการเปิดบูธ

ให้ชิมรสชาติสินค้า เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ได้มากข้ึน และมีโอกาส
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แนะน าบอกต่อ ซ่ึงเป็นแนวทางการตลาดท่ีดีท่ีสุด การขายแบบลดแลกแจกแถมก็ไม่ส่งผล

ดีมากนกัควรจะลดแบบพอดีๆผูบ้ริโภคจะไดเ้ห็นคุณค่าของสินคา้นั้นๆ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี

สาระสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการบริหารงานของร้านคา้ปลีกให้มีประสิทธิภาพากยิ่งข้ึน

เน่ืองจากร้านคา้ปลีกยงัไม่เห็นใหค้วามส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

เพื่อช่วยสร้างระบบการจัดการท่ีดีและเพื่อเป็นการสร้างรากฐานการบริหารท่ี มี

ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกของต่างชาติและน าแนวคิดทฤษฎีอ่ืนเช่น 

Six Sigma มาใชใ้นการบริหาร  

2. ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน เพื่อทราบปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการบริโภคในภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน เช่น ในระดบัภาค หรือระดบัประเทศ หรือปัจจยั

อ่ืนๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค เช่น รูปแบบการใช้ชีวิต, สถานท่ีพกัอาศัย และ

รสนิยม เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากผลวจิยัระบุวา่ความสะอาดและรสชาติ เป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาเจาะลึกในดา้นของตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งลึกซ้ึง 
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รูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ ากดั 
 (มหาชน)  ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 

 
 เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค(์1). ศึกษาความฉลาดทางสังคมของพนกังานบริษทั
จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย  (2). สร้างรูปแบบการ
พัฒนาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) ท่ีเ ก่ียวกับธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย (3.) ประเมินรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคมของ
พนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) ท่ี เ ก่ียวกับธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย 
วิธีด าเนินการวิจยัผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดบัความฉลาดทาง
สังคมของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย 
โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research)  ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบความฉลาดทางสังคม 
ขั้นตอนที ่3 ประเมินรูปแบบความฉลาดทางสังคม โดยการทดลองรูปแบบ ผลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความฉลาดทางสังคมของพนกังานบริษทัจ ากดั 
(มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย ตอนท่ี 2 ผลการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) ท่ีเ ก่ียวกับธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย  ตอนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาความฉลาดทาง
สังคมของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย  
ผลการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน (O3) ต่างจากระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลอง
เสร็จส้ิน (O2) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความ
ฉลาดทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านรู้
สถานการณ์ ดา้นการแสดงออก ดา้นความจริงใจ ดา้นความชดัเจน และความเห็นอกเห็นใจ 
โดยภาพรวมและรายด้านจะพบว่าพนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวกับธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีความฉลาดทางสังคม หลงัการทดลองเสร็จส้ิน (O3 ) สูง
กวา่ความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน (O2 ) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั O.5 นัน่
คือรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคมของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีความฉลาดทางสังคมคงทน  ผู้วิ จัยได้น า
ข้อ เสนอแนะ เกี่ ย วกับงานวิ จั ยดั ง นี้  ข้ อ เสนอแนะ ในการน าผลการวิ จั ยไปใ ช้  
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1. สามารถน าไปปรับใช้กับการสร้างรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคม (Social 
Intelligence Development Model ) ให้กับพนักงานบริษัทจ ากัดท่ีเก่ียวกับธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทยอ่ืน ๆ ได ้2. สามารถน าใช้ประเมินพฤติกรรม รูปแบบการ
พฒันาความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence Development Model) ให้กบัพนกังาน
บริษทัจ ากดัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยอ่ืน ๆ ได ้3. สามารถน าผลการ
ประเมินรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence Development 
Model) ไปใช้วางแผนนโยบายด้านการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ พฤติกรรมระหว่างบุคคลใน
องคก์รให้กบัพนกังานบริษทัจ ากดัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยอ่ืนๆ ได ้
 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 1. ควรมีการศึกษาวิจยั และพฒันารูปแบบการพฒันา
ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence Development Model) ท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน
ในองคก์รอ่ืน ๆ 2. ควรมีการศึกษาวิจยั และพฒันารูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคม 
(Social Intelligence Development Model) ในสถาบนัครอบครัว ประชาชนทัว่ไป 
สถานศึกษาทั้งระดบัอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดบัมหาวิทยาลยั 3. ควรมีการร่างหลกัสูตรการเรียนการสอน การพฒันารูปแบบความ
ฉลาดทาง    สังคม (Social Intelligence Development Model) เพื่อการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา ในสาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  

บทน า 

 ความรู้นั้นส าคญัยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปัจจยัท าให้เกิดความฉลาด สามารถจะเจริญ-
กา้วหนา้ มนุษยจึ์งใฝ่ศึกษากนัอยา่งไม่รู้จบส้ิน แต่เม่ือพิเคราะห์ดูแลว้ การเรียนรู้แมม้ากมาย
เพียงใด บางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญเท่าไรนัก ถ้าหากเรียนไม่ถูกถ้วน ไม่รู้จริงแท ้
การศึกษาหาความรู้จึงส าคญัตรงท่ีวา่ ตอ้งศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือ รู้แลว้สามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีขอ้ปฏิบติั
ท่ีน่ายึดถือเป็นหลกัอยา่งนอ้ยสองประการ เม่ือจะศึกษาส่ิงใดเร่ืองใดให้รู้จริง ควรจะศึกษา
ให้ตลอด ครบถว้นทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่
เพียงบางแง่มุม อีกประการหน่ึง จะตอ้งปฏิบติัพร้อมกนัไปด้วยเสมอ (ภูมิพลอดุลยเดช, 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2549, หน้า 120) และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความฉลาด 
(intelligence) จะตอ้งมีการศึกษาในเชิงลึกขยาย (enlargement) ขอบเขตของความฉลาด 
(intelligence) นัน่คือ ให้มุ่งเน้นสู่ปัญญา (wisdom) สติและปัญญาจึงเป็นเคร่ืองป้องกนั
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ตวัเองไดดี้ท่ีสุดในทุกกรณี โดยเฉพาะในยุคท่ีเราถูกลอ้มดว้ยกระแสขอ้มูลข่าวสารทั้งจริง
และเท็จ ดงัพระราชด ารัสในพิธีถวายปริญญากิตติมศกัด์ิของมหาวิทยาลัยวิลเล่ียมส์ ณ        
วิลเล่ียมทาวน์ นครนิวยอร์ก เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ความวา่ โลกปัจจุบนัเต็มไป
ด้วยการโฆษณาชวนเช่ือ ก่อนจะปักใจเช่ืออะไรลงไปควรพิจารณาเหตุผลให้ถ่องแท้
เสียก่อน แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายงัทรงแนะให้ใช้สติปัญญาศึกษาค้นควา้
ไตร่ตรองให้แน่ว่าค าสั่งสอนนั้นเป็นความจริงได้หรือไม่ ไม่ใช่สักแต่ว่าเช่ือเพราะมีผูรู้้
บญัญติัไว ้(ส านักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2555) สติและปัญญาเป็นเกราะ
ป้องกนัตวัเองไดใ้นทุกกรณี และจะเกิดข้ึนจากการพิจารณาอยา่งแยบคายวา่เป็นเช่นนั้นจริง
ตามหลกัโยนิโสมนสิการ (ดนัย จนัทร์เจา้ฉาย , 2554, หน้า 173) มีความคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะในเชิงลึก มนุษยผ์ูท่ี้มีความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ปัญญาเฉียบแหลม ก าลงักายท่ีสมบูรณ์ 
ย่อมมีความฉลาดในตัวเองและมีความฉลาดทางสังคม (social intelligence) (ภูมิพล 
อดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2542, หนา้ 8) 
        มนุษยทุ์กคนลว้นมีศกัยภาพแฝงเร้นท่ีจะบรรลุภารกิจของตนไดอ้ยา่งงดงามทั้งส้ิน ขอ
เพียงมนุษยต์ระหนกัรู้ถึงศกัยภาพพิเศษท่ีซุกซ่อนอยู่ในตน แลว้เพียรเจียระไนชีวิตให้แวว
วาวพราวพรายดว้ยการเรียนรู้ ซึมซบัเก็บรับบทเรียนจากการงานและการใชชี้วิตอยา่งสุขุม 
ก็ยอ่มจะมีชีวติท่ีคุม้ค่า สงบ ร่มเยน็ และเป็นสุขไดโ้ดยไม่ยาก (ว. วชิรเมธี, 2555ข, หนา้ 5)  
        ในโลกปัจจุบนั มนุษยมี์วิถีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารชนิดสมองสู่สมอง เป็นท่ี
เข้าใจกันโดยทัว่ไปว่า สมองของคนเราเป็นส่ิงท่ีซับซ้อน เขา้ใจยาก และมีพลังอ านาจ
มากมายมหาศาล การท่ีเราต้องจัดการกับสมองหรือความคิดของเราเองเป็นงานท่ี
ยากล าบาก เพราะเราคงเป็นอจัฉริยะ ถา้เราสามารถจดัการกบัความคิดของคนจ านวนมาก
ในเวลาเดียวกนัไดเ้ป็นอย่างดี คนท่ีมีความฉลาดในการเขา้สังคมจ าเป็นตอ้งใช้พลงัสมอง
ทั้งหมด ใชภ้าษากายของพวกเขาเพื่อการติดต่อส่ือสารและอ่านใจบุคคลอ่ืน พวกเขาตอ้งมี
ความสามารถในการกระตุน้ให้ผูอ่ื้นรู้สึกอยากเปิดเผย อยากสนทนา หรืออยากเป็นเพื่อน
กบัพวกเขา นอกจากรู้จกัสร้างมิตรภาพแลว้ พวกเขายงัตอ้งรู้จกัท่ีจะรักษามิตรภาพนั้นไว ้ขอ้
ส าคญัอย่างยิ่งของพลงัความฉลาดทางสังคม คือ เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในดา้นต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ความสามารถในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดอ้ย่างไม่ทนัตั้งตวัระหว่างการเจรจา การรับมือกบัความผิดพลาด และการปิดการเจรจา 
ความสามารถดงักล่าวขา้งตน้จ าเป็นตอ้งอาศยัคุณสมบติั คือ เป็นทั้งนกัพูดและนกัฟังท่ีดี 
ตอ้งทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก คนท่ีฉลาดเขา้สังคมจะตอ้งเขา้กบัคนอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
แมจ้ะมีความแตกต่างกนัในแง่ของภูมิหลงั อาย ุวฒันธรรม หรือชนชั้นทางสังคมก็ตาม และ
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ท่ีส าคญัตอ้งมีความ-สามารถท าให้บุคคลเหล่านั้นรู้สึกเป็นกนัเองและผอ่นคลายในระหวา่ง
สนทนา หลายต่อหลายอาชีพจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการเขา้สังคม เพื่ออ านวยให้งาน
ของพวกเขามีประสิทธิภาพมากข้ึน ความสามารถในการเขา้สังคมน้ีเราจ าเป็นตอ้งฝึก และ
ข่าวดีก็คือ เราสามารถฝึกฝนได ้(Buzan, 2003)   สังคมยุคปัจจุบนั องคก์รหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ เร่ิมหนัมาสนใจเร่ืองความฉลาดทางสังคมมากข้ึน นอกเหนือไปจากความพยายามคดั
สรรบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาเพียงอยา่งเดียว เพราะหากบุคคลมีเพียง
ความสามารถ แต่ไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ ท างานเป็นทีมร่วมกับผูอ่ื้นแล้วมีปัญหา ขาดความ
รับผดิชอบ ไม่ตรงต่อเวลา เป็นผูท่ี้ไม่ใส่ใจใคร ไม่มีความซ่ือสัตยต่์อองคก์รของตนท่ีท าอยู ่
ก็จะท าใหอ้งคก์รเหล่านั้นขาดประสิทธิภาพหรือล่มสลายไปในไม่ชา้ บริษทัจ ากดัท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยมีวตัถุประสงค์ในการผลิตส่ือทางด้านหนังสือเล่ม 
(pocket books) นิตยสาร (magazine) หนงัสือพิมพ ์(newspaper) โทรทศัน์ (television) และ
วิทยุ (radio) ซ่ึงทุก ๆ หน่วยงานมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝน คน้ควา้ศาสตร์ทางด้าน
ความคิดและความฉลาดทางสังคม โดยเฉพาะความฉลาดทางสังคม ซ่ึงมีความส าคญัมากใน
การท่ีจะท าให้บุคลากรของบริษทัจ ากดัท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของบริษทั
จ ากดัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยทั้งหมดน้ีตอ้งมีความฉลาดทางสังคม
มาก เพราะตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบับุคคลต่าง ๆ ในวงกวา้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร และแต่ละคนสามารถเป็น “ครู” กนัไดค้นละ
อยา่ง ทุกคนคือครูท่ีมีความรู้แตกต่างกนั (รังสรรค ์แสงสุข, 2552, หนา้ 21) และครูนั้นเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพเพื่อสังคมอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี ยงัไดมี้การก าหนดลกัษณะของบุคคลท่ี
เป็นครูวา่ดว้ยการปฏิบติัตนเก่ียวกบัสังคมไวใ้นมาตรฐานท่ีเกา้ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “การร่วมมือ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานดว้ยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
หรือองค์กร และร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้ น” และมาตรฐานท่ีสิบของ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงกล่าวไวว้่า “การร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความตระหนักถึงความส าคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของ
บุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบติังานให้ชุมชน สถานศึกษา หรือองคก์รมีการยอมรับซ่ึง
กนัและกนั และปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเต็มใจ (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) 
บริษทัจ ากดัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนประกอบไปด้วย 4 บริษทั ไดแ้ก่ (1) บริษทั
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน) (2) บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) (3) บริษทั บีอีซี เวิลด์ จ  ากดั (มหาชน) (4) บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) การ
ศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคมของบริษทัจ ากดัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
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ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย จึงเป็นอีกวิถีทางหน่ึงท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือการ
พฒันาความฉลาดทางสังคมของพนกังาน เพราะถือวา่คนเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีส าคญั
ท่ีสุดในองคก์ร ดงัท่ี จิรประภา อคัรบวร (2549, หนา้ 9) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
คือ กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความสามารถให้บุคลากรในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ โดยผา่นกิจกรรมการฝึกอบรม การพฒันารูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งใชส้ภาพแวดลอ้ม
หรือการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รเพื่อให้บุคลากรเกิดการพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ทั้งน้ี 
มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์กร มีผลิตผลและผลิตภาพดีข้ึน บุคลากรมี
ความเจริญกา้วหน้า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมีความเขม้แข็ง และมีความสามารถในการ
แข่งขนั จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ปัจจุบนัองคก์รระบบบริการสุขภาพและความ
งามจ านวนมากได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรโดยใช้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทศันคติในการปฏิบติังาน โดยมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแพร่ขยายฐานความคิดออกไปในรูปแบบของการ
จดัอบรมส าหรับผูท่ี้ให้ความสนใจ ซ่ึงจะเปิดส านกังานการฝึกอบรมภายใตช่ื้อ ณ เพชร เท
รนน่ิง เพื่อยกระดบัคุณภาพของพนกังาน โดยกระบวนการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการฝึกอบรม 
อีกทั้งพนักงานสามารถใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เสนอเป็น
ผลงานวชิาการภายในองคก์ร เพื่อความกา้วหนา้ในวชิาชีพและการรับใชป้ระเทศชาติ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
  1. ศึกษาระดบัความฉลาดทางสังคมของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย โดยการวจิยัเชิงส ารวจ (survey research)   

2. สร้างรูปแบบความฉลาดทางสังคม ขั้นตอนที ่3 ประเมินรูปแบบความฉลาดทาง
สังคม โดยการทดลองรูปแบบ 

 
ผลทีไ่ด้จากการวจัิย 

1. ผลการศึกษาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษทัจ ากัด (มหาชน) ท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย  

2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคมของพนกังานบริษทัจ ากดั 
(มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย   

DP
U



 

289 

 

3. ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคมของพนกังานบริษทั
จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย  
ผลการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน (O3) ต่างจากระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลอง
เสร็จส้ิน (O2) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความ
ฉลาดทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านรู้
สถานการณ์ ดา้นการแสดงออก ดา้นความจริงใจ ดา้นความชดัเจน และความเห็นอกเห็นใจ 
โดยภาพรวมและรายด้านจะพบว่าพนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวกับธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีความฉลาดทางสังคม หลงัการทดลองเสร็จส้ิน (O3 ) สูง
กวา่ความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน (O2 ) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั O.5 นัน่
คือรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคมของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีความฉลาดทางสังคมคงทน 
 
อภิปรายผลการวจัิย  
ผลการศึกษาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย 
ก่อนการทดลอง พบวา่ พนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนใน
ประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ พนกังานมีระดบัความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น เรียงล าดบั ดงัน้ี 
ดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ดา้นรู้สถานการณ์ (Situation awareness) ด้านความ
ชัดเจน (Clarity) ด้านความจริงใจ( Authenticity) และด้านการแสดงออก (Presence) 
        ผลการศึกษาด้านรู้สถานการณ์ (Situation awareness) ของพนักงานบริษทัจ ากัด 
(มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมก่อน
การทดลอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความฉลาด
ทางสังคมอยูใ่นระดบัสูงทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การท าส่ิงท่ี
เร่ิมตน้ไปแลว้ใหส้ าเร็จเสร็จส้ิน ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั การท างานใหท้นัตามก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคัญ และเม่ือต้องท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตดัสินใจได้ว่าจะท าอะไร
ก่อนหลงั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉนัสามารถกระตุน้ใหค้นเล่าปัญหาของเขาให้ฉนัฟัง   
        ผลการศึกษาด้านการแสดงออก (Presence) ของพนักงานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมก่อนการทดลอง 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความฉลาดทางสังคมอยู่
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ในระดบัสูง 18 ขอ้ และระดบัปานกลาง 7 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ผูน้  าตอ้งรู้ว่าจะเป็นผูต้ามไดอ้ย่างไร ฉันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน จาก
ลกัษณะสีหนา้และแววตาของบุคคลนั้น ฉนัมีความสุขเม่ือสร้างความสนุกให้กบัเพื่อนฝูง
ในงานเล้ียง และร่างกายของฉนัมีความสมบูรณ์แขง็แรง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉนัวา่ 
เป็นการยากท่ีจะเร่ิมพูดคุยกับผูค้นผลการศึกษาด้านความจริงใจ (Authenticity) ของ
พนักงานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบั
ความฉลาดทางสังคมก่อนการทดลอง ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พนักงานมีความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดบัสูง 19 ขอ้ และระดบัปานกลาง 6 ขอ้ 
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฉันยอมรับตวัเองในแบบท่ีฉันเป็นอยู่ ใน
บางคร้ังเกือบทุกคนก็ตอ้งการเวลาความเป็นส่วนตวัเพื่ออยูต่ามล าพงั และเวลาตอ้งท างานท่ี
ใช้สมาธิมาก ๆ ฉันจะท าได้ดีเม่ืออยู่ตามล าพงัและอยู่ในความเงียบ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ฉนัวา่ มนัยากท่ีจะยอมรับวา่ท าผดิพลาด  ผลการศึกษาดา้นความชดัเจน (Clarity) 
ของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบั
ความฉลาดทางสังคมก่อนการทดลอง ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พนักงานมีความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดบัสูง 22 ขอ้ และระดบัปานกลาง 3 ขอ้ 
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฉนัจะรับผิดชอบการกระท าของตวัเอง เม่ือ
ท าผิด ฉันสามารถกล่าวค า “ขอโทษ” ผูอ่ื้นได้ และฉันรู้สึกมีคุณค่าเม่ือได้ท างานต่าง ๆ 
อยา่งเตม็ความสามารถ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉนัวา่ มนัยากท่ีจะพดูถึงความรู้สึกของ
ตัวเอง ผลการศึกษาด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ของพนักงานบริษัทจ ากัด 
(มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมก่อน
การทดลอง ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความฉลาด
ทางสังคมอยู่ในระดบัสูง 22 ขอ้ และระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฉนัเห็นคุณค่าในน ้ าใจท่ีผูอ่ื้นมีต่อฉนั ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวั
ไปบา้ง ฉันก็ยินดีท่ีจะท าเพื่อส่วนรวม และความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อการ
สร้างทีมงานท่ีประสบความส าเร็จ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉนัชอบมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายกลุ่ม        
 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) 
ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิส่ือสารมวลชนในประเทศไทย 
        การสร้างรูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสังคม (Social intelligence) ของพนกังาน
บริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย ตามรูปแบบของ 
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Albrecht (2006) นักคิดชาวเยอรมันซ่ึงเรียกช่ือย่อว่า SPACE ประกอบด้วย (1) รู้
สถานการณ์ (Situation Awareness) (2) การแสดงออก (Presence) (3) ความจริงใจ 
(Authenticity) (4) ความชดัเจน (Clarity) และ (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) โดยได้
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความฉลาดทางสังคมของความฉลาดทางสังคมของ
พนักงานบริษัทจ ากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวกับธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย โดย
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บริษทัจ ากัด (มหาชน) ท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับส่ือ
โทรทศัน์ ประกอบดว้ย บริษทั บีอีซีเวิลด์ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั อสมท. จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ์ ประกอบด้วย บริษทั 
เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั อมรินทร์พร้ิมต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) ดว้ยการน าแบบวดัความฉลาดทางสังคมไปให้พนักงานบริษทัจ ากดัท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยทดลองท า พร้อม ๆ กบัให้เขาไดมี้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นตามความเขา้ใจ ดว้ยประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัความฉลาดทางสังคม สาเหตุท่ีศึกษา
แนวคิดด้วยประสบการณ์ตรง เพราะด้วยอาชีพส่ือสารมวลชน ด้วยประสบการณ์การ
ท างาน อายงุาน ประกอบกบัเม่ือใหท้  าแบบวดัความฉลาดทางสังคม ความคิดเห็นก็ค่อนขา้ง
จะสอดคล้องกบัแบบสอบถาม คือ ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาเป็นบวกร่างรูปแบบ ตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Albrecht (2006) นกัคิดชาวเยอรมนั มีช่ือเต็มวา่ Karl Hans Albrecht ไดเ้ขียน
หนงัสือ Social intelligence: The New Science of Success (2006) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. รู้สถานการณ์ (Situational Awareness)  หมายถึง ความสามารถในการอ่าน
ตีความพฤติกรรมของคนในแต่ละสถานการณ์ เป็นกุญแจส าคญัของความปลอดภยัส่วน
บุคคล (personal security) ซ่ึงตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัทั้งหมด สายตาสามารถเห็นภยั
คุกคามท่ีอยูข่า้งหนา้ ในขณะท่ีหูสามารถไดย้ินเสียงท่ีมาขา้งหลงัได ้เม่ือมีความผิดปกติใน
ทิศทางใดก็ตามตอ้งหนัไปดูเพื่อแยกแยะวา่ส่ิงนั้นเป็นภยัคุกคามหรือไม่ ความตระหนกัรู้ถึง
สถานการณ์ท าให้เรารู้วา่มีอะไรอยูร่อบตวั มีใครก าลงัเขา้มาใกลห้รืออยูท่ี่ใด มีท่ีหลบซ่อน
ส าหรับคนร้ายอยู่ใกล้หรือไม่ ท าให้เราสามารถเตรียมตวัท่ีจะตอบสนองได้ดี โอกาสท่ี
คนร้ายจะปรากฏตวัอยา่งไม่ทนัตั้งตวัจึงเป็นไปไดย้าก วดัดว้ยการใชห้ลกัจิตวิทยา แบ่งเป็น
ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

2. การแสดงออก (Presence)  หมายถึง การแสดงออกทั้ งวจนภาษา (verbal 
language) การพูด และอวจนภาษา (nonverbal language) ภาษาท่าทางของคุณจะเป็น
ตวัก าหนดภาพของคุณในใจผูอ่ื้น วดัดว้ยการสร้างค าถามเก่ียวกบัการแสดงออก ตามทฤษฎี
ของ Albrecht (2006) ต่อจากนั้น น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งและสร้าง
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แบบสอบถามใหพ้นกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศ
ไทยตอบค าถาม เพื่อประเมินและวิ เคราะห์เ ก่ียวกับการแสดงออกของพนักงาน 
            3. ความจริงใจ (Authenticity) หมายถึง พฤติกรรมท่ีท าให้คนอ่ืนตดัสินว่าคุณเป็น
คนซ่ือสัตย ์เปิดเผย และเป็น “ของแท”้ วดัดว้ยการสร้างค าถามเก่ียวกบัความจริงใจ ตาม
ทฤษฎีของ Albrecht (2006) ต่อจากนั้น น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้งและ
สร้างแบบสอบถามให้พนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนใน
ประเทศไทยตอบค าถาม เพื่อประเมินและวิเคราะห์เก่ียวกับความจริงใจของพนักงาน  
            4.  ความชดัเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความคิดและแสดง
ความคิดเห็น วดัดว้ยการสร้างค าถามเก่ียวกบัความชดัเจนตามทฤษฎีของ Albrecht (2006) 
ต่อจากนั้น น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องและสร้างแบบสอบถามให้
พนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยตอบค าถาม 
เพื่อประเมินและวเิคราะห์เก่ียวกบัความชดัเจนของพนกังาน 

5.  ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการ “เช่ือมต่อ” กบั
ผูอ่ื้น ความฉลาดทางสังคมกบัเซลล์ประสาทของผูน้ า วดัด้วยการสร้างค าถามเก่ียวกบั
ความเห็นอกเห็นใจตามทฤษฎีของ Albrecht (2006) ต่อจากนั้ น น าไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งและสร้างแบบสอบถามให้พนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยตอบค าถาม เพื่อประเมินและวิเคราะห์เก่ียวกบั
ความเห็นอกเห็นใจของพนกังานไดป้ระเมินร่างรูปแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดียวกนักบั
ขั้นตอนท่ี 1 โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ใน 11 คน ไดเ้สนอแนะให้น าทฤษฏีแนวคิดของทุก
แนวคิดจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างรูปแบบร่วมจึงไดรู้ปแบบตามกรอบ
แนวคิด ดงัน้ี DP
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ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ ากัด 
(มหาชน) ที่เกี่ยวกับธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย ภายหลังจากการทดลองเสร็จส้ิน 
        ผลความฉลาดทางสังคม (Social intelligence) ของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ี
เก่ียวกับธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังจากการทดลองเสร็จส้ินพบว่า
พนักงานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบั
ความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พนักงานมีระดบัความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดบัสูง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจ ดา้นรู้สถานการณ์ และดา้นความชดัเจน และอยู่ในระดบัปานกลาง 2 
ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการแสดงออก และดา้นความจริงใจ ผลด้านรู้สถานการณ์ (Situational 
Awareness) ของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศ
ไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูง 18 ข้อ และ
ระดบัปานกลาง 7 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การท างานให้ทนัตาม
ก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั การท าส่ิงท่ีเร่ิมตน้ไปแลว้ให้ส าเร็จเสร็จส้ิน ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
และฉนัเช่ือวา่ การพบปะกนัคร้ังแรกมีความส าคญัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือฉนัมกั
ปฏิบติักบัผูอ่ื้นแตกต่างกันไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสถานภาพและอ านาจหน้าท่ีของแต่ละคน 
         ผลดา้นการแสดงออก(Presence)  ของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมีความฉลาดทาง
สังคมอยูใ่นระดบัสูง 11 ขอ้ และระดบัปานกลาง 14 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ ผูน้  าตอ้งรู้ว่าจะเป็นผูต้ามไดอ้ย่างไร ฉันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน 
จากลกัษณะสีหนา้และแววตาของบุคคลนั้น และฉันมีความสุขเม่ือสร้างความสนุกให้กบั
เพื่อนฝงูในงานเล้ียง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉนัวา่เป็นการยากท่ีจะเร่ิมพูดคุยกบัผูค้น
ผลด้านความจริงใจ (Authenticity) ของพนักงานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมีความฉลาดทาง
สังคมอยู่ในระดบัสูง 11 ขอ้ ระดบัปานกลาง 12 ขอ้ และระดบัต ่า 2 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ในงานสังคมต่าง ๆ ความซ่ือสัตย ์คือ ส่ิงท่ีควรท าท่ีสุด ใน
บางคร้ังเกือบทุกคนก็ตอ้งการเวลา ความเป็นส่วนตวัเพื่ออยู่ตามล าพงั และฉันยอมรับ
ตวัเองในแบบท่ีฉันเป็นอยู่ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉันว่า มนัยากท่ีจะยอมรับว่าท า
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ผิดพลาด ผลดา้นความชดัเจน (Clarity) ของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความฉลาดทางสังคมอยู่
ในระดบัสูง 18 ขอ้ และระดบัปานกลาง 7 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ เม่ือท าผิด ฉนัสามารถกล่าวค า “ขอโทษ” ผูอ่ื้นได ้ฉนัรู้สึกมีคุณค่าเม่ือไดท้  างานต่าง 
ๆ อย่างเต็มความสามารถ และฉันจะรับผิดชอบการกระท าของตวัเอง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ถ้าฉันไม่ได้เล่ือนต าแหน่งในท่ีท างาน ฉันจะถามหัวหน้าว่า ฉันจะต้องท า
อะไรบ้าง เพื่อให้มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งในคราวหน้าผลด้านความเห็นอกเห็นใจ 
(Empathy) ของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศ
ไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูง 22 ข้อ และ
ระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อการสร้างทีมงานท่ีประสบความส าเร็จ ฉันเห็นคุณค่าในน ้ าใจท่ีผูอ่ื้นมี
ต่อฉัน ทุกคนควรไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าเขาจะมีขอ้บกพร่อง ความไม่
สมประกอบ มีความคิดเห็น ความเช่ือ และฐานะต าแหน่งใดก็ตาม และฉนัเช่ือวา่ คนเราไม่
ควรตดัสินคนจากรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีเห็นเป็นคร้ังแรก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉัน
ชอบมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม  ผลการเปรียบเทียบระดบัความฉลาดทางสังคมก่อน
การทดลองและหลงัการทดลองเสร็จส้ิน พบวา่ พนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมก่อนการทดลอง (O1) 
ต่างจากระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน (O2) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัความฉลาดทางสังคมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรู้สถานการณ์ ดา้นการแสดงออก ดา้น
ความจริงใจ และด้านความชัดเจน ส่วนด้านความเห็นอกเห็นใจ ไม่แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจ ากัด 
(มหาชน) ที่เกี่ยวกับธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย ภายหลังจากการทดลองเสร็จส้ิน 
3  เดือน         
ผลความฉลาดทางสังคม (Social intelligence) ของพนักงานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทยภายหลงัจากการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน 
พบว่า พนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มี
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ระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีระดบัความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดบัสูงทุก
ดา้น เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นความเห็นอกเห็นใจ ดา้นรู้สถานการณ์ ดา้นความชดัเจน ดา้น
ความจริงใจ และดา้นการแสดงออกผลดา้นรู้สถานการณ์ (Situational Awareness)   ของ
พนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบั
ความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความฉลาดทางสังคมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 4 ขอ้ และระดบัสูง 
21 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การท างานให้ทนัตามก าหนดเป็น
เร่ืองส าคญั การท าส่ิงท่ีเร่ิมตน้ไปแลว้ให้ส าเร็จเสร็จส้ิน ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และเม่ือตอ้ง
ท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกนั ฉันตดัสินใจได้ว่าจะท าอะไรก่อนหลงั และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉนัไม่ประหม่าเวลาคิดวา่ตอ้งไปเขา้ประชุมร่วมกบัคนท่ีมีช่ือเสียงหรือมี
อิทธิพลมาก ๆ ผลดา้นการแสดงออก (Presence) ของพนกังานบริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลอง
เสร็จส้ิน 3 เดือน ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความ
ฉลาดทางสังคมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 1 ขอ้ ระดบัสูง 17 ขอ้ และระดบัต ่า 7 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมี
ค่า เฉล่ียสูงท่ีสุด 3  อันดับแรก ได้แก่  ผู ้น าต้องรู้ว่าจะเป็นผู ้ตามได้อย่างไร การมี
ความสามารถในการรับสั่งยอ่มส าคญัเท่า ๆ กบัการมีความสามารถในการสั่งการ และฉัน
รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน จากลกัษณะสีหน้าและแววตาของบุคคลและขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ ฉันว่าเป็นการยากท่ีจะเร่ิมพูดคุยกับผู ้คน ผลด้านความจริงใจ
(Authenticity) ของพนักงานบริษทัจ ากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวกับธุรกิจส่ือสารมวลชนใน
ประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานมีความฉลาดทางสังคมอยูใ่นระดบัสูง 20 
ขอ้ และระดบัต ่า 5 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ในงานสังคมต่าง ๆ 
ความซ่ือสัตย ์คือ ส่ิงท่ีควรท าท่ีสุด ฉันยอมรับตวัเองในแบบท่ีฉันเป็นอยู่ และในบางคร้ัง
เกือบทุกคนก็ตอ้งการเวลา ความเป็นส่วนตวัเพื่ออยูต่ามล าพงั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ฉนัวา่ มนัยากท่ีจะยอมรับวา่ท าผิดพลาดผลดา้นความชดัเจน (Clarity) ของพนกังานบริษทั
จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทาง
สังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนกังานมีความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด 5 ขอ้ ระดบัสูง 17 ขอ้ ระดบั
ปานกลาง 1 ขอ้ และระดบัต ่า 2 ขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฉนัรู้สึกมี
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คุณค่าเม่ือไดท้  างานต่าง ๆ อยา่งเตม็ความสามารถ เม่ือท าผดิ ฉนัสามารถกล่าวค า “ขอโทษ” 
ผูอ่ื้นได ้และฉนัจะรับผดิชอบการกระท าของตวัเอง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ฉนัวา่ มนั
ยากท่ีจะพูดถึงความรู้สึกของตวัเอง ผลดา้นความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ของพนกังาน
บริษทัจ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาด
ทางสังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ พนกังานมีความฉลาดทางสังคมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 8 ขอ้ และระดบัสูง 17 ขอ้ โดย
ข้อท่ีมีค่า เฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ฉันเห็นคุณค่าในน ้ าใจท่ีผู ้อ่ืนมีต่อฉัน 
ความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อการสร้างทีมงานท่ีประสบความส าเร็จ และถึงแม้
จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบ้าง ฉันก็ยินดีท่ีจะท าเพื่อส่วนรวม และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ฉนัสามารถจดจ าใบหนา้ผูอ่ื้นไดดี้ผลการเปรียบเทียบระดบัความฉลาดทางสังคม
หลงัการทดลองเสร็จส้ินและภายหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน พบวา่ พนกังานบริษทั
จ ากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจส่ือสารมวลชนในประเทศไทย มีระดบัความฉลาดทาง
สังคมหลงัการทดลองเสร็จส้ิน 3 เดือน ต่างจากระดบัความฉลาดทางสังคมหลงัการทดลอง
เสร็จส้ิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ
ความฉลาดทางสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรู้
สถานการณ์ ดา้นการแสดงออก ดา้นความจริงใจ ดา้นความชดัเจน และความเห็นอกเห็นใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 

298 

 

บรรณานุกรม 

 

ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย. (2554). ธรรมดีท่ีพอ่ท า. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพดี์เอม็จี.   
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. (2549). ค าพ่อสอน: ประมวล        

พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเก่ียวกับความสุขในการด าเนินชีวิต.           
(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ
มูลนิธิสดศรี สฤษด์ิวงศ.์ 

ว. วชิรเมธี. (2554). Heroes คนดลใจ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพดี์เอม็จี. 
Buzan, T. (2003). The power social intelligence. Welling borough, England: Thorsons. 
รังสรรค์ แสงสุข. (2552). Life library: ชีวีแสนสุข (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพมหานคร:  

ส านกัพิมพ ์ณ เพชร. 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. (2548). มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา.  

กรุงเทพมหานคร: ผูแ้ต่ง. 
จิรประภา อคัรบวร. (2549). สร้างคนสร้างผลงาน (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพเ์ต๋า. 
Albrecht, K. (2006). Social intelligence: The new science of success. San Francisco:  

Jossey-Bass. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP
U



 

299 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน            
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

 

แพนศรี  ศรีจันทกึ   
                       

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
มีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัจ  านวน  295  คน  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน   
การศึกษาวิจยั  วิเคราะห์ผลโดยหาค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ          
จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านภาวะผู ้น าแห่งการเรียนรู้  วิสัยทัศน์  พันธกิจและ
ยทุธศาสตร์  ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร  ดา้นโครงสร้างองคก์ร  และระบบการ
จดัการ  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และดา้นความสามารถของบุคลากร  การเสริมแรงและ
การจูงใจ  ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ดงันั้นมหาวิทยาลัย   
ควรมีการส่งเสริมบุคลากรสายสนบัสนุนมีการพฒันาตนเอง  ปรับเปล่ียนวธีิการท างานและ
วธีิคิดคน้ควา้หาความรู้ต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ  ในการบริหารจดัการการท างาน
ให้ประสบผลส าเร็จ  เกิดความคล่องตวัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสามารถ          
น าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร 
ค าส าคัญ  :  องคก์รแห่งการเรียนรู้  บุคลากรสายสนบัสนุน   
                   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน
ผนวกกับการแข่งขันทางธุรกิจท่ีมีความรุนแรง  ท าให้องค์กรในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็น
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จ า เป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ขณะเดียวกันก็จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถอยูร่อดไดใ้นสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูง  ไม่วา่องคก์รใด   
ก็ตามหากต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างย ัง่ยืน  องค์กรนั้นจะมี          
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การปรับตวัใหมี้ลกัษณะของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)  ท่ีให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  (สาริน,  2547 : 12) 
 ประเทศไทย  ได้ให้ความส าคัญในเ ร่ืองการพัฒนาองค์กรจะเห็นได ้              
จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  หมวด  3  เร่ือง  การบริหารราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา  11  ก าหนดไวว้่า  “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันา
ความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่ าเสมอ           
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รวดเร็ว  และเหมาะสมกบัสถานการณ์  
รวมทั้ งต้องส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียน
ทศันคติของขา้ราชการในสังกดัให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั”  
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา,  2546 : 4) 
 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้  ส่งผลใหปั้จจุบนัไดเ้กิดกระแสแนวคิดในรูปแบบ
ใหม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร  การพฒันาองค์กรและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์   ในเวลาเดียวกนัได ้ คือ  องคก์รแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization)  
ซ่ึงเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงองคก์รให้อยูร่อดไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มแห่งอนาคตน้ี  จะตอ้ง
เปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์กร  โดยมีการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั  (พรธิดา     
วิเชียรปัญญา,  2545)  ซ่ึงสังคมยุคปัจจุบนัได้เร่ิมเขา้สู่กระแสใหม่ของการเปล่ียนแปลง       
ท่ีเรียกว่า  สังคมความรู้  (Knowledge Society)  ท่ีใช้ความรู้และนวตักรรม  (Innovation)  
เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันา  โดยเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้การจดัความรู้และ    
องคค์วามรู้เพื่อพฒันาก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ  (สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ, 2548:15)  การจดัการ
ศึกษาในปัจจุบนัมีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การเรียนรู้จะเกิดข้ึน     
ในทุกท่ีทุกเวลา  ดงันั้น  ทุกองคก์รจึงควรเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆ  ได้เกิดข้ึน         
อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  การเปล่ียนแนวคิดให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึง    
เป็นเร่ืองเร่งด่วน  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความมัน่คงของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นท่ีจะเป็น
มหาวิทยาลยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นน าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     
ท่ีมุ่งเนน้การผลิตนกัปฏิบติัดา้นวิชาชีพ  เพื่อพฒันาชุมชนและสังคม  หน่ึงในเป้าประสงค์
เชิงยทุธศาสตร์ในการบรรลุวสิัยทศัน์  คือ  การสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นองคก์ร
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ท่ีมีทกัษะในการไดม้าซ่ึงความรู้  การส่งผา่นความรู้  และการสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง  
รวมถึงมีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดล้อมภายใตบ้ริบทท่ีเปล่ียนแปลง  
โดยท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจในการจดัการ
ความรู้  การหล่อหลอมวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร  และการสร้างบรรยากาศท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  การกา้วสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้จะส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพ  
ขีดความสามารถ  และยกระดบัผลการปฏิบติังานของบุคลากร   การท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไดน้ั้น  ทรัพยากรบุคคลนบัเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้งานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย  หากองค์กรมีคนท่ีมี
คุณภาพมีประสิทธิภาพ  รักในการเรียนรู้  และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองแล้ว           
การพฒันาอ่ืนๆ  ก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว  บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนหน่ึงเป็น
บุคลากรสายสนบัสนุน  และถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององคก์ร  เป็นตวัจกัรหรือกลไก
ส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่าง              
มีประสิทธิภาพ  โดยบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุนมีหน้าท่ีช่วยเหลือและ
สนบัสนุนผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นดา้นการสนบัสนุน  งานวิชาการ  งานบริการวิชาการ  
งานบริหาร  และงานธุรการ  เป็นตน้  ดงันั้นบุคลากรสายสนบัสนุนจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
ตนเอง  ปรับเปล่ียนวธีิการท างานและวธีิคิด  คน้ควา้หาความรู้ต่างๆ  เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้
ใหม่ๆ  ในการบริหารจัดการการท างานให้ประสบผลส าเร็จ  เกิดความคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร 
 ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรสายสนบัสนุน  กรณีศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  และให้องคก์ร
หรือมหาวทิยาลยัมองเห็นความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี  อาจจะได้ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพฒันา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เพื่อให้น าขอ้มูลไป
ประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารด้านการวางแผนและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
องค์กรรวมถึงสร้างแรงผลักดันให้การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัเพื่อการกา้วสู่การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและย ัง่ยืน
ตลอดไป 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1.  ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจยั  เร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
สายสนับสนุน  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผูว้ิจยัได้ก าหนด
ประชากรท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี  คือ  บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานท่ีปฏิบติังานในปีงบประมาณ  2555  ประกอบดว้ย  ขา้ราชการ  พนกังาน
ในสถาบนัอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว  จ  านวน     
1,120  คน  และสามารถค านวณหาขนาดกลุ่มโดยค านวณจากสูตร  Taro  Yamane  (บุญใจ  
ศรีสถิตนรากลู, 2550 : 208) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนเท่ากบั 
295  คน 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแบ่งออกเป็น  3  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  และหน่วยงานท่ีสังกดั  ขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  (Check List) 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
5  ดา้น  ดงัน้ี 
 1)  ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร  ขอ้ค าถาม  7  ขอ้  อาทิเช่น  ผูบ้ริหาร
ของมหาวิทยาลยัรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา,  ผูบ้ริหารงานของมหาวิทยาลยั
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรคิด  ริเร่ิมสร้างสรรคน์วตักรรมท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2)  ด้านภาวะผู ้น าแห่งการเรียนรู้  วิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์              
ขอ้ค าถาม  5  ขอ้  อาทิเช่น  บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีความคุน้เคย  เป็นมิตรและ              
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั,  บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีการแลกเปล่ียนความรู้และท างาน
ร่วมกนั 
 3)  ดา้นโครงสร้างองค์กร  และระบบการจดัการ  ขอ้ค าถาม  7  ขอ้  อาทิเช่น  
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีเหมาะสมและคล่องตวั,  มหาวิทยาลัยมีการ
มอบหมายงานและความรับผดิชอบใหห้น่วยงานต่างๆ  อยา่งเป็นระบบและชดัเจน 
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 4)  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ขอ้ค าถาม  5  ขอ้  อาทิเช่น  มหาวิทยาลยัพฒันา
ระบบฐานข้อมูลทุกด้านให้มีความถูกต้อง  ทันสมัย  และสะดวกต่อการน าไปใช้,  
มหาวทิยาลยัมีการจดัระบบการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5)  ด้านความสามารถของบุคลากร  การเสริมแรงและการจูงใจ  ข้อค าถาม         
6  ขอ้  อาทิเช่น  บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะพฒันาตนเองให้
มีศกัยภาพเพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน,  บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีความรู้  
ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งชดัเจน 
 ซ่ึงแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดบั  คือ  
มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  (บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากรู, 2550 : 282-283) 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร              
สายสนบัสนุน  15  ขอ้ค าถาม  ซ่ึงแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  
5  ระดบั คือมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  (บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2550 : 
282-283) 

การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีหาค่า  Cronbach’ Coefficient 
Alpha  ของครอนบาค  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั  0.982 
3.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
3.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ  ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ

สอบถามบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จ านวน  295  ชุด  ในเดือนมีนาคม  2555 

3.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ  เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือ  วารสาร
ต าราวิชาการ  เอกสาร  ส่ิงพิมพต่์างๆ  บทความของหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้  รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม  ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  การแจก
แจงความถ่ี  และหาค่าร้อยละ 

4.2  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง  5  ด้าน  
คือ  ด้านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์กร  ด้านภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้  วิสัยทัศน์        
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พนัธกิจและยุทธศาสตร์  ดา้นโครงสร้างองคก์ร  และระบบการจดัการ  ดา้นความสามารถ
ของบุคลากร  การเสริมแรงและการจูงใจ  และดา้นเทคโนโลยี  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ     
การหาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.3  การวิเคราะห์การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการหาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.4  การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ  (Multiple Regression)  ใช้เพื่อพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ    
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
 
ผลการวจัิย 

1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล  ทางผูว้ิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี
เป้าหมาย  จ านวน  295  ชุด  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  2555  จากการศึกษาพบว่า      
กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  84.1  และเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ  15.9  กลุ่มตวัอย่างมีอายุไม่เกิน  30  ปี  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  56.9  
รองลงมาคือมีอายุระหว่าง  31-40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  37.3  และ   น้อยท่ีสุดคือมีอายุ
ระหวา่ง  51  ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  2.0  ระดบัการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  87.5  รองลงมาคือ  ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ  8.8  และนอ้ยท่ีสุดคือต ่ากวา่ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  3.7  
หน่วยงานท่ีสังกัด  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สังกดัศูนยก์ลาง  มทร.อีสาน  คิดเป็นร้อยละ  
40.7  รองลงมาคือวิทยาเขตขอนแก่น  คิดเป็นร้อยละ  16.9  และนอ้ยท่ีสุดคือวิทยาเขต
สกลนคร  คิดเป็นร้อยละ  12.5 

2.  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
สายสนบัสนุน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม  มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู ่  
ในระดบัมาก  ( ̅ = 3.73)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่สภาพปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองค์กร  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( ̅ = 3.89)  
รองลงมาด้านภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้  วิสัยทศัน์  พนัธกิจและยุทธศาสตร์  ( ̅ = 3.82)  
ส่วนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ( ̅ = 3.49)   
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 3.  ผลการวิเคราะห์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  
พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม  มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก        
( ̅ = 3.83)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจใน       
การปฏิบติังานและพร้อมใจกนัท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขององค์กรในทางท่ีดีข้ึน  และบุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถใช้คอมพิวเตอร์  หรือ      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ได้อย่างทัว่ถึง           
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( ̅ = 3.97)  รองลงมา  บุคลากรของมหาวิทยาลยัน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบติังานไดต้รงตามคุณสมบติัและคุณประโยชน์การใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
( ̅ = 3.91)  ส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลยัไดรั้บการกระตุน้ให้มีการเปล่ียนแปลงความรู้
ร่วมกนัดว้ยวธีิการต่างๆ  เช่น  อีเมล ์ จดหมายข่าว  การประชุมกลุ่มยอ่ย  การจดัเวทีสัมมนา  
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด   ( ̅ = 3.72) 
 4.  ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวิธี
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษาคร้ังน้ีได้น าตวัแปรอิสระ    
ซ่ึงได้แก่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้  
วิสัยทศัน์  พนัธกิจและยุทธศาสตร์  (X1)  ด้านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์กร  (X2)      
ดา้นโครงสร้างองค์กร  และระบบการจดัการ  (X3)  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  (X4 ) และ
ดา้นความสามารถของบุคลากร  การเสริมแรงและการจูงใจ  (X5)  มาทดสอบความมี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis)   
 
ตารางท่ี  2 :  การวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ร 
        แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  
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ตวัแปรพยากรณ์  
การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

     b               SEb                             t                  sig 
ค่าคงที ่(Constant)                                

ภาวะผู้น าแห่งการเรียนรู้        

     พนัธกจิและยุทธศาสตร์ 

บรรยากาศและวฒันธรรมองค์กร 

โครงสร้างองค์กรและระบบการจัดการ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความสามารถของบุคลากร 

     การเสริมแรงและการจูงใจ 

0.662          0.163 

0.210          0.057        0.199                                                   

 

0.108          0.049        0.117           

0.214          0.050        0.230 

0.154          0.044        0.191 

0.166          0.042        0.211 

4.071      0.000*** 

3.677      0.000*** 

 

2.211      0.028** 

4.301      0.000*** 

3.506      0.001** 

3.958      0.000*** 

R =  0.779        Adjusted R Square = 0.599           R2 = 0.606                                                             

**P<0.05, ***P<0.01   

  
 จากตารางท่ี  2  พบว่าปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้  พนัธกิจและ
ยุทธศาสตร์  (X1)  ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์รและระบบการจดัการ  (X3)  และปัจจยัดา้น
ความสามารถของบุคลากร  การเสริมแรงและการจูงใจ  (X5)  เป็นตัวแปรท่ีร่วมกัน
พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  อย่างมีนัยส าคัญ        
ทางสถิติท่ีระดบั  0.01 ส่วนปัจจยัดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองค์กร  (X2)  และปัจจยั
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (X4)  เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่ง         
การเรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ไดร้้อยละ  
60.6  (R2 = 0.606)  โดยมีสมการพยากรณ์  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

DP
U



 

307 

 

 สมการ   ̂  (การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้)  =  0.662 + 0.210(X1) + 0.214(X3) 
+ 0.166(X5) + 0.108(X2) + 0.154(X4) 
 
 จากสมการพยากรณ์  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  สามารถ
อธิบาย   ไดว้า่  ถา้ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้  วิสัยทศัน์  พนัธกิจและยุทธศาสตร์  
เพิ่มข้ึน  1  หน่วย  ก็จะท าให้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  
เพิ่มข้ึน  0.210  หน่วย  ถา้ปัจจยัดา้นบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร  เพิ่มข้ึน  1  หน่วย     
ก็จะท าให้การเป็นองคก์รแห่งการเรียนของบุคลากรสายสนบัสนุน  เพิ่มข้ึน  0.108  หน่วย  
ถา้ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์รและระบบการจดัการ  เพิ่มข้ึน  1  หน่วย  ก็จะท าให้การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  เพิ่มข้ึน  0.214  หน่วย  ถ้าปัจจยั          
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพิ่มข้ึน  1  หน่วย  ก็จะท าใหก้ารเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรสายสนบัสนุน  เพิ่มข้ึน  0.154  หน่วย  และปัจจยัดา้นความสามารถของบุคลากร  
การเสริมแรงและการจูงใจ  เพิ่มข้ึน  1  หน่วย  ก็จะท าให้การเป็นองค์กรแห่ง        การ
เรียนรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน  เพิ่มข้ึน  0.166  หน่วย 
      
อภิปรายผลการวจัิย  
 1.  ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร            
สายสนบัสนุน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมากท่ีสุด  คือ  ปัจจยับรรยากาศ
และวฒันธรรมองค์กร  จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความคุ้นเคย  เป็นมิตรและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน,  บุคลากรมีความรัก  และความ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลยั,  บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีการแลกเปล่ียนความรู้และท างาน
ร่วมกัน,   มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานท่ีสามารถท างานได้อย่างมี
ความสุข  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลยัปฏิบติังานภายใตบ้รรยากาศและวฒันธรรมองค์กรท่ีดี  มีการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญนันท ์       
ภิรมยร่ื์น  (2551)   
 2.  ปัจจัยภาวะผู ้น าแห่งการเรียนรู้  วิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์           
พบว่าส่วนใหญ่  มหาวิทยาลยัก าหนดพนัธกิจและยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์     
ไวอ้ย่างชดัเจน  ครอบคลุม  ซ่ึงสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม,  มหาวิทยาลยั
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์  ให้บุคลากรและผู ้มี              

DP
U



 

308 

 

ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้  เขา้ใจอย่างทัว่ถึง, ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัปฏิบติัตนเป็นกนัเอง
และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากรทุกคน,  ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัสร้างบรรยากาศ      
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้การท างานใหม่ๆ  ให้กบับุคลากร  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชญนนัท ์ 
ภิรมยร่ื์น  (2551)   
 3. ปัจจยัโครงสร้างองคก์ร  และระบบการจดัการ  พบวา่ส่วนใหญ่ มหาวิทยาลยั
มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ  อย่างเป็นระบบและชดัเจน,  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยอมรับเง่ือนไข  ภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด,
มหาวิทยาลยัพฒันาระบบและโครงสร้างต่างๆ  เพื่อให้มีการจดัเก็บความรู้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ,  บุคลากรของมหาวิทยาลยัได้รับการพฒันา
ศักยภาพในงานท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎากร           
ทองแสวง  (2553)   
 4.  ปัจจยัความสามารถของบุคลากร  การเสริมแรงและการจูงใจ  พบว่า       
ส่วนใหญ่  บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีความรู้  ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนอย่าง
ชดัเจนบุคลากรของมหาวทิยาลยัมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพ
เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน,  บุคลากรของมหาวิทยาลัยกล้าคิด       กล้า
ตดัสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย,  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพฒันาและส่งเสริม
ความกา้วหนา้ให้กบับุคลากรอยา่งชดัเจน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชญนนัท ์ ภิรมยร่ื์น  
(2551)   
 5.  ปัจจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด          
ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ให้สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มหาวทิยาลยัควรมีการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบุคลากร  และ
ควรมีการจดัสรรทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศให้เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร    
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยทีม่ีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผู้บริโภคชาวกมัพูชาในประเทศกมัพูชา : กรณศึีกษากรุงพนมเปญ 

 
กนกวรรณ   คงวดัใหม่ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ1.ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทย ส่วนประสม

ทางการตลาด และทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญ           

2.ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาว

กมัพชูาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุงพนมเปญ 

กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคเบียร์ไทยชาวกมัพูชาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา จ านวน 400 คน 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ โดยก าหนดระดบันยัส าคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคเบียร์ไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ21–30 ปี 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 300,000 เรียล อาชีพ

นกัศึกษา พฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ด่ืมเบียร์หลายเดือนต่อคร้ัง นิยม

ด่ืมในวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์เวลา เยน็-หวัค ่า เลือกซ้ือและด่ืมเบียร์ไทยยี่ห้อลีโอมากท่ีสุด ชนิดบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีเลือกด่ืมคือกระป๋อง ด่ืมในโอกาสมีงานเล้ียงสังสรรค์ รูปแบบการส่งเสริมการขายท่ี

ตอ้งการมากท่ีสุด คือลดราคา โดยระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติต่อ

การบริโภคเบียร์ไทยของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนประสมทางการตลาด

และทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภค

ชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

บทน า 

เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีคนทัว่โลกนิยมด่ืมมากเป็นอนัดบั 3 รองจากน ้ าเปล่าและน ้ าชา 

โดยประชาชนในประเทศต่าง  ๆหนัมาด่ืมเบียร์มากข้ึนเร่ือย  ๆท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากกวา่

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืนๆ จากมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นเคร่ืองด่ืมของคนรุ่นเก่า แต่ปัจจุบนั
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กลายเป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับคนรุ่นใหม่  ส าหรับประเทศไทยการขยายตวัของปริมาณจ าหน่ายเบียร์

ในประเทศมีอตัราท่ีไม่สูงมาก รวมทั้งการแข่งขนัในประเทศมีแนวโนม้ทวีความรุนแรง ประกอบ

กบัความเขม้งวดของการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

ประเทศไทย จึงเป็นแรงผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการเบียร์ไทยจ าเป็นตอ้งหาช่องทางขยายตลาดไปยงั

ต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซ่ึงมีความน่าสนใจทั้งทางดา้นของก าลงัซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน

จากการกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การขยายตวัของจ านวนประชากร 

รวมถึงการเพิ่มข้ึนของปริมาณการบริโภคเบียร์ต่อหัวท่ียงัคงเติบโตในอตัราสูงภูมิภาคหน่ึงของ

โลก ขณะท่ีตลาดในประเทศพฒันาแล้วมีแนวโน้มบริโภคลดลง ส่งผลให้ตลาดเบียร์ในกลุ่ม

อาเซียนมีแนวโนม้ขยายความตอ้งการมากข้ึนในอนาคต  

ประเทศกมัพชูา โดยมีกรุงพนมเปญ เป็นเมืองหลวงของประเทศ มีความมัน่คงทางดา้น

การเมืองและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูง มีอ านาจซ้ือสูง ท าให้กรุง

พนมเปญกลายเป็นตลาดการคา้และการลงทุนขนาดใหญ่ นอกจากน้ียงัมีระบบการคมนาคมขนส่งท่ี

สะดวกสบายสามารถเดินทางหรือขนส่งสินคา้ไดทุ้กรูปแบบทั้งทางบก น ้ า และทางอากาศ  ท าให้

การแลกเปล่ียนสินคา้เป็นไปไดง่้าย แต่ทั้งน้ีประเทศกมัพูชายงัไม่มีความสามารถท่ีจะผลิตสินคา้

อุปโภค บริโภคไดเ้องภายในประเทศ  อีกทั้งสินคา้ท่ีผลิตไดเ้องก็ยงัไม่เพียงต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค จากปัจจยัสนบัสนุนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพของตลาดเบียร์ใน

ประเทศกมัพชูา และมูลค่าน าเขา้มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน จากการท่ีก าลงัซ้ือของประชาชนในประเทศ

มีเพิ่มข้ึน ผูป้ระกอบการไทยเร่ิมให้ความส าคญักบัการศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรม

ในแต่ละตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการขยายตลาดเบียร์ไปยงัต่างประเทศ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุงพนมเปญ ประเทศ

กมัพูชา เพื่อจะเป็นขอ้มูลให้องคก์รธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งรัฐบาลไทย ไดน้ าขอ้มูลไปใชใ้นการ

วางแผนนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์ทางดา้นการตลาด ปรับปรุงและพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเบียร์ในประเทศกมัพชูาต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทย ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติต่อการ

บริโภคเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

2. ศึกษาปัจจยัดา้น ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยของ

ผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาใน

กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา   

 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. ผูบ้ริหารในธุรกิจเบียร์และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลงานวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้น

ดา้นการบริหารงาน ก าหนดนโยบายวางแผนการตลาด ก าหนดกลยุทธ์และพฒันาดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยในประเทศกมัพูชา เพื่อเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงและเพื่อขยายธุรกิจใน

ประเทศกมัพชูา 

2. หน่วยงานภาครัฐ สามารถน าผลการวิจยั ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาวาง

แผนการพฒันาและส่งเสริมการส่งออกในประเทศกมัพชูา  

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ภาพที ่1. กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือชาวกมัพูชาในกรุง

พนมเปญ ซ่ึงมีทั้งหมดประมาณ 1,011,264 คน โดยการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

400 คนเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ของ Yamane  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับ

ทั้ งหมดแล้ว น ามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์โดยก าหนด ระดบัความมีนยัส าคญัท่ี 0.05 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ สถิติเชิงพรรณนา

และการวเิคราะห์สถิติไคสแควร์ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 

ผลการวจัิย 

ตารางท่ี 1. ค่าความถ่ีและร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชา

ในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

พฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทย ค่าความถ่ี ร้อยละ 

ความถ่ีในการด่ืม : หลายเดือนต่อคร้ัง 146 36.6 

วนัท่ีนิยมด่ืม : วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 206 51.6 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมดื่มเบียร์ : เยน็-หัวค ่า 302 75.6 

ยีห่อ้เบียร์ไทยท่ีด่ืมมากท่ีสุด : ลีโอ 251 62.8 

ชนิดบรรจุภณัฑข์องเบียร์ไทยท่ีเลือกด่ืม : กระป๋อง 194 48.5 

โอกาสท่ีด่ืมเบียร์ไทย : มีงานเล้ียงสังสรรคต่์างๆ 218 54.5 

รูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีตอ้งการมากท่ีสุด : ลดราคา 185 46.3 

จากตารางท่ี 1. พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคชาวกมัพูชา
ในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.6 ด่ืมเบียร์หลายเดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 51.6 
นิยมด่ืมในวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 75.6 นิยมด่ืมเบียร์ช่วงเวลา เยน็-หวัค ่า ร้อยละ62.8 เลือกซ้ือ
และด่ืมเบียร์ไทยยี่ห้อลีโอมากท่ีสุด ร้อยละ48.5 ชนิดบรรจุภณัฑ์ของเบียร์ไทยท่ีเลือกด่ืมคือ

          สมรรถนะในการปฏบิตังิาน 

1) ความสามารถดา้นเทคนิค

ปฏบิตักิาร 

2) ความสามารถในการท างานเป็นทมี 

3) ความสามารถในการใช้

คอมพวิเตอร ์ 
     และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4) ความสามารถในการบรหิารจดัการ 

5) จรยิธรรมและคณุธรรม 

6) ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

     แกไ้ขปญัหา 

7) การมุง่ผลสมัฤทธิ ์
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กระป๋อง ร้อยละ 54.5 ด่ืมเบียร์ไทยเน่ืองในโอกาสมีงานเล้ียงสังสรรค ์และร้อยละ46.3 รูปแบบการ
ส่งเสริมการขายท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือลดราคา   

ตารางท่ี 2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด   S.D. ระดบัความส าคญั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.46 0.598 มาก 

ดา้นราคา 3.41 0.599 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.37 0.628 ปานกลาง 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.38 0693 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.442 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2. พบว่าระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง

ผูบ้ริโภคชาวกมัพูชา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.40 และ S.D.=0.442) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( =3.46 และ S.D.=0.598) มีระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นราคา ( =3.41 และ S.D.=0.599) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (
=3.38 และ S.D.=0.693) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย( =3.37 และ S.D.=0.628)  ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 3. ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของทศันคติต่อการ

บริโภคเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 
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ทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทย  S.D. ระดบัความส าคญั 

ด้านเบียร์ไทยมีความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ต ่า ท าให้ผู้ดื่มรู้สึกเมาน้อยกว่า 
3.70 1.143 มาก 

ด้านเบียร์ไทยน าเข้าจากต่างประเทศ                                   

ท าให้รู้สึกว่าผู้ดื่มมักเป็นผู้มีฐานะ 
3.31 1.115 ปานกลาง 

ด้านความเช่ือว่าสีแดงเป็นสีมงคล                     

การทีเ่บียร์ไทยทีม่ีสัญลักษณ์เป็นสีแดง        

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทย 

3.51 0.940 มาก 

ด้านการดื่มเบียร์ไทยในปริมาณมาก                              

แต่ไม่ท าให้รู้สึกเมาค้างหรือแฮงค์  
3.23 0.962 ปานกลาง 

ด้านการน าเบียร์ไทยผสมกบัเคร่ืองดื่ม        

ชูก าลัง ท าให้รสชาติของเบียร์ดีข้ึน 
3.04 1.061 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.741 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 3. ผลการวิจยัพบว่าระดบัความส าคญัของทศันคติต่อการบริโภคเบียร์
ไทยของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคชาวกมัพชูามีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.35 และ 
S.D.= 0.741) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย พบวา่ดา้นเบียร์ไทยมีความ
เขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ต ่า ท าให้ผูด่ื้มรู้สึกเมาน้อยกว่า( =3.70และ S.D.= 1.143) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นความเช่ือวา่สีแดงเป็นสีมงคล การท่ีเบียร์ไทยท่ีมีสัญลกัษณ์เป็นสีแดง ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทย ( =3.51และ S.D.= 0.940) ดา้นเบียร์ไทยน าเขา้จากต่างประเทศ ท าให้
รู้สึกวา่ผูด่ื้มมกัเป็นผูมี้ฐานะ( =3.31และ S.D.= 1.115) ดา้นการด่ืมเบียร์ไทยในปริมาณมาก แต่
ไม่ท าให้รู้สึกเมาคา้งหรือแฮงค์ ( =3.23และ S.D.= 0.962)  และดา้นการน าเบียร์ไทยผสมกบั
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ท าใหร้สชาติของเบียร์ดีข้ึน( =3.04 และS.D.= 1.061) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4. ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ

เบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา  
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด Chi-Square Sig. ระดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 57.460 0.004* มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นราคา 63.377 0.000* มีความสัมพนัธ์ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 68.422 0.000* มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 77.375 0.000* มีความสัมพนัธ์ 

รวม 257.389 0.000* มีความสัมพนัธ์ 

จากตารางท่ี 4. ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ

เบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และ

ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุง

พนมเปญ ประเทศกมัพชูา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 5. ความสัมพนัธ์ของทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

 

ทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทย Chi-Square Sig. ระดบั 

ดา้นเบียร์ไทยมีความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลต์ ่า 

ท าใหผู้ด่ื้มรู้สึกเมานอ้ยกวา่ 

99.941 0.000* มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นเบียร์ไทยน าเขา้จากต่างประเทศ                                   

ท  าให้รู้สึกวา่ผูด่ื้มมกัเป็นผูมี้ฐานะ 

77.734 0.000* มีความสัมพนัธ์ 

ด้านความเช่ือว่าสีแดงเป็นสีมงคล  การที่เบียร์
ไทยทีม่ีสัญลักษณ์เป็นสีแดงส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือเบียร์ไทย 

78.441 0.000* มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นการด่ืมเบียร์ไทยในปริมาณมาก                              

แต่ไม่ท าใหรู้้สึกเมาคา้งหรือแฮงค ์

56.054 0.001* มีความสัมพนัธ์ 

ดา้นการน าเบียร์ไทยผสมกบัเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 

ท าให้รสชาติของเบียร์ดีข้ึน 

85.242 0.000* มีความสัมพนัธ์ 

รวม 356.647 0.000* มีความสัมพนัธ์ 
จากตารางท่ี 5. ความสัมพนัธ์ของทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาพบวา่ ทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยโดยรวมมี

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญ ประเทศ

กมัพชูาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 
1. ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทย ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติต่อการบริโภค

เบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคเบียร์ไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21–30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 300,000  เรียล  อาชีพนกัศึกษา พฤติกรรม
การซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ส่วนใหญ่ด่ืมเบียร์หลาย
เดือนต่อคร้ัง โดยนิยมด่ืมในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ นิยมด่ืมเบียร์ช่วงเวลา เยน็-หัวค ่า นิยมด่ืมเบียร์ไทย
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ยีห่อ้ลีโอมากท่ีสุด ชนิดบรรจุภณัฑข์องเบียร์ไทยท่ีเลือกด่ืมคือกระป๋อง ด่ืมเบียร์ไทยเน่ืองในโอกาสมี
งานเล้ียงสังสรรค์ต่าง  ๆรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือลดราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของชาญศกัด์ิ สิทธิพงศ์ (2551),บาง ฝูงกล่ิน (2550),วรพจน์ เกรียงไกรวณิช (2550) 
และชวลัรัตน์ ฐิตานุกูล (2549) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ นิยมด่ืมเบียร์วนัเสาร์ ช่วงเวลาในการ
บริโภค 18.01-24.00 น. ด่ืมเบียร์ตามเทศกาล นิยมด่ืมเบียร์เป็นเบียร์กระป๋อง เลือกด่ืมเบียร์ยี่ห้อ ลีโอ 
มากท่ีสุด การท่ีผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมคือชอบด่ืมเบียร์กบัเพื่อน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Flannery  
Jackie  (2004) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แนวโนม้ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัเรียนมธัยมปลายท่ี
โรงเรียนแคลิฟอเนีย ผลการวิจยัพบว่าเด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่ในโรงเรียนท่ีแคลิฟอเนียเร่ิมมีการทดลอง
ด่ืมแอลกอฮอล์สูง และ เบียร์เป็นทางเลือกหน่ึงในการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์มีการรวมกลุ่ม
กนัหรือมีงานเล้ียงสังสรรค ์ 1 ใน 3 คน ด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกบัเพื่อน และนอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ด่ืมร่วมกบั
ครอบครัว  

ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยของ
กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  ระดบัความส าคญัของทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย พบวา่ดา้นเบียร์ไทยมีความเขม้ขน้ของ
แอลกอฮอล์ต ่า ท าให้ผูด่ื้มรู้สึกเมาน้อยกวา่มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความเช่ือว่าสีแดงเป็นสีมงคล 
การท่ีเบียร์ไทยท่ีมีสัญลกัษณ์เป็นสีแดง ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทย ดา้นเบียร์ไทยน าเขา้จาก
ต่างประเทศ ท าใหรู้้สึกวา่ผูด่ื้มมกัเป็นผูมี้ฐานะ ดา้นการด่ืมเบียร์ไทยในปริมาณมาก แต่ไม่ท าให้รู้สึก
เมาคา้งหรือแฮงค์ และด้านการน าเบียร์ไทยผสมกบัเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ท าให้รสชาติของเบียร์ดีข้ึน
ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญศกัด์ิ สิทธิพงศ ์(2551) และณัฐสิทธ์ิ อนนัตกรณีวฒัน์ 
(2545) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการบริโภคเบียร์ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยั
ดา้นราคา ซ่ึงผลกการศึกษาดงักล่าวแตกต่างจากงานวิจยัของนพดล อุดขาว (2552) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของการบริโภคเบียร์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจ
สูงสุดอยู ่รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ส่วนค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นส่งเสริมการตลาด  

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นการ
กระตุน้ยอดขาย ผูป้ระกอบการในธุรกิจเบียร์ควรส่งเสริมการตลาดโดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
ในช่วงวนัหยุดให้มากข้ึน เช่น ในวนัหยุดหรืองานเทศกาลต่าง  ๆควรจดัให้มีงานคอนเสิร์ต หรือการ
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ร่วมกบัหน่วยงานราชการในการสนับสนุนการจดังานเทศกาลหรืองานประเพณี เพื่อจดักิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด  จดัโปรโมชัน่การซ้ือเบียร์ เช่น ซ้ือ 3 แถม 1 จดัให้มีจุดชิมเบียร์ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการซ้ือของลูกคา้ และควรเพิ่มโฆษณาในทางโทรทศัน์ให้มากข้ึน เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทาง
ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็นผลดีกบัผูป้ระกอบการเอง 

2. ศึกษาปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดและทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยของ

ผูบ้ริโภคชาวกมัพชูาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุง

พนมเปญ ประเทศกมัพูชา พบว่าส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์

ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยทุกด้านมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของ

ผูบ้ริโภคชาวกมัพชูาในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดและทศันคติ

ต่อการบริโภคเบียร์ไทยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาใน

กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนผสมทาง

การตลาดและทศันคติต่อการบริโภคเบียร์ไทยในการน าไปพฒันากลยุทธ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเป็นรายดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรสร้างช่ือเสียงให้กบัผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มความ

น่าเช่ือถือให้แก่ผูบ้ริโภค โดยมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง  ๆอย่างสม ่าเสมอ มีการจดั

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายเพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน  

2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรค านึกถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ มีการตรวจสอบทุกคร้ัง

ก่อนวางจ าหน่าย เพื่อใหค้งคุณภาพท่ีดีของสินคา้ เพิ่มความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรจดัหาสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายท่ีเปิด

ขายตลอด 24 ชม. และมีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ กระจายตามแหล่งชุมชนต่าง  ๆ

เพื่อใหส้ะดวกในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรเพิ่มโฆษณาท่ีมีความน่าสนใจเพื่อดึงดูด

ลูกคา้ อาจดึงเอาจุดเด่นของผลิตภณัฑม์าประกอบการโฆษณา เช่น ในเร่ืองทศันคติต่อการบริโภคเบียร์

ไทยของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคชาวกมัพูชาในกรุงพนมเปญให้ระดบัความส าคญัของดา้นเบียร์ไทยมี
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ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ต ่า ท าให้ผูด่ื้มเมาน้อยกว่า มากท่ีสุด ดงันั้นในโฆษณาควรเพิ่มสร้าง

ความรู้สึกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเช่ือวา่การด่ืมเบียร์ไทยจะท าให้ผูด่ื้มเมานอ้ยกวา่ ด่ืมในปริมาณมากแต่ไม่ท า

ใหเ้มาคา้ง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ดา้นผูป้ระกอบการ : ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเบียร์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรค านึงถึง

อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูบ้ริโภคมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดให้

ลอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัอายุ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นวยัหนุ่มสาว ดงันั้นการ

โฆษณาท่ีมีสโลแกนส าหรับคนรุ่นใหม่จะเป็นการกระตุน้ความอยากรู้อยากลองของคนกลุ่มน้ี ขอ้มูล

ระดบัการศึกษาและสถานภาพ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ควร

เนน้กิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน ไดพ้บปะเพื่อนฝงู และงานเล้ียงสังสรรค ์จดัให้มีโปรโมชัน่ ฉลองใน

งานต่างๆ  เช่น งานฉลองมงคลสมรส งานฉลองส าเร็จการศึกษาเพื่อรองรับและตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดข้องผูบ้ริโภค ควรค านึงถึงราคาท่ีไดม้าตรฐานและเหมาะสมกบัคุณภาพ จดั

กิจกรรมลดราคา แจกคูปองเพื่อลุ้นรางวลั มีส่วนลดเม่ือน าไปซ้ือในคร้ังต่อไป เป็นการกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรน าส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกตใ์ช้ในการวางแผน

กลยทุธ์ เช่น ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเบียร์ ควรค านึงถึงความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์

จึงควรท่ีจะท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอในทุก ๆ  ส่ือ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัและ

แสดงถึงภาพลกัษณ์ให้ลูกคา้มัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดา้นราคา ควรค านึงถึงราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพเพราะการตั้งราคาท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจ โดยพิจารณาจากรายได้

เฉล่ียของลูกคา้ในการก าหนดราคาเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ควรค านึงถึงดา้นสถานท่ีตั้งของร้านตวัแทนท่ีจ าหน่ายสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเดินทาง

ไปซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเบียร์ ควรค านึงถึง

ความน่าสนใจของผลิตภณัฑ ์ความแตกต่าง ใชจุ้ดเด่นของผติภณัฑใ์นการโฆษณาสินคา้ โดยมีการจดัให้

มีการทดลองชิมเบียร์ ณ จุดขาย และควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายโดยใชสี้แดงเป็นสัญลกัษณ์เพื่อเพิ่ม
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ความรู้สึกท่ีดีต่อตวัสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายและลดสินคา้ภาย  แจกคูปอง

ลุน้รางวลั  

ดา้นหน่วยงานภาครัฐ ควรออกนโยบายสนบัสนุนการส่งออกในกลุ่มธุรกิจเบียร์เพราะจาก

ผลงานวจิยัพบวา่ ชาวกมัพชูาส่วนใหญ่นิยมบริโภคเบียร์ไทย ดงันั้น กลุ่มธุรกิจเบียร์ก็เป็นกลุ่มท่ีสร้าง

รายได้ให้รัฐบาลเช่นกนั จากปริมาณการส่งออกและบริโภคของลูกคา้ชาวกมัพูชาท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีบทบาทการส่งเสริม และพฒันาการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเบียร์

เพื่อการส่งออกใหม้ากกวา่น้ี ควรส่งเสริมและพฒันาระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้สะดวกใน

การขนสินคา้ไปจ าหน่ายในประเทศกมัพูชา ควรพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ไทยประเทศ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นท่ีรู้จกั และทนัสมยัเพราะกลุ่มลูกคา้ตอ้งการซ้ือ

สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควรก าหนดมาตรฐานของเบียร์ให้ดี 

และในดา้นราคาใหช้ดัเจนเพื่อให ้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลวา่ราคาจะสูงเกินไป 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถามเพียงด้านเดียว ยงัเป็นขอ้จ ากัดส าหรับการวิเคราะห์ผลท่ีได้รับ ในโอกาสต่อไปควร

ท าการศึกษาในเชิงปริมาณควบคู่กบัเชิงคุณภาพ เพื่อน ามาเปรียบเทียบถึงผลท่ีได ้จะท าให้การศึกษามี

ถูกตอ้ง และไดท้ราบถึงขอ้มูลเชิงลึกอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการต่อไป และควรท าการศึกษา

ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อศึกษาวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ซ้ือเบียร์ไทยของผูบ้ริโภคในประเทศกมัพชูา แตกต่างกนัหรือไม่ 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบริดจ์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
คัทลยีา  ฤกษ์พไิชย 
สุวชิากร ชินะผา 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานประเภทไฮบริดจ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัแบบเชิงส ารวจ  (Survey method) และใช้
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data)  มี ค  าส าคญั (Keywords)ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาขอ้มูล
ทัว่ไปของผูบ้ริโภคในเร่ือง(1)ปัจจยัส่วนบุคคล (2)ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
7P’s และ(3)ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คนวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองในการวิจยั ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test,  Anova การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และ การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 69.8 มี
อายุส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 20-29 ปีคิดเป็นร้อยละ 39.5 มีรายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30,001-
40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 54.3 มีระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 76.8 และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนกังานเอกชน / ลูกจา้งคิดเป็นร้อยละ 70.3   
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคล อายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานไฮบริดจ์แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน โดย
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดั
พลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสมมติฐานท่ี3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยามี
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อิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดจ์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
บทน า 

1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหางานวจัิย 
ปัจจุบนัรถยนตน์บัเป็นปัจจยัส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินชีวิต

ของมนุษยเ์พราะรถยนต์เป็นพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทางบกเพื่อขนส่งผูค้นและส่ิงของ
จากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัท่ีอีกแห่งหน่ึง  สามาตอบสนองความตอ้งการทางดา้นความสะดวกและ
ความรวดเร็วในการเดินทาง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปริมาณรถยนต ์ มีจ  านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ในชุมชน
เมือง 

ในส่วนของประเทศไทยอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมากโดยเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ี
สามารถท ารายไดจ้ากการส่งออกปีละหลายแสนลา้นบาท และยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี
รวมทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการพฒันาให้สามารถแข่งขนักับ
ประเทศชั้นน าอ่ืนๆ ของโลก รัฐบาลได้พยายามรณรงค์ให้มีประหยดัการใช้พลังงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงในรถยนต์ ในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยจึงมี
การใช้มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูข้ ับข่ีหันมาใช้รถยนต์
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีสามารถใช้พลงังานทางเลือกหรือท่ีประหยดัเช้ือเพลิงไดม้ากควบคู่ไป
กบัการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งซบเซาความผนั
ผวนของราคาพลงังานโดยเฉพาะราคาน ้ามนัดิบท่ีเกิดข้ึนนั้นก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้ง
ทัว่โลกรวมทั้งยงัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพอสมควรส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้ง
ดา้นการผลิตและการบริโภค ปัญหาราคาน ้ ามนัท่ีแพงข้ึนทุกวนัท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ระมดัระวงัการจบัจ่ายใช้สอยเพิ่มมากข้ึน จึงมีเจา้ของรถยนต์หลายคนท่ีตอ้งหาวิธีแกไ้ข
ปัญหาค่าครองชีพ การจ่ายราคาน ้ ามนัท่ีนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีทุกคนหลีกเล่ียงไม่ได ้ท า
ใหผู้บ้ริโภคหนัมาติดตั้งพลงังานทดแทนประเภทก๊าซ ไดแ้ก่ CNG NGV และประเภทแก๊ส
ไดแ้ก่ แก๊สโซฮอล ์เพิ่มมากข้ึน 
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ภาพที ่1.1 ปริมาณการใชน้ ้ามนัเบนซินรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม –ธนัวาคม 2554 
(ท่ีมา: ศูนยพ์ยากรณ์สารสนเทศ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานธนัวาคม, 

2554) 
 
จากภาพท่ี 1.1 น ้ ามนัเบนซินในประเทศปี 2554 การใชน้ ้ ามนัเบนซินเฉล่ียอยู่ท่ี

ระดบั 20.0 ลา้นลิตรต่อวนัหรือลดลงร้อยละ1.6 เม่ือเทียบกบัในประเทศปี 2553 ทั้งน้ี
ปริมาณการใชน้ ้ามนัเบนซินอยูสู่งท่ีสุดในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนปี 2554 เน่ืองจาก
ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัอุทกภยัประกอบกบัผูใ้ชร้ถบางส่วนเปล่ียนไปใช ้NGV แทน
จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้การใช้น ้ ามนัเบนซินในปีน้ีลดลง ปีปัจจุบนัการใช้เบนซิน
ธรรมดามีสัดส่วนร้อยละ 67 แยกเป็นเบนซิน 91 ร้อยละ 42 และแก๊สโซฮอล์ 91 ร้อยละ 25 
และเบนซินพิเศษร้อยละ 33 แยกเป็นเบนซิน 95 ร้อยละ 1 และแก๊สโซฮอล์ 95 ร้อยละ 32 
(ท่ีมา: ศูนยพ์ยากรณ์สารสนเทศ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานธนัวาคม, 2554) 
 จากข้อมูลประชาคมวิจัยฉบับพิเศษท่ี 12 และกองการวิจัยสนับสนุนเช่ือว่า 
“ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงประเภทของรถยนต์ท่ีใช้ในการขนส่ง รถยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและใช้
น ้ ามันเบนซินและดีเซลจะน้อยลง”ปัจจุบันกระแสการประหยดัพลังงานและการใช้
พลงังานทางเลือกใหม่ไดเ้กิดข้ึนในประเทศต่างๆทัว่โลก  

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2555 มีการผลิตรถยนตป์ระมาณ 2,000,000 คนั
เพิ่มข้ึนร้อยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาเป็นผลจากการลงทุนผลิต
รถยนต์รุ่นใหม่และรถยนต์ยี่ห้อใหม่ท่ีเร่ิมผลิตในประเทศเพื่อจ าหน่ายในประเทศและ
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ส่งออกไปประเทศส าคญัในเอเชียตลอดจนการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายหลงั
จากปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีของประเทศและรัฐบาลมีการกระตุน้ยอดจ าหน่าย
จากนโยบายรถยนต์คนัแรก (รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2554 และ
แนวโนม้ปี 2555ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555)ในประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดมี้เร่ิม
ก าหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซ C02 ของรถยนต์ท่ีเขม้งวดเพิ่มมากข้ึน ขอ้ก าหนดน้ีส่ง
ผลกัดนัให้บริษทัรถยนตต์อ้งพฒันารถไฮบริดจ์และรถยนต์ไฟฟ้า  หน่ึงในเทคโนโลยียาน
ยนตป์ระหยดัพลงังานท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจจากทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
รถยนต์ไฮบริดจ ์(Hybrid Car) ซ่ึงจะท างานโดยการใชเ้คร่ืองยนต ์2 ระบบท างานร่วมกนั 
คือน ้ ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า ท าให้รถยนต์มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการประหยดัน ้ ามนั
เช้ือเพลิงและยงัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเม่ือเปรียบเทียบกบัรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัขบัเคล่ือน
เพียงอยา่งเดียว  
 รถยนต์ไฮบริดจรุ่์นแรกออกสู่ตลาดโลกในราวในปีค.ศ.1997 โดยมีค่ายรถญ่ีปุ่น

โดยโตโยตา้เป็นผูน้ า  ปัจจุบนัเทคโนโลยีไฮบริดจ์ไดมี้การพฒันาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

เป็นล าดับ จนขณะน้ีได้มีบรรดาค่ายรถยนต์ใหญ่ๆ หลายแห่งมีการพฒันาผลิตรถยนต์

ไฮบริดจ์ออกสู่ตลาดกนัมากข้ึน ปัจจุบนัเคร่ืองยนต์ไฮบริดจ์ท่ีได้รับการพฒันาจนได้รับ

ความนิยม เป็นไฮบริดจ์ระบบซีรีส์/พาราเลล (Series/ Parallel Hybrid) ซ่ึงเป็นการ

ผสมผสานการท างานของเค ร่ืองยนต์สันดาปภายในกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือเคร่ืองยนตไ์ฮบริดจจ์ะใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นแรงขบัเคล่ือนขณะออก

รถและวิ่งดว้ยความเร็วต ่า จนเม่ือรถยนต์วิ่งไปถึงความเร็วระดบัหน่ึง เคร่ืองยนต์สันดาป

ภายในจะเร่ิมท างานร่วมกบัระบบไฟฟ้า และเม่ือรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือผูข้บัข่ี

ตอ้งการอตัราเร่งแซงพลงังานไฟฟ้าเสริมจะเขา้มาเพิ่มก าลงัขบัเคล่ือนให้รถพุ่งทะยานและ

เม่ือใดท่ีผูข้บัข่ีแตะเบรกจะเป็นการหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บไวใ้น

แบตเตอร่ีทุกคร้ัง  นอกจากน้ี  เวลารถจอดน่ิงไม่ เค ล่ือนท่ี  เ ช่นขณะท่ีการจราจร

ติดขดั เคร่ืองยนตส์ันดาปจะหยุดท างานโดยอตัโนมติั เป็นการช่วยประหยดัเช้ือเพลิงและ

ลดมลพิษในอากาศ 

 รถยนต์ประหยดัพลังงานไฮบริดจ์ ออกจ าหน่ายในประเทศไทยคร้ังแรกในปี 
2552 โดยค่ายรถยนตญ่ี์ปุ่นโตโยตา้เป็นผูน้ าเขา้มายงัประเทศไทยเป็นรายแรกเพื่อจ าหน่าย 
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความทนัสมยัและความล ้ าในเทคโนโลยีใหม่ ด้วยความได้เปรียบท่ี
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เห็นชัดหลายด้าน โดยเฉพาะการประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ได้ถึงร้อยละ 50  ส าหรับใน
ประเทศไทย  โดยได้รับความนิยมจากลูกคา้ชาวไทยมากข้ึนตามล าดบัจนถึงปัจจุบนั มี
ยอดขายรวมกว่า 130,000 คนั และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์นั่งขนาดกลาง
มากกว่า 40 % (บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ประเทศไทยจ ากดั รายงานยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศไทย ประจ าปี 2554) การท างานของเคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้าในการท างาน
ของระบบ โดยพลงังานท่ีสูญเสียไปขณะขบัข่ีจะถูกน าไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าเก็บไวใ้น
แบตเตอร่ี และสามารถน ากลบัมาใชใ้นการขบัเคล่ือนรถยนต์จึงช่วยลดการใช้น ้ ามนัลงได้
นอกจากนั้นยงัช่วยประหยดัน ้ ามนัยิ่งข้ึนจากเทคโนโลยีท่ีท  าหน้าท่ีควบคุมให้เคร่ืองยนต์
ท างานในระดบัความเร็วรอบท่ีให้ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอโดยพลงังานจากเคร่ืองยนต์ท่ี
เกินความตอ้งการจะถูกน าไปผลิตเป็นไฟฟ้าและหากรถตอ้งการใช้พลงังานท่ีมากกว่าท่ี
เคร่ืองยนต์ผลิตได้จะสามารถดึงพลงังานจากแบตเตอร่ีมาเสริมได้รถยนต์ไฮบริดจ์จึงมี
สมรรถนะในการขบัข่ีสูง ช่วยประหยดัน ้ ามนัไดเ้กือบเท่าตวั และมีมลพิษในไอเสียต ่ากว่า
เคร่ืองยนต์ทัว่ไปด้วยการท่ีรถยนต์ไฮบริดจ์เป็นรถท่ีประหยดัเช้ือเพลิงและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมท าให้กระแสความนิยมไฮบริดจ์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงถือวา่เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของรถยนตไ์ฮบริดจ ์  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1.2  ส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนตไ์ฮบริดจ ์
ท่ีมา : (Hybridcars.com, 15 เมษายน 2012) 
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รถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจก์ าลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มบริโภค จากภาพท่ี 1.2

เดือนมีนาคมพบว่ายอดขายรถยนต์ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนแบ่งการตลาดท่ี

ไดรั้บส่วนแบ่งการตลาดรถยนตไ์ฮบริดจ ์ปี 2012 สูงถึงร้อยละ 3.44 %ท่ีเปรียบเทียบกบัปี

2011 ท่ีร้อยละ 2.74% ซ่ึงหลงัจากท่ีรถยนตไ์ฮบริดจเ์คยไดรั้บความนิยมมาก่อนหนา้น้ีเม่ือปี 

2008 ท่ีร้อยละ 2.82% (เวบ็ไซต ์Hybridcars.com,  15 เมษายน 2012)  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1.3ส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนตไ์ฮบริดจแ์ยกตามยีห่อ้รถยนตใ์นสหรัฐอเมริกา 
ท่ีมา : (เวบ๊ไซตแ์วนคูเวอร์ซนั, เมษายน 2011) 

 จากภาพท่ี 1.3ส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนตไ์ฮบริดจ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จะเห็นไดว้่าโตโยตา้ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 73.10% โดยรถยนต์รุ่นพรีอุสไฮบริดจ์
เป็นรถยนตรุ่์นท่ีนิยม โดยครองส่วนแบ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 50.8%(เวบ๊ไซตแ์วนคู
เวอร์ซนั, เมษายน 2011) 
 ในประเทศไทยจากการจดัเก็บขอ้มูลพบว่า สถิติจ  านวนรถยนต์จ  าแนกตาม
ชนิดเช้ือเพลิงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางบก จนถึงวนัที่ 31 
มีนาคม 2555  มีข้อมูลดังน้ียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฮบริดจ์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครสะสม ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ประเภท รย.1 รถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 
7 คนในเขตกรุงเทพมหานคร มียอดจดทะเบียนสะสม 18 , 770คนั รองลงมาเป็นประเภท 
รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ จดทะเบียนท่ี 60 คนัและ รย.10 รถยนต์บริการทศันาจรเป็น
อนัดบัสามจดทะเบียนอยูท่ี่ 5 คนั (กรมการขนส่งทางบก กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง, 
2555)ดงัตารางท่ี 1.1 
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ตารางที ่1.1แสดงสถิติจ านวนรถจ าแนกตามชนิดเช้ือเพลิง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) สะสม ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 255 

                                     หน่วย : คนั 

ประเภทรถ รวม เบนซิน ดีเซล ก๊าซ LPG 
LPGและ
เบนซิน 

LPGและ
ดีเซล 

CNG 
CNGและ
เบนซิน 

CNGและ
ดีเซล 

ไฟฟ้า 
ไม่ใช้

เช้ือเพลิง 
ไฮบริดจ ์ อ่ืน ๆ 

รวมทั้งส้ิน 6,976,969 4,549,429 1,692,077 8,290 472,914 2,057 18,724 165,811 2,504 1,889 29,198 18,836 15,240 

ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 6,819,923 4,549,094 1,588,984 7,876 472,392 1,968 7,097 156,337 1,637 1,873 1,545 18,836 12,284 

รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน 2,661,240 1,748,553 442,653 1,096 380,318 553 107 67,651 406 11 - 18,770 1,122 

รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกนิ 7 คน 202,385 22,446 152,756 99 10,466 284 77 10,159 275 - - 1 5,822 

รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 1,037,064 34,302 934,942 355 38,584 1,125 5,243 16,227 951 3 - - 5,332 

รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 722 518 16 86 91 - 4 5 - 1 - - 1 

รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวดั - - - - - - - - - - - - - 

รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิ 7 คน 103,393 1,619 95 85 39,403 4 2 62,176 5 1 - - 3 

รย.7 รถยนต์ส่ีล้อเลก็รับจ้าง 2,817 970 2 1,304 536 - - - - 1 - - 4 

รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ 9,000 148 - 4,851 2,330 - 1,664 6 - 1 - - - 

รย.9 รถยนต์บริการธุรกจิ 795 242 304 - 93 - - 96 - - - 60 - 

รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร 741 106 43 - 568 2 - 17 - - - 5 - 

รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า 56 19 34 - 3 - - - - - - - - 

รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2,682,526 2,680,671 - - - - - - - 1,855 - - - DP
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ตารางที ่1.1(ต่อ) 
                                     หน่วย : คนั 

ประเภทรถ รวม เบนซิน ดเีซล ก๊าซ LPG 
LPGและ
เบนซิน 

LPGและ
ดเีซล 

CNG 
CNGและ
เบนซิน 

CNGและ
ดเีซล 

ไฟฟ้า 
ไม่ใช้

เช้ือเพลิง 
ไฮบริดจ์ อืน่ ๆ 

รย.13 รถแทร็กเตอร์ 54,910 - 54,910 - - - - - - - - - - 

รย.14 รถบดถนน 3,225 - 3,225 - - - - - - - - - - 

รย.15 รถใชใ้นงานเกษตรกรรม 4 - 4 - - - - - - - - - - 

รย.16 รถพว่ง 1,545 - - - - - - - - - 1,545 - - 

รย.17 รถจกัรยานยนตส์าธารณะ 59,500 59,500 - - - - - - - - - - - 

ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 157,046 335 103,093 414 522 89 11,627 9,474 867 16 27,653 - 2,956 

รวมรถโดยสาร 37,799 219 21,412 321 503 12 5,759 9,470 73 16 3 - 11 

แยกเป็น     - ประจ าทาง 24,220 160 9,223 312 381 8 5,140 8,956 37 1 - - 2 

                  - ไม่ประจ าทาง 10,412 44 9,086 7 119 4 586 510 34 15 2 - 5 

                  - ส่วนบุคคล 3,167 15 3,103 2 3 - 33 4 2 - 1 - 4 

รวมรถบรรทุก 119,247 116 81,681 93 19 77 5,868 4 794 - 27,650 - 2,945 

แยกเป็น     - ไม่ประจ าทาง 57,120 11 28,869 37 2 30 4,246 1 394 - 21,271 - 2,259 

                  - ส่วนบุคคล 62,127 105 52,812 56 17 47 1,622 3 400 - 6,379 - 686 

 โดยรถขนาดเล็ก - - - - - - - - - - - - - DP
U



 

331 

 

 รถยนต์ไฮบริดจเ์ป็นทางเลือกท่ีสามท่ีมาแรงข้ึนเร่ือยๆ ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีก าลงั
หาซ้ือรถยนต์หรือเปล่ียนรถ เน่ืองจากปัญหาดา้นราคาน ้ ามนัท่ีแพงข้ึนผูบ้ริโภคจึงตอ้งการ
มองหาพลงังานทางเลือกใหม่ๆท่ีลดตน้ทุนค่าครองชีพในชีวิตประจ าวนัอีกประการหน่ึง 
รถยนต์ไฮบริดจ์เป็นทางเลือกส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัการน ารถยนต์ไป
ติดตั้งอุปกรณ์พลงังานทางเลือกแลว้ประสบปัญหาเพลิงไหมแ้ละการร่ัวไหลของพลงังาน
ทางเลือกท่ีเขา้ไปภายในห้องโดยสารรถยนต ์ทั้งผูบ้ริโภคท่ีประสบปัญหาดว้ยตนเองและ
ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บข่าวสารจากแหล่งช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทยุ  อินเตอร์เน็ต เป็น
ตน้ 
 แต่ปัจจุบนัความนิยมรถยนต์ประหยดัพลังงานไฮบริดจ์ยงัมีน้อยยงัไม่เป็นท่ี
ยอมรับ เน่ืองจากราคาจ าหน่ายค่อนขา้งสูงกวา่รถยนตท์ัว่ไปเคร่ืองยนตข์นาดเดียวกนัชนิด
เคร่ืองยนต์เบนซิน จะเห็นได้จากตวัเลขตารางท่ี  1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  
จ านวน 4, 549,429 พบวา่การใชพ้ลงังานทางเลือกแอลพีจีและเบนซิน 380,318 คนั ซีเอ็นจี
และเบนซิ 67,651จึงเป็นขอ้พิสูจน์ไดว้า่ในประเทศไทยรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจมี์
ระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ีนอ้ย สาเหตุมาจากจ านวนรุ่นท่ีมีให้เป็นทางเลือกและราคารถยนต์
ไฮบริดจ์ท่ียงัสูงกว่ารถยนต์ทัว่ไปค่อนขา้งมาก เน่ืองจากประเทศไทยยงัตอ้งพึ่งพาการ
น าเขา้อะไหล่ท่ีมีคุณภาพจากต่างประเทศ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจท่ีมากพอ
ส าหรับผูบ้ริโภคในด้านผลิตภณัฑ์และราคา ท าให้การขบัเคล่ือนการขยายตวัของตลาด
รถยนต์ไฮบริดจ์ให้เป็นไปตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตคาดหวงัเอาไว ้โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัความ
แรงในการขยายตวัของตลาดรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางรุ่นประหยดัการใช้น ้ ามนั
เช้ือเพลิงจึงท าให้ผูป้ระกอบการแต่ละแห่งจึงด าเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลากหลาย
โดยการจดัโปรโมชั่นและแคมเปญส าหรับรถยนต์ประหยดัพลงังานไฮบริดจ์ต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นผูบ้ริโภคให้เกิดการซ้ือและเพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายและเข้าถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ด้วยปัญหาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงานประเภทไฮบริดจ์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.2วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตเนือ้หา 
ขอบเขตเน้ือหาในการวิจยัและการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริดจ์ของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านสถานที ่
จะศึกษาและวิจยัเฉพาะโชวรู์มท่ีมีรถยนต์ประหยดัพลงังานไฮบริดจ์จ  าหน่ายใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โชวรู์ม โตโยตา้ และ ฮอนดา้ 
ขอบเขตประชากร 

จะศึกษาประชากรเฉพาะท่ีเขา้เยี่ยมชมโชวรู์มจ าหน่ายรถยนตป์ระหยดัพลงังาน

ไฮบริดจแ์ละเป็นผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจใ์นกรุงเทพมหานคร 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บุคคลทัว่ไปเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาข้อมูลทางด้านรถยนต์

ประหยดัพลงังานไฮบริดจ ์

 2.  ผู ้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์สามารถน าผลวิจัยในคร้ังน้ีไปวางแผน

ปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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1.5  สมมุติฐานงานวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังาน

ไฮบริดจท่ี์แตกต่างกนั 

 2.  ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ประหยดัพลงังานไฮบริดจข์อง 

                   ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ปัจจยัด้านจิตวิทยามีอิทธิพลกับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงาน

ไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในเขต 

                   กรุงเทพมหานคร 

 
การวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษาแบบเชิงส ารวจ และใชข้อ้มูลปฐมภูมิ โดยผูท้  าการวจิยั

ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่ง และไดด้ าเนินการตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 

1.ประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
4.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์

ประหยดัพลงังานประเภทไฮบริดจ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครซ่ึงได้ศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัด้านจิตวิทยา ในการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจ ์

 1.ประชากร (Population) ในการวจิยัคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีเขา้มาเยีย่มชมโชวรู์ม

และเป็นผูท่ี้ก าลงัจะซ้ือรถยนตไ์ฮบริดจใ์นกรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยั

ไดเ้ลือกวจิยัใน 2 ยีห่อ้รถยนตท่ี์ผลิต รถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจ ์ ซ่ึงไดแ้ก่ โตโยตา้  

(TOYOTA) และ ฮอนดา้ ( HONDA) 
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2.กลุ่มตัวอย่าง(Simple Group)ในการกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่

ประชาชนทั้ ง เพศชายและ เพศหญิงจากรายงานสถิ ติจ านวนประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร “จ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร” โดยส านักทะเบียนกลาง กรมการ

ปกครอง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 พบวา่ มีประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 

6,976,969คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดค้  านวณตาม

หลกัการแปรผนัร่วมกนัระหวา่งขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจาก

การสุ่มตวัอยา่ง ตามวิธีการของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี

ร้อยละ 95 โดย ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ดงัน้ี  

 

    n =               N 
                       1 + Ne2 
 

ก าหนดให ้ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
N = ขนาดของประชากร 

 e = ความคลาดเคล่ือน 
 

 
  แทนค่า                       6,976,969 

                1+6,976,969 (0.05)2 

            = 399.98 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1  

กรุงเทพมหานคร มีจ านวนเขตทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็น 5 พื้นท่ี ซ่ึงไดแ้ก่  1) พื้นท่ี

ชั้นใน จ านวน  22 เขต 2) พื้นท่ีต่อเมืองดา้นตะวนัออก จ านวน 14 เขต 3) พื้นท่ีต่อเมืองดา้น
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ตะวนัตก จ านวน 8 เขต 4) พื้นท่ีชานเมืองดา้นตะวนัตก จ านวน 2 เขต 5) พื้นท่ีชานเมือง

ดา้นตะวนัออก จ านวน 8 เขต ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ดว้ยวธีิการ

จบัสลาก เพื่อเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 5 พื้นท่ี โดยสุ่มการจบัสลากพื้นท่ีละ 1 เขต ไดจ้  านวน 5 

เขต ดงัน้ี เขตบางรัก  เขตลาดพร้าว เขตตล่ิงชนั เขตบางขนุเทียน เขตมีนบุรี 

ขั้นตอนที ่2 

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายตามศูนยจ์ดั

จ าหน่ายรถยนต์ของโตโยตา้ และฮอนดา้ ในเขตท่ีจบัสลากได ้โดยมีการสอบถาม ความ

สนใจในรุ่นรถยนตท่ี์ตอ้งการซ้ือเป็นระบบไฮบริดจ ์หรือไม่ ถา้ใช่ จึงจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

ขั้นตอนที ่3 

ก าหนดโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนดจ านวนตวัอยา่งในแต่ละศูนย ์ซ่ึง

จะได ้กลุ่มตวัอยา่งจากโตโยตา้200 คน และ ฮอนดา้200 คน แยกตามศูนยจ์ดัจ าหน่าย เพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามท่ีเตรียมไวไ้ปจดัเก็บขอ้มูล ใหไ้ดต้ามจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

ตารางท่ี3.1 แสดงการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

เขตส ารวจ 
ศูนยฯ์โต

โยตา้ 

จ านวนคน 
ศูนยฯ์ฮอนดา้ 

จ านวนคน 

บางรัก   2 40 2 40 

ลาดพร้าว 3 60 3 60 

ตล่ิงชนั 1 20 1 20 

บางขนุเทียน 2 40 2 40 

มีนบุรี 2 40 2 40 

รวม 10 200 10 200 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลกัษณะ

ของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

    ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัรายได ้สถานภาพ ระดบัการศึกษาและอาชีพ 

ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ประหยดัพลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยใชม้าตรวดัแบบลิ

เคิร์ท (Likert scale) แบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั (วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์, 2549)  

ระดับความส าคัญ คะแนนทีก่ าหนด 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

 แปลผลค่าคะแนนความส าคัญท่ีได้โดยก าหนดความกว้างของแต่ละช่วง

คะแนนใหมี้ค่าเท่ากนั การหาค่าความกวา้งของแต่ละระดบัไดจ้ากสูตรดงัน้ี 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น            =        (คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด)

        จ านวนชั้น 

                                                                  =  (5 – 1)/5 

                                                                  = 0.8 

จากความกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัค านวณขา้งตน้ สามารถแปรผลโดยการแบ่งระดบัของ
ค่าคะแนนเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  แสดงวา่มีระดบัความส าคญั  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  แสดงวา่มีระดบัความส าคญั  มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  แสดงวา่มีระดบัความส าคญั  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  แสดงวา่มีระดบัความส าคญั  นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  แสดงวา่มีระดบัความส าคญั  นอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังาน

ไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ระดับความคิดเห็น คะแนนทีก่ าหนด 

ซ้ือแน่นอน 3 

สนใจท่ีจะซ้ือ 2 

ไม่แน่ใจ 1 

ไม่ซ้ือ 0 

 

 แปลผลค่าคะแนนความส าคัญท่ีได้โดยก าหนดความกว้างของแต่ละช่วง

คะแนนใหมี้ค่าเท่ากนัการหาค่าความกวา้งของแต่ละระดบัไดจ้ากสูตรดงัน้ี 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น             
                                                                   =      (คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) 
                                                                                 จ  านวนชั้น 
                                                                  =              (3 – 0)/4 
                                                                  =             0.75 
 
 
จากความกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัค านวณขา้งตน้ สามารถแปรผลโดยการแบ่งระดบัของ
ค่าคะแนนเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 2.26 – 3.00   แสดงวา่มีระดบัความคิดเห็น            ซ้ือแน่นอน 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.25   แสดงวา่มีระดบัความคิดเห็น   สนใจท่ีจะซ้ือ 
ค่าเฉล่ีย 0.76 – 1.50  แสดงวา่มีระดบัความคิดเห็น   ไม่แน่ใจ 

      ค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.75  แสดงวา่มีระดบัความคิดเห็น     ไม่ซ้ือ 
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยการอา้งอิงความรู้และโดยการอา้งอิงขอ้มูล 
หรือขอ้เทจ็จริง 
 3. สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา และมีความสอดคลอ้งตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 5. น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ใน
การสร้างแบบสอบถามในการวิจยัทั้ง 3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหา และแก้ไข
ความถูกตอ้งของการส่ือภาษาให้เหมาะสมพร้อมขอ้แนะน าในการปรับปรุงแบบสอบถาม
ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
 6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ แลว้เสนอให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งอีก
คร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจ านวน 
30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยภาพรวม
และรายดา้นโดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbachปรากฏ
วา่แบบสอบถามโดยภาพรวม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .966  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดย
ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด จากนั้นน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลจริงแลว้มาตรวจสอบความสมบูรณ์หลงัจากนั้น 
 1. น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้มาลงรหสั (Coding) ในแบบลง
รหสัส าหรับการประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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 2. น าขอ้มูลท่ีลงรหสัไปแลว้ไปบนัทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และท าการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
 3. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  3.1 สถิติเชิงพรรณนา คือ การอธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมได ้ไดแ้ก่ 
   3.1.1 การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
   3.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและระดบัการตดัสินใจ 
  3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อพิสูจน์สมมติฐานการวิจยั 

โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

และ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ท่ีมีผลอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงาน

ไฮบริดจ์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ สถิติ t-test, Anova เพื่อทดสอบความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลต่ออิทธิพลการต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังาน

ไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลอภิปรายและเสนอแนะ 
5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาว ิจยั เ ร่ือง  ปัจจยัที ่มีอ ิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อรถยนต์
ประหยดัพลงังานประเภทไฮบริดจ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ท าให้
ทราบขอ้เท็จจริงท่ีน ามาอภิปรายผลได้ดงัน้ี  
 สมมติฐานที ่1 
 จากผลการศึกษาพบว่า เพศชายและหญิง จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานไฮบริดจ์ท่ีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิจยัทาง
จิตวิทยาผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ทั้งในเร่ืองความคิดค่านิยม และ
ทศันคติ ทั้งน้ีเน่ืองจากวฒันธรรม และสังคมก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศ
ไวต่้างกนั ผูห้ญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือเจา้อารมณ์ โอนอ่อน ผอ่นตาม และ
เป็นแม่บา้นแม่เรือน และยงัพบอีกว่าผูห้ญิงจะถูกชกัจูงไดง่้ายกว่าผูช้าย ส่วนพฤติกรรม
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เปิดรับส่ือมวลชน เพศหญิงมกัจะใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์ และฟังวิทยุ มากกวา่เพศชาย 
โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะเพศชายนิยมอ่านหนงัสือพิมพม์ากกวา่ แต่ทั้งน้ีทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ก็อาจมีความต้องการประหยดัเงินใน เพื่อท่ีจะใช้เป็นค่าเพลิงส าหรับเติม
ให้กบัรถยนต์ของตนไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากค่าน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน ท าให้รถยนต์ประหยดั
พลงังานไฮบริดจจึ์งอาจเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีทั้งเพศชายและหญิงจะตดัสินใจซ้ือ 
 อายุท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจ์ท่ี
แตกต่างกนั มีค่านยัส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.031 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้อายุเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด และพฤติกรรม 
โดยทั่วไปแล้วคนท่ีมีอายุน้อยมักจะมีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ใจร้อน
มากกวา่คนท่ีมีอายท่ีุมกัมีความคิดแบบอนุรักษนิ์ยมยืดถือการปฏิบติั มีความระวงั และมอง
โลกในแง่ร้ายมากกว่าคนอายุน้อย สอดคล้องกบั ท่ี Kotler. (1994) กล่าวไวว้่า อายุท่ี
แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่
และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น จึงท าให้ปัจจยัด้านอายุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานไฮบริดจท่ี์แตกต่างกนัได ้
แต่ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากปัญหาดา้นราคาน ้ามนัท่ีแพงข้ึนผูบ้ริโภคไม่วา่จะมีอายุแตกต่างกนั
เท่าใด จึงตอ้งการมองหาพลงังานทางเลือกใหม่ๆ ท่ีลดตน้ทุนค่าครองชีพในชีวิตประจ าวนั
อีกประการหน่ึง รถยนต์ไฮบริดจ์เป็นทางเลือกส าหรับผูท่ี้มีความกังวลเก่ียวกับการน า
รถยนตไ์ปติดตั้งอุปกรณ์พลงังานทางเลือกแลว้ประสบปัญหาเพลิงไหมแ้ละการร่ัวไหลของ
พลงังานทางเลือกท่ีเขา้ไปภายในห้องโดยสารรถยนต ์ จึงท าให้ปัจจยัดา้นอายุมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจท่ี์ไม่แตกต่างกนัได ้
 รายไดแ้ตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจ์ท่ี
แตกต่างกนั มีค่านยัส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ถา้มีรายไดดี้ โอกาสท่ีซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจไ์ดม้ากกวา่ เน่ืองจากจ านวน
รุ่นท่ีมีให้เป็นทางเลือกและราคารถยนต์ไฮบริดจ์ท่ียงัสูงกว่ารถยนต์ทัว่ไปค่อนขา้งมาก 
เน่ืองจากประเทศไทยยงัตอ้งพึ่งพาการน าเขา้อะไหล่ท่ีมีคุณภาพจากต่างประเทศ จึงเป็น
สาเหตุท่ีท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจท่ีมากพอส าหรับผูบ้ริโภคในดา้นผลิตภณัฑ์และราคา ซ่ึงคน
ท่ีมีรายไดสู้ง มีก าลงัในการจบัจ่ายซ้ือมากกวา่คนท่ีมีรายไดต้  ่า ดงันั้นรายไดแ้ตกต่างกนั จึง
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจท่ี์แตกต่างกนั 
 สถานภาพท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงาน
ไฮบริดจ์ท่ีไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากค่าน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน ท าให้
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รถยนต์ประหยดัพลังงานไฮบริดจ์จึงอาจเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานภาพใด ก็อาจจะตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจไ์ดไ้ม่แตกต่างกนั 
 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังาน
ไฮบริดจ์ท่ีแตกต่างกนั มีค่านัยส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.027 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ การรณรงค์ให้มีประหยดัการใช้พลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน ้ ามนั
เช้ือเพลิงในรถยนต ์ปัญหาราคาน ้ ามนัท่ีแพงข้ึนทุกวนัท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ระมดัระวงั
การจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มมากข้ึน จึงมีเจา้ของรถยนตห์ลายคนท่ีตอ้งหาวิธีแกไ้ขปัญหาค่าครอง
ชีพ การจ่ายราคาน ้ ามนัท่ีนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีทุกคนหลีกเล่ียงไม่ได ้ท าให้ผูบ้ริโภคหัน
มาติดตั้งพลงังานทดแทนประเภทก๊าซเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงรถยนตไ์ฮบริดจ ์(Hybrid Car) เป็นอีก
หน่ึงทางเลือก ซ่ึงจะท างานโดยการใชเ้คร่ืองยนต ์2 ระบบท างานร่วมกนั คือน ้ ามนัเช้ือเพลิง
และไฟฟ้า ท าให้รถยนต์มีประสิทธิภาพทั้งในดา้นการประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิงและยงัเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัขบัเคล่ือนเพียงอย่างเดียว ดงันั้น
การศึกษาสูงก็จะมีแนวความคิดท่ีจะช่วยกันรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน มีความ
ตระหนกัต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในส่ิงแวดลอ้ม และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
การท างานของรถยนตไ์ฮบริดจม์ากกวา่คนท่ีการศึกษาท่ีต ่ากวา่ 
 อาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจท่ี์
ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไม่วา่จะประกอบอาชีพอะไร ก็มีโอกาสท่ีเท่า
เทียมกนัท่ีจะเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจม์าใชง้าน เน่ืองจากปัญหาดา้นราคา
น ้ามนัท่ีแพงข้ึนผูบ้ริโภคจึงตอ้งการมองหาพลงังานทางเลือกใหม่ๆ ท่ีลดตน้ทุนค่าครองชีพ
ในชีวติประจ าวนั 
 สมมติฐานที ่2 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังานไฮบริดจ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า
นัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.000 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้  อาจ
เน่ืองมาจาก ปัจจุบนัความนิยมรถยนต์ประหยดัพลังงานไฮบริดจ์ยงัมีน้อยยงัไม่เป็นท่ี
ยอมรับ เน่ืองจากราคาจ าหน่ายค่อนขา้งสูงกวา่รถยนตท์ัว่ไปเคร่ืองยนตข์นาดเดียวกนัชนิด
เคร่ืองยนตเ์บนซิน ในประเทศไทย รถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจมี์ระดับการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีนอ้ย สาเหตุมาจากจ านวนรุ่นท่ีมีใหเ้ป็นทางเลือกและราคารถยนตไ์ฮบริดจท่ี์ยงัสูงกวา่
รถยนตท์ัว่ไปค่อนขา้งมาก เน่ืองจากประเทศไทยยงัตอ้งพึ่งพาการน าเขา้อะไหล่ท่ีมีคุณภาพ
จากต่างประเทศ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจท่ีมากพอส าหรับผูบ้ริโภคในด้าน
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ผลิตภณัฑ์และราคา ท าให้การขบัเคล่ือนการขยายตวัของตลาดรถยนต์ไฮบริดจ์ให้เป็นไป
ตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตคาดหวงัเอาไว ้โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับความแรงในการขยายตวัของ
ตลาดรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางรุ่นประหยดัการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงจึงท าให้
ผู ้ประกอบการแต่ละแห่งจึงด าเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลากหลายโดยการจัด
โปรโมชั่นและแคมเปญส าหรับรถยนต์ประหยดัพลังงานไฮบริดจ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ผูบ้ริโภคให้เกิดการซ้ือและเพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายและเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ดงันั้น ปัจจยัต่างๆดา้นการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ จะเป็นส่วนท่ีช่วยกระตุ้น หรือส่งเสริมให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้
รถยนตไ์ฮบริดจไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  
 สมมติฐานที ่3 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านจิตวิทยา มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ประหยดัพลงังานไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่านยัส าคญัทางสถิติของ
การทดสอบเท่ากบั 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจากการเลือกซ้ือของ
บุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้านจิตวิทยา  ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินคา้ โดยรถยนต์ประหยดัพลงังานไฮบริดจ ์เถือ
วา่เป็นนวตักรรมท่ีใหม่ และปัจจุบนัเคร่ืองยนตไ์ฮบริดจ์ท่ีไดรั้บการพฒันาจนไดรั้บความ
นิยม เป็นไฮบริดจร์ะบบซีรีส์/พาราเลล (Series/ Parallel Hybrid) ซ่ึงเป็นการผสมผสานการ
ท างานของเคร่ืองยนต์สันดาปภายในกบัมอเตอร์ไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
เคร่ืองยนตไ์ฮบริดจจ์ะใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นแรงขบัเคล่ือนขณะออกรถและวิ่งดว้ยความเร็ว
ต ่า จนเม่ือรถยนต์วิ่งไปถึงความเร็วระดับหน่ึง เคร่ืองยนต์สันดาปภายในจะเร่ิมท างาน
ร่วมกบัระบบไฟฟ้า และเม่ือรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือผูข้บัข่ีตอ้งการอตัราเร่งแซง
พลงังานไฟฟ้าเสริมจะเขา้มาเพิ่มก าลงัขบัเคล่ือนให้รถพุ่งทะยานและเม่ือใดท่ีผูข้บัข่ีแตะ
เบรกจะเป็นการหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บไวใ้นแบตเตอร่ีทุก
คร้ัง นอกจากน้ี เวลารถจอดน่ิงไม่เคล่ือนท่ี เช่นขณะท่ีการจราจรติดขดั เคร่ืองยนตส์ันดาป
จะหยุดท างานโดยอตัโนมติั เป็นการช่วยประหยดัเช้ือเพลิงและลดมลพิษในอากาศ ดงันั้น 
ดว้ยคุณสมบติัท่ีดีของรถ ซ่ึงอาจส่งผลโดยตรงต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยา จึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะ
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจ ์
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดั
พลงังานประเภทไฮบริดจข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปคือ  

1. ควรส่งเสริมให้เห็นคุณสมบติัท่ีดีของรถยนต์ประหยดัพลงังานไฮบริดจอ์ยา่ง
ทัว่ถึงทุกส่ือและต่อเน่ืองเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปมีความเช่ือและทศันคติท่ีดีต่อ
รถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบริดจ ์

2. ผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายควรมีการปรับปรุงและพฒันาด้านการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อจูงใจผูบ้ริโภค 

เน่ืองจากรถยนต์ประหยดัพลงังานไฮบริดจ์ยงัเป็นเทคโนยีท่ีค่อนขา้งใหม่รวมถึง สภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนัจึงมีผลต่อการจ่ายท าให้ปัจจยัทางดา้นราคามีผลต่อการ  ตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานโตโยตา้ไฮบริดจ ์

3. การศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้าน
เดียว 

โดยแจก แบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกข้อมูล ซ่ึงบางคร้ังพนักงานผูต้อบ
แบบสอบถามอาจจะไม่เข้าใจในข้อค าถามดีเท่าท่ีควร  ในโอกาสต่อไปควรใช้วีธีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในลกัษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยให้การแปล
ความหมาย และการวเิคราะห์ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน  
 
               ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาเก่ียวกับความจงรักภักดีต่อตราหรือยี่ห้อของสินค้าโดย
เปรียบเทียบผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนักบัคู่แข่งขนั 

2.การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียง
ดา้นเดียวโดยแจก แบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มูล ซ่ึงบางคร้ัง
พนกังานผูต้อบแบบสอบถามอาจจะไม่เขา้ใจในขอ้ค าถามดีเท่าท่ีควร ในโอกาส
ต่อไปควรใช้วิ ธี เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่ กับ
แบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยให้การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความ
ถูกตอ้งและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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3.ควรศึกษา เก่ียวกบัความคิดเห็นของสภาวะน ้ าท่วมในประเทศไทยกบั
การใช้รถยนต์ระบบไฮบริดจ์เน่ืองจากสภาวะน ้ าท่วมยงัคงเป็นปัญหาส าหรับ
ประเทศไทย 
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การเปรียบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้า 

ทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคระหว่างนมถั่วเหลอืงพร้อมดื่ม 2 ตราสินค้า 
 

จันทริา จันทร์นวล 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตรา

สินคา้ ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลล์และนม

ถั่วเหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย  การวิจัยน้ีมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ในพื้นท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตรา

สินคา้ ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลล์และนม

ถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

คุณค่าตราสินคา้  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 

พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากกวา่คุณค่าตราสินคา้ 

และเม่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด 4  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมไวตามิลล์และนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย พบว่าในทั้ง 4 ดา้น มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ีนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์มีค่าเฉล่ียส่วน

ประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น มากกวา่ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย ส่วนคุณค่าตรา

สินคา้ ระหวา่งนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลล์และนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอยทั้ง 4  

ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านความตระหนักรู้ตราสินคา้ ด้านความเช่ือมโยงตราสินคา้ ด้าน

ความรับรู้ในคุณภาพของตราสินคา้ และ ดา้นความภกัดีในตราสินคา้พบวา่ในทั้ง 4 ดา้น มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ีนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์มีค่าเฉล่ีย

ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน มากกว่า นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอยด้วย

เช่นกนั การตดัสินใจซ้ือนั้นพบว่า นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์กบันมถัว่เหลืองพร้อม

ด่ืมแลคตาซอย  การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยท่ี

DP
U



 

349 

 

ผูบ้ริโภค ตดัสินใจซ้ือ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค์ มากกว่า นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

แลคตาซอย 

 

บทน า 

 ในปัจจุบนัมีสินคา้อุปโภคบริโภคเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นสินคา้จากทั้ง

ในหรือต่างประเทศซ่ึงสินค้าแต่ละประเภทนั้ นผ่านการคิดค้น พัฒนา จนสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มได้ จึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมี

ทางเลือกในการท่ีจะเลือกบริโภคสินคา้เพิ่มมากข้ึนและสามารถเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอบสนอง

ความพึงพอใจและมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนมากท่ีสุด จนท าให้เกิดการ

แข่งขนัในระบบธุรกิจทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไม่เวน้แมก้ระทัง่อุตสาหกรรม

นมพร้อมด่ืมท่ีมีอยู่หลายประเภท อาทิเช่น นมพาสเจอร์ไรส์ , นมสเตอริไรส์ และ นม ย ู

เอช ที ซ่ึงมีทั้งผลิตภณัฑจ์ากนมโคและนมถัว่เหลือง ซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัไป

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคนมพร้อมด่ืมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตวัเองแต่ละ

ผูผ้ลิตต่างก็พยายามคิดคน้ วิจยั พฒันาเพิ่มรสชาติ คุณประโยชน์ หรือ ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์

แทนท่ีจะแข่งขนักนัทางดา้นราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเหมาะ

ส าหรับการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด ทั้งน้ีไม่ใช่เพื่อก าไร ยอดขาย และ ส่วน

แบ่งตลาดเพียงเท่านั้นหากแต่ตอ้งการเพิ่มคุณภาพ คุณค่าของตราสินคา้ รวมไปถึงความภคั

ดีต่อตราสินคา้ในอนาคตอีกดว้ย 

นมถัว่เหลืองเป็นผลิตภณัฑ์นมทางเลือก (Dairy Alternative) ท่ีไดรั้บความนิยม
จากผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก และเป็นผลิตภณัฑ์นมท่ีมีการเติบโตสูง จนในปัจจุบนัมูลค่า
ตลาดนมถัว่เหลืองมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 35 ของตลาดนมพร้อมด่ืมในประเทศไทย
ท่ีมีมูลค่าตลาดประมาณ 40,000 ลา้นบาท เน่ืองจากกระแสสุขภาพส่งผลให้ผูบ้ริโภคนิยม
เคร่ืองด่ืมท่ีท ามาจากธัญพืชมากข้ึน ประกอบกบัผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ของนมถัว่
เหลือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการท าตลาดอย่างต่อเน่ืองของผูป้ระกอบการ โดยนมถัว่เหลือง
นบัเป็นผลิตภณัฑ์นมท่ีได้รับการกระตุน้ตลาดจากผูป้ระกอบการมาโดยตลอด ตั้งแต่การ
คิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นรสชาติท่ีมุ่งเนน้การสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อขยายฐานผูบ้ริโภค และการปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ให้มีความสะดวกในการ
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บริโภคมากข้ึน รวมทั้ง มีการน ากลยุทธ์ในรูปแบบของการจดักิจกรรมการตลาดและ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้และเป็นการกระตุน้ยอดขายให้
เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ตลาดนมถัว่เหลืองมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ี
รุนแรง (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ออนไลน์ 29 ก.ย 2011 www.positioningmag.com) ในตลาด
นมถั่วเหลืองพบว่านมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอยเป็นผูน้ าตลาดมีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณ 54% รองมาคือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิ้ลคมี์ส่วนแบ่งตลาด 36% จากส่วน
แบ่งตลาดอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมทั้งหมด จากท่ีกล่าวมาจึงพบไดว้่าในตลาด
นมถัว่เหลืองพร้องด่ืมนั้นมีนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคอยู ่2 ตรา
สินคา้คือ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย และ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิ้ลค์ ซ่ึงมี
ส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดเป็น 2 อนัดับแรกของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม ซ่ึง
คุณภาพของนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมของทั้ง 2 ตราสินค้า นับได้ว่ามีคุณภาพ ราคา และ 
ช่องทางในการจดัจ าหน่ายใกลเ้คียงกนั ส่ิงท่ีต่างกนัอยา่งชดัเจนคือตราสินคา้ แลว้ปัจจยัใด
อีกหรือไม่ท่ีมีส่วนในการตดัสินใจในการเลือกบริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค 

 การแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั การท่ีจะเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้ง

ค้นหาความเป็นเอกลักษณ์ (Unique) หรือสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ของตน อนัจะน ามาซ่ึงความได้เปรียบทางการค้า ปัจจุบันส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix: 4Ps) นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจต่างๆ ทั้งด้านยอดขาย ก าไร หรือส่วนแบ่งทางการตลาด รวมไปถึงการสร้างตรา

สินค้า ซ่ึงตราสินค้านับเป็นอีกประการหน่ึงท่ีนักการตลาดรวมถึงเจ้าของธุรกิจในยุค

ปัจจุบนัให้ความส าคญั และเช่ือว่า ตราสินคา้ (brand) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหัวใจของการตลาด

ในยุคปัจจุบนัเน่ืองจากส่ิงแวดล้อมทางการตลาดเปล่ียนแปลงไป สินค้ามีหลากหลาย

ประเภทมากข้ึน ตราสินคา้ก็เกิดข้ึนมากมาย ผูบ้ริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากข้ึนในการเลือก

บริโภคสินคา้และบริการแต่ละชนิด ซ่ึงมีตราสินคา้มากมายให้เลือก และตราสินคา้ได้

กลายเป็นฐานส าคญัในการเลือกบริโภคสินคา้หรือการบริการ ตราสินคา้จึงเปรียบเสมือน

กบัสินทรัพยอ์นัล ้าค่าของบริษทั จึงไดเ้กิดแนวคิดท่ีเก่ียวกบั “คุณค่าของตราสินคา้” (Brand 

Equity) เกิดข้ึนมา ซ่ึงหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ท่ีจะเพิ่มหรือลด

คุณค่าของสินคา้หรือบริการ 

DP
U

http://www.positioningmag.com/


 

351 

 

 ดังนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณภาพของสินค้าและระดับของคุณค่าตรา

สินคา้ในสินคา้ประเภทเดียวกนัแต่เป็นตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัคือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

แลคตาซอย และ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์จะมีระดบัของคุณภาพสินคา้ และคุณค่า

ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ และจะมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะส่งผลเพื่อ

เป็นประโยชน์ในการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการน าเอาเร่ืองของคุณภาพสินคา้และคุณค่า

ตราสินคา้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานด้านการตลาดในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง

และอุตสาหกรรมอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ของผูบ้ริโภคนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลลแ์ละนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย 
2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคระหวา่งนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลลแ์ละนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย 
 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) ท่ีมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ส่วนประสมทางการตลาด กบั คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดย
ศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากร อาย ุ18 ปีข้ึนไป และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากท่ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเก่ียวแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้และน ามาสังเคราะห์

ใหเ้ก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  ดงักรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจะส่งผลเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการ

น าเอาเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าไปประยุกต์ใช้ในการ

วางแผนงานด้านการตลาดในอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ืองต่อไป 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying Decision) เป็นขั้นตอนของกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภค

ใช้ในการพิจรณาตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการอย่างหน่ึงอย่างใด เม่ือเกิดความตอ้งการ

จนกระทัง่มีความรู้สึกหรือพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือตามล าดบั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกนัตามประเภทของสินคา้

และระดบัความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ และปัจจยัอ่ืนๆอีกดว้ย การตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภค (Consumer decision making) ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส าคญั 2 ปัจจยัคือ 

1. ปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการ, ลกัษณะในการรับรู้คุณสมบติั
ของสินคา้และทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ท่ีเป็นตวัเลือกทั้งหมด นอกจากน้ียงัรวมถึงลกัษณะ

ส่วนประสมทาง

การตลาด 4Ps 

 

คุณค่าตราสนิคา้ 

- ความตระหนกัรูใ้นสนิคา้ 

- ความเชือ่มโยงตราสนิคา้ 

- การรบัรูใ้นคุณภาพของตราสนิคา้ 

- ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

 

ตราสนิคา้ การตดัสนิใจซือ้ของ

ผูบ้รโิภคผูบ้รโิภค 
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ทางกายภาพของผูบ้ริโภค รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค (Lifestyle), บุคลิกภาพของ
ผูบ้ริโภค (Personality) 

2. ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment influences) หมายถึง สภาพแวดลอ้ม
ต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ วฒันธรรมประเพณี, บรรทดั
ฐานในสังคม , ค่านิยมของคนในสังคม หรืออิทธิพลท่ีได้รับมาจากเพื่อน สมาชิกใน
ครอบครัวและกลุ่มบุคคลอ่ืนๆในสังคม นอกจากน้ียงัรวมถึงการส่ือสารทางการตลาดต่างๆ
ท่ีเกิดจากนกัการตลาดเช่น งานโฆษณา, บรรจุภณัฑ,์ กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ 

ทั้งปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการตอบสนองของผูบ้ริโภคตามมา (Consumer response) และ 

Solomon (2007) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ผูบ้ริโภคจะท าการหาขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจ

แลว้น ามารวบรวมกบัขอ้มูลเดิมท่ีผูบ้ริโภคมีอยู่ แลว้จึงน าขอ้มูลทั้งหมดมาประเมิน ตรา

สินคา้นั้น เพื่อตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix: 4Ps) นั้นนบัไดว้่าเป็นปัจจยัส าคญัดา้น

การตลาด ซ่ึงเป็นส่วนประสมทางการตลาดนั้น มีส่วนช่วยในการวางแผน การตั้งราคา การ

ส่งเสริมการขาย และ ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อท่ีจะให้สินคา้หรือบริการนั้นตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด นอกจากน้ีนิตยา สุวรรณดี (2553) กล่าวว่า 

การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นการตอบสนองหรือสร้างความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ให้กบัผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการ (needs and 

wants) ของตลาดส่วนต่างๆนั้น จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงส่วนประสมทางการตลาด (marketing 

mix: 4P’s) ซ่ึงหมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีช่วยให้ธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมายของธุรกิจ

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ประกอบไปดว้ย 4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) การจดั

จ าหน่าย (place or distribution) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) 

ตราสินคา้ (Brand) นอกจากตวัผลิตภณัฑ์ หรือ สินค้าจะตอ้งมีคุณภาพท่ีดีแลว้ ในเร่ือง

ของตราสินคา้ก็มีส่วนส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะตราสินคา้เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคจะ

จดจ าในผลิตภณัฑ์ หรือ สินคา้นั้นๆได ้เม่ือผูบ้ริโภคไดท้ดลองใช้ผลิตภณัฑ์ หรือ สินคา้

แลว้มีผลท่ีไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัหรือมากกวา่ความคาดหวงัผูบ้ริโภคก็จะมีพฤติกรรม

ในการซ้ือซ ้ า ซ่ึงตราสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าผลิตภณัฑ์ หรือ สินคา้ในการซ้ือ
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คร้ังต่อไปได ้ตราสินคา้มีบทบาทต่อผูบ้ริโภคในดา้นการเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกให้ผูบ้ริโภคทราบ

ถึงแหล่งของสินคา้ หรือผูผ้ลิตสินคา้ (Identify source of product) และบอกให้ผูบ้ริโภค

ทราบว่าใครเป็นผูรั้บผิดชอบต่อสินคา้น้ี (Assign responsibility to product maker) 

นอกจากน้ีตราสินคา้สามารถลดความรู้สึกเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนได ้(Risk reducer) 

เช่น ความเส่ียงทางดา้นหนา้ท่ีดา้นกายภาพ ดา้นการเงิน ดา้นสังคม ดา้นจิตวิทยา และเวลา 

เป็นตน้ ตราสินคา้ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสืบหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินค้าให้กบัผูบ้ริโภค 

(Search cost reducer) และตราสินคา้นั้นสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผูผ้ลิตกบั

ผูบ้ริโภค (Bond with maker of product) โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความเช่ือใจ และซ้ือสินคา้มา

ใชเ้พราะเขาเช่ือวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากการซ้ือตราสินคา้น้ีมาใช ้และจะซ้ือตราสินคา้

นั้นต่อไปเร่ือย ๆ ตราบใดท่ีผูบ้ริโภคยงัคงพึงพอใจต่อการบริโภคสินคา้อยู ่นอกจากน้ี ตรา

สินคา้ยงัเป็นส่ิงบ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคเป็น (Symbolic device) หรือภาพลกัษณ์ท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการจะเป็นได ้และ ตราสินคา้สามารถบ่งบอกให้ผูบ้ริโภคทราบถึงคุณค่าของ

สินคา้ได ้(Signal of quality) 

คุณค่าตราสินค้าทั้ งในส่วนของการรับรู้ และพฤติกรรมไว้ในแนวคิด ได้แก่

แนวความคิดและแบบจ าลองของ Anker (1996) ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่คุณค่าของตราสินคา้นั้นมี

องคป์ระกอบ 5 ส่วนดว้ยกนั 1) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 2) การรู้จกัต่อตรา

สินคา้ (Brand Awareness)   3) ความเขา้ใจต่อคุณภาพ (Perceived Quality) 4) ภาพลกัษณ์ท่ี

เช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations) 5) สินทรัพย ์/ คุณสมบติัอ่ืน ๆ  ของตราสินคา้ 

(Brand Assets) ในการวิจยัในคร้ังน้ีไดย้ึด คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) อนัเกิดจากการ

ท่ีผูบ้ริโภคมีโครงสร้างของความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Awareness) ดา้นคุณภาพท่ี

รับรู้ตราสินคา้ (Perceived Quality) ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ (Brand Associations) 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ตามรูปแบบคุณค่าตราสินคา้ของ Anker 

(สราวธุ หลิมไชยกุล, 2552) 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาด ของคุณค่าตราสินคา้ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  ผูว้จิยัไดเ้ลือกนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไวตามิลค ์

และแลคตาซอย โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  

   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

 ประชากรเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือคร้ังน้ีคือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศ

หญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ได้จ  านวน

กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอกค าตอบในแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง (Self administration) ซ่ึงค าถามในแบบสอบถามมีทั้งแบบปลายปิด (Close-ended 

question) และค าถามปลายเปิด (Open-ended question)  

  

สรุปผลการวจัิย 

 1.ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.2 อายุส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 18-24 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.0 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 36.8 ประกอบอาชีพ นกัเรียนนกัศึกษา มีร้อยละ 30.5 และรายไดต้ ่ากวา่ 

15,000 บาท ร้อยละ 60.5 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค กรณศึีกษา นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มยี่ห้อ ไว

ตามิลค์ และแลคตาซอย ทั้งในภาพรวมและแยกเป็นรายดา้นทั้ง  4  ดา้น  ประกอบดว้ย  

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย ยี่ห้อ 
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ไวตามิลค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบั1 อยูใ่น

ระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ อนัดบั2 อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นราคา และ อนัดบั3 

อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนยี่ห้อ แลคตาซอย โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบั1 อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นราคา 

อนัดบั2 อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และ อนัดบั3 อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ตาราง  1 ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

ยีห่อ้ ไวตามิลค ์และแลคตาซอย โดยภาพรวม 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ไวตามิลค์ แลคตาซอย 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.04 0.858 มาก 3.84 0.899 มาก 

ดา้นราคา 4.01 0.885 มาก 3.86 0.923 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.56 1.237 มาก 3.33 1.252 ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริม 3.44 1.205 ปานกลาง 3.30 1.196 ปานกลาง 

รวม 3.76 1.046 มาก 3.58 1.068 มาก 

จากตาราง 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา นมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมยีห่อ้ ไวตามิลค ์และแลคตาซอย โดยภาพรวม  

ยี่ห้อ ไวตามิลค์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.76) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ อนัดบั1 อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( =4.04) อนัดบั2 อยูใ่นระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ด้านราคา ( = 4.01) และ อนัดบั3 อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ( =  3.56) 

ยีห้่อ แลคตาซอย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.58) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ อนัดบั1 อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ( =3.86) อนัดบั2 อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ( =  3.84) และ อนัดบั3 อยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ( =  3.33) 
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 3. คุณค่าตราสินค้า (Brand equity) กรณศึีกษา นมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มยีห้่อ ไวตา

มิลค์ และแลคตาซอย จ าแนกเป็นรายดา้นทั้ง  4  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นความตระหนกัรู้

ตราสินคา้ เม่ือพูดถึงยี่ห้อของนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมผูบ้ริโภคจะนึกถึงนมถัว่เหลืองยี่ห้อไว

ตามิลค์ เป็น ล าดับแรก เม่ือพูดถึงยี่ห้อของนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมท่ีผูบ้ริโภคด่ืมอย่าง

สม ่าเสมอจะนึกถึงนมถัว่เหลืองยี่ห้อไวตามิลค์ เป็น ล าดบัแรก เช่นกนั แหล่งท่ีมาในการ

รู้จกันมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไวตามิลค์ พบว่า อนัดบั1 โฆษณาทางโทรทศัน์ อนัดบั2 

ครอบครัวและคนรู้จกั และ อนัดบั3 โฆษณาทางนิตยสาร ส่วนยี่ห้อ แลคตาซอย อนัดบั1 

โฆษณาทางโทรทศัน์ อนัดบั2 ครอบครัวและคนรู้จกั และ อนัดบั3 โฆษณาทางนิตยสาร 

และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ สโลแกน ของ ไวตามิลค์  “ให้

โปรตีน อ่ิมสบายทอ้ง” ผูบ้ริโภคจะจดจ าได้มากท่ีสุด  ด้านการรับรู้ในคุณภาพสินค้า 

จ าแนกตามด้านคุณสมบติัของสินคา้  ยี่ห้อ ไวตามิลค์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

อนัดบั1 ผลิตภณัฑ์มีรสชาติท่ีดี อนัดบั2 ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากองคก์าร

อาหารและยา และ อนัดบั3 ผลิตภณัฑ์มีสารอาหารครบถ้วนตามคุณสมบติัของนมถั่ว

เหลือง ส่วนยีห่อ้ แลคตาซอย พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั1 ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา   อนัดบั2 ผลิตภณัฑ์มีสารอาหารครบถว้นตาม

คุณสมบติัของนมถัว่เหลือง และ อนัดบั3 ผลิตภณัฑ์มีความเขม้ขน้ของปริมาณเมล็ดถัว่

เหลืองในสัดส่วนท่ีได้มาตรฐาน ด้านความรู้สึกของผูบ้ริโภค ยี่ห้อ ไวตามิลค์ พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั1 น่าเช่ือถือและไวว้างใจในการบริโภค อนัดบั2 มีช่ือเสียง

และเป็นท่ีรู้จกั และ อนัดบั3 เป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง  ส่วนยี่ห้อ แลคตาซอย พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั1 น่าเช่ือถือและไวว้างใจในการบริโภค อนัดบั2 มีช่ือเสียง

และเป็นท่ีรู้จกั  และ อนัดบั3 เป็นตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง   ดา้นการภกัดีต่อตราสินคา้ ยี่ห้อ 

ไวตามิลค ์พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบั1 ความคุน้เคยต่อนมถัว่เหลืองพร้อม

ด่ืม อนัดบั2 ไดแ้ก่ ความเต็มใจซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม หากมีการปรับราคาสูงข้ึน ส่วน

ยี่ห้อ แลคตาซอย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อนัดบั1 ความคุน้เคยต่อนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืม อนัดบั2 ไดแ้ก่ ความเตม็ใจซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม หากมีการปรับราคาสูงข้ึน  
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4. การตัดสินใจซ้ือ พบวา่ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจอยา่งยิ่งท่ีจะซ้ือ

ไวตามิลค ์คน ร้อยละ 41.0 ส่วนแลคตาซอย พบวา่ เตม็ใจ ร้อยละ 35.8 

ตาราง 2  การตดัสินใจซ้ือ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยีห่อ้ ไวตามิลค ์และแลคตาซอย  

การตัดสินใจซ้ือ 
ไวตามิลค์ แลคตาซอย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เตม็ใจอยา่งยิง่ 2 0.5 8 2.0 

ไม่เตม็ใจ 17 4.2 45 11.2 

เฉย/ไม่แน่ใจ 64 16.0 115 28.8 

เตม็ใจ 153 38.2 143 35.8 

เตม็ใจอยา่งยิง่ 164 41.0 89 22.2 

จากตาราง 2 พบวา่ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ   ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจอยา่งยิ่งท่ีจะซ้ือไวตา

มิลค ์จ านวน 164 คน ร้อยละ 41.0 ส่วนแลคตาซอย พบวา่ เต็มใจ จ านวน 143 คน ร้อยละ 

35.8 

 5. การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มไวตา

มิลล์และนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มแลคตาซอย 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหวา่งนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม

ไวตามิลลแ์ละนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย พบวา่ ทั้ง 4 ดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติโดยท่ีนมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค์ มีค่าเฉล่ียส่วนประสมทาง

การตลาด ทั้ง 4 ดา้น มากกวา่ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย 

ตาราง 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาด 

ระหวา่งนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลคแ์ละนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย จ าแนกตาม

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ยีห่อ้   S.D T p 

ไวตามิลค ์ 4.04 0.658 6.017** .000 

แลคตาซอย 3.83 0.701   
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จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ Pair  t-Test  พบวา่ นมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมไวตามิลค์ กบันมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย  มีส่วนประสมทางการตลาด 

จ าแนกตามดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั (t = 6.017, p = .000) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยท่ี

นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค์ (  = 4.04) มีมีส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตาม

ดา้นผลิตภณัฑ ์มากกวา่ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย  (  = 3.83) 

ตาราง 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาด 

ระหวา่งนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลคแ์ละนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย จ าแนกตาม

ดา้นราคา 

ดา้นราคา 

ยีห่อ้   S.D T p 

ไวตามิลค ์ 4.00 0.762 4.394** .000 

แลคตาซอย  3.85 0.800   

จากตาราง 4 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ Pair  t-Test  พบวา่ นมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมไวตามิลค์ กบันมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย  มีส่วนประสมทางการตลาด 

จ าแนกตามดา้นราคา แตกต่างกนั (t = 4.394, p = .000) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยท่ีนมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์(  = 4.00) มีมีส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามดา้นราคา 

มากกวา่ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย  (  = 3.85) 

6. การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้า ระหว่างนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มไวตามิลล์และนม

ถั่วเหลืองพร้อมดื่มแลคตาซอยทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความตระหนักรู้ตราสินคา้ 

ดา้นความเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นความรับรู้ในคุณภาพของตราสินคา้ และ ดา้นความภกัดี

ในตราสินคา้พบวา่ในทั้ง 4 ดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยท่ีนมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์มีค่าเฉล่ียส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น มากกวา่ นมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย 

7. การปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคระหว่างนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มไวตา

มิลล์และนมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มแลคตาซอย พบวา่ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์กบันม

ถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 

DP
U



 

360 

 

0.05 โดยท่ีผูบ้ริโภค ตดัสินใจซ้ือ นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค ์มากกวา่ นมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมแลคตาซอย   

  

อภิปรายผล 

 ส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไว

ตามิลค ์และแลคตาซอย ยีห่อ้ ไวตามิลค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า อนัดบั1 อยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ อนัดบั2 อยูใ่นระดบัมาก  

ไดแ้ก่ ดา้นราคา และ อนัดบั3 อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนยี่ห้อ

แลคตาซอย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบั1 อยูใ่น

ระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นราคา อนัดบั2 อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และ อนัดบั3 

อยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทวสั 

ปานศุภวชัร (2552) ไดก้ล่าวว่านกัการตลาดจึงมีความเช่ือว่า การใช้กลยุทธ์การสร้างตรา

สินค้านั้ นสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มข้ึนให้กับตราสินค้าได้ (Added Value) ดังนั้ น 

ความส าคญัของการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัตวัสินคา้จึงได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวาง 

และ คุณค่าตราสินคา้ยงัช่วยเพิ่มความพึงพอใจ (Satisfaction) ในประสบการณ์ท่ีมีต่อการ

ใชห้รือบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค และ ท าให้ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคา้ในราคา

ท่ีสูงกว่า เป็นเหตุผลท่ีท าให้ผูผ้ลิตในปัจจุบนัไม่ไดมุ้่งแข่งขนักนัทางดา้นราคาเพียงอย่าง

เดียว 

 ส่วนคุณค่าตราสินคา้ (Brand equity) ดา้นความตระหนักรู้ตราสินคา้ ดา้นความ

เช่ือมโยงตราสินคา้ ด้านความรับรู้ในคุณภาพของตราสินคา้ และ ด้านความภกัดีในตรา

สินคา้นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไวตามิลค์ มีระดบัความคิดเห็นมากกว่า   นมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมยี่ห้อ แลคตาซอยในทุกดา้น ซ่ึงแสดงว่า ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าและนึกถึงนมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไวตามิลค ์ไดดี้กวา่ ยี่ห้ออ่ืนๆ และยงัมีความภกัดีต่อแบรนด์มากกว่า 

นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ แลคตาซอย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Knapp (2000) ได้

กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง การรับรู้ถึงตราสินคา้โดยรวมของผูบ้ริโภค ซ่ึงรวมไปถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของตราสินคา้และการบริการ สถานภาพทางการเงิน ความ
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ภกัดีของผูบ้ริโภคความพึงพอใจและคุณค่าโดยรวมท่ีมีต่อตราสินคา้ซ่ึงทั้งหมดน้ีเก่ียวขอ้ง

กบัความรู้สึกของผูบ้ริโภค ลูกคา้ พนักงาน และผูถื้อหุ้นทั้งหมดว่า พวกเขามีความรู้สึก

อยา่งไรต่อตราสินคา้ ในขณะท่ี Marconi (2000) กล่าววา่คุณค่าของตราสินคา้ คือการรับรู้

ของผูบ้ริโภคถึงคุณค่านั้น ๆ  ในตราสินค้า อีกทั้งคุณค่าตราสินค้า ยงัได้ให้ความเป็น

เจา้ของ (Own able) ความน่าเช่ือถือ (Trustworthy) ความเก่ียวพนั (Relevant) และความโดด

เด่น (Distinctive) แก่ผูบ้ริโภค 

 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด 4  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหวา่งนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมไวตามิลล์และนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย พบว่าในทั้ง 4 ดา้น มีความ

แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยท่ีนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลค์ มีค่าเฉล่ียส่วน

ประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น มากกว่า นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย และการ

เปรียบเทียบคุณค่าตราสินคา้ ระหว่างนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลล์และนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมแลคตาซอยทั้ง 4  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นความตระหนกัรู้ตราสินคา้ ดา้นความ

เช่ือมโยงตราสินคา้ ด้านความรับรู้ในคุณภาพของตราสินคา้ และ ด้านความภกัดีในตรา

สินคา้พบว่าในทั้ง 4 ดา้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยท่ีนมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมไวตามิลค์ มีค่าเฉล่ียส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น มากกวา่ นมถัว่เหลือง

พร้อมด่ืมแลคตาซอย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทวสั  ปานศุภวชัร (2552)  ไดศึ้กษาเร่ือง  

คุณค่าตราสินคา้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ทศันคติและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคชาย  ผล

การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคชายอายุระหว่าง  25-29  ปี  มีสถานะภาพโสด

การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000  บาท และระลึกถึงตราสินคา้ของรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลท่ีมี

ราคาตั้งแต่ 2,000,000  บาทข้ึนไป  พบว่าเมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) เป็นตรา

สินคา้ท่ีถูกระลึกเป็นอนัดบัท่ี  1 และกลุ่มตวัอย่างยงัมีความเห็นว่าตราสินคา้เมอร์เซเดส-

เบนซ์ (Mercedes-Benz)  มีค่าเฉล่ียรวมของการรับรู้คุณภาพตราสินคา้สูงท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั ปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาด เป็นล าดบัแรก และคุณค่าตราสินคา้เป็นล าดบัสอง นัน่คือถา้สินคา้มี

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และระดบัคุณค่าตราสินคา้ท่ีสูงแลว้ จะมีแนวโนม้ส่งผล

ให้มีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม สูงข้ึนดว้ย และเม่ือแยก

พิจารณาในแต่ละผลิตภณัฑ ์พบวา่ ทั้ง 2 ผลิตภณัฑ ์คือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลล์และ

นมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด เป็นล าดบัแรก และคุณค่าตราสินคา้เป็นล าดบัต่อไป ในการการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค สอดคล้องกบังานวิจยัของพรรณิษา  เมืองผุย  (2551)  ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ี

มี อิจธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์กระเป๋ายี่ห้อชั้ นน าของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคหญิงมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์

กระเป๋ายี่ห้อชั้นน าเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงยี่ห้อท่ีได้รับความสนใจและเป็นผูน้ าในตลาดคือ 

GUCCI, KIPLING, และ LOUIS VUITTON โดยผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือจากเคาน์เตอร์ภายใน

ห้างสรรพสินคา้และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัให้ความส าคญักบัวตัถุดิบท่ีใช ้ความเหมาะสม

ในการใชง้าน ความปราณีตสวยงามและราคามีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคุณภาพ โดยปัจจยั

ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชั้นน าคือ เพศ 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 การศึกษาเร่ือง ”ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาด ของคุณค่าตราสินคา้ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยี่ห้อ ไวตามิลค ์

และแลคตาซอย” ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1. ด้านผลิตภณัฑ์ ควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย มากข้ึน เพื่อ

รองรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย  

 2.  ด้านราคา นมถั่วเหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอยมีความคล้ายคลึงกัน คือราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ ดงันั้นควรไปเน้นท่ีการท าโปรโมชัน่เร่ืองราคา เพื่อเป็น

แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 3. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย เน่ืองจากนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลล์ มีผลิตภณัฑ์ท่ี

หลากหลายกวา่ ท าใหมี้ช่องทางในการจ าหน่าย มากกวา่ และต าแหน่งท่ีตั้งมากกวา่ดว้ย ท า
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ใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ไดพ้บเจอ และสัมผสับ่อยจนท าให้ติดตาและเม่ือพูดถึงก็จะนึกถึงนมถัว่

เหลืองพร้อมด่ืมไวตามิลล ์เป็นล าดบัแรก และเน่ืองจากนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอยมี

รูปแบบผลิตภณัฑไ์ม่หลากหลายเท่านมไวตามิลค ์ดงันั้นนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมแลคตาซอย 

ควรท่ีจะเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากข้ึน เช่นการจ าหน่ายแบบขายตรง โดยมี

พนกังานขายตรงถึงบา้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจยัคร้งน้ีศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินค้า 

ดงันั้น ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมยีห่อ้อ่ืนๆ ดว้ย 

 2. การวจิยัคร้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ดงันั้นหากตอ้งการไดผ้ลการวิจยัท่ีละเอียด 

และชดัเจนยิ่งข้ึน ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพในเร่ืองน้ีดว้ย เช่นการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกบั

ผูบ้ริโภค เพื่อสร้างมุมมองท่ีแตกต่าง และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
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การศึกษาผลการรับรู้การยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการ
ด้านสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวดั นนทบุรี 

 
จิราวุฒิ เชิญเกยีรติประดับ 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาผลการรับรู้การยกฐานะสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการ

บริการด้านสุขภาพประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  จังหวดั นนทบุรี  มี

วตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาการรับรู้ปัญหาการบริการดา้นสุขภาพท่ีมีผลต่อสุขภาพพื้นฐาน 

การควบคุมโรคและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ กิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การส่งเสริม

สุขภาพ   กิจกรรมท่ีส่งผลต่อชุมชน จากสถานีอนามยัยกฐานะเป็นโรงพยาบาลต่อการ

บริการดา้นสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดั นนทบุรี และ ศึกษาการ

รับรู้การมีส่วนร่วมของพยาบาลและแพทย์ ต่อการบริการทางด้านสุขภาพของชุมชน

หลังจากสถานีอนามัยยกฐานะเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการด้านสุขภาพ

ประชาชน ผลการทดสอบพบวา่ของประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้การให้บริการ

ของโรงพยาบาลบางกรวยคิดเป็นร้อยละ 59  เม่ือพิจารณาการรับรู้เป็นรายดา้นพบว่าดา้น

สุขภาพพื้นฐานส่วนใหญ่รับรู้คิดเป็นร้อยละ 63  ดา้นกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพรับรู้ 

คิดเป็นร้อยละ 55     ดา้นการควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพรับรู้ คิดเป็นร้อยละ 52    

ส าหรับดา้นการส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 58   และจากการศึกษา การมีส่วน

ร่วมของพยาบาลและแพทย ์ต่อการบริการทางดา้นสุขภาพของชุมชนจากสถานีอนามยัเป็น

โรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการดา้นสุขภาพประชาชน พบว่าโดยโรงพยาบาลจะส่ง

แพทยแ์ละพยาบาลไปประจ า ณ สถานบริการ สาธารณสุขชุมชน หมู่บา้นสมชาย และ 

สถานีอนามยัวดัสนามนอก อาทิตยล์ะ 1วนั โดยจะมีการผลดัเปล่ียนเวรกนัไปประจ าอยู ่ณ 

สถานบริการ หมู่บา้นสมชาย และสถานีอนามยั วดัสนามนอก เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัคน

ในชุมชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นสุขภาพนอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความรู้และการรักษาขั้น

ปฐมภูมิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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บทน า 

             สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยทุกวนัน้ี ส่งผลให้ประชาชนตอ้งเร่งรีบในการใช้

ชีวติประจ าวนั โดยไม่สนใจเก่ียวกบัสุขภาพเม่ือเกิดการเจ็บป่วยจึงตอ้งพึ่งพาการรักษาจาก

โรงพยาบาล  สุขภาพร่างกายท่ีดีเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนปรารถนา  การดูแลสุขภาพจึงมี

ความส าคญัอย่างยิ่ง  แต่เน่ืองจากความไม่สะดวกในการเดินทางมารักษายงัโรงพยาบาล 

และระบบการสาธารณสุขของประเทศยงัไม่เจริญกา้วหนา้และยงัไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควรท าให้

ประชาชน มีความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการจากร้านขายยาทัว่ไปในการซ้ือยามารักษาโรค โดย

มิไดมี้การวินิจฉัยโรคเพื่อหาวิธีการรักษาและการใช้ยาท่ีเหมาะสม กบัอาการของโรค ซ่ึง

ส่งผลไม่หายจากโรคท่ีเป็นอยู ่และมีผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน  

ระบบสาธารณสุขมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท่ีจะพฒันาให้ผูท่ี้อาศยั  โดยภายใน

เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรง ปราศจากโรคภยั รวมถึงป้องกนัอนัตราย

จากโรคต่างๆจากอดีตไม่วา่จะเป็น กาฬโรค โรคทอ้งร่วง โรคไขเ้ลือดออก โรคเร้ือรังชนิด

ต่างๆ  เช่น เบาหวาน โรคไต  จึงมีการจัดตั้ งสถานีอนามัยบางกรวยข้ึนเพื่อท าการ

วนิิจฉยัโรคต่างๆแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบางกรวย   เม่ือ 25 ปีท่ีผา่นมา

เขตเทศบาลเมืองบางกรวยไดมี้การขยายตวั   และการเพิ่มข้ึนของปริมาณประชาชนมากข้ึน  

รวมถึงมีโรคท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่นโรคฉ่ีหนู โรคซาร์ และโรคไขห้วดั เป็นตน้ จึงมีเจตนารมณ์

ยกสถานะสถานีอนามยับางกรวยเป็นโรงพยาบาลบางกรวยเพื่อมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการ

สร้างความปลอดภยัจากโรคท่ีโรคท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่นโรคฉ่ีหนู โรคซาร์ และโรคไขห้วดั 

และสุขอนามยัในดา้นสุขภาพท่ีดีตลอดจน ให้บริการรักษาดูแลผูป่้วยและยงัลดปริมาณ

ผูป่้วยด้วยโรคเร้ือรังให้มีจ  านวนลดลง  โดยมีความใกล้ชิดกับประชากรท่ีอาศยัในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย และชุมชนใกลเ้คียงในจงัหวดันนทบุรี  เน่ืองจากการยกฐานะเป็น

โรงพยาบาลจึงท าให้มีข้อตกลงในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย กับ ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นองค์การทางการแพทย์ท่ีมีหน้าท่ีให้บริการแก่

ประชากรในทอ้งถ่ิน ให้ไดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสมบูรณ์ กว่าแต่ก่อนเป็นโรงพย

บาล              
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  เดิมโรงพยาบาลบางกรวย เป็นสถานีอนามยัประจ าอ าเภอบางกรวยตั้งอยูร่วมกบั

ท่ีวา่การอ าเภอ และสถานีต ารวจ โดยก่อสร้างในบริเวณท่ีธรณีสงฆ์ของวดัชลอ ซ่ึงเวลา

ต่อมาไดรั้บการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลสาขาโรงพยาบาลบางใหญ่  มีแพทยม์าตรวจ

รักษาสัปดาห์ละ 2 วนั มีผูม้าขอรับการรักษา และบริการอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึน ท าให้สถานท่ีคบั

แคบไม่สะดวก จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะยา้ยพื้นท่ีไปพื้นท่ีแห่งใหม่  โดยม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2532 ไดก่้อสร้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง อยูใ่นเขตต าบลวดั ชลอ อ าเภอ

บางกรวย บนพื้นท่ี จ านวน 1 ไร่ 2 งาน ประกอบดว้ย ตึกอ านวยการ ขนาด 2 ชั้น จ านวน 1 

อาคาร ตึกเอกซเรย ์ขนาด 3 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และตึกผูป่้วยในขนาด 2 ชั้น จ านวน 1 

อาคาร พร้อมวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์ทางการแพทยท์ั้งหมด ในปี พ.ศ.2536 ไดมี้ประชาชน

บริจาคเงินก่อสร้างตึกอาคาร ผูป่้วยพิเศษ ขนาด 4ชั้น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 โรงพยาบาล

บางกรวยไดย้กฐานะ จากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง เป็น 30 เตียง และ จนกระทัง่ปี 

พ.ศ. 2538 ไดต่้อเติมอาคารเอกซเรยเ์พื่อขยายพื้นท่ีห้องปฐมพยาบาล ห้องทนัตกรรม ห้อง

ตรวจครรภ ์หอ้งจ่ายยา  

  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

           1. เพื่อศึกษาการรับรู้ปัญหาการบริการด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อสุขภาพพื้นฐาน การ

ควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพ กิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การส่งเสริม

สุขภาพ   กิจกรรมท่ีส่งผลต่อชุมชน การยกฐานะจากสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลต่อการ

บริการดา้นสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดั นนทบุรี 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้การมีส่วนร่วมของพยาบาลและแพทย ์ต่อการบริการทางดา้น

สุขภาพของชุมชนหลงัจากสถานีอนามยัยกฐานะเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการ

ดา้นสุขภาพประชาชน 

 

 

 

 

DP
U



 

369 

 

ขอบเขตการศึกษาวจัิย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลบางกรวย 

จ านวน 41,742 คน (http://www.bangkruaicity.com/planning%2052-54.pdf สืบคน้วนัท่ี

13/1/53) 

2. ชุมชน ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  ประกอบดว้ยสองต าบล คือต าบลบาง

กรวย ซ่ึงมีทั้งหมด 9 หมู่บา้น และ ต าบลวดัชลอ จ านวน 10 หมู่บา้น 

  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น  คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา                             

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตัวแปรตาม คือ การรับรู้ ผลของการไดรั้บบริการทางการแพทย ์ 

1. การรับรู้ดา้นสุขภาพพื้นฐาน  

2.การรับรู้ดา้นกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อ 

 3.การรับรู้ ดา้นการควบคุมโรคและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ  

4. การรับรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 

 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบปัญหาการบริการด้านสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวยหลงัการยกฐานะสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลบางกรวย 

2. สามารถท่ีจะน าผลการยกฐานะจากสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลต่อ
การบริการ 
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ดา้นสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดั นนทบุรี

ไปน าเสนอต่อผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวางแผนการยก

ฐานะสถานีอนามยัอ่ืนเป็นโรงพยาบาลได ้

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สุขภาพพื้นฐาน คือภาวะท่ีมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลงั ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบติัเหตุอนัตราย มี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพต่อการมีสุขภาพท่ีดี 

2. กิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ คือการจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพ     กิจกรรม

หลกั ไดแ้ก่ การสร้างสุขภาพ การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข/แกนน าสุขภาพ 

การบริการสุขภาพภาคประชาชน การถ่ายทอดความรู้ การควบคุมและป้องกนัโรคหรือ

ปัญหาสาธารณสุข    

3. การควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพ คือ การวางแผนหาแนวทางการป้องกนั

ปัญหา การ 

เฝ้าระวงั ตลอดจนติดตามผลของโรคท่ีเกิดข้ึน 

            4. การส่งเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขภาพกาย

แข็งแรง เจริญเติบโตปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข 

 5. สถานีอนามยั คือ สถานบริการสาธารณสุขท่ีไม่มีแพทยป์ระจ า ให้บริการ

สาธารณสุขทุกสาขาและส่งเสริมป้องกนัด้านอนามยัแก่ประชาชนในระดบัต าบล และ

หมู่บา้น 

6.  การรับรู้ หมายถึง การทราบผลของการยกฐานะจากสถานีอนามัยเป็น

โรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการดา้นสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

จงัหวดั นนทบุรีการตามกรอบแนวคิดระบบสุขภาพชุมชนของส านักงานคณะกรรมการ

สาธารณสุขมูลฐาน 
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เอกสารประกอบการศึกษา วรรณกรรม และ ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 1. แนวคิดและหลกัการ  ส านกังานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (ส านกังาน

คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. 2545: 13) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการระบบสุขภาพภาค

ประชาชนวา่  

 ระบบสุขภาพภาคประชาชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาสุขภาพของคนในชุมชน

ดว้ยการส่งเสริมผลกัดนัใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ 
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2 ทฤษฏีเกี่ยวกบัการรับรู้ (Perception Theory) 

2.7.1 ความหมายของการับรู้ 

 การรับรู้คือกระบวนการเลือก รวบรวม และแปรผลหรือตีความสารสนเทศ ซ่ึง

จดัเป็นส่ิงเร้าชนิดหน่ึงผา่นการรับสัมผสัของประสาทสัมผสัทั้ง 6 ไดแ้ก่ การมองเห็น การ

ไดก้ล่ิน การรับรส การรับสัมผสัทางร่างกาย การไดย้นิ และการรับรู้ทางจิตใจ 

 เป็นกระบวนการส่ือสารภายในตวัเองท่ีซบัซอ้นและเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วใน 3 

ขั้นตอนส าคญั จนเหมือนหน่ึงวา่ไม่สามารถแยกเป็นขั้นตอนทีละขั้นตามเวลาท่ีเกิดข้ึน

ก่อนหลงัไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัภาพ 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 2.3 กระบวนการรับรู้ 

ท่ีมา: De Vito,Joseph A.,2000: 39 อา้งในบุษบา สุธีธร,2548 

2.7.2.1 ข้ันเกดิการกระตุ้นทีป่ลายประสาทสัมผสั (sensory  

stimulation occurs)  

ในขั้นตอนน้ีประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษยจ์ะรับส่ิงเร้าท่ีไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน ไดชิ้มหรือ

ไดส้ัมผสัทางผวิกาย  

2.7.2.2  ขั้นการรวบรวมและเรียบเรียงเพือ่ประมวลผลส่ิงเร้า (sensory  

stimulation is organized) ส่ิงเร้าท่ีผ่านกระบวนการเลือกรับรู้จะผ่านเขา้สู่ขั้นตอนการ

เลือกประมวลผล การจดักลุ่มตามหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีแต่ละคนใชใ้นการรับรู้  

  2.7.2.3 ขั้นการแปรผลการประเมินหรือการให้ความหมายกับส่ิงเร้าน้ันๆ 
(sensory stimulation is interpreted-evaluated) หลงัจากขอ้มูลสารสนเทศไดผ้า่นการ
เรียบเรียงประมวลผลดว้ยหลกัเกณฑ์ต่างๆ แลว้ ก็จะตอ้งประเมินและให้ความหมายกบัส่ิง
ท่ีเขา้มาในกระบวนการรับรู้ทั้งน้ีการประเมินและให้ความหมายข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายใน

Sesory  stimluation occrs        Sensory  stimulation 

           Is  organized 

         Sensory  stimulation is 

        Interpreted-evaluated 
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ตนเอง เช่น ประสบการณ์ในอดีตในเร่ืองนั้นๆ ความตอ้งการส่วนบุคคล ระบบให้คุณค่าส่ิง
ต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และปัจจยัภายนอกอนัได้แก่ สถานการณ์แวดล้อม
นั้นๆ 
 
วธีิการด าเนินวจัิย 
1. วธีิการวจัิย 

1.1 รูปแบบการวจัิย 
            การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณควบคู่กนัไป  

1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ จ านวนครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบาง

กรวย   จ  านวน  16,588 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร 41,742 คน และการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่ง (Sample  size) โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีจะยอมรับ

ไดว้า่มากพอท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรไดต้ามสูตรของ  Taro  Yamane  (Yamane, 

1973: 727) ดงันั้น  การวิจยัคร้ังน้ี  ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกตวัอยา่ง 95% โดยยอมใหเ้กิดความผดิพลาดไดไ้ม่เกิน 5%   

 
 

โดย   n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N  = ขนาดของประชากร 
   e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
     (โดยในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดไว ้= 0.05) 

แทนค่า  n  =            41,742 
    1 + [41,742 x (0.05)2] 

          n  = 395 
ผูว้จิยัจึงใชแ้บบสอบถาม 400 ชุด เพื่อป้องกนัในกรณีเก็บแบบสอบถามไม่ครบ 

 

 

 

21 Ne

N
n


DP
U



 

374 

 

2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 วจัิยเชิงปริมาณ  

โดยผูว้ิจยัจะท าการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จาก ผูท่ี้เขา้มาใช้

บริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาลท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศเมืองบางกรวยในแต่ละครัวเรือน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเท่ากบั 400 ราย 

  2.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 

 เลือกตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling)โดยสัมภาษณ์ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลเช่น  ผูน้ าชุมชนคนละ1ชุมชน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
แพทยท่ี์ท าการรักษาผูม้าใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล พยาบาลของโรงพยาบาล  
เช่น 

1.โรงพยาบาลเคยเป็นวิทยากรในการท าเวทีประชาคมดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชน 
หรือ ไม่ 

2.โรงพยาบาลเคยประชุมร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชนหรือ 
ไม่ 

3.โรงพยาบาลเคยวางแผนหาแนวทางของปัญหาทางดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชน
หรือ ไม่ 

4.โรงพยาบาลเคยจดัเฝ้าระวงัโรคร่วมกบัชุมชนหรือ ไม่ 
5.โรงพยาบาลเคยจดักิจกรรมต่างๆทางด้านสาธารณสุขร่วมกับชุมชนเช่นการ
รณรงค ์

ป้องกนัโรค การออกก าลงักาย การท าความสะอาดตลาด หรือ ไม่ 
6.โรงพยาบาลไดใ้หค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพแนะน าแก่ชุมชนหรือ ไม่ 

7.โรงพยาบาลไดแ้จง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคท่ีเกิดใหม่ให้แก่ชุมชนทราบหรือ 
ไม่ 

8.โรงพยาบาลไดมี้การประเมินผลการด างานดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชนหรือ ไม่ 
9.โรงพยาบาลมีการติดตามผลการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการติดตามเยี่ยมท่ี

บา้นเพื่อใหค้วามรู้แก่ญาติในการดูแลผูป่้วยหรือ ไม่ 

10.โรงพยาบาลสอนให้ผูป่้วยเร้ือรัง ดูแลตวัเองโดยไม่ตอ้งให้ญาติช่วยเหลือ หรือ 
ไม่ 
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3. การรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถาม และ  การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเช่น 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล แพทย ์ และพยาบาลในโรงพยาบาล  ผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบางกรวยทั้ง สองต าบล    
 
4. การประมวลผลวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เม่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการตรวจสอบท่ีได้รับคืนมาจ านวน 400 ชุด แลว้น า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้า เพื่อท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปและแปลความหมายของขอ้มูลมีการน าเสนอเป็นตาราง โดย
อาศยัค่าร้อยละ (Percentage)ประกอบกบัการสัมภาษณ์เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาโดยแทจ้ริง  

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ีย  พบวา่ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูอ้าศยัในต าบลบาง
กรวยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.0  จากประชาชนกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 52.8 และ ร้อยละ 47.3 ตามล าดบัโดย  ประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีอายุ
ในช่วง 20 – 30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 และประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีระดบั
การศึกษาระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.0  โดย 
ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพคา้ขายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.8 ประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนมากท่ีสุดคือช่วง 10,001- 15,000    บาท คิดเป็นร้อยละ 55 โดย
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นประชากรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีดัง่เดิมเสียส่วนมากเน่ืองจากประชากรท่ียา้ย
เขา้มาในพื้นท่ีตลอด 5 ปีทีผา่นคิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรในพื้นท่ี โดยดูจากขอ้มูลใน
ภาคผนวก  
 ตอนที ่2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั การรับรู้ขอ้มูลของการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ
ของโรงพยาบาลบางกรวยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเม่ืองบางกรวย โดยวิเคราะห์จากค่า
ร้อยละซ่ึงน า เสนอในรูปตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละการรับรู้โดยรวมของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการ
รับรู้การบริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาลบางกรวยตามระบบสุขภาพภาคประชาชน 
(ส านกังานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน) 
 

การรับรู้การบริการของโรงพยาบาลบางกรวย 
การรับรู้ 

จ านวนการรับรู้ ร้อยละ จ านวนการไม่รับรู้ ร้อยละ 

ดา้นสุขภาพพื้นฐาน 252 63.0 148 37.0 

ดา้นกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 220 55.0 180 45.0 

ดา้นการควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพ 208 52.0 192 48.0 

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 232 58.0 168 42.0 

รวม 236 59.0 164 41.0 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบโดยภาพรวมพบวา่ของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

รับรู้การให้บริการของโรงพยาบาลบางกรวยคิดเป็นร้อยละ 59  ส าหรับการไม่รับรู้คิดเป็น
ร้อยละ 41 เม่ือพิจารณาการรับรู้เป็นรายด้านพบว่าดา้นสุขภาพพื้นฐานส่วนใหญ่รับรู้คิด
เป็นร้อยละ 63  และการไม่รับรู้คิดเป็นร้อยละ 37     ดา้นกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 55   และไม่รับรู้คิดเป็นร้อยละ 45    ดา้นการควบคุมโรคและแกปั้ญหา
สุขภาพรับรู้ คิดเป็นร้อยละ 52    และการไม่รับรู้คิดเป็นร้อยละ 48    ส าหรับดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 58   และ การไม่รับรู้คิดเป็นร้อยละ 42  
 
ตอนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูล การเคยใชบ้ริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาล กบัประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  โดยวเิคราะห์จากร้อยละ เสนอผลในรูปแบบของตาราง 
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ตารางท่ี 2  ร้อยละโดยรวมของการใชก้ารบริการดา้นสุขภาพประชาชนของโรงพยาบาล 
 

การเคยใช้การบริการของโรงพยาบาลบางกรวย 

การเคยใช้บริการ 

จ านวนการเคย
ใช้บริการ 

ร้อยละ จ านวนการไม่เคย
ใช้บริการ 

ร้อยละ 

ดา้นสุขภาพพื้นฐาน 82 20.5 318 79.5 

ดา้นกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 62 15.5 338 84.5 

ดา้นการควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพ 56 14 344 86 

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 58 14.5 342 85.5 

รวม 52 13 348 87 

 
ตารางท่ี 2   ผลการทดสอบโดยภาพรวมพบว่าของประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ไม่เคยใชบ้ริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาลบางกรวยคิดเป็นร้อยละ 87  ส าหรับการ
เคยใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 13 เม่ือพิจารณาการเคยใช้บริการเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
สุขภาพพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่เคยใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 79.5  และการเคยใชบ้ริการคิดเป็น
ร้อยละ 20.5     ดา้นกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพไม่เคยใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 84.5   
และการเคยใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 15.5    ดา้นการควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพรไม่
เคยใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 86    และ การเคยใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 14    ส าหรับดา้น
การส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ไม่เคยใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ85.5   และ การเคยใชบ้ริการ
คิดเป็นร้อยละ 14.5  
 
ตอนที ่3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบจาก
ผลการยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการด้านสุขภาพ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดั นนทบุรี 

 
จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางกรวย พยาบาลวิชาชีพระดบั7 และ

เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในประเด็นการบริหารและการมีส่วนร่วมกบัชุมชนหลงัการยกฐานะ
สถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลบางกรวย 
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4.1.1 การบริหารของโรงพยาบาลมีคณะกรรมการในการบริหาร 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการของโรงพยาบาล และคณะกรรมการภายนอกโดย คณะกรรมการภายในมี
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน และ หัวหน้าฝ่ายต่างๆเป็นกรรมการรวมทั้งหมด 9 
คน ส่วนคณะกรรมการภายนอกมีภาคเอกชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการโดยมีผูท้รงคุณวุฒิ  และ 
ผูมี้เช่ือเสียงของคนในทอ้งถ่ินอยูใ่นคณะบริหารดว้ย 

 
4.1.2 หลงัการยกสถานะจากสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลบางกรวยได้ด าเนิน

โครงการประจ าปีทุกปีโดยจะท าการแบ่งเป็น 2 ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน คือ หมวดการ
แก้ไขปัญหาส าคญัของพื้นท่ี และหมวด การสร้างความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมกับ
ทอ้งถ่ินโดยทุกโครงการท่ีทางโรงพยาบาลบางกรวยไดด้ าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนักบั
กรอบแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชนของส านกังานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 

 
4.1.2.1 การบริการดา้นสุขภาพพื้นฐาน อนัไดแ้ก่โรงพยาบาลให้ค  าปรึกษาปัญหา

ด้านสุขภาพแก่ชุมชน โดยทางโรงพยาบาลได้จดัท าโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม. 
เพื่อให้อสม.น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนนั้น เช่นโครงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่ผูพ้ิการและสูงอายใุนชุมชน นอกจากน้ียงัมีการตรวจสุขประชาชนอยา่งนอ้ย 
1 คร้ัง และยงัให้บริการด้านสุขภาพด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนันั้น โดยทาง
โรงพยาบาลไดรั้บการยอมรับในการปฏิบติังานสุขภาพจากคนในชุมชน เช่น กรณีตั้งศูนย์
แพทยแ์ผนไทยข้ึนในโรงพยาบาล 

 
4.1.2.2 การบริการด้านกิจกรรมพัฒนาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ โรงพยาบาลได้

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลสุขภาพร่วมกับชุมชนโดยจัดท า
โครงการส้วมสวยงามสะอาดน่าใชอ้  าเภอบางกรวย ปี 2553 ข้ึนเพื่อให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในชุมชนตระหนักถึงสุขอนามยัในการขบัถ่ายว่ามีความจ าเป็น และ ส าคญัอย่างไรใน
ชีวติประจ าวนั และไดส้นบัสนุนการใหค้วามรู้ในการใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยข์ั้นพื้นฐาน 
และเวชภัณฑ์ท่ีจ  า เป็นแก่ชุมชน โดยทางโรงพยาบาลได้ด าเนินงานตามหลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพราะโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
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4.1.2.3 การบริการดา้นการควบคุมโรคและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ทางโรงพยาบาล
ไดว้างแผนหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และเฝ้าระวงัโรคร่วมกบัชุมชนโดย  ด าเนินโครงการ
ให้ความรู้ทางสูขศึกษาผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกท่ีก าลงัระบาดอยูใ่ห้มีจ  านวนลดลง และยงัมี
การจดัโครงการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันก ไขห้วดัใหญ่ ณ โรงพยาบาลบางกรวย นอกจากน้ี
แลว้ทางโรงพยาบาลบางกรวยไดท้  าการจดัตั้งศูนยสุ์ขภาพชุมชน สาขาหมู่บา้นสมชาย โดย
ทางโรงพยาบาลไดท้ าการมอบ งบประมาณในการจดัตั้ง ศูนยแ์ละ มีการร่วมมือกบัสถานี
อนามยัวดัสนามนอก และ  สถานีอนามยั   ต าบลบางกรวยเดิมท่ีอยูใ่นระแวกชุมชน โดยใช้
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัแบบเดียวกบัของโรงพยาบาลซ่ึงเป็นโครงการท่ีทางโรงพยาบาลมี
ความภาคภูมิใจ โดยผูม้าใชบ้ริการดา้นสุขภาพยอมรับและเช่ือมัน่ในการให้บริการรวมทั้ง 
สามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้ไม่สามารถมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลได ้
   

4.1.2.4 การบริการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ทางโรงพยาบาลไดมี้การประเมินผล
การด าเนินงานสุขภาพร่วมกบัชุมชน โดยมีการจดัท าโครงการอบรมฝึกทกัษะแก่ผูพ้ิการ
และคนชรา ทางโรงพยาบาลไดมี้การท าการสอนให้ผูป่้วยเร้ือรัง ดูแลตวัเองโดยไม่ตอ้งให้
ญาติช่วยเหล่ือผ่านอสม.เช่นโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการไม่กินหวานเล่ียง
โรคเบาหวาน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมชอบมาก เน่ืองจากไดรั้บความรู้ในการ
บริโภค และ เลือกการรับประทานอาหารใหถุ้กสุขลกัษณะเพื่อหลีกเล่ียงโรคเบาหวาน 

 
4.2 ผลการสัมภาษณ์ผูม้าใชบ้ริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาลบางกรวย 
 
4.2.1  ผลจากตารางท่ี 1 ร้อยละโดยรวมของการใชบ้ริการดา้นสุขภาพประชาชน

ของโรงพยาบาล ผลการทดสอบพบว่าผลของประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้
บริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาลบางกรวยคิดเป็นร้อยละ 87 ส าหรับการเคยใช้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 13 ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูท่ี้เคย และไม่เคย ใชบ้ริการของโรงพยาบาลบางกรวย
ถึงสาเหตุและปัจจยัการเคย และไม่เคยใชบ้ริการของโรงพยาบาล 

 
4.2.1.1 ผูเ้คยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการดา้นสุขภาพ  ไดรั้บทราบทศันคติในแง่

ลบเก่ียวกบัโรงพยาบาลบางกรวยโดยผูท่ี้เคยใชม้กับอกต่อไปยงัผูไ้ม่เคยใชบ้ริการ โดยเรียก
โรงพยาบาลบางกรวยว่า “ โรงฆ่าสัตว ์ ” เพราะในอดีตตอนเป็นสถานีอนามยัมีผูม้าใช้
บริการแลว้เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีอนามยัพดูจาไม่สุภาพกบัผูไ้ปใชบ้ริการดา้นสุขภาพ และ 
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การรักษาก็ไม่ค่อยจะหายจากโรคท่ีเป็นเช่นโรคทอ้งร่วง  จึงท าให้ผูท่ี้เคยใช้บริการบอก
ต่อไปยงัผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการไดรั้บทราบถึงการบริการของสถานนีอนามยั ดงันั้นเม่ือสถานี
อนามยัยกฐานะเป็นโรงพยาบาลแลว้การใหบ้ริการดา้นสุขภาพคงไม่มีความแตกต่างกนั 

 
4.2.1.2 โรงพยาบาลบางกรวยเป็นเพียงโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และอาคาร

สถานท่ีใช้ในการรักษาก็ไม่ทันสมัย จึงท าให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนฝังใจกับ
ภาพลกัษณ์ และทศันคติเดิมๆโดยมิไดพ้ิจารณาถึงภาพลกัษณ์ความแตกต่างระหวา่งสถานี
อนามยักบัโรงพยาบาลวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

4.2.1.3 ผูใ้ช้บริการด้านสุขภาพมีความเห็นว่าทางโรงพยาบาลได้น าระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัระบบคิวในการรักษาแต่ มีการจดัระบบคิวเขา้รับการรักษาท่ี
ไม่ดีพอ ก็เลยท าให้การให้บริการค่อนขา้งล่าชา้ท าให้ผูใ้ชบ้ริการบางส่วนหนัไปใชบ้ริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนท่ีอยู่ในระแวกใกลเ้คียงแทน เน่ืองจากประหยดัเวลา นอกจากน้ี
เคร่ืองมือในการรักษา และ ยาบางตวัของโรงพยาบาลบางกรวยก็ไม่ครอบคลุมในการรักษา
ทุกโรค 

 
4.2.1.4 การให้บริการตามชุมชนนั้นเช่นการฉีดวดัซีนป้องกนัโรคระบาด หรือการ

รณรงคเ์ก่ียวกบัโรคท่ีทนัสมยัใหม่ต่างๆนั้นผูใ้ชบ้ริการในชุมชนบางแห่งไม่แน่ใจวา่มาจาก
หน่วยงานไหนกนัแน่ เน่ืองจากทางโรงพยาบาลไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้าก็เลย
สร้างความสับสนให้กบัคนในชุมชนส่วนใหญ่ว่าเป็นของโรงพยาบาลบางกรวย หรือ เป็น
ของกระทรวงสาธารณสุขกนัแน่ เพราะในอดีตกระทรวงสาธารณสุขเคยมาให้บริการดา้น
สุขภาพกบัประชาชนในชุมชน  

 
4.2.1.5 ผูม้าใชบ้ริการของโรงพยาบาลนั้นส่วนมากจะเป็นชาวสวนท่ีอยูใ่นบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลเน่ืองจากมีค่ารักษาท่ีสามารถใชบ้ตัรทองท่ีเสียค่าใช้จ่ายต ่าคือ 30 
บาท ไดแ้ต่ถา้เป็นการป่วยท่ีมีอาการหนกัจะมุ่งไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนแทน 
หรือโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั เช่น โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ หรือโรงพยาบาลวชิระ แทน
ซ่ึงเป็นไปนโยบายของการจดัตั้ งโรงพยาบาลชุมชนท่ียกฐานะจากสถานีอนามยัท่ีจะ
ด าเนินการรักษา และปฐมพยาบาลขั้นต้นในการรักษาแต่ถ้ามีกรณีผูม้าใช้บริการด้าน
สุขภาพท่ีมีอาการของโรคท่ีเกินขีดความสามารถท่ีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอจะท าการรักษา
ไดท้างโรงพยาบาลจะท าการจดัส่งไปโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัแทน 
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4.3 ผลการยกฐานะจากสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลบางกรวย 
4.3.1 ผลการยกฐานะจากสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลบางกรวยท าให้คนใน

ชุมชนได้มีสุขอนามัยดีข้ึน และ เหตุผลส าคัญของการยกฐานะจากสถานีอนามยัเป็น
โรงพยาบาล ก็มาจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีตอ้งการใหค้นในชนบทมีสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน จะท าให้เห็นว่าประชาชนท่ีมาใช้บริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาล และสถาน
บริการสุขภาพหมู่บา้นสมชาย และ สถานนีอนามยัท่ีวดัสนามนอกนั้นมีจ านวนท่ีลดลง 
ตลอด แสดงว่าโครงการต่างๆท่ีทางโรงพยาบาลด าเนินการนั้ นล้วนแล้วแต่ประสบ
ผลส าเร็จ และ ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ไดมี้ สุขอนามยัดี
ข้ึน  ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการต่างๆของโรงพยาบาล โดยดูจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโรงพยาบาลโดยมีผลอยูใ่นระดบัมากกวา่ร้อยละ 70  

4.3.2.1  ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานของโรงพยาบาลคือ จ านวน แพทย ์ พยาบาล 
และเจา้หนา้ท่ี ไม่เพียงพอต่อการบริการในชุมชน  เน่ืองจาก แพทยจ์ะมีอตัราส่วน 1 คน ต่อ 
ประชากร 10,000 คน ส่วน พยาบาลจะมีอตัราส่วน1 คน ต่อ ประชากร 1,250 คน ยงัถือวา่
พยาบาลยงัขาดคลนอยู ่ดงันั้นทางโรงพยาบาลจึงแกไ้ขดว้ยการใหมี้ อสม. หรือท่ีเรารู้จกักนั
ดีในนาม อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  โดยทางอสม. จะท าการดูแลคนในชุมชน
มีอตัราส่วนอยูท่ี่ 10 หลงัเรือน ต่อ อสม. 1คน ปัจจุบนัมี อสม.อยู ่1,000คน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาผลการยกฐานะสถานนีอนามัยเป็นโรงพยาบาลต่อการบริการด้าน
สุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ดา้นสุขภาพพื้นฐาน ดา้น
การควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ด้านกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพ   ดา้นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อชุมชน มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามาอภิปรายดงัน้ี 

1. ด้านสุขภาพพื้นฐาน ซ่ึงพิจารณาโดยรวมจากร้อยละ 63 ของการรับรู้ 
โรงพยาบาลให้ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพแก่ชุมชน มีการตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  โดย
มุ่งเน้นให้บริการดา้นสุขภาพดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีโรงพยาบาล
ไดรั้บการยอมรับในการปฏิบติังานดา้นสุขภาพจากคนในชุมชน โดย โรงพยาบาลไดน้ าภูมิ
ความรู้ทอ้งถ่ินมาใชแ้กไ้ขปัญหาทางดา้นสุขภาพแก่ชุมชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการศึกษาผลการศึกษาสุขภาพพื้นฐานท่ีท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีสุขภาพพื้นฐานดี
ข้ึนโดยพิจารณาจากค่าร้อยละของการรับรู้มากกวา่ ร้อยละ 50   
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 2. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงพิจารณาจากร้อยละ 58 โรงพยาบาลไดมี้การ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชน  โดยโรงพยาบาลสอนให้ผูป่้วยเร้ือรัง 
ดูแลตวัเองโดยไม่ตอ้งให้ญาติช่วยเหลือ  นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ชุมชน  โดยโรงพยาบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบติังานดูแลสุขภาพ
ร่วมกบัชุมชน  โรงพยาบาลมีการสนบัสนุนการใหค้วามรู้ในการใชเ้คร่ืองมือทางการแพทย์
ขั้นพื้นฐานและเวชภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นแก่ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีท  าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีการส่งเสริมสุขภาพดีข้ึนโดย
พิจารณาจากค่าร้อยละของการรับรู้มากกวา่ ร้อยละ 50   

3. ดา้นกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ซ่ึงพิจารณาโดยรวมจากร้อยละ 55โดย
โรงพยาบาลเป็นวิทยากรในการท าเวทีประชาคมร่วมกบัชุมชน นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงั
ประชุมร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชน และจดักิจกรรมต่างๆท่ีเกียวกบั
สาธารณสุขร่วมกบัชุมชน โดยโรงพยาบาลมีส่วนช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนเพราะโรงพยาบาลไดแ้จง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคท่ี
เกิดใหม่ให้แก่ชุมชนทราบ ซ่ึงสอดคล้องกับ วตัถุประสงค์ของการศึกษาด้านกิจกรรม
พฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ท่ีท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีกิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 
ดีข้ึนโดยพิจารณาจากค่าร้อยละของการรับรู้มากกวา่ ร้อยละ 50   

4. ดา้นการควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพ ซ่ึงพิจารณาโดยรวมจากร้อยละ 52 
ของการรับรู้การบริการด้านสูขภาพ โดยโรงพยาบาลวางแผนหาแนวทางของปัญหา
ทางดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชนและเฝ้าระวงัโรคร่วมกบัชุมชนนอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัได้
มีการติดตามผลการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการติดตามเยี่ยมท่ีบา้นเพื่อให้ความรู้แก่
ญาติในการดูแลผูป่้วยเพื่อโรงพยาบาลจะไดเ้ขา้ไปคน้หาปัญหาสุขภาพของชุมชนจึงจะได้
ปัญหาอย่างแทจ้ริงและโรงพยาบาลไดร่้วมมือกบัชุมชนในการท าความสะอาดและดูแล
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคในชุมชน โดยสอดคล้อง
วตัถุประสงคข์องการศึกษาดา้นการควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพ ท่ีท าให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีการควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพ ดีข้ึน  

5. การเคยใชบ้ริการสุขภาพ หลงัการยกฐานะสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาล ดา้น
สุขภาพพื้นฐาน ร้อยละ 20.5  โรงพยาบาลใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพแก่ชุมชน โรงพยาบาลมี
การตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 คร้ัง  โรงพยาบาลให้บริการดา้นสุขภาพดว้ยความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั โรงพยาบาลได้รับการยอมรับในการปฏิบติังานด้านสุขภาพจากคนใน
ชุมชน  โรงพยาบาลได้น าภูมิความรู้ทอ้งถ่ินมาใช้แกไ้ขปัญหาทางดา้นสุขภาพแก่ชุมชน  
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ซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการศึกษาด้านสุขภาพพื้นฐานท่ีท าให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีสุขภาพพื้นฐานดีข้ึนโดยพิจารณาจากค่าร้อยละของการรับรู้มากกวา่ ร้อยละ 50  

6. การเคยใช้บริการสุขภาพ หลงัการยกฐานะสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาล 
กิจกรรมพฒันาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ โรงพยาบาลเป็นวิทยากรในการท าเวทีประชาคมดา้น
สุขภาพร่วมกับชุมชนโรงพยาบาลประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับ
ชุมชนโรงพยาบาลจดักิจกรรมต่างๆทางด้านสาธารณสุขร่วมกับชุมชนเช่นการรณรงค์
ป้องกนัโรค การออกก าลงักาย การท าความสะอาดตลาด เป็นตน้โรงพยาบาลมีส่วนช่วยใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดุแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนโรงพยาบาลไดแ้จง้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคท่ีเกิดใหม่ให้แก่ชุมชนทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาดา้นการกิจกรรมท่ีพฒันาท าใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีการพฒันากิจกรรมท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพ ท่ีดีข้ึนโดยพิจารณาจากค่าร้อยละของการรับรู้มากกวา่ ร้อยละ 50  

7. การเคยใชบ้ริการสุขภาพ หลงัการยกฐานะสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาล ดา้น
การส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลไดมี้การประเมินผลการด าเนินงานดา้นสุขภาพร่วมกบั
ชุมชน  โรงพยาบาลสอนให้ผู ้ป่วยเร้ือรัง ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องให้ญาติช่วยเหลือ  
โรงพยาบาลมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน  โรงพยาบาลไดส้นบัสนุนงบประมาณเพื่อใชใ้น
การปฏิบติังานดูแลสุขภาพร่วมกบัชุมชน  โรงพยาบาลไดส้นบัสนุนการให้ความรู้ในการ
ใช้เคร่ืองมือทางการแพทยข์ั้นพื้นฐานและเวชภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นแก่ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาดา้นการส่งเสริมสุขภาพท่ีท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีกิจกรรม
พฒันาท่ีดีข้ึนโดยพิจารณาจากค่าร้อยละของการรับรู้มากกวา่ ร้อยละ 50  

8. การเคยใชบ้ริการสุขภาพ หลงัการยกฐานะสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาล ดา้น
การควบคุมโรคและแกปั้ญหาสุขภาพ  โรงพยาบาลวางแผนหาแนวทางของปัญหาทางดา้น
สุขภาพร่วมกบัชุมชน โรงพยาบาลจดัเฝ้าระวงัโรคร่วมกบัชุมชน โรงพยาบาลมีการติดตาม
ผลการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการติดตามเยี่ยมท่ีบา้นเพื่อให้ความรู้แก่ญาติในการ
ดูแลผูป่้วย โรงพยาบาลมีความเห็นวา่จะตอ้งเขา้ไปคน้หาปัญหาสุขภาพของชุมชนจึงจะได้
ปัญหาอยา่งแทจ้ริง 

9 การมีส่วนร่วมของพยาบาลและแพทย ์ต่อการบริการทางดา้นสุขภาพของชุมชน
อนามยัเป็นโรงพยาบาลบางกรวยต่อการบริการดา้นสุขภาพประชาชนนั้นทางโรงพยาบาล
ได้จดัตั้งศูนยสุ์ขภาพท่ีหมู่บา้นสมชาย และสถานีอนามยัวดัสนามนอก โดยได้ให้แพทย ์
และพยาบาลไปประจ าท่ีศูนยส์ัปดาห์ละ 1 วนั เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินใน
กรณีท่ีไม่สามารถท่ีจะมาใช้บริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลได้ และนอกจากน้ีทาง
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โรงพยาบาลยงัได้มีการจดัการอบรมให้ความรู้กบั อสม. และประชาชนในชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดส้ามารถท่ีจะดูแลสุขภาพดว้ยเอง  โดยมีจ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



 

385 

 

บรรณานุกรม 
 

กลมทิพย ์แจ่มกระจ่าง. (2540, พฤษภาคม- สิงหาคม). หลกัและเทคนิคการสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วม  ในการพฒันาของประชาชน.วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง. 

 12 ,4 : 4 
กรมควบคุมโรคติดต่อ.ส านกังานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก.  (2544) . คู่มือการจัด

กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลอืดออก.กรุงเทพฯ: 
องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ.์กรมควบคุมโรคติดต่อ.(2544).แผนป้องกนัและ

แก้ปัญหาโรคเอดส์แห่งชาติ   พ.ศ.2545-2549 . กรุงเทพฯ .โรงพิมพก์ารศาสนา 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์ และคณะ (2545).วถิีชุมชน คู่มอืการเรียนรู้ที่ทานชุมชนง่ายได้ผล

และสนุก .  นนทบุรี :  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข. 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย .(2550) . มาตรฐานการ

สาธารณสุขมูลฐาน .   กรุงเทพฯ: ชุมนุมเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย . 
กิตติศกัด์ิ ไชยสาร . (2548) . “ การรับรู้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

สาธารณสุข ต าบลห้วยลาน อ าเภอ ดอกค าใต้ จังหวดัพะเยา ”.  วทิยานิพนธ์ ศิลป
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิา พฒันาสังคม มหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขต
สารสนเทศพะเยา  

จรัญ จนัทลกัขณา . (2549) . สถิติการวเิคราะห์และการวางแผนงานวิจัย .พิมพค์ร้ังท่ี 1 
กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

จนัทร์ฉาย  มณีวงษ ์. (2551) .  “  การรับรู้การพยาบาลทีไ่ด้รับในผู้ป่วยดรคหลอดเลอืด
สมองใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวดั สุพรรณบุรี  ” . วทิยานิพนธ์ 
พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต .  มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

จุฑาทิพย ์คงสมบูรณ์ . (2550) “ การวเิคราะห์ความสุขด้านสุขภาพของประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวัดพงังา ”  วทิยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต . สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน  . วทิยาลยัการปกครอง
ทอ้งถ่ิน . มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ฉตัรแกว้ จูแจ่ม(2552)  “  การรับรู้ความสามารถของมารดาต่อการรับรู้ และ การตอบสนอง
ส่ือสัญญาทารก”  วทิยานิพนธ์  วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต . มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

DP
U



 

386 

 

พิศมยั จนัทวมิล. (2541) นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 . พิมพค์ร้ังท่ี 
2 กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 

มณีรัตน์ ธีระวฒัน์ และ คณะ .(2542, มกราคม-เมษายน) .   “  พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผูน้ า ศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี ”  , วารสารงานสุขศึกษา,  
81,2 :64-68. 

มะยาซิน สาเมาะ . (2550) “  ความเช่ือด้านสุขภาพกบัการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง  ต าบลปูยูด อ าเภอเมือง จังหวดัปัตตานี ”วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบณัฑิต . สาขาการสร้าง เสริมสุขภาพ . มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เยาวภา ป่ินทุพนัธ์ . (2546) . สุขภาพและการสาธารณสุขใน: การสาธารณสุขทัว่ไป หน่วยที่
1-7. พิมพค์ร้ังท่ี2 . นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช;   .  1-62 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 “ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
สภาร่างรัฐธรรมนูญ”  ส านักกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร ,  กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
องคก์ารสงเคราะห์ ทหารผา่นศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 “ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
สภาร่างรัฐธรรมนูญ”  ส านักกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร ,  กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
องคก์ารสงเคราะห์ ทหารผา่นศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์

วรญา จารุวงศ ์. (2552) “ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข 
จังหวดัอ านาจเจริญ ”วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต . สาขาการสร้างเสริม
สุขภาพ .  มหาวทิยาลยั   ราชภฏัอุบลราชธานี  

 ศิรินทิพย ์โกนสันเทียะ .  (2541) “ ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
สตรีวัยหมดประจ า เดือน จังหวัดนครราชสีมา ”.ปริญญานิพนธ์  วท.ม. 
(ส าธารณสุขศาสตร์ ) (สาขาวิช า เอก   พยาบาลสาธารณสุขศาสต ร์ )  . 
มหาวทิยาลยัมหิดล.(ถ่ายเอกสาร) 

สมศกัด์ิ วงศาวาส. (2542) . “  ศักยภาพของชุมชนในการผสมผสานงานสาธารณสุขมูล
ฐานเข้ากบัระบบการบริหารส่วนท้องถิ่น ” . วารสารวชิาการ อบต.กบัการพฒันา
งานสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ :25.     

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ . ( 2541) . ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป 1 : แนวทางการตรวจ
รักษาโรคและ การใช้ยา กรุงเทพฯ : พิมพค์ร้ังท่ี1. โฮลิสติก พบัลิชช่ิง  

DP
U

http://library.nmc.ac.th/library/search.php?swhat=%CA%D8%C3%E0%A1%D5%C2%C3%B5%D4+%CD%D2%AA%D2%B9%D2%B9%D8%C0%D2%BE&snewname=%CA%D8%C3%E0%A1%D5%C2%C3%B5%D4+%CD%D2%AA%D2%B9%D2%B9%D8%C0%D2%BE&olp1=&sf1=selau&sw1=002694&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=


 

387 

 

สุวงศ ์ศาสตราวาหา และ สุรชาติ ณ หนองคาย  .(2533). กฎหมายสาธารณสุข.กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ ์เจา้พระยาการพิมพ.์ 

ส านกังานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. (2545). สิทธิ หน้าทีพ่ลเมือง:ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน.กรุงเทพฯ: เรดิเอชัน่  

สุกรรยา กองตาพนัธ์ุ . (2551)  “ การควบคุมและป้องกนัโรคของเทศยาลในเขตอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวดั ปทุมธานี ” วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต . สาขา
การปกครองทอ้งถ่ิน .วทิยาลยั การปกครองทอ้งถ่ิน . มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

อภินนัท ์ชูวงษ ์. ( 2550). “ การรับรู้การพยาบาลฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ ความรู้การดูแล
สุขภาพ และพฤติกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดหัวใจ
โรงพยาบาลพาราม จังหวดั ราชบุรี ”  . วทิยานิพนธ์ พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต .
มหาวทิยาลยัคริสเตียน  

Green, L. .W. and Krueter,m.w.z.(1991). Health  Promotion  Planning and Education 
and  Environmental Approach. Toronto:Maryfield Publishing Company 

Pender,N.J.(1987).Health  Promotion in Nursing Practice.  Stanford, Connecticut:  
         Appleton&Lange 
Pender,N.J.Health(1996). Health Promotion in Nursing Practice(3nd).   
         Stanford,Connecticut:Appleton&Lange 
Walker, S.N.secrist, R.K.& Pender.N.J.(1987). “ The Health – Promoting Lifestyles  

Profile:Development and Psychometric Characteristics”, Nursing Research, 
36(2),76-81 

Yamane ,Taro Statistics : An Introductory Analysis – (Yamane, Taro 1973). New 
York Harper    and Row 197 Winslow, C.E.A., 'The Cost of Sickness and the 
Price of Health(1951) World  Health   Organization Monograph Series, No.7.) 

เทศบาลเมืองบางกรวย . แผนพฒันาสามปี เทศบาลเมืองบางกรวย . [ออนไลน์] เขา้ถึงได้
จาก http://www.bangkruaicity.com/planning%2052-54.pdf (สืบคน้วนัท่ี1/10/52)
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกัปลดั กระทรวงสาธารณสุข . แผนพฒันา
สุขภาพแห่งชาติในช่วง  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 . [ 
ออนไลน์]เขา้ถึงไดจ้าก  

         http://bps.ops.moph.go.th/Plan10/Plan10-50.pdf ( สืบคน้วนัท่ี 10 /10/52 ) 

DP
U

http://www.bangkruaicity.com/planning%2052-54.pdf
http://bps.ops.moph.go.th/Plan10/Plan10-50.pdf%20(%20สืบค้นวันที่%2010%20/10/52


 

388 

 

ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกัปลดั กระทรวงสาธารณสุข . การก าหนดโครงสร้าง
หน่วยงานในการบริหารส่วนภูมิภาค สังกดัส านักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข. 
[ ออนไลน์]เขา้ถึงไดจ้าก  

        http://www.chumsaenghospital.org/pdf-refer/newstrucman54.pdf ( สืบคน้วนัท่ี  
10 /10/52 ) 

ส านกังานแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 1- 10 . [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก . http://www.nesdb.go.th/ สืบคน้วนัท่ี 

 15 /2/53 
 

DP
U

http://www.chumsaenghospital.org/pdf-refer/newstrucman54.pdf%20(%20สืบค้นวันที่%20%2010%20/10/52
http://www.chumsaenghospital.org/pdf-refer/newstrucman54.pdf%20(%20สืบค้นวันที่%20%2010%20/10/52


389 

 

การศึกษาผลกระทบของการบริหารการจัดการแบบลีนต่อประสิทธิผลในการผลติ
เคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 
ฐปนพฒัน์ รัตนองัศิริกุล 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการจดัการแบบลีนในการผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ และเพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารการจดัการ
แบบลีนต่อประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 276 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ผลโดย
หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าความถดถอยเชิง
พหุ จากการศึกษาพบวา่ ในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัไดใ้หค้วามส าคญักบัการไหลของงานอยา่งต่อเน่ือง รองลงมาตามล าดบัคือการวิเคราะห์
การไหลของห่วงโซ่คุณค่า, การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง, การผลิตแบบดึง และการ
เปรียบเทียบคุณค่าผลิตผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอคือ การผลิตแบบดึง, การไหลของงานอย่างต่อเน่ือง, 
การวิเคราะห์การไหลของห่วงโซ่คุณค่า, การเปรียบเทียบคุณค่าผลิตผลิตภณัฑ์ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติระดบัท่ี 0.05 และบริษทัควรมีการน าความคิดและข้อเสนอแนะของ
ลูกคา้มาปรับปรุงพฒันาและมีทรัพยากรในดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาการจดัการบริหารแบบลีน
ในบริษทัอย่างครบถ้วน เช่น มีการสร้างพนกังานแบบหลายทกัษะในการผลิตข้ึน, มีการ
วางแผนการผลิตล่วงหนา้ รวมถึงการใชร้ะบบไคเซ็นควบคู่กบัการบริหารจดัการแบบลีน 
ค าส าคัญ  :  การจดัการแบบลีน  ประสิทธิผล  อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่า
สูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ และประเทศไทยมีช่ือเสียงดา้นคุณภาพ มาตรฐานการผลิต
และการออกแบบและในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การเปิดการคา้เสรีระดบั
ภูมิภาคของอาเซียน ท าให้เกิดการต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน  อีกทั้งจาก
ผลกระทบของการยา้ยการสั่งสินคา้จากจีนมาลงท่ีประเทศไทย เพราะว่าสินคา้จีนนั้นมี
ราคาสูง คุณภาพท่ีลดลง และการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่สม ่าเสมอและในประเทศจีนยงัผลิตส่ิง
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ทอน้อยลง ท าให้ลูกค้ามีความต้องการซ้ือท่ีไหลมาจากจีนเข้ามามากข้ึน เน่ืองจากใน
อาเซียนประเทศไทยมีช่ือเสียงดา้นคุณภาพสูง แต่ตน้ทุนการผลิตในประเทศไทยสูงเม่ือ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงประเทศไทยมีการเก็บภาษีในการน าเขา้วตัถุดิบสูง และยงัมี
ค่าจา้งและเงินเดือนแรงงานสูงกวา่ประเทศอ่ืนในภูมิภาค ประเทศคู่แข่งก็เร่ิมพฒันาตวัเอง
ข้ึนมาเร่ือยๆ ท าให้สถานการณ์ปัจจุบนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย
อยู่ในภาวะแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง ดงันั้นการบริหารตน้ทุนด้านวตัถุดิบและเร่ืองการ
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้การบริหารตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ
และเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จึงมีความส าคญั
อยา่งยิง่ โดยตอ้งให้ความส าคญัในการเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีสม ่าเสมอ ทั้งในดา้นการ
ผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนลง ลดความสูญเปล่า ลดขั้นตอนการผลิตท่ีไม่จ  าเป็น และ
การผลิตให้เพียงพอเพื่อลดสินคา้คงคลงั ปรับปรุงคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้า ในปัจจุบันบริษัทส่ิงทอในประเทศไทยน าแนวคิดการบริหารแบบลีนมา
ประยุกตใ์ช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพในผลผลิต อีกทั้งยงัมีผลในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในสินคา้คง
คลงั จากเดิมท่ีตอ้งผลิตเป็นจ านวนมากๆ นอกจากน้ียงัส่งผลให้องคก์รเกิดความคล่องตวั
และใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัคุม้ค่า สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มคุณค่า
ในการผลิต ลดการสูญเสียเวลาท่ีเปล่าประโยชน์ อีกส่วนหน่ึงก็เพื่อลดตน้ทุนขององคก์ร
ดว้ย ผลท่ีไดรั้บคือท าใหผ้ลิตงานไดเ้ร็วข้ึน ปรับเปล่ียนทศันคติของพนกังานในการท างาน
คอยตรวจสอบงานท่ีตวัเองท า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือประหยดัเวลา การสูญเสียนอ้ย ค่าใชจ่้ายนอ้ย 
อีกทั้งส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ด าเนิน
โครงการพฒันาและจดัการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยระบบการผลิตแบบ
ลีน เพื่อเพิ่มผลผลิตไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
(คู่มือพฒันาและจดัการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยระบบการผลิตแบบลีน, 
2552 : 79, ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัส าหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม2550-2554, 2555, สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 
2554, กนัยายน, ส่ิงทอสดใสปี54, 2554, ธนัวาคม)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแบบลีน พบว่าการ
ผลิตแบบลีนคือ กระบวนการผลิตแบบพอเหมาะมีแนวคิดท่ีมุ่งสร้างสายการไหลของ
ผลิตภณัฑ ์ผา่นกระบวนการเพิ่มมูลค่าโดยปราศจากการขดัจงัหวะ หรือการไหลแบบทีละ
ช้ิน มีระบบการผลิตแบบดึง มีกลไกท่ีส่งทอดมาจากความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะมีการ
ด าเนินการก็ต่อเม่ือมีการดึงผลิตภณัฑอ์อกไป โดยมีเป้าหมายคือตอ้งการลดช่วงเวลาให้สั้น
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ลงดว้ยการก าจดัความสูญเปล่าท่ีไม่เพิ่มมูลค่า  ดงันั้นระบบการผลิตแบบลีนคือระบบการ
ผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลคา้ภายใตเ้ป้าหมายของ
การลดต้นทุนของระบบ เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนและการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั้งการส่งมอบสินคา้ตรงเวลา ท่ีมุ่งเนน้การจดัเก็บสินคา้คงเหลือให้
นอ้ยท่ีสุดทั้งวตัถุดิบและงานระหวา่งการผลิตและสินคา้ส าเร็จรูป เช่นการจดัการวตัถุดิบ
ใหต้รงกบัความตอ้งการของฝ่ายผลิตและลดการจดัเก็บวตัถุดิบส ารอง (วิทยา สุหฤทด ารง, 
2546, ยุพา กลอนกลาง, 2548 : 5) ลีนเป็นแนวคิดท่ีเน้นการสร้างสรรค์การจัดการ
การบรูณาการขององคก์รตามองค์ประกอบของโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งระดมความคิดและหา
แนวทางในการลดความสูญเปล่าและการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 
แผนก และทรัพยสิ์น เพื่อสร้างสายธารคุณค่า และการแสดงความแตกต่างของคุณค่าใน
กระบวนการท างานแทนท่ีการมุ่งการลงทุน โดยการจ าแนกออกมาเป็นตน้ทุนหรือความ
สูญเปล่าของสินคา้ และเลือกกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นและสร้างมูลค่าต่อการด าเนิน
ธุรกิจเท่านั้น (อิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ,์ 2551 : 15) 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

        1.  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
การศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาผลกระทบของการบริหารการจดัการแบบลีนต่อ

ประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรท่ีท า
การวจิยัในคร้ังน้ี  คือ  พนกังานระดบัวิศวกรข้ึนไป ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งการผลิตในระบบการ
ผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม จ านวน 766 โรงงาน และสามารถ
ค านวณหาขนาดกลุ่มโดยค านวณจากสูตร  Taro  Yamane  (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูล, 2550 : 
208) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนเท่ากบั 263 โรงงาน 
        2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษา
ผลกระทบของการบริหารการจดัการแบบลีนต่อประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานระดบัวิศวกรข้ึน
ไป ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งการผลิตในระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม 
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ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ต าแหน่ง และระยะเวลาในการท างาน ใชแ้บบสอบถามประเภท  Multiple 
Choice Questions (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 53-80)  

ส่วนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการผลิตแบบลีนซ่ึงเป็น
ลักษณะของประสิทธิผลในการผลิต คือ ผลิตภาพ  คุณภาพ  ความปลอดภัย ใช้
แบบสอบถามประเภท  Scale Questions  และแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด (บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากรู, 2550 : 282-283)  

ส่วนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารการจดัการผลิตแบบลีนต่อ
ประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  คือ การเปรียบเทียบคุณค่า
ผลิตภณัฑ ์การวเิคราะห์การไหลของห่วงโซ่คุณค่า การไหลของงานอยา่งต่อเน่ือง การผลิต
แบบดึง การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ใช้แบบสอบถามประเภท  Scale Questions  และ
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด (บุญใจ  
ศรีสถิตยน์รากรู, 2550 : 282-283)  

ส่วนท่ี  4  ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆเป็นแบบสอบถามท่ีให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ท าการเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่ม เ ติม ใช้แบบสอบถามประเภท 
แบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Questions) 
       3.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
3.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ

สอบถามพนกังานระดบัวิศวกรข้ึนไป ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งการผลิตในระบบการผลิตแบบลีน
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม เก่ียวกบัผลกระทบของการบริหารการจดัการแบบลีน
ต่อประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ านวน 276 ชุด  ในเดือน
มีนาคม  พ.ศ. 2555 

3.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือ  วารสาร
ต าราวิชาการ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ บทความของหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารการ
จดัการแบบลีนรวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
        4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม  ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานระดับวิศวกรข้ึนไป ผู ้มีส่วน
เก่ียวขอ้งการผลิตในระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม   เป็นมาตร
วดัแบบนามมาตรา วเิคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

4.2  การวิเคราะห์ระดับการจัดการแบบลีนในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอทั้ง 5 ดา้น  คือ ดา้นการเปรียบเทียบคุณค่าผลิตภณัฑ์ ดา้นการวิเคราะห์
การไหลของห่วงโซ่คุณค่า ดา้นการไหลของงานอย่างต่อเน่ือง ดา้นการผลิตแบบดึง และ
ดา้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เป็นมาตรวดัแบบอตัราส่วนบญัญติั  วิเคราะห์ผลโดยใช้
สถิติ ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ระดบัการ
จดัการแบบลีนในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยใช้สถิติ   Multiple   
Regression และเขียนสมการเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

4.3  การวิเคราะห์ประสิทธิผลการผลิตแบบลีนในการผลิต คือ ผลิตภาพ 
คุณภาพ ความปลอดภยั  เป็นมาตรวดัแบบอตัราส่วนบญัญติั   วิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.4  ปัญหาหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้
และบริการ วิเคราะห์สรุปปัญหาหรือขอ้เสนอแนะซ่ึงมีเน้ือหาคล้ายกนั โดยบรรยายเชิง
พรรณนา 
 
ผลการวจัิย 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ทางผู ้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลในพื้นท่ี
เป้าหมาย จ านวน 276 ชุด กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานระดบัวิศวกรข้ึนไป ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
การผลิตในระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุ่งห่ม จากการศึกษาพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเพศชาย จ านวน 116 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  มีอายุต  ่ากว่า 30 ปี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 
รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 30-39 ปี จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ต าแหน่งฝ่ายผลิต จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 รองลงมาได้แก่  ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 การท างาน 6 ปีข้ึนไป มีจ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.40 รองลงมาไดแ้ก่ ระยะเวลาในการท างาน 1-3 ปี มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.20 

2.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการบริหารการจดัการแบบลีนต่อประสิทธิผลในการ
ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในดา้นการไหล
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ของงานอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( = 3.91, S.D =  0.78) รองลงมาคือ การ
วิเคราะห์การไหลของห่วงโซ่คุณค่า ( = 3.75 , S.D = 0.79) แต่ระดบันอ้ยท่ีสุดคือ พบวา่
การเปรียบเทียบคุณค่าผลิตภณัฑ ์( = 3.61 , S.D =  0.85) 

      3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลการผลิตแบบลีนในการผลิต
เคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในดา้นคุณภาพอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก ( = 3.83, S.D =  0.80) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภาพ (  = 3.81 , S.D = 
0.77) แต่ระดบันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นปลอดภยั ( = 3.75 , S.D =  0.77) 
ตารางที ่1 : ผลกระทบของการบริหารการจัดการแบบลนีต่อประสิทธิผลในการผลติ  
                   เคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
การบริหารการจดัการแบบลีน 

b SEb β t  sig 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.866 0.170  5.089     0.000 

การเปรียบเทยีบคุณค่าผลติ
ผลติภัณฑ์ 
การวเิคราะห์การไหลของห่วงโซ่
คุณค่า   

0.108 

 

0.126 

0.045 

 

0.050 

 

0.139 

 

0.152 

2.405 

 

2.541 

0.040* 

 

0.030* 

การไหลของงานอย่างต่อเน่ือง 0.176 0.047 0.309 3.770 0.000* 

การผลติแบบดึง  0.272 0.053 0.309 5.121 0.000* 

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 0.101 0.053 0.118 1.886     0.100 

R = 0.732     

R2 = 0.536     

*P<0.05      

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ การเปรียบเทียบคุณค่าผลิตผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์การไหล
ของห่วงโซ่คุณค่า การไหลของงานอย่างต่อเน่ือง และการผลิตแบบดึง เป็นตัวแปรท่ี
ร่วมกนัพยากรณ์ในประสิทธิผลการผลิตแบบลีนในการผลิต ไดร้้อยละ 53.6 (R2 = 0.536)  
สามารถอธิบายไดว้า่  R2 = 0.536 คือ การบริหารจดัการแบบลีนมีผลต่อประสิทธิผลในการ
ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประมาณร้อยละ 53.6 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 46.4 
เป็นผลมาจากสาเหตุอ่ืนๆ  

โดยมีสมการพยากรณ์ดงัน้ีดงัน้ี 
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       ̂ =   0.866 +0.272(X4)* + 0.176(X3)* + 0.126(X2)* + 0.108(X1)* 
   + 0.101(X5) 

                  ̂  =  ประสิทธิผลในการผลติเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
  X1  =  การเปรียบเทยีบคุณค่าผลติผลติภัณฑ์ 
  X2  =  การวเิคราะห์การไหลของห่วงโซ่คุณค่า 
  X3  =  การไหลของงานอย่างต่อเน่ือง 
  X4  =  การผลติแบบดึง 

  X5  =   การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 

จากสมการขา้งตน้ สามารถพยากรณ์ไดว้า่ 
ถ้าการผลิตแบบดึงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าประสิทธิผลในการผลิต

เคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 0.272 หน่วย  
ถา้การไหลของงานอยา่งต่อเน่ืองเปล่ียนไป 1 หน่วย จะมีผลท าประสิทธิผลใน

การผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 0.176 หน่วย 
ถ้าการวิเคราะห์การไหลของห่วงโซ่คุณค่าเปล่ียนไป 1 หน่วย จะมีผลท า

ประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 
0.126 หน่วย 
      ถ้าการเปรียบเทียบคุณค่าผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป 1 หน่วยจะมีผลท า
ประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน 
0.108 หน่วย 

 
อภิปรายผลการวจัิย  

1.  การเปรียบเทียบคุณค่าผลิตภณัฑ ์พบวา่ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ผูบ้ริหารให้
การสนบัสนุนให้การน าการจดัการผลิตแบบลีนมาใชอ้ย่างเต็มท่ี รองลงมาคือ การจดัการ
ผลิตแบบลีนสามารถให้บริการไดต้รงตามความตอ้งของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สายหยดุ สนธิพนัธ์ศกัด์ิ (2553)  และวรีะพล คูณทวเีทพ (2552) 

2.  การวิเคราะห์การไหลของห่วงโซ่คุณค่า พบวา่ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ การ
จดัการผลิตแบบลีนส่งผลให้มีการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ในบริษทัเป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ การจดัการผลิตแบบลีนส่งผลให้สามารถแยกคุณค่าของงานท่ีส าคญัและไม่
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ส าคญัออกได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพฤทธิพงศ ์โพธิวราพรรณ (2548) และอิสศรินทร์ 
กุลชิตาพงษ ์(2551) 

3.  การไหลของงานอย่างต่อเน่ือง พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการจดัการ
ผลิตแบบลีนส่งผลให้มีการจัดสมดุลการผลิตให้แต่ละสถานีงานมีภาระงานเท่ากัน 
รองลงมาคือการจัดการผลิตแบบลีนส่งผลให้ต้องมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเพื่อให้
เคร่ืองจกัรมีความพร้อมอยูต่ลอดเวลาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอ านาจ อมฤก (2547) และ
ชนะชยั อุทวราพงศ ์(2551) 

4.  การผลิตแบบดึง พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การจดัการผลิตแบบลีน
ส่งผลให้มีการผลิตแบบพอเหมาะและลดการผลิตคราวละมากๆ รองลงมาคือการจดัการ
ผลิตแบบลีนส่งผลให้ลดการผลิตเพื่อเก็บสินค้าไวใ้นสต๊อก สอดคล้องกบังานวิจยัของ
สมเกียรติ เติมสุข (2552) 

5.  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม
ในอุตสาหกรรมส่ิงทออาจเกิดจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจากวตัถุดิบซ่ึงเป็นจุดท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ วตัถุดิบไม่ไดคุ้ณภาพตรงตามตอ้งการ จึงท าให้ตอ้งส่งยอ้นกลบั
ไปยงัผูข้าย จึงท าให้เกิดการล่าช้า หรือวตัถุดิบมีต าหนิ และไม่สามารถสังเกตได้ จนเม่ือ
ผลิตช้ินงานออกมา จึงส่งผลใหง้านช้ินนั้นเป็นงานเสียอาจส่งผลให้ไม่สามารถมอบส่งงาน
แก่ลูกคา้ได้ตรงตามเวลาและครบตามจ านวน หรืออาจเกิดจากปัญหาหาจากคน เพราะ
คนเรานั้นมีนิสัยชอบสบาย ไม่ยอมรับขอ้ผดิพลาดของตน และมกัจะมีทศันคติขดัแยง้ยากท่ี
จะยอมรับส่ิงใหม่ๆ เพราะกลวัการเปล่ียนแปลง กลวัวา่ตนเองจะไดรั้บงานมากกวา่เดิม จึง
ส่งผลให้มกัจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร (วิทยา สุหฤทด ารง, 2551 ; เกียรติขจร โฆ
มานะสิน, 2550 ; โกศล ดีศีลธรรม 2553 ) และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรากรณ์ ทอง
เก๋ง (2551), ชนะชยั อุทวราพงศ ์(2551) และสายหยดุ สนธิพนัธ์ศกัด์ิ (2553) 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร 
ออมสินในเขตจังหวดันครราชสีมา 

 
ธันยา ตนาภิชาติ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงาน
เก่ียวกับปัจจัยจูงใจและการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวดั
นครราชสีมา และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา มีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็น
พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ผลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน จากการศึกษาพบว่า 
พนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวดันครราชสีมาเห็นด้วยเก่ียวกับปัจจัยจูงใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นด้วยในด้านการยอมรับนับถือและด้านความ
รับผิดชอบในงาน รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส่วนในเร่ืองการ
ปฏิบติังานนั้น พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาเห็นดว้ยโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองการค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบติังานธนาคารเสมอ รองลงมาคือ ตั้งใจปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และ
จริงใจ โดยปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการปฏิบติังานของพนักงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงปัจจยัจูงใจต่างๆ เหล่าน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
และปรับปรุงให้เข้ากับการปฏิบติังานจริงของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดั
นครราชสีมา อีกทั้งยงัเป็นเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาบุคลากรในองค์กรต่างๆ เพื่อ
สร้างเสริมแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน  
ค าส าคัญ  :  พนกังานธนาคาร  ปัจจยัจูงใจ  การปฏิบติังาน 
 
บทน า 
         ปัจจุบนัมีทฤษฎีและกระบวนการท่ีสามารถน ามาใช้บริหารงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารมากมาย ผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามพยายามทุกทางให้บุคคลหรือคณะ
บุคคลปฏิบติังานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กบัองคก์าร ดงันั้น หนา้ท่ีและบทบาทอนัส าคญัยิ่งของผูบ้ริหารคือ ท าให้บุคคลในองคก์าร
นั้นมีความรู้สึกตอ้งการท่ีจะท างานและอุทิศตนเพื่อผลส าเร็จของงานอย่างแทจ้ริง การท า
ใหค้นตอ้งการท างานเป็นเร่ืองยาก เพราะแมเ้ราจะไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาแลว้ 
และสามารถใชบุ้คคลเหล่านั้นใหต้รงกบัความสามารถก็จริงแต่หากมนุษยไ์ม่มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานแลว้ยอ่มเป็นท่ีแน่นอนวา่องคก์รนั้นจะหวงัให้ผูป้ฏิบติัตนเหล่านั้นท างานให้
เตม็ความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพก็หาไดไ้ม่ วิธีการท่ีส าคญัและไดผ้ลดีผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ปัจจยัในการบริหารท่ีดีเพื่อจูงใจในการปฏิบติังาน ทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
ขององคก์รเป็นปัจจยัส าคญัท าให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ
ได ้อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบแก่หน่วยธุรกิจในการแข่งขนั ปัจจุบนัการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการต่างๆ มีการแข่งขนักนัสูง เน่ืองจากผลของโลกธุรกิจท่ีไร้พรมแดน 
ท่ีท าใหแ้ต่ละหน่วยธุรกิจสามารถพฒันาตนเองไดร้วดเร็วจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี
แต่ส่ิงท่ีไม่สามารถลอกเลียนกนัได้คือทรัพยากรมนุษย ์ดงันั้นถ้าองค์การได้มีทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ ทักษะท่ีดี และมีความเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน ก็จะท าใหอ้งคก์ารอยูร่อดจากการแข่งขนันั้นได ้
         การพฒันาบุคลากร มีส่วนส าคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบดว้ยเทคนิค เคร่ืองมือ วิธีการต่างๆ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนกังานให้
สอดคลอ้งและมีทิศทางเดียวกนักบัความตอ้งการขององคก์ร รวมถึงช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรก็ส่งผลหรือเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ความกา้วหนา้ในการท างาน รวมถึงมีศกัยภาพสูงข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัอาจมุ่งเนน้ในเร่ืองของ
ปัจจยัด้าน เงินเดือน สวสัดิการ ความมั่นคง สถานภาพทางการเงิน ความสัมพนัธ์ใน
หน่วยงาน กระบวนการปฏิบติัในหน่วยงาน นโยบายและการบริหาร มากเกินไปและมกั
เขา้ใจผิดว่าปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัจูงใจให้พนักงานในองค์การท างานมีผลผลิตสูง แต่
แทจ้ริงแลว้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังานท่ีท า จะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานท่ีแทจ้ริง 
ซ่ึงได้แก่  ความส า เ ร็จในการยอมรับนับถือในผลงาน ความรับผิดชอบท่ี เพิ่ม ข้ึน 
ความกา้วหนา้ในงาน งานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย เป็นตน้ 
         ในยุคปัจจุบันจากการด าเนินงานของธนาคารออมสินภาค 13 1 โดยพื้นท่ี
รับผดิชอบในเขตจงัหวดันครราชสีมา เป็นทั้งบริการเชิงสังคมและบริการเชิงพาณิชยค์วบคู่
กนัไป  ในด้านบริการเชิงพาณิชย์ธนาคารออมสินภาค 13 ก็เหมือนกบัธนาคารพาณิชย์

                                                        
1  รายงานประจ าปี 2550 ธนาคารออมสินภาค 10  (ก่อนการปรับโครงสร้างใหม่ในปี 2553)  
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โดยทัว่ไป กล่าวคือ มีการแข่งขนัในการระดมเงินฝาก และจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ี
ใกลเ้คียงกบัธนาคารพาณิชย ์มีการให้บริการทางการเงินแก่ผูต้อ้งการเงินลงทุนในรูปของ
การให้กู้ยืม โดยคิดอัตราผลตอบแทนตามสมควร รวมทั้ งใช้เงินไปในการลงทุนใน
หลกัทรัพยท์างการเงินต่างๆ จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้ธนาคารออมสินภาค 13 มีผล
การด าเนินงานเป็นอนัดบัหน่ึงมาโดยตลอด แต่เม่ือปี 2553 เป็นตน้มา ผลการด าเนินงาน
ของธนาคารออมสินภาค 13 กลบัลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด  ซ่ึง
สาเหตุท่ีส าคญัอาจมาจากการขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  เช่น ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน การยอมรับนบัถือ  ความรับผิดชอบในงาน  ความกา้วหน้าในการท างาน  
ลกัษณะของงานท่ีท า  ความเจริญเติบโต รวมถึงผลตอบแทนดว้ย 
         ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและการ
ปฏิบติังานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน และ
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฎิบติังานของพนกังาน  ซ่ึงประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้เขา้กบัการท างานจริงของ
พนกังานรวมถึงเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมให้เกิดแรงจูงใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1.  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
                ประชากรท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ  พนกังานและผูบ้ริหารธนาคารออมสินใน
เขตจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 322 คน  โดยค านวณของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์หรือระดบันยัส าคญั .05  การก าหนดวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น
3 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระดบัรายได ้และระยะเวลาปฏิบติังานใน
ธนาคารออมสิน 
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       ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจของพนกังาน
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน การ
ยอมรับนบัถือ ความรับผิดชอบในงาน ความกา้วหนา้ในการท างาน ลกัษณะของงานท่ีท า 
ความเจริญเติบโต และผลตอบแทน 
       ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีถามถึงความคิดเห็นของพนกังานธนาคารออมสิน
ในเขต จงัหวดันครราชสีมา เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
      ส าหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามมาตราวดัแบบลิเคอร์ท (Likert Scales) 
โดยมีรายละเอียด คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
3.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
       ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย  
        3.1  วิเคราะห์ขอ้มูลทางปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบติังานในธนาคารออมสิน
โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  
        3.2  วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจและการ
ปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
        3.3  วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
        3.4  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ผลการวจัิย 
                   1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน  รายได ้ และระยะเวลาการปฏิบติังานในธนาคาร
ออมสิน 
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                     พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.50 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา
มีอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.0  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 
68.0  รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.0  ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน
พนกังานระดบั 2 – 7 คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมามีต าแหน่ง ชจส. (ผูช่้วยผูจ้ดัการ) คิด
เป็นร้อยละ 17 ส่วนใหญ่มีระดบัรายได้ 10,000 – 30,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 51.0 
รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0   ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการปฏิบติังานในธนาคารออมสิน 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมามี
ระยะเวลาการปฏิบติังานในธนาคารออมสิน 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 
                  สรุป พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มี
ลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคล ดงัน้ี พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหวา่ง 31 – 40 
ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่ง พนกังานระดบั 2 – 7  ระดบัรายไดส่้วนใหญ่อยูท่ี่ 
10,000 – 30,000 บาท  และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานในธนาคารออมสิน 1 – 10 ปี  
     2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจของพนักงานธนาคาร
ออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
        พบว่า  พนักงานธนาคารออมสินมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยจูงใจของ
พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาดา้นการยอมรับนบัถือและดา้นความ
รับผิดชอบในงานอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.93)  รองลงมาคือ ดา้นความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน ( x =  3.87)   ในขณะท่ีดา้นผลตอบแทนเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   ( x   =   3.65)  
สรุป การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจของพนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดั
นครราชสีมา มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบในงานและดา้นความนบัถือ รองลงมาคือ ดา้น
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นผลตอบแทน ผลการศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจของพนกังานธนาคารออมสินในเขตนครราชสีมา พบว่า 
พนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยต่อปัจจยัจูงใจของพนักงานธนาคารออมสินในเขต
นครราชสีมามีผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
        3. การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
         พบว่า พนักงานธนาคารออมสินมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาอยูใ่นระดบัมาก ( x   =  4.07)   โดย

DP
U



 404 

เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบติังานธนาคารเสมอ พนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x   =  
4.47)  รองลงมาคือ ตั้งใจปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และจริงใจ พนกังานธนาคาร
ออมสินเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด ( x   =  4.26)   ในขณะท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความพึงพอใจ
ในการท างานของพนกังาน พนกังานธนาคารออมสินเห็นดว้ย ( x   =  3.82)  
          สรุป การศึกษาความคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน
ในเขตจงัหวดันครราชสีมา เร่ืองท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด คือความตั้งใจปฏิบติังานด้วยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต และจริงใจ รองลงมาคือ การด าเนินงานสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ผลการศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตนครราชสีมา 
พบวา่ พนกังานธนาคารออมสินเห็นดว้ยเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออม
สินในเขตนครราชสีมาอยูใ่นระดบัมาก 
         4. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ตารางที ่1 : การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและการปฏิบัติงานของ 
                   พนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวดันครราชสีมา 

ปัจจยัจูงใจ 

การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน
โดยรวม 
Peason  
Correlation 

 
       P - Value 

 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 0.509** 0.000  
การยอมรับนับถือ 0.531** 0.000  
ความรับผดิชอบในงาน 0.478** 0.000  
ความก้าวหน้าในการท างาน 0.481** 0.000  
ลกัษณะของงานทีท่ า 0.588** 0.000  
ความเจริญเติบโต 0.569** 0.000  
ผลตอบแทน 0.503** 0.000  
ปัจจยัจูงใจ 0.646** 0.000  
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         จากตารางผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและการ
ปฏิบัติงานในการท างานของพนักงานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยรวมพบวา่ ปัจจยัจูงใจโดยรวมกบัการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาโดยรวม มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงหมายความวา่ ปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร
ออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาโดยรวม ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.646 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  
กล่าวคือ ถา้พนกังานธนาคารออมสินมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจโดยรวมมากข้ึน จะ
ท าใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาโดยรวมดีข้ึน  
 
อภิปรายผลการวจัิย  
        จากการศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออม
สินในเขตจงัหวดันครราชสีมา ทั้ง 7 ดา้นนั้น พบวา่ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ 
อนัมีผลท าให้เกิดความอยากท่ีจะท างานให้องค์กรอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
จากการศึกษาพบวา่ พนกังานธนาคารมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ
พนักงานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกปัจจยั  ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและการปฏิบติังาน ทั้ง 7 ดา้น พบวา่ดา้นลกัษณะของงาน
ท่ีท า มากเป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ด้านความเจริญเติบโต และอนัดบัสุดทา้ย คือ ด้าน
ความรับผิดชอบในงาน ซ่ึงจากการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมาในทิศทางเดียวกนั  
และผลการศึกษาวจิยัมีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ ปภาณิณ  มณียศ (2550) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองการวเิคราะห์ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานในบริษทัลานนาโปรดกัส์ จ ากดั 
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คุณภาพชีวติในการท างานที่มีอทิธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน
บริษัทกรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

 
พนิดา  สุทธภักติ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคน้ควา้อิสระ เร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัในองค์กรของพนกังานบริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ระดับความผูกพนัในองค์กร และคุณภาพชีวิต
ในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังาน
บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 265 คน เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั คือ
แบบสอบถามท่ีใช้วิเคราะห์ผลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์หาค่าความถดถอยเชิงพหุ จากการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ระดบัความผกูพนัในองค์กรโดย
เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กร
ของพนกังาน ร้อยละ 70.7 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีมีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ดา้นสถานท่ีท างานปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ดา้น
ความกา้วหนา้และความมัน่คง ภาวะอิสระจากงาน และดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ร  
ค าส าคัญ  :  คุณภาพชีวติในการท างาน, ความผกูพนัในองคก์ร, พนกังาน 
 
บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลกมีการเปล่ียนแปลง ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสภาพแวดลอ้มต่างๆมีการการเปล่ียนแปลง ท าให้ประเทศทัว่โลกเขา้สู่ยุค
การแข่งขันสูง รวมถึงประเทศไทยเข้าสู่ยุคการแข่งขันเช่นเดียวกัน โดยองค์กรใดท่ี
ตอ้งการประสบความส าเร็จ ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งค านึงก็คือการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้
คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด องค์ประกอบท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ คน เน่ืองจาก คน 
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุด แมอ้งคก์รใดจะมีเงิน มีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั มีวิธีการผลิตท่ี
รวดเร็ว รวมถึงการมีการบริหารการจดัการท่ีดีเพียงใด แต่หากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
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ความสามารถ และมีทศันคติท่ีไม่เหมาะกบังาน ก็อาจจะส่งผลในระยะยาวให้องคก์รนั้นๆ 
ไม่ประสบความส าเร็จก็เป็นได ้

องคก์รส่วนใหญ่ท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ข้ึนอยู่กบับุคลากรในองค์กร 
ถ้าบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะ และความช านาญในงานท่ี
รับผดิชอบ มีการร่วมมือร่วมใจมีความสามคัคี และมุ่งสู่วตัถุประสงคเ์ดียวกนั งานนั้นก็จะ
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว ้ดว้ยเหตุน้ีการดูแลเอาใจใส่ต่อบุคลากรจึงเป็นเร่ืองท่ี
ผู ้บริหารขององค์กรต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมถึงการดูแ ลเอาใจใส่
กระบวนการท างาน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ สามารถเข้าถึงความต้องการของ
บุคลากรในองคก์รและผสมผสานความตอ้งการนั้นให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลเหล่านั้น (ชนิดา  
เล็บครุฑ, 2554:1) 

คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีความสุข มีความ
พึงพอใจในการท างาน และมีการด าเนินชีวติท่ีดีและมีความสุข ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีท า
ให้บุคลากรเกิดความพอใจในการท างานได้แก่ การได้รับการยอมรับและยกย่องในการ
ท างาน ความรู้สึกรับผิดชอบในการท างาน ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย การไดรั้บความกา้วหน้า
ในหน้าท่ีการงาน และการเจริญเติบโตของงานท่ีท า องคป์ระกอบท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานเหล่าน้ีจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังาน (วงเดือน เลา
หวฒันภิญโญ, 2552 :11) 

จากสภาพการณ์ดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กร องค์กรท่ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะท าการศึกษาคือ 
บริษทักรุงเทพประกนัชีวิตจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีได ้นั้นมา
ปรับใช้ประโยชน์ให้เขา้กบันโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์กร  
และพฒันาในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งจะช่วยลดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา
การลาออกของบุคลากรและจะท าให้บุคลากรเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รและอาจจะยงั
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนท่ีจะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการพฒันา
และสร้างแรงจูงใจในการท างานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รอีกดว้ย  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ร คร้ัง
น้ีศึกษาจากประชากร คือ พนักงานของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ  ากัด (มหาชน)
ส านักงานใหญ่ ในระดบัพนักงานมีจ านวนทั้งส้ิน 784 คน (ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2554) 
เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ของ Taro Yamane (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2550:208)   ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 
และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 จะไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
จ านวน 265 คน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2554  ถึงเดือน 
มีนาคม  2555 

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบั

การศึกษา  สถานภาพสมรส  และเงินเดือนปัจจุบนั  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 

ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม สถานท่ีท างานปลอดภยัและไม่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ความก้าวหน้าและความมัน่คง สังคม
สัมพนัธ์ ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน ความภาคภูมิใจในองคก์ร  ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดบัความผูกพนัของพนกังานในองค์กร ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบมาตรวดั 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  

ส่ วน ท่ี  4  ปัญหาห รือข้อ เสนอแนะ อ่ืนๆ  ใช้แบบสอบถามประ เภท 
แบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Questions) 
 3.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการดงัน้ี  
3.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอยา่งโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น จ  านวน 265 ชุด โดยขอความร่วมมือจากหวัหนา้ฝ่าย
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แต่ละแผนก ใหพ้นกังานตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่
ละแผนก  ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

3.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่ิงพิมพ์ วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือทาง
อินเตอร์เน็ต รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างแล้ว 
ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

4.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา โดยการหาการแจกแจงความถ่ี และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ ส าหรับขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

4.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน  โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูล 
แบบสอบถามระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดก้ าหนดการให้คะแนนเป็นแบบมาตรวดั
ท่ีมีใหเ้ลือก 5 ระดบั ดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบสอบถาม
ระดบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร ไดก้ าหนดการให้คะแนนเป็นแบบมาตราวดัท่ีมี
ใหเ้ลือก 5 ระดบั ดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4.4  การทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานโดยสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงเป็นการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุ  (Multiple Regression) 

 
ผลการวจัิย 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานของพนักงานบริษทักรุงเทพ
ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 265 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 75.5 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 24.5 โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 26–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมาคืออายุช่วง31–35ปี คิด
เป็นร้อยละ32.8  อายุช่วง 20–25 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.6 อายุช่วง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
7.2 และอายุช่วง 40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ การศึกษาระดบัปริญญาโท  
คิดเป็นร้อยละ 12.8  การศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.1 และการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 41.5 และสถานภาพ
หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 82.6 และต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีอาวุโส คิดเป็น
ร้อยละ 17.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บเงินเดือนในช่วง10,000 – 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือช่วง 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.7  ช่วง 30,000 – 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.7 สูงกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 และน้อยกว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 

2.  ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน จากการศึกษาพบว่า 
พนกังานมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69, 
S.D =  0.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ดา้นสังคมสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99, S.D =  0.84) รองลงมาคือดา้น
สถานท่ีท างานปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (  = 3.79, 
S.D =  0.81) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.49, S.D =  0.87) 

3.  ผลการวเิคราะห์ระดบัความผกูพนัในองคก์ร จากการศึกษา พบวา่ พนกังาน
ส่วนใหญ่ มีระดบัความผกูพนัในองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.65, S.D = 0.88) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ( =3.75, S.D = 0.80) รองลงมาคือความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( =3.61, S.D = 0.94) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร
ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( =3.58, S.D = 0.91) 

4.  ผลการวิเคราะห์ระดับของคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของพนกังานบริษทักรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่1 : การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ b SEb   t Sig 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.264 0.390 0.281 6.796 0.000* 

สถานท่ีท างานปลอดภัยและไม่ เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

0.176 0.500 0.177 3.506 0.001* 

การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 0.013 0.063 0.011 0.211 0.833 

ความกา้วหนา้และความมัน่คง 0.214 0.520 0.199 4.108 0.000* 

สังคมสัมพนัธ์ 0.009 0.043 0.010 0.218 0.827 

ลกัษณะการบริหารงาน 0.030 0.058 0.024 0.516 0.606 

ภาวะอิสระจากงาน 0.165 0.380 0.203 4.306 0.000* 

ความภาคภูมิใจในองคก์ร 0.176 0.340 0.231 5.126 0.000* 

R = 0.841 

R2 = 0.707 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ตวัแปรคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีสามารถร่วมพยากรณ์
ความผกูพนัในองคก์รมี 5 ตวัแปร คือ คุณภาพชีวติดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
คุณภาพชีวิตดา้นสถานท่ีท างานปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตดา้น
ความกา้วหน้าและความมัน่คง คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นภาวะอิสระจากงาน และ
คุณภาพชีวติดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ร ท่ีเป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์ในความผกูพนั
ในองคก์ร ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย R2 = 0.707 หมายถึง คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ร ไดร้้อยละ 70.7 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 29.3 เป็นผล
มาจากสาเหตุอ่ืนๆ  โดยมีสมการพยากรณ์ดงัน้ี 

 
 ̂ = 0.125 + 0.264*(X1) + 0.176*(X2) + 0.013(X3) + 0.214*(X4) + 

0.009(X5) +      0.030(X6) + 0.165*(X7) + 0.176*(X8) 
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จากสมการขา้งตน้ สามารถพยากรณ์ความผกูพนัในองคก์รไดว้า่ ถา้ 
คุณภาพชีวติดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให ้

ความผกูพนัในองคก์รเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 0.264 หน่วย 
คุณภาพชีวิตด้านสถานท่ีท างานปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให ้ความผกูพนัในองคก์รเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 0.176 หน่วย 
คุณภาพชีวติดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ ความ

ผกูพนัในองคก์รเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 0.214 หน่วย 
คุณภาพชีวิตดา้นภาวะอิสระจากงานเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ ความผกูพนัใน

องคก์รเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 0.165 หน่วย 
คุณภาพชีวิตดา้นความภาคภูมิใจในองค์กรเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ ความ

ผกูพนัในองคก์รเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั 0.176 หน่วย 
ส่วนคุณภาพชีวิตดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ 

และดา้นลกัษณะการบริหารงานไม่สามารถร่วมพยากรณ์ความผกูพนัในองคก์รได ้
 

อภิปรายผลการวจัิย  
1.  คุณภาพชีวิตด้านผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพนัในองค์กร เน่ืองจากพนักงานมีความตอ้งการในด้านสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านปัจจัยขั้น
พื้นฐานต่างๆของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุธิดา  ม่วงรุ่ง(2552) และเพียง
ใจ สุภารี(2552) 

2.  คุณภาพชีวิตดา้นสถานท่ีท างานปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มี
อิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กร เน่ืองจากพนักงานมีความต้องการสถานท่ีท างาน
ปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์ของส านกังานเพียงพอในการปฏิบติังานเพื่อความรู้สึกปลอดภยัและ
มีความสุขในขณะปฏิบติังานซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เพียงใจ สุภารี(2552) 

3.  คุณภาพชีวติดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงมีอิทธิพลต่อความผกูพนัใน
องคก์ร เน่ืองจากพนกังานมีความต้องการโอกาสท่ีจะเจริญกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานและ
ไดรั้บพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งตามความเหมาะสมซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
สุธิดา  ม่วงรุ่ง(2552) และเพียงใจ สุภารี(2552) 
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4.  คุณภาพชีวิตดา้นภาวะอิสระจากงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กร 
เน่ืองจากพนักงานมีความตอ้งการภาวะอิสระจากงาน เพื่อความสมดุลของช่วงเวลาการ
ท างานและช่วงเวลาท่ีได้เป็นอิสระจากงาน ได้มีเวลาพกัผ่อนและดูแลสุขภาพอย่าง
เหมาะสมซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ด ารง ลาฝอย(2552) 

5.  คุณภาพชีวิตด้านความภาคภูมิใจในองค์กรมีอิทธิพลต่อความผูกพนัใน
องคก์ร เน่ืองจากพนกังานมีความภาคภูมิใจในองค์กร พอใจในการท างานกบัองค์กร โดย
รู้สึกว่าองค์กรมีความหมายต่อตนและมีความคิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ด ารง ลาฝอย(2552) และอรรถพล เป่ียมศิริ(2552) 

6.  คุณภาพชีวิตท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน อาจเกิดจากการท่ีพนกังานไดรั้บการสนับสนุนให้เขา้รับการ
อบรม/ประชุม/สัมมนาในหน่วยงานน้อย ไม่ค่อยสนับสนุนหรือแนะน าให้น าความคิด
ใหม่ๆมาปรับปรุงในการท างาน เน่ืองจากกลวัการผิดพลาดในงาน ดา้นสังคมสัมพนัธ์อาจ
เกิดจากการท่ีพนกังานในแต่ละแผนกท างานอยู่คนละส่วน และบางแผนกตอ้งออกนอก
พื้นท่ี จึงท าให้ความสัมพนัธ์ไม่ส่งผลให้เกิดความผูกพนัในองค์กร ด้านลักษณะการ
บริหารงานอาจเกิดจากการท่ีพนกังานไม่มีอ านาจในการตดัสินใจในงาน และผูบ้ริหารไม่
ค่อยมีการพิจารณาเล่ือนขั้นโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและกระบวนการท่ี
ตรวจสอบได้เน่ืองจากต าแหน่งในสายงานยงัไม่เติบโตเท่าท่ีควร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ อรรถพล  เป่ียมศิริ(2553) และจิราภรณ์ นอ้ยนคร(2551) 

จากผลการศึกษาวิจยัจะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัองคก์รและจะท าใหอ้งคก์รเกิดประสิทธิผลได ้การเพิ่มคุณภาพชีวิตในการท างานให้
สูงข้ึนจะท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รและความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากข้ึนเช่นกนั  
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ภาคผนวก 
เพื่อให้การน าเสนอขอ้มูลเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายโดยผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดสัญญาลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

B แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

SEe แทน ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

  แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

T แทน ค่าทีใชท้ดสอบสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ 

R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุ 

R2 แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ 

* แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ̂ แทน ความผกูพนัในองคก์ร 

X1 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  

X2 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นสถานท่ีท างานปลอดภยัและไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

X3 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 

X4 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง 

X5 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นสังคมสัมพนัธ์ 

X6 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นลกัษณะการบริหารงาน 

X7 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นภาวะอิสระจากงาน 

X8 แทน คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ร 
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การน าระบบต้นทุนกจิกรรมไปใช้กบัธุรกจิโลจิสติกส์ในจังหวดันครศรีธรรมราช 
 

นิตยา  ทดัเทยีม 
 พมิพศิา  พรหมมา 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและค านวณหาต้นทุนกิจกรรมของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดท้  าการส ารวจขอ้มูลแบบเจาะลึกโดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์   เขา้สังเกตการณ์การปฏิบติังาน  และจากขอ้มูลภายในของผูป้ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทางถนนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในจังหวดันครศรีธรรมราช  จ  านวน        
24  ราย  แลว้น ามาค านวณตน้ทุนกิจกรรม  4  ขั้นตอน  คือ  การแบ่งกลุ่มกิจกรรม          
การก าหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน  การกระจายตน้ทุนเขา้กิจกรรม  และการค านวณหาอตัรา
ตน้ทุนต่อตวัผลกัดนัตน้ทุน  ผลการวิจยัพบว่า  การแบ่งกลุ่มกิจกรรมในการด าเนินงาน
สามารถแยกออกเป็น 5  แผนกงาน  คือ  แผนกธุรการขนส่ง  แผนกขนส่ง  แผนกบุคคล
และธุรการ  แผนกการเงินและบัญชี  แผนกขายและการตลาด  ในแต่ละแผนกงานมี       
การด าเนินกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัสามารถแยกออกเป็นกิจกรรมได้  14  กิจกรรม และ      
ผลการวเิคราะห์กิจกรรมพบวา่ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่า  ท าใหผู้บ้ริหารสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน  การก าหนดราคาค่าบริการ  และ           
การบริหารจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
บทน า 

ปัจจุบนัแนวโน้มการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึนอนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวฒัน์ 
และการเปล่ียนแปลงแห่งโลกยุคใหม่ ความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารและการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ในโลกสามารถติดต่อเช่ือมโยงกนั  ส่งผล
ให้มนุษย์ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วไปพร้อม ๆ กับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในลกัษณะไร้พรมแดน  การแข่งขนัจึงมีความรุนแรงและเขม้ขน้ข้ึน  
จึงเกิดรูปแบบการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีเน้นกระบวนการเพื่อความ
คล่องตวัในการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ  จึงท าให้จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดยุทธศาสตร์
เก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการอยา่งมีระบบ หรือท่ีเรียกวา่  โลจิสติกส์ (Logistics)  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสามารถท่ีเหนือกว่าใครในการแข่งขนั และการกระจาย
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ต้นทุน  เพื่อให้มีต้นทุนรวมท่ีต ่าท่ีสุดโดยลูกค้ามีความพอใจสูงสุดเป็นส าคญั  ดังนั้ น
องคก์รธุรกิจและรัฐบาลต่างก็ใชแ้นวคิดของโลจิสติกส์ (Logistics)  มาเป็นกลยุทธ์หลกัใน
การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  
 เน่ืองจากธุรกิจโลจิสติกส์ตน้ทุนเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดราคาสินคา้และ
บริการ และส่วนใหญ่ใช้ระบบต้นทุนเดิมซ่ึงมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ดังนั้น  ผูว้ิจ ัยจึงมี     
ความสนใจท่ีจะศึกษาการน าระบบตน้ทุนกิจกรรมไปใช้กบัธุรกิจโลจิสติกส์ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  เพื่ อให้ผู ้บ ริห ารน าไปใช้ประโยชน์ในการค านวณหาต้นทุน                
การด าเนินงาน  ซ่ึงจะท าใหก้ารก าหนดราคาสินคา้และบริการมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาเร่ืองการน าระบบตน้ทุนกิจกรรมไปใช้กบัธุรกิจโลจิสติกส์ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค านวณหาต้นทุนกิจกรรมของธุรกิจ             
โลจิสติกส์ ซ่ึงท าให้กิจการทราบตน้ทุนการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมท่ีปฏิบติังานอยู ่ 
ท  าให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ดา้นการบริหารตน้ทุน  การก าหนดราคา
ค่าบริการ  อีกทั้งระบบตน้ทุนกิจกรรมเป็นระบบบญัชีท่ีท าให้กิจการทราบถึงสาเหตุของ
การเกิดตน้ทุน  หรือค่าใชจ่้ายของกิจกรรมท่ีปฏิบติังานอยู ่ ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลไปใช้
ในการบริหารจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการส ารวจข้อมูลแบบเจาะลึกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  
และเขา้สังเกตการณ์การปฏิบติังาน   โดยรวบรวมขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อ
น ามาค านวณตน้ทุนด าเนินงานแยกตามกิจกรรมให้กบัธุรกิจโลจิสติกส์จากผูป้ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทางถนนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในจังหวดันครศรีธรรมราช  จ  านวน       
24  ราย  แลว้น าขอ้มูลตน้ทุนมาหาค่าเฉล่ีย เพื่อน ามาค านวณตน้ทุนกิจกรรม 4 ขั้นตอน  คือ  
การแบ่งกลุ่มกิจกรรม  การก าหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน  การกระจายตน้ทุนเขา้กิจกรรม  และ
การค านวณหาอตัราตน้ทุนต่อตวัผลกัดนัตน้ทุน 
 
ผลการวจัิย 
1.  ข้อมูลต้นทุนด าเนินงานเฉลีย่  

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนด าเนินงานจากบัญชีแยกประเภทของ
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางถนน  จ านวน  24  ราย  แลว้น าขอ้มูลตน้ทุนมาหาค่าเฉล่ีย 
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เพื่อน ามาค านวณตน้ทุนกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมดา้นการขนส่งสินคา้ทางถนน และ
กิจกรรมดา้นการบริหารจดัการ  สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 1  และตารางท่ี 2 
ตารางที ่1  แสดงข้อมูลต้นทุนเฉลีย่ของกจิกรรมขนส่งสินค้าทางถนน 

บัญชีแยกประเภท การกระจาย 
ต้นทุนด าเนินงาน
รวม 24 กจิการ 

ต้นทุนด าเนินงาน
เฉลีย่ต่อกจิการ 

เงินเดือนฝ่ายปฏิบติัการ จ านวนคน 29,851,200 1,243,800 

โบนสัฝ่ายปฏิบติัการ จ านวนคน 3,860,400 160,850 

เงินสมทบประกนัสังคม จ านวนคน 1,492,560 62,190 

ค่าสวสัดิการ จ านวนคน 819,553 34,148 

ค่าขนส่งภายในประเทศ ทางตรง 12,000,000 500,000 

ค่าชดใชค้วามเสียหายระหวา่ง
การขนส่ง 

ทางตรง 1,152,000 48,000 

ค่าเส่ือมราคา ทางตรง 7,680,000 320,000 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ทางตรง 3,312,000 138,000 

ค่าจดทะเบียนรถ ทางตรง 816,000 34,000 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ ทางตรง 7,680,000 320,000 

ค่าเบ้ียประกนัภยัยานพาหนะ ทางตรง 2,160,000 90,000 

ค่าไฟฟ้าและน ้าประปา จ านวนคน 1,249,940 52,081 

ค่าโทรศพัท ์ ทางตรง 1,248,000 52,000 

วสัดุส านกังาน ทางตรง 87,000 3,625 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ ทางตรง 177,169 7,382 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ส านกังาน ทางตรง 38,885 1,620 

ค่าอบรมสัมมนา จ านวนคน 252,000 10,500 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและอ่ืน  ๆ จ านวนคน 383,254 15,969 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ จ านวนคน 500,760 20,865 

รวม 74,760,721 3,115,030 
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ตารางที ่2  แสดงข้อมูลต้นทุนเฉลีย่ของกจิกรรมบริหารจัดการ 

บัญชีแยกประเภท การกระจาย 
ต้นทุนด าเนินงาน
รวม 24 กจิการ 

ต้นทุนด าเนินงาน
เฉลีย่ต่อกจิการ 

เงินเดือนฝ่ายบริหาร จ านวนคน 25,920,000 1,080,000 

โบนสัฝ่ายบริหาร จ านวนคน 4,080,000 170,000 

เงินสมทบประกนัสังคม จ านวนคน 1,296,000 54,000 

ค่าสวสัดิการ จ านวนคน 738,720 30,780 

ค่าไฟฟ้าและน ้าประปา จ านวนคน 885,240 36,885 

ค่าโทรศพัท ์ จ านวนการ
ใช ้

1,388,160 57,840 

วสัดุส านกังาน จ านวนคน 927,000 38,625 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ จ านวนเบิกใช ้ 777,165 32,382 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ส านกังาน จ านวนคน 158,879 6,620 

ค่าอบรมสัมมนา จ านวนคน 288,000 12,000 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและอ่ืนๆ จ านวนคน 676,057 28,169 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ จ านวนคน 843,960 35,165 

ค่ารับรอง ทางตรง 912,000 38,000 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ จ านวนคน 720,000 30,000 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ทางตรง 1,008,000 42,000 

ค่าเบ้ียประกนัภยั จ านวนคน 576,000 24,000 

ค่าโฆษณา ทางตรง 864,000 36,000 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ ทางตรง 480,000 20,000 

ค่าการกุศลสาธารณะ จ านวนคน 360,000 15,000 

ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน จ านวนคน 672,000 28,000 

ภาษีซ้ือไม่ขอคืนและขอคืน
ไม่ได ้

ทางตรง 912,000 38,000 

ค่าเส่ือมราคาฝ่ายบริหาร จ านวนคน 1,086,475 45,270 

รวม 45,569,656 1,898,736 
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 จากขอ้มูลตน้ทุนด าเนินงานเฉล่ียตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  สามารถน ามา
ค านวณตน้ทุนกิจกรรม  4  ขั้นตอน ไดด้งัน้ี 
1.  การแบ่งกลุ่มกจิกรรมของธุรกจิโลจิสติกส์ 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า  ผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในจังหวดั
นครศรีธรรมราชเป็น มีหนา้ท่ีรับสินคา้จากลูกคา้  ส่งสินคา้ ควบคุมดูแลการขนส่งสินคา้ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสามารถแยกออกเป็น 5  แผนก  คือ         
แผนกธุรการขนส่ง  แผนกขนส่ง  แผนกบุคคลและธุรการ  แผนกการเงินและบญัชี  แผนก
ขายและการตลาด  และจากการวิเคราะห์กิจกรรมของผูป้ระกอบการขนส่งทางถนนตาม
แผนกงานต่าง ๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  สามารถสรุปกิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ได้
ตามตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 แสดงสรุปกจิกรรมของธุรกจิโลจิสติกส์ในจังหวดันครศรีธรรมราช 

แผนกงาน กจิกรรม     
1.  แผนกธุรการขนส่ง 1.  การรับรายการขนส่งสินคา้ 

2.  การจดัรถขนส่ง 

2.  แผนกขนส่ง 3.  การวิง่บรรทุกรับส่งสินคา้   
4.  การยกสินคา้ข้ึนและลงจากรถ   

3.  แผนกบุคคลและธุรการ 

     
5.  การจดัหาบุคลากร   
6.  การจ่ายเงินเดือน   
7.  การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 

4.  แผนกการเงินและบญัชี 8.  การท ารายการรับ-จ่ายเงิน   
9.  การบนัทึกรายการบญัชี 

10.  การบนัทึกรายการและการเรียกเก็บเงิน 

11.  การบนัทึกรายการและการท าเอกสารจ่ายเงิน 

12.  การจดัท างบการเงิน 

5.  แผนกขายและการตลาด 13.  การติดต่อหาลูกคา้ใหม่   
14.  การดูแลลูกคา้เก่า   
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2.  การก าหนดตัวผลกัดันต้นทุนของแต่ละกจิกรรม 
 2.1  การวเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดกิจกรรมและการระบุตวัผลกัดนัตน้ทุน 
 ในการค านวณตน้ทุนกิจกรรมท่ีน ามาใช้กบัธุรกิจโลจิสติกส์  การพิจารณาว่า
อะไรเป็นปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าให้เกิดตน้ทุนในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์  และ
ทราบถึงสาเหตุของการเกิดกิจกรรมนั้น ๆ เป็นท่ีมาของการเกิดตน้ทุนและการระบุตวั
ผลกัดนัตน้ทุน สามารถแสดงรายละเอียดไดต้ามตารางท่ี 4 

2.2 การรวบรวมตวัผลกัดนัตน้ทุนของกิจกรรม 
 จากการศึกษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลตวัผลกัดนัตน้ทุนแต่ละกิจกรรม  จากการ
เข้าสัมภาษณ์ เข้าสังเกตการณ์การปฏิบติังานจริงของธุรกิจโลจิสติกส์ในทุกแผนกงาน 
สามารถสรุปตวัผลกัดนัตน้ทุนไดต้ามตารางท่ี 4   
ตารางที ่4  แสดงการวเิคราะห์สาเหตุการเกดิกจิกรรม และการระบุตัวผลกัดันต้นทุน 

กจิกรรม สาเหตุการเกดิกจิกรรม ตัวผลกัดันต้นทุน จ านวนกจิกรรม 

1. การรับรายการขนส่ง
สินคา้ 

ใบสั่งงานเป็นขั้นตอนใน      
การปฏิบติังาน 

จ านวนใบสั่งงาน 1,152  ใบ 

2. การจดัรถขนส่ง การจัดรถเป็นขั้นตอนใน
การปฏิบติังาน 

จ านวนคร้ังในการจัด
รถ 

1,728  คร้ัง 

3. การวิง่บรรทุกรับส่ง
สินคา้ 

การวิ่ งบรรทุกเป็นความ
ต้องการส่ง สินค้า ให้กับ
ลูกคา้ 

จ านวนเท่ียววิง่บรรทุก 288  เท่ียว 

4. การยกสินคา้ข้ึนและ 

ลงจากรถ 

การยกสินคา้ข้ึนและลงจาก
รถ เ ป็ นขั้ น ต อน ในก า ร
ปฏิบติังาน 

จ านวนคร้ังท่ียกสินคา้
ข้ึน-ลงจากรถ 

7,200  คร้ัง 

5. การจดัหาบุคลากร การจัดหา บุคล ากร เ ป็น
ความต้อ งก าร บุคล ากร
ตามท่ีแต่ละฝ่ายร้องขอหรือ
ตอ้งการ 

จ า นวนค ร้ั ง ในก า ร
จดัหาบุคลากร 

10  คร้ัง 

6. การจ่ายเงินเดือน การจ่ายเงินเดือนเป็นความ
ตอ้งการจ่ายเงินเดือนให้กบั
พนกังานของกิจการ 

จ านวนค ร้ังการ จ่าย
เงินเดือน 

12  คร้ัง 

7. การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การสั่งซ้ือเป็นความตอ้งการ จ านวนคร้ังการสั่งซ้ือ 30  คร้ัง 
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ใช้วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ในกิจการ 

8. การท ารายการรับ-
จ่ายเงิน 

การ รับ -จ่ า ย เ งิ นสด เ ป็น
ความตอ้งการใชเ้งิน 

จ า นวนค ร้ั ง ก า รท า
รายการรับ-จ่ายเงิน 

3,456  คร้ัง 

9. การบันทึกรายการ
บญัชี 

การบนัทึกรายการบญัชีเป็น
ความต้องการจัดท าบัญชี
ของกิจการ 

จ านวนคร้ังการบนัทึก
บญัชี 

48  คร้ัง 

10. การบนัทึกรายการ
และการเรียกเก็บเงิน 

การเรียกเก็บเงินจากการ
ใหบ้ริการเป็นความตอ้งการ
ทราบรายไดข้องกิจการ 

จ านวนคร้ังการเรียก
เก็บเงิน 

48  คร้ัง 

11. การบนัทึกรายการ
และ 

การท าเอกสารจ่ายเงิน 

ก า ร จ่ า ย เ งิ น เ ป็ น ค ว า ม
ตอ้งการทราบค่าใชจ่้ายของ
กิจการ 

จ า นวนค ร้ั ง ในก า ร
จ่ายเงิน 

48  คร้ัง 

12. การจดัท างบการเงิน การท างบการเงินเป็นความ
ต้ อ ง ก า ร ท ร า บ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของกิจการ 

 

จ านวนคร้ังการจัดท า
งบการเงิน 

14  คร้ัง 

13. การติดต่อหาลูกค้า
ใหม่ 

จ านวนลูกคา้ใหม่เป็นความ
ต้องการ เพิ่ มรายได้ของ
กิจการ 

จ านวนคร้ังการติดต่อ 20  คร้ัง 

14. การดูแลลูกคา้เก่า การดูแลลูกคา้เก่าเป็นความ
ต้องการให้บริการท่ีดีต่อ
ลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้าของ
กิจการ 

จ านวนค ร้ั งการพบ
ลูกคา้เก่า 

60  คร้ัง 

3.  การกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้ากจิกรรม 
 การกระจายตน้ทุนค่าใชจ่้ายในระบบตน้ทุนกิจกรรมแบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การกระจายตน้ทุนลงสู่หน่วยงานในแผนกงานต่าง ๆ 5  แผนก     
โดยอาศยัตวัผลกัดนัทรัพยากร (Resources Driver)  เป็นตวัผลกัดนัตน้ทุนลงสู่กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแผนกงานต่าง ๆ  
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 ขั้นตอนท่ี 2  การกระจายตน้ทุนในแผนกงานต่าง ๆ ลงสู่กิจกรรม  14  กิจกรรม 
(Cost Object)  โดยอาศยัตวัผลกัดนักิจกรรม (Activity Driver)  ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายกบัฝ่ายงานต่าง ๆ  
 ในการปันส่วนตน้ทุนลงสู่หน่วยงาน ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับ
การปันส่วนมาจากบญัชีแยกประเภท สามารถระบุไดว้่าเกิดจากการท ากิจกรรมในหน่วยงาน
ใด  โดยสามารถสรุปการกระจายตน้ทุนลงสู่หน่วยงานไดต้ามตารางท่ี 5 และ ตารางท่ี 6  
ตารางที ่5  แสดงการปันส่วนต้นทุนกจิกรรมขนส่งทางถนนลงสู่แผนกงาน 

บัญชีแยกประเภท การกระจาย รวม แผนกธุรการ
ขนส่ง 

แผนกขนส่ง 

เงินเดือนฝ่ายปฏิบติัการ จ านวนคน 1,243,800 141,900 1,101,900 

โบนสัฝ่ายปฏิบติัการ จ านวนคน 160,850 12,386 148,464 

เงินสมทบประกนัสังคม จ านวนคน 62,190 7,095 55,095 

ค่าสวสัดิการ จ านวนคน 34,148 2,629 31,519 

ค่าขนส่งภายในประเทศ ทางตรง 500,000 - 500,000 

ค่าชดใชค้วามเสียหาย
ระหวา่งการขนส่ง 

ทางตรง 48,000 - 48,000 

ค่าเส่ือมราคา ทางตรง 320,000 - 320,000 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ทางตรง 138,000 - 138,000 

ค่าจดทะเบียนรถ ทางตรง 34,000 - 34,000 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ ทางตรง 320,000 - 320,000 

ค่าเบ้ียประกนัภยัยานพาหนะ ทางตรง 90,000 - 90,000 

ค่าไฟฟ้าและน ้าประปา จ านวนคน 52,081 4,010 48,071 

ค่าโทรศพัท ์ ทางตรง 52,000 52,000 - 

วสัดุส านกังาน ทางตรง 3,625 3,625 - 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ ทางตรง 7,382 7,382 - 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ส านกังาน ทางตรง 1,620 1,620 - 

ค่าอบรมสัมมนา จ านวนคน 10,500 810 9,690 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและอ่ืน  ๆ จ านวนคน 15,969 3,231 12,738 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ จ านวนคน 20,865 3,069 17,796 

รวม 3,115,030 239,757 2,875,273 
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ตารางที ่6  แสดงการปันส่วนต้นทุนกจิกรรมบริหารจัดการลงสู่แผนกงาน 

บัญชีแยกประเภท การกระจาย รวม 
แผนกบุคคล
และธุรการ 

แผนกการเงนิ
และบัญชี 

แผนกขายและ
การตลาด 

เงินเดือนฝ่ายบริหาร จ านวนคน 1,080,000 312,000 432,000 336,000 
โบนสัฝ่ายบริหาร จ านวนคน 170,000 52,630 68,260 49,110 
เงินสมทบประกนัสงัคม จ านวนคน 54,000 15,600 21,600 16,800 
ค่าสวสัดิการ จ านวนคน 30,780 9,529 12,358 8,893 
ค่าไฟฟ้าและน ้ าประปา จ านวนคน 36,885 12,295 12,295 12,295 
ค่าโทรศพัท ์ จ านวนการใช ้ 57,840 14,460 10,676 32,704 
วสัดุส านกังาน จ านวนคน 38,625 12,875 12,875 12,875 
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ จ านวนเบิกใช ้ 32,382 8,095 24,287 - 
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
ส านกังาน 

จ านวนคน 6,620 2,206 2,208 2,206 

ค่าอบรมสมัมนา จ านวนคน 12,000 4,000 4,000 4,000 
ค่าธรรมเนียมธนาคารและ
อ่ืนๆ 

จ านวนคน 28,169 9,389 9,390 9,390 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ จ านวนคน 35,165 11,721 11,722 11,722 
ค่ารับรอง ทางตรง 38,000 - - 38,000 
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ จ านวนคน 30,000 10,000 10,000 10,000 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ทางตรง 42,000 - - 42,000 
ค่าเบ้ียประกนัภยั จ านวนคน 24,000 8,000 8,000 8,000 
ค่าโฆษณา ทางตรง 36,000 - - 36,000 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ ทางตรง 20,000 - 20,000 - 
ค่าการกศุลสาธารณะ จ านวนคน 15,000 5,000 5,000 5,000 
ค่าภาษีป้ายและ 
ภาษีโรงเรือน 

จ านวนคน 28,000 9,333 9,333 9,334 

ภาษีซ้ือไม่ขอคืนและ 
ขอคืนไม่ได ้

ทางตรง 38,000 38,000 - - 

ค่าเส่ือมราคาฝ่ายบริหาร จ านวนคน 45,270 15,090 15,090 15,090 
รวม 1,898,736 550,223 689,094 659,419  

    
  

DP
U



 426 

 เม่ือจดัสรรต้นทุนรวมให้กับแต่ละแผนกงานแล้ว  แต่ละแผนกงานท่ีได้รับ
ตน้ทุนตอ้งน าไปจดัสรรใหก้บักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในแผนกงาน โดยพิจารณาจากสัดส่วน
ของการท ากิจกรรมนั้น ๆ ภายในแผนกงาน  สามารถสรุปการกระจายตน้ทุนด าเนินงาน
จากบญัชีแยกประเภทลงสู่แผนกงาน  5  แผนกงาน  และจากแผนกงานกระจายตน้ทุน
ด าเนินงานสู่กิจกรรม  14  กิจกรรม  สามารถแสดงสรุปตน้ทุนด าเนินงานแต่ละกิจกรรมได้
ตามตารางท่ี 7 
ตารางที ่7 แสดงสรุปต้นทุนด าเนินงานของธุรกจิโลจิสติกส์ในจังหวดันครศรีธรรมราช 

แผนกงาน  5  แผนก  ต้นทุน (บาท) กจิกรรม  14  กจิกรรม ต้นทุน (บาท) 
1.  แผนกธุรการขนส่ง 239,757 1.  การรับรายการขนส่ง

สินคา้ 

2.  การจดัรถขนส่ง 

142,603 

97,154 

2.  แผนกขนส่ง 2,875,273 3.  การวิ่งบรรทุกรับส่ง
สินคา้   
4.  การยกสินคา้ข้ึนและลงจาก
รถ   

2,287,243 

588,030 

3. แผนกบุคคลและ 

     ธุรการ 

550,223 5.  การจดัหาบุคลากร   
6.  การจ่ายเงินเดือน   
7.  การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 

145,967 

210,151 

194,105 

4. แผนกการเงินและ
บญัชี 

689,094 8.  การท ารายการรับ-
จ่ายเงิน   
9.  การบนัทึกรายการบญัชี 

10.  การบนัทึกรายการและ 

       การเรียกเก็บเงิน 

11.  การบนัทึกรายการและ 

       การท าเอกสารจ่ายเงิน 

12.  การจดัท างบการเงิน 

137,822 

137,821 

137,819 

 

137,816 

 

137,816 

5.  แผนกขายและ 

     การตลาด 

659,419 13.  การติดต่อหาลูกคา้ใหม่   
14.  การดูแลลูกคา้เก่า   

346,890 

312,529 

รวม 5,013,766  5,013,766 
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4.  การค านวณต้นทุนต่อตัวผลกัดันกจิกรรม 
 เม่ือได้จดัสรรตน้ทุนด าเนินงานต่าง ๆ ลงสู่แต่ละกิจกรรมแล้ว  จะได้ตน้ทุน
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมเพื่อค านวณหาตน้ทุนต่อกิจกรรม และตน้ทุนต่อตวัผลกัดนั
ต้นทุน  สามารถแสดงการค านวณต้นทุนต่อตัวผลักดันต้นทุนได้ตามตารางท่ี  8
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ตารางที ่8  แสดงสรุปต้นทุนต่อกจิกรรม  และการค านวณต้นทุนต่อตัวผลกัดันต้นทุน 
 
 

กจิกรรม ต้นทุน
กจิกรรม 

ตวัผลกัดนัต้นทุน จ านวน
กจิกรรม 

ต้นทุนต่อหน่วยตวั
ผลกัดนั 

1. การรับรายการขนส่งสินคา้ 142,603 จ านวนใบสัง่งาน 1,152  ใบ 123.79  บาทต่อใบ 
2. การจดัรถขนส่ง 97,154 จ านวนคร้ังในการจดัรถ 1,728  คร้ัง 56.22  บาทต่อคร้ัง 
3. การวิง่บรรทุกรับส่งสินคา้ 2,287,243 จ านวนเท่ียววิง่บรรทุก 288  เท่ียว 7,941.82  บาทต่อเท่ียว 
4. การยกสินคา้ข้ึนและลงจากรถ 588,030 จ านวนคร้ังท่ียกสินคา้ข้ึน-ลง

จากรถ 
7,200  คร้ัง 81.67  บาทต่อคร้ัง 

5. การจดัหาบุคลากร 145,967 จ านวนค ร้ั ง ในกา รจัดห า
บุคลากร 

10  คร้ัง 14,596.70  บาทต่อคร้ัง 

6. การจ่ายเงินเดือน 210,151 จ านวนคร้ังการจ่ายเงินเดือน 12  คร้ัง 17,512.58  บาทต่อคร้ัง 
7. การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 194,105 จ านวนคร้ังการสัง่ซ้ือ 30  คร้ัง 6,470.17  บาทต่อคร้ัง 
8. การท ารายการรับ-จ่ายเงิน 137,822 จ านวนคร้ังการท ารายการรับ-

จ่ายเงิน 
3,456  คร้ัง 39.88  บาทต่อคร้ัง 

9. การบนัทึกรายการบญัชี 137,821 จ านวนคร้ังการบนัทึกบญัชี 48  คร้ัง 2,871.27  บาทต่อคร้ัง 
10. การบนัทึกรายการและการเรียกเก็บ
เงิน 

137,819 จ านวนคร้ังการเรียกเก็บเงิน 48  คร้ัง 2,871.23  บาทต่อคร้ัง 

11. การบันทึกรายการและการท า
เอกสารจ่ายเงิน 

137,816 จ านวนคร้ังในการจ่ายเงิน 48  คร้ัง 2,871.17  บาทต่อคร้ัง 

12. การจดัท างบการเงิน 137,816 จ าน วนค ร้ั ง ก า ร จัดท า ง บ
การเงิน 

14  คร้ัง 9,844  บาทต่อคร้ัง 

13. การติดต่อหาลูกคา้ใหม่ 346,890 จ านวนคร้ังการติดต่อ 20  คร้ัง 17,344.50  บาทต่อคร้ัง 
14. การดูแลลูกคา้เก่า 312,529 จ านวนคร้ังการพบลูกคา้เก่า 60  คร้ัง 5,208.82  บาทต่อคร้ัง 
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อภิปรายผล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  ผลการวเิคราะห์กิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  โดยการเข้าสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวข้อง  
รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารการท างาน  สามารถสรุปได้ว่ามีกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรม      
และได้ค  านวณหาตน้ทุนต่อตวัผลกัดนัตน้ทุนตามตารางท่ี 8  จะท าให้ผูบ้ริหารทราบถึง
ต้นทุนต่อตัวผลักดันต้นทุน  ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการค านวณหาต้นทุน
ด าเนินงานในการให้บริการได้  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ต้นทุนการด าเนินงานด้านการขนส่ง    
สินคา้ทางถนน  ซ่ึงประกอบด้วย  4  กิจกรรม   จ  านวนตน้ทุนรวม   8,203.50  บาท             
ต้นทุนกิจกรรมท่ีมูลค่าสูงท่ีสุดคือ  กิจกรรมการวิ่งบรรทุกรับส่งสินค้า  จ  านวนต้นทุน  
7,941.82  บาทต่อเท่ียว  ซ่ึงหากกิจการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งไปรับสินคา้ของลูกคา้    
น้อยรายจะท าให้ตน้ทุนการขนส่งสูง และในการรับรายการขนส่งสินคา้แต่ละเท่ียวก็จะมี
ค่าใช้จ่ายอีกเท่ียวละ  123.79  บาท  ดงันั้น  ผูบ้ริหารจึงตอ้งรวบรวมลูกคา้และจดัคิวใน       
การรับส่งสินคา้ให้คุม้กบัตน้ทุนท่ีเสียไปในการวิ่งแต่ละเท่ียว และให้ประหยดัตน้ทุนให้มาก
ท่ีสุด  อีกทั้งในการก าหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนของกิจกรรมการวิ่งบรรทุกรับส่งสินคา้ควรเพิ่ม
จากเดิมท่ีมีเพียงจ านวนเท่ียววิ่งบรรทุก  เป็นเพิ่มระยะทางการเดินทางรวมเข้าไปด้วย 
เน่ืองจากในการค านวณราคาส าหรับลูกคา้   ระยะทางการขนส่งเป็นปัจจยัส าคญัในการคิด
ตน้ทุนเพื่อจะหาวา่ ตน้ทุนค่าขนส่งต่อกิโลเมตรเป็นเท่าไหร่  ทั้งน้ี  เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถ
รวบรวมขอ้มูลระยะทางการขนส่งจากกิจการต่างๆ ได ้

การใช้ต้นทุนกจิกรรมเพือ่ลดต้นทุน 
 จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจโลจิสติกส์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  เม่ือได ้  
ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดต้นทุน  รวมทั้งการวิเคราะห์ตวัผลักดันต้นทุนของ
กิจกรรมต่าง ๆ แลว้  จะตอ้งท าการวิเคราะห์กิจกรรมทั้งหมด  14  กิจกรรมวา่  กิจกรรมใดบา้ง
เป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่า  (Value-added Activities)   และกิจกรรมใดบา้งเป็นกิจกรรมท่ีไม่เพิ่ม
มูลค่า  (Nonvalue-added Activities)  เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจกรรม  
โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และพยายาม
ลดหรือตดัทอนกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าออกไปให้มากท่ีสุด  เพื่อลดความสูญเปล่าให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุดหรือหมดไปจากกิจการ  จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูบ้ริหาร  หวัหนา้แผนกงาน 
และเขา้สังเกตการปฏิบติังานในธุรกิจโลจิสติกส์ในจงัหวดันครศรีธรรมราชพบว่า  กิจกรรม
ทั้งหมด  14  กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าทั้งส้ิน  ผูบ้ริหารจึงควรบริหารกิจกรรมเหล่าน้ี
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  เพื่อลดตน้ทุนการด าเนินงานใหต้ ่าลง  
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การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
 

บัณฑิต  ประสานตรี 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัย เ ร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ระบบงานการคลัง ใน

มหาวิทยาลัยราชภฎั มีวตัถุประสงค์ เพื่อทราบสภาพและปัญหาการจดัการความรู้ 
ระบบงานการคลงั ท่ีมีการด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนัในความรู้และประสบการณ์ท างานใน
ระบบงานการคลงัมีไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงของระบบงาน เม่ือทราบถึงปัญหา
ขา้งตน้แลว้ จึงไดส้ร้างรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราช
ภัฏ ท่ี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ท่ี เก็บข้อมูลทางการวิจัย  ท่ี มี
สภาพแวดล้อมทางการบริหารจดัการท่ีใกล้เคียงกนัเพื่อน าไปทดลองใช้ กบับุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบงานการคลงั พบวา่เม่ือน ารูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั 
มาทดลองใช้แล้วบุคลากร ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานการคลังมีความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในทางสถิติ หรือบุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึน  
 
ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้  ความรู้ระบบงานการคลงั  
 
บทน า 

โลกยคุปัจจุบนัไดเ้ขา้สู่ยคุสังคมแห่งการเรียนรู้ ความรู้เกิดจากการแสวงหาเป็นพร
แสวงมากกวา่พรสวรรคท่ี์ ติดตวัมาแต่เกิด ความรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถฝึกฝน น านนัความรู้ท่ีมี
มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์ได้ การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะท าให้บุคลากรทุกคนรู้จกัหาความรู้  และน า
ความรู้มาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจดัการความรู้
จ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Continuous Learning) อยู่ตลอดเวลา เพราะการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองจะท าใหเ้ป็นคนท่ีมีโลกทศัน์และวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล รู้วา่ควรท าอะไร
ไม่ควรท าอะไรในช่วงเวลาไหน รับรู้ถึงขอ้ดีขอ้เสียจากการเลือกปฏิบติัในแนวทางใดทาง
หน่ึง ซ่ึงความสามารถต่าง ๆ เหล่าน้ีเองท่ีจะสะทอ้นถึงคุณค่า(Value) ของตวับุคคลใน
ฐานะของบุคลากรและจะท าให้มีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่คนอ่ืน นัน่ก็หมายความวา่เป็นผล
การปฏิบติังานท่ีดี และมีศกัยภาพในการท างานในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนต่อไป 
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การจดัการความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้
ความรู้ยงัคงอยู่ในองค์กรตลอดไปเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล1สูงสุดแก่
องคก์ร ส าหรับความรู้ซ่ึงจะน าไปสู่ระบบของการจดัการความรู้(Knowledge Management) 
และในขา้งตน้ผูด้  าเนินการวิจยัขอกล่าวถึงท่ีมาขอ้มูลและความรู้ของมนุษยท่ี์เป็นความรู้
แจง้ชดั (Explicit Knowledge) ไดถู้กบนัทึกและจดัท าไวใ้นรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตถึง
ปัจจุบนั เป็นจ านวนมาก มีทั้งในรูปแบบของหนงัสือ นิตยสาร วารสาร แผน่พบั ส่ิงตีพิมพ ์
ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ส่ือมลัติมีเดีย เวบ็ไซต์ Blog ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่จะกระจดักระจายอยู่
ทัว่ไป เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ สถาบนัการศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน องค์กร เวบ็ไซต ์
หรือเป็นของส่วนบุคคล ยากต่อการศึกษาค้นควา้เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ประกอบกับ
ความรู้ประเภทท่ีฝังลึกอยู่ในตวัมนุษยเ์อง (Tacit Knowledge) ก็สูญหายไปจ านวนมาก
เช่นกนั เน่ืองจากขาดวิธีการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  หากเราสามารถหาวิธีหรือมี
รูปแบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการรวบรวม
ความรู้ท่ีแจง้ชดั (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกท่ีอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) 
ท่ีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป ให้มารวมอยู่ในท่ีเดียวกนัไดแ้ลว้ จะท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ หรือตอ้งการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลและความรู้เดิมท่ีมี
อยู ่เพื่อน ามาพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นงานของตนเอง องคก์ร และเพื่อก่อให้เกิดเป็นความรู้
ใหม่ต่อไป และความรู้ทั้ งหมดก็จะไม่สูญหายเพราะมีระบบการจัดการความรู้ท่ีดี 
นกัวิชาการไดพ้ยายามสร้าง เคร่ืองมือการจดัการความรู้2ขององคก์ร (KM Tools) ข้ึนเป็น
จ านวนมาก (บูรชยั ศิริมหาสาคร และพดัชา กวางทอง , 2552,หน้า 152) อาทิ ฐานขอ้มูล
ความรู้ (Knowledge Bases) ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP : Community of Practice) เทคนิคการ
เล่าเร่ือง (Storytelling) การทบทวนหลงัการปฏิบติั (AAR: After Action Review) การ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Kaizen) สภากาแฟ (Knowledge Cafe') การประชุมทบทวนงาน 
(Retrospect) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) การ
จดัตั้งทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม (IQC 
: Innovation & Quality Circles) ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) การสับเปล่ียนงาน (Job 
Rotation) การยืมตวับุคลากรมาช่วยงาน ( Secondment ) เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Knowledge Forum) การบนัทึกความรู้ ดว้ย Weblog เป็นตน้  
ความส าคญัของปัญหา 

จากสภาพปัญหาของระบบงานการคลงั  หน่วยงานการคลงัเป็นหน่วยงานยอ่ยของ
องคก์รมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการขององคก์ร ท่ีมีความส าคญัยิง่หากเกิดปัญหาใน
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ระบบการบริหารจดัการหรือการปฏิบติังานและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากใน
ระบบการด าเนินงานขององคก์ร เพราะมีขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานในองคก์รทั้งหมด 
รวมถึงหน่วยงานภายนอก  ดงันั้น ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบงานการคลงัน้ีส่วนใหญ่ 
จะเกิดจาก ผูป้ฏิบติังานขาดความเขา้ใจและไม่มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัระบบงานการ
คลงัท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในเร่ืองของการท างาน   

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการความรู้ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยั
ราชภฎั  

2. เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฎั  
3. เพื่อประเมิน รูปแบบการจดัการความรู้ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราช

ภฎั  
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ดา้นประกรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน
การคลงั จ านวนรวม 110 คน เป็นกลุ่มประชากรตวัอยา่งรวมทั้งหมด 6 แห่ง ดงัต่อไปน้ีคือ 
มรภ. พระนคร  35 คน  มรภ.จนัทรเกษม 15 คน มรภ.สวนดุสิต 18 คน  มรภ.สวนสุนนัทา 
14 คน  มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 11 คน  มรภ.ธนบุรี 17 คน โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน
รวม  87  คน (โดยวธีิ  yamane) 

ดา้นเน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหาเป็นการศึกษา แยกออกเป็น 1) การก าหนดความรู้ 2) การ

แลกเปล่ียนความรู 3) การจดัเก็บความรู้ 4) การน าความรู้ไปใช ้
ดา้นตวัแปร 
ตวัแปรตน้   รูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ตวัแปรตาม ความรู้ระบบงานการคลงัเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 
 
 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
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สภาพและปัญหาการจดัการความรู้ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลัยราชภฎั  
หมายถึง การศึกษาถึงสภาพและปัญหาในการจดัการความรู้ระบบงานการคลงั ท่ีแฝงอยูใ่น
กระบวนการท างานในระบบงานการคลงั ท่ีเรียกวา่ ความส าคญัต่อ ปัจจยัความส าเร็จ (Key 
Enablers) ท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานส าหรับการจดัการความรู้ตามรูปแบบการจดัการความรู้ 
ระบบงานการคลงัขาดประสิทธิภาพ จนกลายเป็นปัญหาทั้งในอดีตท่ีผ่านมาโดยจะส่งผล
ต่ออนาคต ซ่ึงสภาพปัญหาเหล่าน้ีต้องมีการแก้ไขโดยการหารูปแบบหรือวิธีการท่ี
เหมาะสม กบัการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ซ่ึงเดิมรูปแบบการจดัการความรู้ มีอยู่
แลว้ เพียงแต่ยงัไม่ไดจ้ดัรูปแบบการจดัการความรู้ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดงันั้น หาก
น ารูปแบบการจดัการความรู้ในระบบงานการคลงั เขา้ไปใช ้ก็จะส่งผลใหบุ้คคลากรท่ีอยูใ่น
ระบบงานการคลงัไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของการจดัการความ รู้ ระบบงานการคลงั ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รราชภฏั ต่อไป 

การสร้างรูปบแบบการจดัการความรู้ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
หมายถึง การน าเอากระบวนการท างานของระบบงานการคลัง มหาวิทยาลัยราชภฏั ท่ี
เทียบเคียงกบัรูปแบบการจดัการความรู้ มาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงาน
การคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏั และเป็นรูปแบบท่ีเกิดจาก การศึกษากระบวนการท างาน
ของระบบงานการคลัง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความ  วารสาร และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาสรุปถึง องค์ประกอบ และสภาพปัญหาท่ีส าคัญต่อการพฒันา
รูปแบบการจัดการความรู้ ระบบงานการคลัง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้จัด
องคป์ระกอบของกระบวนการ การจดัการความรู้ท่ีส าคญั ท่ีมีอยูใ่นระบบงานเดิมแต่ไม่ได้
จดัระบบไว ้โดยน ามาจดัเป็นกระบวนการใหม่ ซ่ึงจะท าให้เกิด การพฒันาระบบการจดัการ
ความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏั แบ่งออกเป็น 7 องคป์ระกอบ 1. การ
ก าหนดความรู้  2. การแลกเปล่ียนความรู้ (การถ่ายทอดความรู้ระหวา่งบุคคลากร) 3. การ
จดัเก็บความรู้  4. การน าความรู้ไปใช ้ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ๆ ท่ีน ามาใชอ้ยูห่ลกั ๆ
อยู ่4 องคป์ระกอบ ในส่วนของ การจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั และมีองคป์ระกอบในกระบวนการน้ีอยูอี่ก 3 องคป์ระกอบ เช่น 1. การสร้างความรู้ 2. 
การแสวงหาความรู้ และ 3. การกระจายความรู้  ทั้ง 3 องคป์ระกอบน้ีถูกน ามาใชเ้ม่ือเทียบ
กบั 4 องค์ประกอบหลักแล้วการใช้มีความถ่ีในการใช้น้อยกว่าเพราะเก่ียวกับการหา
ประสบการณ์จากภายนอกองคก์รมาก กวา่ 
 การประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
หมายถึง การน ารูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงัในมหาวิทยาลยัราชภฏั โดย
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การเลือกองคป์ระกอบการจดัการความรู้ ท่ีใช้อยู่หลกั (ใช้แต่ยงัไม่ไดจ้ดัเป็นระบบ)  อยู ่4 
องคป์ระกอบ 1. การก าหนดความรู้ 2. การแลกเปล่ียนความรู้ 3. การจดัเก็บความรู้  4. การ
น าความรู้ไปใช้ น ามาพฒันาสร้างเป็นรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั เพื่อ
ทดลองใช้กับบุคลากรกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 7 ราย เพื่อประเมินผลความเข้าใจ และ
ความส าคญัของกระบวนการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ทั้ง 4 องค์ประกอบ ใน
ระยะเวลา 3 เดือน  
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากร  คือ ผูอ้  านวยการกองคลงั ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งระบบงานการคลงั 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6  แห่ง เพื่อตอบแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ ท่ีเก่ียวกับสภาพและปัญหาการจดัการความรู้  ระบบงานการคลัง ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั  

1กลุ่มประชากรตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ย 
1.1 กลุ่มตวัอยา่ง จากประชากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 6 มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 

87 คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 110 คน(โดยใชว้ธีิ Yamane) เพื่อส ารวจสภาพและปัญหา
การจดัการความรู้ระบบงานการคลงัในมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยใชแ้บบสอบถาม 
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง จากผูบ้ริหารระบบงานการคลงัจ านวน 6 คน จากผูบ้ริหารใน
ระดับ ผูอ้  านวยการกองคลัง ถึง อธิการบดี หรือผูไ้ด้รับมอบหมายจากผูบ้ริหาร จาก 6 
มหาวทิยาลยัราชภฏั โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
 1.3 กลุ่มตวัอยา่ง จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานการคลงั สายวิชาชีพ5 คน 
และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งระบบงานการคลงั สายวิชาการ 5 คน รวม 10  คน โดยใชแ้บบ
ประเมินผล รูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงัในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 1.4 กลุ่มตวัอยา่ง จากกลุ่มผูร่้วมการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งระบบงานการคลงั จ  านวน 7 
คน โดยใช้ 1) แบบประเมินความรู้ ก่อน และ หลงัการทดลอง จากผูร่้วมการทดลอง 2) 
แบบสังเกตการณ์ ระหวา่งการทดลอง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2.1 แบบสอบถามส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งระบบงานการคลงั เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 87 คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 110 คน 
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2.2 แบบสอบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแบบเจาะลึก เก็บขอ้กลุ่มตวัอย่าง จากผูบ้ริหาร
ระบบงานการคลงัจ านวน 6 คน จากผูบ้ริหารในระดบั ผูอ้  านวยการกองคลงั ถึง อธิการบดี 
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร จาก 6 มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 2.3 แบบตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้ ระบบงานการคลัง ส าหรับ
ผูเ้ ช่ียวชาญประเมินระดับความเหมาะสม ของ รูปแบบ เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จาก
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานการคลงั สายวิชาชีพ5 คน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง
ระบบงานการคลงั สายวิชาการ 5 คน รวม 10  คน โดยใช้แบบประเมินผล รูปแบบการ
จดัการความรู้ ระบบงานการคลงัในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2.4 แบบประเมินองคค์วามรู้ ท่ีมาจากการทดลองใช ้การพฒันารูปแบบการจด้การ
ความรู้ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ประเมินก่อนและหลงัทดลอง เก็บขอ้มูล
กลุ่มตวัอยา่ง จากกลุ่มผูร่้วมการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งระบบงานการคลงั จ  านวน 7 คน โดยใช ้
1) แบบประเมินความรู้ ก่อน และ หลังการทดลอง จากผูร่้วมการทดลอง 2) แบบ
สังเกตการณ์ ระหวา่งการทดลอง 

2.5 แบบสังเกตการณ์ระหวา่งการทดลอง เก็บขอ้มูลกลุ่มกลุ่มตวัอย่าง จากกลุ่มผู ้
ร่วมการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งระบบงานการคลงั จ  านวน 7 คน โดยใช ้1) แบบประเมินความรู้ 
ก่อน และ หลงัการทดลอง จากผูร่้วมการทดลอง 2) แบบสังเกตการณ์ ระหวา่งการทดลอง 

ตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั 

2.1 ร่างรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
2.2 ตรวจสอบร่างรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยั

ราชภฏั โดยผูเ้ช่ียวชาญในสายวชิาการและสายวชิาชีพ 
ตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยั

ราชภฏั 
กรอบการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏ  อยู่ในรูปแบบของ The one-group pretest – posttest Design  
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O1 แทน การประเมินก่อนทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้กบักลุ่มทดลอง 
 
 X แทน รูปแบบการจัดการความรู้ ตามกรอบทดลองใน 4 กระบวนการ** 
O2 แทน การประเมินหลงัทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้กบักลุ่มทดลอง 

โดยก าหนดกรอบการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ระบบงานการ 
**  ท่ีทดลอง มี  4 กระบวนการ ดงัน้ี1. การก าหนดความรู้ (Knowledge Identification)2. 
การแลกเปล่ียนความรู้ (การถ่ายทอดความรู้) (Knowledge Trandter)3. การจดัเก็บความรู้  
(Knowledge Storage)4. การน าความรู้ไปใช ้ (Knowledge Utilization) 
3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การใช้สถิติ nonparametric statistics แบบ The Sign test เพื่อพิจารณาเคร่ือง
หมายความแตกต่าง (Sign + และ Sign -) ของขอ้มูลระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง  

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ระบบงานคลัง ใน
มหาวิทยาลยัราชภฎั ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาประชากร จ านวน  87 คน ผูศึ้กษาได้
แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหา การจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏั  
 ผลจากแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแบบเจาะลึก เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปและความเห็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเน้นเร่ือง เป็น
แนวทางในการด าเนินการ การจดัการความรู้ ในหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ใหบุ้คลากร เพิ่มสมรรถนะในดา้นความรู้ประสบการณ์ใหก้บับุคลากรในสายงานต่าง ๆ 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพทัว่ไป การจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั 
 
 
 
 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  ตวัแปรทดลอง  หลงัทดลอง 

        O1           X           O2 
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สรุปผลรายการท่ีส ารวจภาพรวม ความเขา้ใจ ความส าคญั 

ในกระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 4 ดา้น  

 
S.D

. 
ระดบั  

 
S.D

. 
ระดั
บ 

การก าหนดความรู้ 3.80 .74 ปาน
กลาง 

4.12 .58 มาก 

การแลกเปล่ียนความรู้ (การถ่ายทอด
ความรู้) 

3.90 0.7
0 

ปาน
กลาง 

4.12 .58 มาก 

การจดัเก็บความรู้ 3.99 .76 ปาน
กลาง 

4.24 .57 มาก 

การน าความรู้ไปใช ้ 4.04 .74 มาก 4.29 .53 มาก 

 สรุปผลความความเขา้ใจในกระบวนการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่
การใหค้วามส าคญัต่อรูปแบบการจดัการความรู้ขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก  
 ตอนท่ี 2 ผลการสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั โดยผูเ้ช่ียวชาญในสายวิชาการและสายวิชาชีพ รวม 10 คน เป็นการน าขอ้มูลจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและผลการวิจยัใน ตอนท่ี 1 มาร่างเป็นรูปแบบการจดัการความรู้ 
ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏั  เพื่อการทดลองใน 4 เร่ือง พร้อมปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งต่าง ดงัน้ี DP

U
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 ภาพท่ี 1  รูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
  ผลจากการประเมินและแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบ ทั้ง 10 
ท่าน มีความเห็น อยูใ่นระดบั ตั้งแต่ความเหมาะสมมาก  ถึง ความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ การจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั กบักลุ่มทดลองในการพฒันาความรู้และประสบการณ์ของความรู้
ทางด้านการบญัชี  ด้านงบประมาณ  ด้านการเงิน  ด้านพสัดุ (ทรัพยสิ์น) ด้วยการหาค่า
เคร่ืองหมาย Sign test แลว้ทั้ง 4 ดา้นมีค่าเปล่ียนแปลงจากการวดัความรู้ก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลองมีค่าเป็น บวก (+) ทั้ง 7 คน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
ความรู้ท่ีทดลองผา่นรูปแบบ การจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ผลจากการสังเกตการณ์การทดลองรูปแบบ การจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั จากกลุ่มการทดลอง 7 คน จากแบบสังเกตการณ์การน าขอ้มูลจาก
แบบสังเกตการณ์ทดลอง รูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราช
ภฏั จากผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง 7 คน โดยสามารถสรุปผลไดด้งัภาพ 2 รูปแบบการจดัการ
ความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฏั น้ี 
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ภาพท่ี 2 กราฟเปรียบเทียบส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงในความเขา้ใจถึงการเรียนรู้ใน

รูปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฏั จากสังเกตทดลอง 
 
อภิปรายผล 

บทสรุปน ามาสู่การแก้ปัญหา ระหว่างการทดลองรูปแบบการจัดการความรู้ 
ระบบงานการคลงั ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ให้ผ่านไปไดด้ว้ยดี คือการอธิบายถึงผลดีท่ีได้
จากการใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ในมหาวทิยาลยัราชภฏั ซ่ึงจะท าให้
ผูร่้วมการทดลองมีความรู้ประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน และลดข้อผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบัการท างานในหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบอยู่ ซ่ึงเป็นงานเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน
การคลงั และเม่ือมีการทดลองเสร็จส้ินลงไป ผลท่ีไดก้็เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวใ้นเร่ือง
ของความรู้และประสบการณ์ท่ีจะใชใ้นการท างาน รวมทั้งความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนท่ีเขา้
ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั  
 จากผลการทดลองในคร้ังน้ี ท าให้ไดผ้ลตามวตัถุประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของดาเวนพอร์ต (Davenport, 1998) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับนอลลิดจ์เวอร์เคอร์ว่า 
เน่ืองจากความรู้เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า องค์การจึงควรให้มีกลุ่มบุคคลท าหน้าท่ีดึงดูด
เอาความรู้จากผูท่ี้มีความรู้แลว้น าไปสร้างเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างมีระบบ เพื่อจะได้
เก็บรักษาและท าการปรับปรุงแกไ้ขไดต้ลอดเวลา สร้างสถานการณ์และโอกาสให้มีการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างาน และการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ส่วน
แนวคิดของ Michael j.Marquardt (1996)ในเร่ืองของกระบวนการพฒันาไปสู่การเป็น

% 

ข้อท่ี 
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องคก์รแห่งการเรียนรู้ ระบบย่อยดา้นความรู้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอ านวย  เถา
ตระกูล (2550 ) ดว้ยรูปแบบหลกัของการบริหารความรู้และรูปแบบย่อยอีก 13 รูปแบบ 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ส่ิงท่ีได้เพิ่มเติมอีก คือ คู่มือการ
ปฏิบติังานระบบงานการคลงั ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานการคลงั (การเบิกจ่าย)  เพื่อให้ใช้
เป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 
ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์ร 
 จากผลการวจิยั โดยการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั คร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงสภาพขององค์ประกอบในการปฏิบติังาน ตาม
รูปแบบการจดัการความรู้ ท่ีจะช่วยท าให้ประสบความส าเร็จกรณีน ารูปแบบการจดัการ
ความรู้ ไปประยุกตใ์ช ้ ท่ีนอกเหนือจากองคป์ระกอบการจดัการความรู้ ระบบงานการคลงั 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบไปดว้ย  ระบบงานท่ีจะด าเนินการประยุกตใ์ชก้บัองค์กร
การเตรียมบุคลากรเพื่อให้มีความเขา้ใจ ความรู้ เห็นความส าคญั และความพร้อม    สร้าง
แรงจูงใจเช่นรางวลัผลตอบแทนขวญัและก าลงัใจในดา้นอ่ืน ๆ   เตรียมสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และงบประมาณ   ผูบ้ริหารมีการสนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตามผล เป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาองคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในระบบงาน ท่ีถูก
น ามาใช้ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงพฒันาถึงองค์ประกอบท่ีถูกน ามาใช้ ณ ระดบัใด และผลท่ี
เกิดข้ึนในระดบัต่าง ๆ มีการเปล่ียนหลงัจากน าองคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จ
ในระบบงาน มีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งไร 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจดัการความรู้ ระหวา่งหน่วยงานของภาครัฐ 
และภาคเอกชน ถึงผลการเปล่ียนแปลงหลงัจากมีการน าเอารูปแบบการจดัการความรู้ ไปใช ้
ซ่ึงมีขอ้แตกต่างท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัระหวา่งภาครัฐและเอกชนท่ีจะท าใหมี้ความแตกต่างกนั
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขในความแตกต่างกนัใหมี้ความใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 
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ความพงึพอใจในการบริหารงานพสัดุทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานพสัดุของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 

 
บุญสุดา   แก้วกระจาย 

 
บทคัดย่อ 
    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารงาน
พัสดุ ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารงาน
พสัดุในส่วนราชการสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 11 หน่วยงาน 
รวมจ านวน 120 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผล
การศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ปฏิบติังานในหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ี
พสัดุ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานพสัดุต ่ากวา่ 5 ปี และส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการสังกดั
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารงาน
พสัดุ และระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุของบุคลากรส่วนใหญ่โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า มีตวัแปร 3 ตวั ท่ีมีประสิทธิภาพของ
การพยากรณ์ โดยมีปัจจยัดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานพสัดุ การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่าความพึงพอใจใน
การบริหารงานพสัดุท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานพสัดุ  ประกอบดว้ยปัจจยัจูง
ใจ จ านวน 1 ดา้น คือ ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และปัจจยัเก้ือหนุน จ านวน 2 ด้าน คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบติังาน  
เงินเดือนและสวสัดิการในการปฏิบติังาน โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการ
วิจยัในคร้ังน้ีจึงท าให้ทราบว่า ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผล และไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุ ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานพสัดุมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุ  ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  องคก์าร 
               บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
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บทน า 
1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

     การบริหารเป็นศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และยอมรับเก่ียวกับ
ธรรมชาติของมนุษย ์อน่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่กิจกรรมทุกอยา่งจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
บริหารอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อเป็นการจดัและน าการท างานเขา้สู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ไม่ว่าจะ
เป็นวงการรัฐบาล วงการธุรกิจ หรือในเร่ืองของการท างานในสาขาใดสาขาหน่ึงยอ่มตอ้งมี
ขอบข่ายของผลผลิต กระบวนการและการใช้ทรัพยากรทั้งส้ิน  (กิตติมา ปรีดีดิลก,2529:4 
อา้งถึงในเมตตา โสตะ,2548:1)  
           การบริหารยุคใหม่เช่ือว่าบุคคลากรในองค์การจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ 
และศกัยภาพ การท างานในองค์การจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือผูป้ฏิบติังานมีความพึง
พอใจในการท างาน มีความสุขในการด ารงชีวิตอยู่ในองค์การ และไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้ริหารและเพื่อนสมาชิก ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งมีการสร้างขวญัและก าลงัใจให้พนกังานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองค์การ รักองค์การ และ
ตอ้งการอยูก่บัองคก์ารนั้นนานๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (พะยอม วงศส์ารศรี
,2545:5 อา้งถึงในศศิธร รุ่งเรืองผล,2548:2)   

     องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหน่ึง ท่ีมีขนาดใหญ่ โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบทัว่ทั้งจงัหวดั มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
ส่วนราชการในสังกดัจ านวน 11 หน่วยงาน ในแต่ละปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมาไดจ้ดัสรรงบประมาณ ให้กบัส่วนราชการในสังกดั เพื่อน าไปบริหาร
จดัการในภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยมุ่งให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์แห่งสาธารณะให้มากท่ีสุด จึงได้มีค  าสั่งมอบหมายงานให้
เจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีพสัดุและมอบหมายงานให้หวัหนา้หน่วยงาน
ต่างๆ ซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดบัผูอ้  านวยการ เพื่อปฏิบติังานในต าแหน่งหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
พสัดุอีกต าแหน่งหน่ึง โดยมีหน้าท่ีด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง ควบคุมดูแล เก็บรักษาวสัดุ 
ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืนๆ ให้เป็นไปอย่างประหยดั คุม้ค่า  เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในรอบปีท่ีผา่นมามีหน่วยงานจากองคก์รอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ ส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเข้าท าการตรวจสอบการปฏิบติังาน  โดยมกัจะมุ่งเน้นเข้าตรวจสอบ
กระบวนการบริหารงานพสัดุและตั้งข้อสังเกตในการปฏิบติังาน เม่ือเกิดปัญหามกัจะ
เพ่งเล็งไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางพสัดุ กล่าวคือต าแหน่งเจา้หน้าท่ีพสัดุ และ
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หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเป็นล าดบัแรก โดยไม่ไดพ้ิจารณาศึกษาปัญหาหรือองคป์ระกอบดา้น
อ่ืนๆ   

     ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุ 
เพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเสนอต่อผูบ้ริหารเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการก าหนด
แนวทาง การปรับปรุง แกไ้ข พฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุของขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
           2.1  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุ  ของขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
           2.2  เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการบริหารงานพสัดุ  ของขา้ราชการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
           2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพสัดุของ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1  ประชากร 
               ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
บริหารงานพสัดุในส่วนราชการสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา รวม 11 
หน่วยงาน จ านวน 120  คน (ส ารวจเม่ือ 30 กนัยายน 2554)  ดงัน้ี 
    1) ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   จ านวน     12        คน 
    2) กองกิจการสภา     จ านวน       4        คน 
    3) กองแผนและงบประมาณ    จ านวน       5       คน 
     4) กองคลงั      จ านวน       4        คน 
     5) กองช่าง      จ านวน       4        คน 
                 6) กองสาธารณสุข     จ านวน       3        คน 
                 7) กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ    จ านวน       5        คน 
                 8)  กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน       2        คน 
                 9)  กองพสัดุและทรัพยสิ์น    จ านวน      11       คน 
    10)  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  จ านวน      68       คน 
                 11)  หน่วยตรวจสอบภายใน    จ านวน        2       คน       
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2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 
   2.1   ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าการวจิยัเพื่อเป็น

กรอบแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
               2.2  สร้างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาจากแนวทางในการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อพิจารณาและแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
    2.3  ท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
               2.4 ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Pretest) โดยน าแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแลว้ไปท าการทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่คนในกลุ่มท่ีตอ้งการ
ศึกษา แต่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั จ านวน 30 ราย  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของผูต้อบ
ค าถาม แลว้น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอรนบาค (Cronbach   Alpha Coefficient) เพื่อ
ทดสอบความเท่ียงตรงของขอ้มูล การประเมินค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือวิจยั จะประเมิน
จากค่า 0 ถึง +1 ค่าความเท่ียงท่ีเขา้ใกล ้0 แสดงวา่เคร่ืองมือมีความเท่ียงท่ีต ่า ส่วนค่าความ
เท่ียงท่ีเขา้ใกล ้1  แสดงวา่เคร่ืองมือมีความเท่ียงสูง ซ่ึงเคร่ืองมือทัว่ๆไปควรมีค่าความเท่ียง
อยูท่ี่ 0.80 ข้ึนไป (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550 : 232)  และจากการทดสอบความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอรนบาคของแบบสอบถามรวมทั้งฉบบั 
0.947 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเท่ียงสูง 
3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  จ  านวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 4  ตอน ไดแ้ก่ 
    ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล  เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานพสัดุ  ประสบการณ์
ในการท างาน  หน่วยงานท่ีสังกดั    
    ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุ 
ประกอบดว้ย    ปัจจยัจูงใจ จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน  ดา้นความรับผิดชอบ  และ
ปัจจยัเก้ือหนุน จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นสภาพการท างาน  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ใชแ้บบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  
               ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
พสัดุของขา้ราชการ  ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  
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    ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารงานพสัดุ 
เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question)  
4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
               4.1 จ  าแนกขา้ราชการในส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารงานพสัดุ 
รวม 11 หน่วยงาน จ านวน 120  คน โดยวิธีเจาะจงประชากร ไดแ้ก่ ส านกัปลดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั,กองกิจการสภา,กองแผนและงบประมาณ,กองคลัง,กองช่าง,กอง
สาธารณสุข,กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม,กองพสัดุ
และทรัพยสิ์น,กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน  

   4.2 ด าเนินการแจกแบบสอบถามตามหน่วยงานจนครบตามจ านวน 120  คน 
               4.3 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 120 คน แลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและรวบรวมจดัระเบียบขอ้มูลจนครบตามจ านวนก่อนน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ   
5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
    5.1 วเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ระดบัความพึงพอใจในการบริหารงาน
พสัดุและระดับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่  ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)              
    5.2 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุโดยใชส้ถิติ
เชิงอนุมาน เพื่อค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression)  
   
ผลการวจัิย 
1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล 

   ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.70 มีอายุ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.20 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 ปฏิบติังานในหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  
จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 89.20  มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานพสัดุต ่ากวา่ 5 ปี 
จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 และส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการครูสังกดักองการศึกษา 

DP
U



 448 

ศาสนาและวฒันธรรมโดยไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีเจา้หน้าท่ีพสัดุ จ  านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.70 
2  การวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุ 
               เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุ
โดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย  ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และ
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยน าเสนอในรูปแบบของขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุทุกดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบวา่ ดา้นความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียความส าคญัเป็น
อนัดบัแรก (x̄    = 4.25) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ
ตามล าดบั  
3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุ 
               เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุ
ของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม จ าแนกเป็น ความ
ประหยดั จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณ  ความคุม้ค่า จ  านวน 3 ดา้น คือ ดา้นการ
พิจารณาวิธีการจดัหา ด้านการจดัท าสัญญาหรือขอ้ตกลง ดา้นการตรวจรับ และการเกิด
ประโยชน์สูงสุด จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นการลงบญัชี/ทะเบียนพสัดุ ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ 
โดยน าเสนอในรูปแบบของขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุของ
ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือแยกการ
พิจารณาปรากฏวา่ความประหยดั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  (x̄    = 3.87)   ความคุม้ค่าอยูใ่น
ระดบัมาก (x̄    = 4.02)  การเกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ในระดบัมาก (x̄    = 3.87) และเม่ือ
พิจารณาความส าคญัเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจดัท าสัญญาหรือข้อตกลง มีค่าเฉล่ีย
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรก  (x̄    = 4.17) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการตรวจรับ 
ดา้นการลงบญัชี/ทะเบียนพสัดุ ดา้นการพิจารณาวิธีการจดัหา ดา้นงบประมาณ และดา้น
การจ าหน่ายพสัดุตามล าดบั 
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4  การทดสอบสมมติฐาน 
          เป็นการทดสอบความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุในแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ตามตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 : แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณของความพึงพอใจในการบริหารงาน 
      พสัดุท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุ 
 
             ตัวแปรพยากรณ์                                        B      Std. Error  Beta      t       P-value                                     
 
1. Constant                                                        0.196       0.316       -        0.622    0.535       
2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานในการปฏิบติังาน           0.101       0.071    0.117   1.427    0.156 
3. ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน     0.192      0.079    0.189* 2.427    0.017 
4. ปัจจยัดา้นสภาพการท างานในการปฏิบติังาน   -0.083      0.068   -0.094  -1.210    0.229 
5. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล              0.405      0.085   0.344** 4.790    0.000 
    ในการปฏิบติังาน 
6. ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ                     0.351      0.057   0.474** 6.145    0.000 
    ในการปฏิบติังาน 
7. ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี                   -0.017       0.056   -0.021   -0.297   0.767 
   การงาน 
 
R    =   0.798    
R  Square                        =   0.636       
   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั     0.01  **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   0.05 
 
                จากตารางท่ี 1 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
บริหารงานพสัดุท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุดว้ยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากบั .798 และค่าสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ (R Square)  มีค่าเท่ากบั 0.636 โดยความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุ
สามารถอธิบายความผนัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุไดร้้อย
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ละ 63.60  ส่วนค่าความคลาดเคล่ือนซ่ึงมาจากปัจจยัอ่ืนๆ เท่ากบั 36.70  โดยตวัแปรท่ีมี
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ประกอบด้วย 3 ตวัแปร คือ  ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการปฏิบติังาน เงินเดือนและสวสัดิการในการ
ปฏิบติังาน 
     เม่ือพิจารณาจากค่า  P-value   พบว่ามีตวัแปรอิสระคือความพึงพอใจในการ
บริหารงานพสัดุ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามคือประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และระดบั 0.05 
  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1 อภิปรายผล          

     1.1 ผลการศึกษาขอ้มูลความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุโดยภาพรวม 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการบริหารงานพสัดุอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ความพึงพอใจดา้นความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาณี 
จินดาหลวง (2550)   

     1.2 ผลการศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุโดยภาพรวม พบวา่
บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีระดบัประสิทธิภาพในดา้นการจดัท าสัญญาหรือขอ้ตกลงอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สันติ ลยางกรู (2550)  
     1.3 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุของ
ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลในการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการในการปฏิบติังาน โดยถือเป็นตวัแปร
ท่ีมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ  61.70 (adj R.2 =0.617) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
จะช่วยเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ด้านสภาพการท างาน และ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ทั้งนี้เน่ืองจาก ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุส่วนใหญ่สังกดักองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมซ่ึงเป็นบุคลากร
ทางการศึกษาด ารงต าแหน่งขา้ราชการครู ปฏิบติังานในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 58 แห่ง ซ่ึงต าแหน่งขา้ราชการครูเป็นต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ มีโอกาสในความ
เจริญก้าวหน้าสูง ข้าราชการครูดังกล่าวได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้า ท่ีพัสดุมี
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ประสบการณ์ในการปฏิบติังานพสัดุต ่ากว่า 5 ปี โดยต าแหน่งเจา้หน้าท่ีพสัดุเป็นเพียง
ต าแหน่งหน้าท่ีเสริมเท่านั้น ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ ณิชานนัท์  เพ็ญศรี (2554) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในการปฏิบติังานและปัจจยัด้านนโยบายและการ
บริหารงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
2 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 
       จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการบริหารงานพัสดุท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ท าให้ทราบวา่ ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน
พสัดุของบุคลากร ทั้งน้ีเพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานพสัดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหค้วามสนใจในการส่งเสริมในปัจจยัดา้นต่างๆ ซ่ึงผล
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสูงสุดและผูบ้ริหาร
ควรใหค้วามส าคญั คือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่ึงได้
ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี  
                  2.1 ด้านเงินเดือนและสวสัดิการในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรจดัระบบ
สวสัดิการภายในหน่วยงานเพื่อให้เอ้ือประโยชน์กบับุคลากรให้มากท่ีสุด เช่น จดัระบบ
หรือหลกัเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
การพิจารณาโบนสัให้เกิดความเท่ียงธรรมโดยใชผ้ลการปฏิบติังานเป็นองคป์ระกอบหลกั
ในการพิจารณา จดัหาท่ีพกัท่ีอาศยัให้กับบุคลากรท่ีมีรายได้น้อย จดัตั้ งกองทุนส ารอง
จ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูป่้วยนอก จดัตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาส าหรับ
บุตรขา้ราชการ 
       2.2 ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานให้
บุคลากรปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการ
ท างาน ควรมีการกระจายงานท่ีมีความเส่ียงให้บุคลากรปฏิบติัอยา่งเสมอภาคกนั และควร
ใหค้วามส าคญักบังานทุกงานอยา่งเท่าเทียมกนั 
        2.3 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารควรจดั
กิจกรรมสัมพนัธ์เพื่อสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ในการท างาน ส่งเสริมให้บุคลากรใน
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หน่วยงานมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกูลกันในการท างาน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความ
ผกูพนัและมีมิตรภาพท่ีดีต่อกนั   
                  2.4 ผูบ้ริหารควรส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
พสัดุให้มีการเรียนรู้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และบุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านพสัดุ ตอ้งหมัน่
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั  อนั
จะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมและพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานภายใน
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
                  2.5 ผูบ้ริหารควรมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานพสัดุอยา่งเขม้งวดเพื่อ
ช่วยลดปัญหาขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน อีกทั้งควรทบทวนกระบวนการหรือขั้นตอน
การจดัหาใหมี้ความคล่องตวัเพื่อลดปัญหาความล่าชา้ หรือความซ ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน                
3  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยในคร้ังต่อไป  
                      3.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจปัจจยัด้านอ่ืนๆแบบองค์รวม ท่ีสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
                 3.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ของ
ขา้ราชการภายในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบศกัยภาพการท างานของขา้ราชการในภาพรวม 
และน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเปรียบเทียบวา่สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
                 3.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการท างาน  การแบ่งโครงสร้างการบริหาร การติดตามและประเมินผลการ
ท างาน และน าผลการศึกษาท่ีได้ไปพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรใน
องคก์รใหมี้มาตรฐานมากยิง่ข้ึน 
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การรับรู้ของลูกค้าทีม่ีต่อคุณค่าตราสินค้าในร้านกาแฟตราท้องถิ่น จังหวดัเชียงใหม่ 
 

พงศ์ศิริ ค าขันแก้ว  
ฐติกุล ไชยวรรณ์  

 
บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตรา 
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 500 คน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.854 สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) และ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
  ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อคุณค่าตราสินค้าในร้านกาแฟตรา
ทอ้งถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียระหว่าง 4.36 - 4.18 คือ การรับรู้
คุณภาพของตราสินคา้ ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และการรู้จกั
ตราสินคา้ ตามล าดบั และการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตรา
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ แตกต่างกัน เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยพบว่ากลุ่มอาชีพ
พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน และกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้สูงกวา่กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 
ค าส าคัญ: การรับรู้, คุณค่าตราสินคา้, ร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน 
 
บทน า 
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ธุรกิจร้านกาแฟสดมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และมีการแข่งขนัของธุรกิจในระดบัสูง โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนธุรกิจร้านกาแฟเป็น
หน่ึงในสามของประเทศ (วีระศกัด์ิ รอดสุวรรณ, 2554) ปัจจุบนัธุรกิจร้านกาแฟสดใน
จงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนประมาณ 40 - 50 ร้าน สามารถจดัประเภทเป็นธุรกิจร้านกาแฟสด
ระดบัตราสินคา้ทอ้งถ่ิน (Local Brand) อาทิ ร้านกาแฟวาวี ร้านกาแฟดอยช้าง ร้านกาแฟ
ดอยตุง และร้านกาแฟม่ิงมิตร เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟตราสินค้าระดับโลก 
(Global Brand) จากต่างประเทศท่ีเปิดสาขาในประเทศไทย อาทิ สตาร์บคัส์ เป็นตน้ (ยุพา
วดี บุริมสิทธิพงษ,์ 2549)  จากสภาพการแข่งขนัท่ีสูงมากของธุรกิจร้านกาแฟสดในจงัหวดั
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เชียงใหม่ไดมี้ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดให้ความส าคญัต่อการสร้างตราสินคา้ เน่ือง
ดว้ยคุณค่าตราสินคา้ช่วยใหอ้งคก์รธุรกิจมีตน้ทุนทางช่องการจดัจ าหน่ายลดลง อีกทั้งคุณค่า
ตราสินคา้จากมุมมองของลูกคา้ช่วยให้การส่ือสารทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(Keller, 1993) ดงันั้นคุณค่าตราสินคา้สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของสินคา้ใน
ตลาดไดอี้กดว้ย (Atilgan, Aksoy and Akinci, 2005) 

คุณค่าตราสินค้าเป็นมิติท่ีมีความหลากหลาย โดยแนวคิดคุณค่าตราสินคา้ของ 
Aaker (1991) และ Keller (1993) เป็นแนวคิดท่ีนักวิจยัและนกัวิชาการน าไปศึกษาใน
บริบทการศึกษาทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนัในหลายประเทศ ทั้งธุรกิจสายการบิน ธุรกิจบริการ
การขนส่ง ธุรกิจเส้ือผา้ และธุรกิจเคร่ืองด่ืม อาทิ งานวิจยัของ  Yoo, Donthu and Lee 
(2000); Atilgan, Aksoy and Akinci (2005); Pappu, Quester and Cooksey (2006); Davis, 
Golicic and Marquardt (2009); Tong and Hawley (2009) ; Chen and Tseng (2010) และ 
Lee and leh (2011) ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเห็นความส าคญัของการศึกษาการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ และความแตกต่างของ
ระดับการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อคุณค่าตราสินค้า ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการต่อธุรกิจร้านกาแฟในจงัหวดัเชียงใหม่
โดยสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใช้ในการพฒันาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มุมมองของ
ลูกคา้ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตรา
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตรา
สินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ในดา้นขอบเขตการศึกษา งานวจิยัน้ีสนใจศึกษาตวัแปรองคป์ระกอบคุณค่าตรา 
สินคา้จากมุมมองของลูกคา้ ในประเด็นของ การรู้จกัตราสินคา้ ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ 
การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่วนประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี
คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง ผลต่างระหวา่งความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ และการรับรู้
ถึงการตอบสนองของตราสินคา้ต่อลูกคา้ ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 2. การรู้จกัตราสินคา้ หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัของร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ของลูกคา้ โดยลูกคา้จะมีการประเมินขอ้มูล และสร้างทศันคติโดยรวม
ต่อตราสินคา้นั้นข้ึนในความทรงจ า 
 3. ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ หมายถึง คุณลกัษณะของร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน 
และคุณประโยชน์ต่อลูกคา้ท่ีเช่ือมโยงความทรงจ าของลูกคา้เขา้กบัร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่  
 4. การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ หมายถึง การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และ
สินคา้ของลูกคา้ต่อร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่งผลใหเ้กิดคุณค่าตราสินคา้  

5. ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความยดึมัน่ในตราสินคา้ ความพึงพอใจ 
และทศันคติเชิงบวกของลูกคา้มีต่อร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 6. ร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน หมายถึง ร้านกาแฟสดซ่ึงเปิดด าเนินกิจการในจงัหวดั
เชียงใหม่  มีเคร่ืองด่ืมกาแฟสดเป็นผลิตภณัฑ์หลกั และมีผลิตภณัฑ์กาแฟในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงมีเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนจ าหน่ายดว้ย  
 
สมมติฐานในการวจัิย 

งานวจิยัน้ีพฒันากรอบความคิดในการวิจยั (ภาพท่ี 1) จากแนวคิดคุณค่าตราสินคา้
ของ Aaker (1991, 1996) และ Keller (1993) รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาพฒันา
เป็นตวัแปรคุณค่าตราสินคา้ รวมถึงมีการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่า
ตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดงันั้นการวิจยัน้ี
มีการก าหนดสมติฐานในการวิจยั คือ ค่าเฉล่ียการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ใน
ร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน แตกต่างกัน จ  าแนกตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอสิระ 

 นกัเรียน / นกัศึกษา 

 กลุ่มคนท างานบริษทั /         
องคก์รเอกชน 

 กลุ่มคนท างานราชการ /
รัฐวสิาหกิจ 

ตัวแปรตาม 

 การรู้จกัตราสินคา้  
 ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้  
 การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้  
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการ
วจิยัถูกรวบรวมจากแนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน
ในจังหวดัเชียงใหม่ เ น่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ของตวัแปรคุณค่าตราสินคา้จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจัย จ  านวน 500 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
(Comrey and Lee, 1992 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของร้าน
กาแฟตราทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนท างาน ร้อยละ 80 
และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 20 ดังนั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างให้
สอดคล้องกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน คือ กลุ่มคนท างาน 400 คน 
และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling Method)  
 
เคร่ืองมือในการวจัิย 
 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีไดรั้บการพฒันาจากแนวความคิด
คุณค่าตราสินค่าในมุมองของลูกคา้ของ Aaker (1991, 1996) และ Keller (1993) โดย 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป โดยขอ้ค าถามเป็นมาตรวดั 
แบบส ารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 คุณค่าตราสินคา้ โดยปรับปรุงขอ้ค าถามจาก 
แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีขอ้ค าถามมีลกัษณะปลายปิด ใชม้าตราวดัประเมินผล 
ค่า 7 ระดบั (7 Points Likert Scale) โดย 7 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และ 1  
คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (Jalivand, Samiei and Mahdavinia, 2011) จากการ 
ค านวนขอ้ค าถามคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 ดา้น ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาค (Cronbach  
Coefficient Alpha) คือ 0.854 ซ่ึงแสดงวา่มีค่าระดบัความเช่ือถือได ้(Reliability) ค่อนขา้ง 
สูง กล่าวคือขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัตวัแปรค่อนขา้งสูง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีผูว้จิยัใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การ 

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD  

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั โดยตวัแปรท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีแบ่งเป็นตวัแปรคุณค่าตราสินคา้ทั้งหมด 4 ตวัแปร และมีองคป์ระกอบของตวัแปรยอ่ย 17 
ตวัแปร ซ่ึงมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.764 ถึง 0.972 

ส าหรับเกณฑใ์นการใหค้่าเฉล่ียแปลความหมายระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
แปลความหมายเป็น 7 ระดบั (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกัด์ิ อุดมศรี, 2541) ดงัน้ี 
 

6.143 – 7.000 หมายถึง รับรู้ มากท่ีสุด 
5.286 – 6.142 หมายถึง รับรู้ มาก 
4.429 – 5.285 หมายถึง รับรู้ ค่อนขา้งมาก 
3.572 – 4.428   หมายถึง รับรู้ ปานกลาง 
2.715 – 3.571 หมายถึง รับรู้ ค่อนขา้งนอ้ย 
1.858 – 2.714 หมายถึง รับรู้ นอ้ย 

    1.000 – 1.857 หมายถึง รับรู้ นอ้ยท่ีสุด 
 
ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
  ขอ้มูลจากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเพศ
หญิงในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั (51.60 %:48.40 %) ส่วนใหญ่มีอายุในช่วงไม่เกิน35 ปี (75.40 
%) อาชีพเป็นกลุ่มคนท างานบริษทั/องคก์รเอกชน (58.00 %) และส่วนใหยมี่รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001 – 15,000 บาท (25.60 %)  
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ตารางที ่1 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละจ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป (n = 500) จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 258 51.60 
 หญิง 242 48.40 
 รวม 500 100.00 

อายุ ไม่เกนิ 25 ปี 198 39.60 
 25 ถึง 35 ปี 179 35.80 
 36 ถึง 45 ปี 74 14.80 
 46 ถึง 55 ปี 35 7.00 
 55 ปี ขึน้ไป 14 2.80 
 รวม 500 100.00 

อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา 100 20.00 
 บริษัท / องค์กรเอกชน 290 58.00 
 ข้าราชการ / รัฐวสิาหกจิ 110 22.00 
 รวม 500 100.00 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 5,000 บาท 40 8.00 
 5,000 ถึง 10,000 บาท 90 18.00 
 10,001 ถงึ 15,000 บาท 128 25.60 
 15,001 ถงึ 20,000 บาท 98 19.60 
 20,001 ถงึ 25,000 บาท 66 13.20 
 25,000 ขึน้ไป 78 15.60 
 รวม 500 100.00 

ผลการวเิคราะห์ระดับการรับรู้ของลูกค้าทีม่ีต่อคุณค่าตราสินค้า  
 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อคุณค่าตราสินค้า (ตารางท่ี 2 )  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
เรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ ( ̅= 4.36) ความเช่ือมโยงต่อ
ตราสินคา้ ( ̅= 4.30) ความภกัดีต่อตราสินคา้ ( ̅= 4.29) และการรู้จกัตราสินคา้ ( ̅= 4.18) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อ 
     คุณค่าตราสินค้า  

ตัวแปรการรับรู้ของลูกค้าทีม่ีต่อคุณค่าตราสินค้า  ̅ S.D. แปลผล 

1. การรู้จักตราสินค้า 4.18 1.12 ปานกลาง 

การจดจ าตราสินค้า 4.16 1.33 ปานกลาง 
การระลกึถึงตราสินค้า 4.21 1.17 ปานกลาง 
ตราสินค้าอนัเป็นที่รู้จักอนัดับหน่ึง 4.22 1.33 ปานกลาง 
การครอบครองใจของตราสินค้า 4.09 1.43 ปานกลาง 
ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า 4.22 1.33 ปานกลาง 

2. ความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า 4.30 1.00 ปานกลาง 

คุณค่าตราสินค้าเมื่อเทียบกบัตราสินค้าอืน่ 4.19 1.14 ปานกลาง 
บุคลกิภาพของตราสินค้า 4.35 1.02 ปานกลาง 
ความภูมิใจต่อตราสินค้า 4.36 1.16 ปานกลาง 

3. การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า 4.36 1.02 ปานกลาง 

ระดับคุณภาพตราสินค้าเทยีบกบัตราสินค้าอืน่ 4.39 1.04 ปานกลาง 
ความคงทีข่องคุณภาพตราสินค้าเทยีบกบัตราสินค้าอืน่ 4.40 1.26 ปานกลาง 
ความเป็นผู้น าตราสินค้าเมื่อเทยีบกบัตราสินค้าอื่นใน
ระดับเดียวกนั 

4.35 1.25 ปานกลาง 

ความนิยมตราสินค้านีเ้มื่อเทียบกบัตราสินค้าอืน่ในระดับ
เดียวกนั 

4.28 1.21 ปานกลาง 

นวตักรรมของตราสินค้า 4.40 1.17 ปานกลาง 

4. ความภักดีต่อตราสินค้า 4.29 1.08 ปานกลาง 

ความเต็มใจทีจ่ะจ่ายต่อการซ้ือตรานีแ้ม้ว่าราคาจะแพง
กว่าตราอืน่ 

4.26 1.33 ปานกลาง 

ความพงึพอใจต่อตราสินค้า 4.35 1.10 ปานกลาง 
การแนะน าตราสินค้าให้กบับุคคลอืน่ 4.48 1.32 ค่อนข้างมาก 
ความภักดีต่อตราสินค้า 4.09 4.08 ปานกลาง 

*7 คะแนน = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และ 1 คะแนน = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั (ตารางท่ี 3) พบว่า  ค่าเฉล่ียการรับรู้ของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางที ่3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่การรับรู้ของลูกค้าทีม่ีต่อคุณค่าตราสินค้าใน 

    ร้านกาแฟตราท้องถิ่นจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P-

value 

การรู้จักตราสินค้า ระหว่างกลุ่ม 18.250 2 9.125 7.381 0.001* 

 ภายในกลุ่ม 614.419 497 1.236   

 รวม 632.669     

ความเช่ือมโยงต่อ

ตราสินค้า 

ระหว่างกลุ่ม 15.173 2 7.587 7.742 0.000* 

ภายในกลุ่ม 487.004 497 0.980   

รวม 502.218 499    

การรับรู้คุณภาพ

ของตราสินค้า 

ระหว่างกลุ่ม 12.121 2 6.060 5.850 0.003* 

ภายในกลุ่ม 514.908 497 1.036   

รวม 527.028 499    

ความภักดีต่อตรา

สินค้า 

ระหว่างกลุ่ม 7.739 2 3.870 3.296 0.038* 

ภายในกลุ่ม 583.437 497 1.174   
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รวม 591.177 499    

*P < 0.05 
 
  จากนั้นเม่ือพบว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟ
ตราทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผูว้ิจยัจึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลการวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มอาชีพพนกังาน
บริษทั/องค์กรเอกชน และกลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ในทุกด้าน มากกว่ากลุ่มอาชีพนัก/นักศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 (ตารางท่ี 4)  
ตารางที ่4 แสดงการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่รับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าในร้านกาแฟ 
     ตราท้องถิ่นจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ รายคู่ด้วยวธีิ LSD 
 

 

ตัวแปร 

 

กลุ่มอาชีพ 

 

 ̅ 

นักเรียน / 

นักศึกษา 

บริษัท /  

องค์กร

เอกชน 

ข้าราชการ 

/ 

รัฐวสิาหกจิ 

3.81 4.23 4.37 

 

การรู้จัก 

ตราสินค้า 

นักเรียน / นักศึกษา 3.81 - 0.42* 0.56* 

บริษัท / องค์กรเอกชน 4.23  - 0.14 

ข้าราชการ / 

รัฐวสิาหกจิ 

4.37   - 

 

ตัวแปร 

 

กลุ่มอาชีพ 

 

 ̅ 

นักเรียน / 

นักศึกษา 

บริษัท / 

องค์กร

เอกชน 

ข้าราชการ 

/ 

รัฐวสิาหกจิ 
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3.96 4.37 4.44 

ความ

เช่ือมโยงต่อ

ตราสินค้า 

นักเรียน / นักศึกษา 3.96 - 0.41* 0.48* 

บริษัท / องค์กรเอกชน 4.37  - 0.07 

ข้าราชการ / 

รัฐวสิาหกจิ 

4.44   - 

 

ตัวแปร 

 

กลุ่มอาชีพ 

 

 ̅ 

นักเรียน / 

นักศึกษา 

บริษัท / 

องค์กร

เอกชน 

ข้าราชการ 

/ 

รัฐวสิาหกจิ 

4.06 4.42 4.50 

การรับรู้

คุณภาพของ

ตราสินค้า 

นักเรียน / นักศึกษา 4.06 - 0.36* 0.44* 

บริษัท / องค์กรเอกชน 4.42  - 0.08 

ข้าราชการ / 

รัฐวสิาหกจิ 

4.50   - 

 

ตัวแปร 

 

กลุ่มอาชีพ 

 

 ̅ 

นักเรียน / 

นักศึกษา 

บริษัท / 

องค์กร

เอกชน 

ข้าราชการ 

/ 

รัฐวสิาหกจิ 

4.05 4.34 4.40 

ความภักดี

ต่อตรา

สินค้า 

นักเรียน / นักศึกษา 4.05 - 0.29* 0.35* 

บริษัท / องค์กรเอกชน 4.34  - 0.06 

ข้าราชการ / 4.40   - 
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รัฐวสิาหกจิ 

*P < 0.05 
 
 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อคุณค่าตราสินค้าในร้านกาแฟตรา
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพฒันาตวัแปรคุณค่าตราสินคา้จากแนวคิด Aaker (1991, 
1996) และ Keller (1993) สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบวา่ ระดบัการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมี
ต่อคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ระหวา่ง 4.09-4.48 โดยกลุ่มตวัอยา่งให้
ค่าเฉล่ียการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ การ
รับรู้คุณภาพของตราสินคา้ ( ̅= 4.36) ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ ( ̅= 4.30) ความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ( ̅= 4.29) และการรู้จกัตราสินคา้ ( ̅= 4.18) ตามล าดบั ซ่ึงผลการวิจยัน้ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมาของ พรรณิภา เจริญศุข (2549) ท่ีท าการศึกษาบทบาทคุณค่า
ตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของร้าน
กาแฟสตร์บคัส์ และบา้นใร่กาแฟ พบว่า ค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ด้านการรู้ตรา
สินคา้จกั ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ ของร้านกาแฟบา้นใร่ซ่ึงเป็นร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน (Local Brand) อยูใ่นระดบัปาน
กลาง รวมทั้งผลการวิจยัมีความสอดคล้องกบั วีระศกัด์ิ รอดสุวรรณ (2554) ท่ีศึกษาการ
เปรียบเทียบมูลค่าตราสินคา้ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และร้านกาแฟวาวใีนอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
พบวา่ ค่าเฉล่ียการรู้จกัตราสินคา้ของร้านกาแฟวาวีซ่ึงเป็นร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
เชียงใหม่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ส าหรับผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้าน
กาแฟตราทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบวา่ค่าเฉล่ียการรับรู้ของลูกคา้
ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ จากการ
วิจยัพบว่า กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทั/องค์กรเอกชน และกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท างาน มีค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในทั้ง 4 ด้าน ของ
คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ียการรับรู้มากกว่า กลุ่มอาชีพนักเรียน/
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นกัศึกษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เขมิกา สงวนพวก (2549) และ จ านง จนัทร์ทา 
(2551) พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในธุรกิจบริการอ่ืนไม่แตกต่าง
กนัจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
 
 

การวิจยัน้ีสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มคนท างานและนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของกลุ่ม
คนท างานสูงกว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งปัจจยัองค์ปรกอบคุณค่าตราสินคา้ ทั้ง 4 
ดา้นไดแ้ก่ การรู้จกัตราสินคา้ ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้การรับรู้คุณภาพตราสินคา้และ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟตราทอ้งถ่ินตอ้งพฒันาคุณค่าตราสินคา้ ทั้ง 4 ดา้นดงักล่าวไป อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจซ่ึงมีธุรกิจร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินมีการแข่งขนักนัสูง
ในจงัหวดัเชียงใหม่  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

จากการวจิยัพบวา่ระดบัการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตรา
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาพบวา่ การรู้จกั
ตราสินค้ามีระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของลูกค้ามีค่ า เฉล่ียน้อยเ ม่ือเทียบกับ
องคป์ระกอบคุณค่าตราสินคา้ดา้นอ่ืน ๆ  ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ควรสร้างการจดจ าในตราสินค้า และสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกั
อนัดบัหน่ึง อีกทั้งการรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้ให้คงท่ี และสร้างความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้ เพื่อใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ และเปรียบเทียบการรับรู้ของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราระดบัโลก (Global Brand) เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การเสริมสร้าง และพฒันาคุณค่าตราสินคา้ของธุรกิจร้านกาแฟต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ ในธุรกิจร้านกาแฟโดยใช้
วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของลูกคา้ในเชิงลึกต่อ 
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บรรณานุกรม 
 

เขมิกา สงวนพวก. 2549. “การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในธุรกิจผูใ้หบ้ริการ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิม่มูลค่าสินค้าและบริการตามแนวคิดเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน  ในเขตอ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา 

 
พจนีย์ หัตถกจิ 

 
บทคัดย่อ 
                   การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่ม
มูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัจ  านวน  327 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ผลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าความถดถอยพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  ส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รองลงมาคือ การเรียนรู้แบบอิสระ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ตามล าดบั  โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่  ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ปัจจยัด้านการเสริมแรง และด้านการถ่ายทอด
ความรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงในการสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ควรมีการศึกษา
วเิคราะห์ลกัษณะพื้นฐานการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถ และความตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม
ของสมาชิก เพื่อท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
ผูเ้รียน รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีเหมาะแก่การเรียน โดยมีการเรียนรู้
ควบคู่การปฏิบติั ซ่ึงจะช่วยส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ค าส าคัญ  :  การเรียนรู้  เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ วสิาหกิจชุมชน 
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                 จากการท่ีประเทศไทย มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และมีการพึ่ งพาธุรกรรม
ระหว่างประเทศ ทั้ งปริมาณการส่งออก การลงทุนจากต่างชาติ และการใช้จ่ายของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ในการเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้
มีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกประเทศค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีท่ีผา่น
มา การเน้นผลิตสินคา้แบบ ท่ีพึ่งพิงเคร่ืองจกัรและแรงงานราคาถูกเพื่อลดตน้ทุนการผลิต
เป็นหลกัเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีสถานภาพเศรษฐกิจใกลเ้คียงกนัท าให้มีสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพเหมือนกนัจ านวนมากจนอาจเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภค   รวมทั้งท า
ใหก้ารแข่งขนัทางการคา้ท่ีความไดเ้ปรียบดา้นราคาของไทยมีแนวโนม้ลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551  ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการหดตวัของก าลงัซ้ือของ
ประเทศส าคญัในตลาดโลกรวมทั้งปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ ท าให้การส่งออก
และการท่องเท่ียวปรับตวัลดลง รวมทั้งมีผลกระทบต่อเน่ืองท าให้ภาคการผลิตหดตวั มีการ
เลิกจา้งงานและอตัราการวา่งงานเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ
ในระยะท่ีผ่านมาย ังไม่ประสบผลส าเร็จเท่า ท่ีควร และภาวะปัจจุบันท่ีเงินทุนและ
เทคโนโลยีไม่ได้เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจอีกต่อไป (ชูวิทย์   มิตรชอบ. 
2553:90-91)  จึงก่อให้เกิดนวตักรรมในเชิงแนวคิดการพฒันาเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัทางเศรษฐกิจข้ึน คือ การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ีเนน้การสร้างสินคา้และ
บริการใหม่ ๆ โดยเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม  การสั่งสมปัญญาของสังคมไทย 
ผนวกเขา้กบัเทคโนโลยี นวตักรรมสมยัใหม่ น าเขา้สู่กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อ
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ    สามารถสร้างความแตกต่างรวมทั้งเพิ่มมูลค่าของสินคา้และ
บริการเพื่อหลีกหนีการแข่งขนัแบบเดิม ๆ  ซ่ึงประเทศท่ีใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (รายงานการศึกษา
เบ้ืองตน้เศรษฐกิจสร้างสรรค.์ 2552:1) 
                  ส าหรับมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ  11  ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มงานสร้างสรรค์
ตามลกัษณะงานหรือสร้างสรรคแ์ละออกแบ  กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม  และกลุ่มส่ือ เป็น
กลุ่มท่ีมีมูลค่าสูงสุด ซ่ึงหากพิจารณาแยกรายกลุ่มยอ่ยจะพบวา่ การออกแบบเป็นกลุ่มท่ีมี
มูลค่าสูงท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มงานฝีมือและหตัถกรรมและกลุ่มแฟชัน่ โดยทั้ง 3 กลุ่มมี
มูลค่ารวมกนัประมาณร้อยละ 9.5 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ในภาพรวม
สินคา้สร้างสรรค์ท่ีไทยมีมูลค่าสูงท่ีสุดและมีความได้เปรียบประเทศอ่ืนอย่างชัดเจนนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือและหตัถกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นหลกั    อาศยัทกัษะ
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ฝีมือท่ีมีความช านาญผสมผสานกบัความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีความโดดเด่นของไทย  
เป็นการพฒันาต่อยอดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างในแต่ละชุมชนหรือท่ีเรียกวา่ 
“สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” (กลัยา ศรีวงษ.์ 2550:2)   การจะสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
จากวตัถุดิบ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นให้มีความโดดเด่นสามารถสร้างรายได้
จากการส่งออกเพิ่มข้ึนและก่อให้เกิดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงนั้ น  
ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ชุมชนจะตอ้งพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเป็นการพฒันาทกัษะ
และองคค์วามรู้ในการสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัสินคา้และบริการ สามารถต่อยอดดว้ยความคิดและนวตักรรมเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด (รายงานการศึกษาเบ้ืองตน้เศรษฐกิจสร้างสรรค.์ 2552:3)  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบันโยบายภาครัฐท่ีให้การสนับสนุน  ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  ท่ีต้องการพฒันาคนเพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ทั้งในเร่ืองการพฒันาระบบการศึกษาและทกัษะของแรงงานและผูป้ระกอบการ
ให้มีการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในการเพิ่มมูลค่าของสินคา้และบริการมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
พ.ศ.2555-2559)  และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548  มี
เจตนารมณ์ให้วิสาหกิจชุมชน ประกอบการเพื่อพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และ
ระหว่างชุมชน  โดยน าวตัถุดิบ ทรัพยากร รวมทั้งงานวิจยัตน้แบบมาสร้างสรรค์ผลผลิต 
เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ของชุมชน  ซ่ึงการพึ่งตนเองของ
ชุมชนเป็นรากฐานส าคญัของการท าวิสาหกิจชุมชน    ตอ้งมีการจดัการแบบท่ีมีการผนึก
ก าลงั  และการปรับปรุงชีวิตให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  ตอ้งมาจากพลงัปัญญา พลงัความรู้ท่ี
ไดม้าจากการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรคโ์ดยน ามาผสมผสานกนั   เพื่อท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสังคมแบบเสริมกนั   จึงถือไดว้า่หวัใจส าคญัของการพฒันาวิสาหกิจชุมชนอยู่ท่ี
การเรียนรู้  จึงท าให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอ้งเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กา้วหน้าอยู่เสมอและพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง  เพราะการเรียนรู้เป็นการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ช่วยให้เกิดการปรับตัวได้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป (ล าดวน สระทองอินทร์. 2552:1, กลัยา ศรีวงษ.์ 2550:9-10,  
พสชนนั นิริมิตไชยนนท.์ 2549:1, พจนาถ บรรเทาวงษ.์ 2551:1) 
                  จงัหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติหลายชนิดกระจาย
อยูท่ ัว่ทุกอ าเภอ และมีราษฎรท่ีมีความรู้ ความสามารถหลายดา้น โดยเฉพาะภูมิปัญญา วิถี
ชีวติท่ีไดส้ั่งสมมานาน ท่ีสามารถช่วยส่งเสริมกิจการวสิาหกิจชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี   และใน
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รายงานสรุปขอ้มูลวสิาหกิจชุมชนจงัหวดันครราชสีมา ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  พ.ศ.2554   มี
กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  เป็นจ านวน  1,863  แห่ง  มี
สมาชิกทั้งหมด  34,492  ราย  (ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน. 2554. 
www ) และอ าเภอพิมายก็เป็นอีกอ าเภอหน่ึงท่ีมีกลุ่มวิสาหกิจเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก  
เน่ืองจากมีรากฐานทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่  มีทรัพยากร วตัถุดิบ ท่ีสามารถผลิตแปรรูปเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนได้หลากหลาย  จะเห็นได้จากมีการรวบกลุ่มกนัเพื่อ
ประกอบกิจการในชุมชนมากข้ึน  จากในปี พ.ศ.2552  มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการจด
ทะเบียนจ านวน 56  กลุ่ม และในปี พ.ศ.2554   ไดเ้พิ่มข้ึนเป็นจ านวน  79  กลุ่ม  (ส านกังาน
เกษตรอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา. 2554. www)   การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในภาพรวมนั้น จะผลิตสินคา้จากวตัถุดิบและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินเอง  ท าให้
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้ความคลา้ยคลึงกนัหรือไม่แตกต่างกนัมาก   ผลิตออกมาแลว้ไม่ตรงตาม
ความต้องการของตลาด   วิสาหกิจส่วนใหญ่มีเงินลงทุนน้อย คุณภาพสินค้ายงัไม่ได้
มาตรฐาน การผลิตรูปแบบผลิตภณัฑ์และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ไม่เป็นท่ีสนใจของ
ผูบ้ริโภค สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน ขาดการ
ประสานงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งวสิาหกิจชุมชนดว้ยกนัเอง (มนตรี เยี่ยมสูงเนิน. 
2554:13) 
                  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้   ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ใน
การเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  ภายใต้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้  เพื่อเป็น
แนวทางในการใหค้วามรู้ ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาทกัษะฝีมือ แรงงานและผูป้ระกอบการ
ของวสิาหกิจชุมชนต่อไป 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                ประชากรท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้ประกอบ
กิจการจริง  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา 
ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,400  คน ค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรยามาเน่ ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
311 ราย และเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 จึงท าให้ขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีทั้งส้ิน  327  คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
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                การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตอ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  ไดแ้ก่  เพศ  ลกัษณะของธุรกิจใชแ้บบสอบถามประเภท อาย ุ  รายได ้ อาชีพ  ระดบั
การศึกษา ประเภทของผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม  จ  านวนสมาชิก และระยะเวลาในการประกอบ
กิจการ ใช้แบบสอบถามประเภท  Multiple Choice Questions (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 
2549:19) 

ส่วนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่า
สินคา้และบริการ ทั้ง  5  ปัจจยั  คือ ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน ดา้นบทเรียน ดา้นการ
เสริมแรง ดา้นการถ่ายทอดความรู้และดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ ใชแ้บบสอบถาม
ประเภท  Scale Questions (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2549:19)   และแบบสอบถามจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด    

ส่วนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ซ่ึงเป็นลกัษณะขอ้ความ
ท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่ม
มูลค่าสินคา้และบริการ ทั้ง  6  แบบ คือ แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ แบบหลีกเล่ียง 
แบบแข่งขนัและแบบมีส่วนร่วม   ใชแ้บบสอบถามประเภท   Scale Questions (กลัยา  วา
นิชยบ์ญัชา. 2549:19)    และแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด    

ส่วนท่ี 4 ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามท่ีให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดท้ าการเสนอแนะขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ใช้แบบสอบถามประเภท Open – 
ended Questions (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2549:19)  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
    การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
       ส่วนท่ี  1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   เป็นมาตรวดั

แบบนามมาตรา วเิคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
       ส่วนท่ี  2 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และ

บริการ ทั้ง 5 ปัจจยั  คือ ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน ดา้นบทเรียน ดา้นการเสริมแรง ดา้น
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การถ่ายทอดความรู้และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้   เป็นมาตรวดัแบบอตัราส่วน
มาตรา    วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และ
บริการ วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ   Multiple  Regression  

ส่วนท่ี  3 วิเคราะห์ระดบัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นลกัษณะขอ้ความท่ีแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และ
บริการ ทั้ง 6 แบบ คือ แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ แบบหลีกเล่ียง แบบแข่งขนัและ
แบบมีส่วนร่วม  เป็นมาตรวดัแบบอัตราส่วนมาตรา    วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ส่วนท่ี  4 ปัญหาหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่า
สินคา้และบริการ วิเคราะห์สรุปปัญหาหรือข้อเสนอแนะซ่ึงมีเน้ือหาคลา้ยกนั โดยบรรยาย
เชิงพรรณนา 

 

ผลการวจัิย 
 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ   61.80   รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ  38.20   ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  4 0- 4 9  ปี คิดเป็นร้อยละ    41.00    รองลงมาอยูใ่นช่วง
อายุระหวา่ง  30-39   ปี   คิดเป็นร้อยละ  31.80   และกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง   50-59   ปี  คิดเป็น
ร้อยละ   19.60   การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   35.20   
รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  คิดเป็นร้อยละ  27.20    และระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช   .คิดเป็นร้อยละ  23.90  สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   คิดเป็นร้อยละ  
44.60  รองลงมาคืออาชีพรับจา้ง  คิดเป็นร้อยละ   32.70  และอาชีพคา้ขาย  คิดเป็นร้อยละ  
22.60   ลกัษณะธุรกิจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจผลิตสินคา้  คิดเป็นร้อยละ   63.60    รองลงมา
คือธุรกิจการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ   36.40     ประเภทของผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
การผลิตพืช  คิดเป็นร้อยละ   19.60  รองลงมาคือการผลิตปัจจยัการผลิต   คิดเป็นร้อยละ  
15.30    และผลิตภณัฑ์ผา้ทอ /เส้ือผา้   คิดเป็นร้อยละ  12.80  ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
กลุ่ม  10-20  คน  คิดเป็นร้อยละ   48.30  รองลงมา  คือ มีสมาชิกในกลุ่ม  21-30 คน  คิดเป็น
ร้อยละ   26.11  และมีสมาชิกในกลุ่มต ่ากวา่   10  คน  คิดเป็นร้อยละ   24.80   ระยะเวลา
ประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกอบกิจการ  6 ปีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ   49.50  รองลงมา คือ 
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ประกอบกิจการ  4-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ   33.90  และประกอบกิจการ  2-3 ปี   คิดเป็นร้อยละ 
5.50  

2. การศึกษาระดบัการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  รองลงมา คือ การเรียนรู้แบบอิสระ และแบบร่วมมือ ตามล าดบั 

3. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่ม
มูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากท่ีสุด   ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ในการเรียนรู้ รองลงมา คือ คุณลกัษณะของผูเ้รียน และบทเรียน ตามล าดบั 

ตารางท่ี 1 : ตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์การเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในเขตอ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา  

ตัวแปรพยากรณ์ 
การเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการ 

b SEb   t  sig 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.510 0.119   21.055     0.000 

คุณลกัษณะของผูเ้รียน 0.185 0.027  0.360 6.986     0.000*** 

บทเรียน -0.030 0.019 -0.067  -1.560     0.120 

การเสริมแรง 0.032 0.017 0.086 1.181     0.070* 

การถ่ายทอดความรู้ 0.023 0.013 0.079 1.793     0.074* 

สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ 0.145 0.024 0.314 6.080     0.000*** 

R = 0.667     

R2 = 0.445     

*P<0.10, ***P<0.01 

 
  

 
 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และ
บริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่าตัวแปรท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 
คุณลกัษณะของผูเ้รียน การเสริมแรง การถ่ายทอดความรู้ และสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้  
สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

DP
U



 475 

                  ̂ (การเรียนรู้) = 2.510 + 0.185(คุณลกัษณะของผูเ้รียน)*** + 0.145 
(สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้)*** + 0.032(การเสริมแรง)* + 0.023(การถ่ายทอดความรู้)* - 
0.030(บทเรียน)   โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ไดร้้อยละ  44.50  

5. จากสมการพยากรณ์การเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้สินคา้และบริการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์   สามารถอธิบายไดว้่า   ถา้คุณลกัษณะของผูเ้รียนเพิ่มข้ึน 1  
หน่วย  ก็จะท าให้การเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้สินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 0.185 หน่วย  ถา้สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 1 หน่วย   ก็จะท า
ให้การเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้สินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพิ่มข้ึน 0.145 หน่วย   ถา้การเสริมแรงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย   ก็จะท าให้การเรียนรู้ในการเพิ่ม
มูลค่าสินคา้สินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 0.032 หน่วย และถา้
การถ่ายทอดความรู้เพิ่มข้ึน 1 หน่วย   ก็จะท าใหก้ารเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้สินคา้และ
บริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 0.023 หน่วย 

 

อภิปรายผลการศึกษาวจัิย 
                1. คุณลกัษณะของผูเ้รียน มีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เน่ืองจากส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
การเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการ ดงันั้น การจดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์จากการฝึกอบรม คือ ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม มีความตอ้งการและความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้ คิดเสมอว่าตวัเองมีความสามารถท่ีจะท าได ้มองเห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
เรียนรู้ เพื่อจะน าความรู้แนวคิดท่ีไดไ้ปพฒันาส่ิงท่ีท าอยู่ให้ดียิ่งข้ึน   ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการ
วิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนจะท าให้ผูส้อนทราบระดบัความพร้อม ความตอ้งการและ
ความสนใจในการเรียน และรูปแบบของการเรียนรู้ เพื่อท่ีได้จัดการเรียนการสอนได้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความตอ้งการของผูเ้รียน  สอดคล้องกบัสุภสัทรา สันติวฒันา 
(2550) และพสชนนั   นิรมิตไชยนนท ์(2549) 

2. บทเรียน ไม่มีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เน่ืองจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะผลิตสินคา้และบริการ
โดยอาศยัภูมิปัญญาความรู้ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่สมยัปู่ ย่าตายายและประสบการณ์ของตวัเอง  
เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ตามธรรมชาติจากส่ิงท่ีมีอยู่ทอ้งถ่ินผลิตออกมาเป็นสินคา้  ซ่ึง
รูปแบบสินค้าส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาวิจัยด้านบทเรียนสมาชิก
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วิสาหกิจชุมชนให้ความเห็นว่าเน้ือหาบทเรียนตอ้งท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้าย และ
ตอ้งมีความถูกต้องและทนัสมยัอยู่ในระดับท่ีน้อย แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบนับทเรียน
เก่ียวกบัการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาทางวชิาการ ซ่ึงจะยากต่อการท าความเขา้ใจส าหรับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาจะท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  

3. การเสริมแรง มีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจะมีแนวคิดว่าการมีส่ิงจูงใจท า
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ และตอ้งการท่ีจะเรียนรู้มากยิ่งข้ึน   เช่น การให้ค  าชมเชย การให้
รางวลั  ส่ิงตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน การมีผลงานจนมีช่ือเสียง ท าให้ผู ้เรียนได้เกิดการ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นต่าง สอดคลอ้งกบั จารุวรรณณี  เหล่าดี (2550), จารุ
วรรณ  ใจอ่อน (2550), และดนชนก  เบ่ือนอ้ย (2553)  

4. การถ่ายทอดความรู้ มีผลต่อการเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะกิจกรรมการแลกเปล่ียนข่าวสารและความรู้ต่างๆ 
ร่วมกนัระหวา่งวทิยากรกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดียวกนั เป็นการกระตุน้และเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลง ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้เป็นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกนั  สอดคล้องกับ
บุญญฤทธ์ิ  จนัทร์ค า (2550) และนิภาภรณ์  ใจค า (2549) 

5. สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ มีผลต่อการเรียนในการเพิ่มมูลค่าสินคา้และ
บริการตามแนวคิดเศรษฐกิจ   สภาพแวดลอ้มท่ีดีเหมาะแก่การเรียนรู้ นั้นจะช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น การมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งวิทยากรกบัสมาชิก และ
ระหว่างสมาชิกด้วยกนั  วิทยากรมีเทคนิคการสอนและแนะน าท่ีน่าสนใจ แหล่งเรียนรู้มี
ความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์เพียงพอและมีส่ิงช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน และมี
การจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง จะเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้มากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบักลัยา  ตากูล (2550), พชันี  อ ่าแกว้ (2553),  
ชชัวาล  แสงแกว้ (2549), พสชนนั  นิรมิตไชยนนท์ (2549) และพรรณทิพา  นาคคลา้ย 
(2550)  
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การศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกจิศึกษา 
 

                       วรญา โรจนาปภาพร  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมศึกษา
ในหลกัสูตรสหกิจศึกษาของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาและเพื่อก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมให้นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเขา้ร่วมสหกิจศึกษา กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย
นกัศึกษา 314 คนและอาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษาสหกิจศึกษาหรือนกัศึกษาฝึกงาน 33 คน จาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา สังกดัเครือข่ายอุดมศึกษา  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวนทั้งส้ิน  347 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่  ปัจจยัดา้นสถานศึกษา เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาของนักศึกษามากท่ีสุด ในส่วนของอาจารย์ผูดู้แล
นกัศึกษาสหกิจศึกษาหรืออาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษาฝึกงาน เห็นวา่ปัจจยัดา้นสถานศึกษาและ
ปัจจัยด้านนักศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญมากท่ีสุดท่ีท าให้นักศึกษาตัดสินใจเรียน
หลกัสูตรสหกิจศึกษา  

แนวทางส าคญัในการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมสหกิจศึกษา คือ สถานศึกษาควร
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์ของ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตาม
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ (ถา้มี) โดยก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงอาจก าหนดให้เป็น
วชิาเอกบงัคบัหรือวชิาเอกเลือก เพื่อเป็นช่องทางใหก้บันกัศึกษาในการพฒันาประสบการณ์
ดา้นทกัษะวิชาชีพและการท างานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพใหแ้ก่นกัศึกษาเม่ือจบการศึกษา  ควรมีการท าความตกลงระหวา่งสถาน
ประกอบการกบัสถาบนัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการร่วมมือและความต้องการของทั้ งด้านสถานประกอบการและ
สถาบนัอุดมศึกษาและควรแนะน าให้นกัศึกษาพิจารณาถึงความพร้อมในดา้นวิชาการและ
ความรู้เชิงวชิาชีพท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติัในสถานประกอบการตามหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงาน
ท่ีมีความสนใจ ควรส่งเสริมใหแ้สวงหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ  
ค าส าคัญ  สหกิจศึกษา  แนวทางการส่งเสริม 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาในรูปสหกิจศึกษาเร่ิมเข้ามาในประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารี โดยศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น เม่ือ พ.ศ. 2536 ไดบ้ญัญติัข้ึนโดย
ถอดความจากค า Cooperative Education และไดพ้ฒันาจนมีการน าไปใชก้วา้งขวางมากข้ึน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ในช่วงปีการศึกษา 2551-2555 โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสหกิจศึกษา 
เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบถึงความส าคญัในคุณประโยชน์อย่างแท้จริงของสหกิจ
ศึกษา และตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการด้วยความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีการก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษาไทยทั้ งในส่วนของสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง เป็นแนวทางในการสนบัสนุน
ส่งเสริมและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการส่งเสริมและสนบัสนุนสหกิจศึกษาไทยโดย
ด าเนินการผลกัดนัและเสนอให้รัฐบาลก าหนดมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบัสถาน
ประกอบการ และสนบัสนุนใหเ้ครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่ายหลกัและสมาคมสห
กิจไทยร่วมรณรงค์ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีสหกิจศึกษานานาชาติ โดยการส่งนกัศึกษาสห
กิจศึกษาแลกเปล่ียนกบันกัศึกษาสหกิจศึกษาของแต่ละประเทศ มีการติดตามประเมินผล 
และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานโดยสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา ณ สถานศึกษาและสถานประกอบการ และการวิจยัผลสัมฤทธ์ิการด าเนินการสหกิจ
ศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันากนัต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2551)   

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานในสถานประกอบการ ท าให้
นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จากการไปปฏิบติังาน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เกิดทกัษะใน
การท างาน ตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ และสถานประกอบการไดแ้รงงานซ่ึงมีความ
พร้อมในระดบัหน่ึงไปช่วยงาน และยงัช่วยแบ่งเบาภาระงานของพนักงานประจ าให้
สามารถไปพฒันางานท่ีตอ้งใช้ความรู้และทกัษะท่ีสูงกว่า ในส่วนสถาบนัการศึกษา 
สามารถน าผลสะทอ้นจากผูป้ระกอบการท่ีร่วมโครงการสหกิจศึกษา มาพฒันาหลกัสูตร
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานมากข้ึนและท าให้
คณาจารย์ได้พฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มีความทนัสมยั  เกิดความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจยัระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลยั ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกนั อย่างไรก็ตามการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรสหกิจศึกษามีขอ้จ ากดั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ นักศึกษา เน่ืองจากการจดัหลักสูตรสหกิจศึกษานั้นต้องก าหนด
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คุณสมบติันกัศึกษาท่ีมีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้ทางวิชาการ มีความอดทน  ทกัษะใน
การปฏิบัติงาน  ความประพฤติและวุฒิภาวะทางอารมณ์ นอกจากนั้นการต้องเข้าไป
ปฏิบติังานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการในระยะเวลา  4 เดือน (หรือไม่นอ้ยกว่า 
16 สัปดาห์) ท าให้นักศึกษาไม่เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา
แนวทางหรือวธีิการในการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจร่วมสหกิจศึกษา จากนั้นจึงก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมหลกัสูตรสหกิจศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

ในปัจจุบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างมี
มหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายจ านวน 15 สถาบนั มีการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชาสหกิจศึกษาค่อนขา้งจ ากดั   โดยปัจจุบนัมีเพียง  7  สถาบนั ส าหรับสถาบนัท่ี
เหลือจ านวน 8 สถาบนั ส่วนหน่ึงก าลงัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนของการจดัท าหลกัสูตร หรือรอ
การออกสหกิจศึกษาของนกัศึกษา นอกจากน้ียงัมีสถาบนัส่วนหน่ึงไม่พร้อมต่อการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรสหกิจศึกษา ส่วนใหญ่สถาบนัต่าง ๆ จะเปิดการเรียนการสอนใน
รายวิชาฝึกงาน  จึงท าให้การส่งเสริมให้นกัศึกษาในสถาบนัเครือข่าย ฯ เขา้สู่ระบบสหกิจ
ศึกษาใหม้ากข้ึนจึงเป็นไปไดย้ากเพราะความจ ากดัในจ านวนหลกัสูตรและจ านวนสถาบนัท่ี
จดัการเรียนการสอนรายวชิาสหกิจศึกษา 
ตารางท่ี  1 ข้อมูลการจัดสหกิจศึกษาของเค รือข่ ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

มหาวทิยาลยั / สถาบนั 

สมาชิกเครือข่าย 

ขอ้มูลการจดัสหกิจศึกษา  
ปีการศึกษา 2552 (จ านวน) 

หลกัสูตร/สาขา นกัศึกษา สถานประกอบการ 

ม. เทคโนโลยสุีรนารี  6/31 1,338 565 

ม. อุบลราชธานี 1/1 27 1 

มรภ. นครราชสีมา 4/11 0 0 

มรภ. ชยัภูมิ ไม่จดัหลกัสูตรสหกิจศึกษา 

มรภ. บุรีรัมย ์ ไม่จดัหลกัสูตรสหกิจศึกษา 

มรภ. สุรินทร์ ไม่จดัหลกัสูตรสหกิจศึกษา 

มรภ. อุบลราชธานี ไม่จดัหลกัสูตรสหกิจศึกษา 

มรภ. ศรีสะเกษ 1/1 3 1 

มทร. ราชมงคลอีสาน 2/10 1,101 208 

DP
U



482 

 

มหาวทิยาลยั / สถาบนั 

สมาชิกเครือข่าย 

ขอ้มูลการจดัสหกิจศึกษา  
ปีการศึกษา 2552 (จ านวน) 

หลกัสูตร/สาขา นกัศึกษา สถานประกอบการ 

ม. วงษช์วลิตกุล 8/15 331 66 

ม. ราชธานี * ยงัไม่ส่งขอ้มูล 

ม.การจดัการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น 1/3 86 20 

ว. นครราชสีมา * ยงัไม่ส่งขอ้มูล 

ว. เฉลิมกาญจนา 1/1 170 98 

ว. เทคโนโลยพีนมวนัท ์ 2/2 0 0 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, ออนไลน ์
 
วตัถุประสงค์ 
 1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจเขา้ร่วมศึกษาในหลกัสูตรสหกิจศึกษา
ของนกัศึกษาในสถานศึกษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2 เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมใหน้กัศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างเขา้ร่วมสหกิจศึกษา 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1 พื้นท่ี  
สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ประกอบด้วยสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย ์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี 

2 ประชากร   
  2.1 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
  2.2  อาจารย์ผูดู้แลนักศึกษาสหกิจศึกษา  หรืออาจารย์ผูเ้ก่ียวข้องกับ
นักศึกษาฝึกงานในสถาบันการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
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3 กลุ่มตวัอยา่ง  
ผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างนักศึกษา และอาจารยผ์ูดู้แลนักศึกษาสหกิจศึกษา

หรืออาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาฝึกงาน ในสถาบนัการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  จ านวน  400 คน การ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั โดยใชต้ารางของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) กรณี
ประชากรมีจ านวนอนนัตท่ี์ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 
49) และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

ผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปให้กบันกัศึกษาจ านวน 400 ชุด และอาจารยผ์ูดู้แล
นกัศึกษาสหกิจศึกษาหรือนกัศึกษาฝึกงานจ านวน 48 ชุด จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยั
ไดร้ับแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งส้ิน 347 ชุด เป็นแบบสอบถามของนกัศึกษา จ านวน 
314 ชุดหรือร้อยละ 78.50 และของอาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษาสหกิจศึกษาหรือนกัศึกษาฝึกงาน
กลบัคืนมา จ านวน 33 ชุดหรือร้อยละ 68.75 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1 สรุปผลดา้นขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 
 นักศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.29  มีอายุ
ระหวา่ง 20 - 21 ปี  คิดเป็นร้อยละ 47.13  ส่วนใหญ่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 43.95  ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 - 4 คิดเป็นร้อยละ 85.35  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของนกัศึกษาอยูใ่นช่วงระหว่าง 3,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.30 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรท่ีมีรายวชิา สหกิจศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 85.67  
 2 สรุปผลดา้นพฤติกรรมความสนใจของนกัศึกษาท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมสหกิจ
ศึกษา  
 นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามทุกคนมีความสนใจในการศึกษาในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา  เหตุผลท่ีสนใจเรียนในรูปแบบสหกิจศึกษาเน่ืองมาจากเป็นการเรียนท่ีท าให้เกิด
ทกัษะวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 70.70   การเลือกเรียนหลกัสูตรสหกิจศึกษาส่วนใหญ่
นกัศึกษาจะตดัสินใจดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 74.20   
 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ใน
การประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  69.75  ส่วนใหญ่เห็นว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ
การเขา้ท างานตามหลกัสูตรสหกิจศึกษา คือช่วงภาคการศึกษาท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 61.78 
และชั้นปีท่ีเหมาะสมคือชั้นปีท่ี 4  คิดเป็นร้อยละ 89.81  
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 3 สรุปผลดา้นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียนหลกัสูตรสหกิจศึกษา 
 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียนหลกัสูตรสหกิจศึกษาของนกัศึกษาโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  
  ปัจจยัดา้นสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ นกัศึกษา
ให้ความส าคญักับ สถาบนัหรือคณะวิชา มีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ในการจดัการ
เรียนสหกิจศึกษาท่ีชดัเจนเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียนหลกัสูตรสหกิจ
ศึกษาของนกัศึกษามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 อยูใ่นระดบัมาก   
 ปัจจยัดา้นนกัศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ นกัศึกษาให้
ความส าคญักบั การท่ีนกัศึกษาสามารถพฒันาตนเองทกัษะวิชาชีพการท างานจากการเรียน
ในรูปแบบสหกิจศึกษาปัจจยัดา้นนกัศึกษาท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียนหลกัสูตร
สหกิจศึกษาของนกัศึกษามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 อยูใ่นระดบัมาก   
 ปัจจยัดา้นสถานประกอบการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.83 อยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า 
นกัศึกษาให้ความส าคญักบั การมีสถานประกอบการท่ีร่วมมือกบัสถาบนัในการจดัการ
เรียนสหกิจศึกษา เป็นจ านวนมากเป็นปัจจยัดา้นสถานประกอบการท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเรียนหลกัสูตรสหกิจศึกษาของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ซ่ึงอยู่
ในระดบัมาก   
 4 สรุปผลดา้นสภาพการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาสหกิจศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนใหญ่ มี
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์อาชีพของนกัศึกษาปัจจุบนั  
อยูใ่นรูปแบบของการก าหนดเป็นรายวิชาฝึกงาน  คิดเป็นร้อยละ 66.67  และก าหนดเป็น
รายวิชาสหกิจศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 33.33 และจดัการเรียนการสอนลกัษณะของวิชาเอก
บงัคบั คิดเป็นร้อยละ 78.79 ส าหรับจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาฝึกประสบการณ์ท างาน 
ของสถาบนัในเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนใหญ่มีจ านวนหน่วยกิตใน
รายวิชาฝึกงานของนกัศึกษา  จ านวน  3  หน่วยกิต  หรือ 1 หน่วยกิต   หากเป็นรายวิชาสห
กิจศึกษาส่วนใหญ่จะก าหนดจ านวนหน่วยกิต  6 หน่วยกิต   
 วิธีการสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างปัจจุบนั  มีลกัษณะการ
ก าหนดหน่วยงานเฉพาะหรือ มีผูรั้บผิดชอบเฉพาะในการช้ีแจงหรือให้ค  าแนะน าแก่
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.61  สถาบนัอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

DP
U



485 

 

ตอนล่างท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีจ านวนนกัศึกษาท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมการจดัสห
กิจศึกษา มากกวา่ 80% ของนกัศึกษาทั้งหมด  
 
 5 สรุปผลดา้นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ตามความคิดเห็น
ของอาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษาสหกิจศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.63  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
 ปัจจยัดา้นสถานศึกษามีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของ
นกัศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.73  โดยอาจารยท่ี์ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักับการอธิบายรายละเอียดในการจดัการเรียนวิชาสหกิจศึกษาของ
สถาบนั คณะวิชาให้นกัศึกษาทราบเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.88  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ปัจจยัด้านนักศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73  โดยอาจารย์ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั การท่ีนกัศึกษาควรไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ
จากสถานศึกษาในการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.85  อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
 ปัจจยัดา้นสถานประกอบการเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน
แบบ สหกิจศึกษาของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 โดยอาจารยท่ี์ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการอธิบายถึงภาระหน้าท่ีรับผิดชอบของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามซ่ึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ
นัก ศึ กษ าและอาจ ารย์ป ระจ าสถาบัน อุดม ศึกษา ใน เค รือข่ า ย อุดม ศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คณะผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมดงัน้ี 
 การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้น มีผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งส าคญัอยูส่ามฝ่ายคือ  
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1) สถาบนัการศึกษา  มีหนา้ท่ีในการจดัท าหลกัสูตร ก าหนดระเบียบปฏิบติัในการ
จดัการเรียนการสอน ประสานกบันักศึกษา และสถานประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) สถานประกอบการ ท าหน้าท่ีให้การส่งเสริมสนบัสนุนแก่นกัศึกษาในการฝึก
ป ฏิบั ติ ด้ านทักษะวิ ช า ชีพ ในสถานประกอบการตาม ท่ี ได้ท า คว ามตกลงกับ
สถาบนัอุดมศึกษา 

3) นกัศึกษา ท าหนา้ท่ีปฏิบติังานในสถานประกอบการตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการและตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรรายวิชาสหกิจศึกษาของสถาบนัอุดมศีกษา
ตน้สังกดั 
 หลังจากได้ท าการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามส าหรับนัก ศึกษาและ
แบบสอบถามส าหรับอาจารยผ์ูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
ท่ีตอบกลบัมา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในสถาบนัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาสหกิจศึกษา ต่างให้ความสนใจในการเขา้ร่วมศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาโดย
เหตุผลส าคญัคือ  สามารถพฒันาตนเองทกัษะวิชาชีพ /การท างานจากการเรียนในรูปแบบ
สหกิจศึกษา และอาจมีโอกาสในการท างานกับสถานประกอบการนั้นๆหลังจากจบ
การศึกษา นอกจากนั้นการเรียนในรายวชิาสหกิจศึกษา  ท าให้ผูเ้รียนอาจไดรั้บค่าตอบแทน
จากสถานประกอบการในระหว่างปฏิบติังานตามแต่ขอ้ตกลงกบัสถานประกอบการดว้ย  
ส าหรับนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงศึกษาในสถาบนัท่ีไม่มีการจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิาสหกิจศึกษาเม่ือไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาจากคณะผูป้ระเมินต่างให้ความสนใจในการเรียนการสอนในหลกัสูตรสหกิจศึกษา
เช่นเดียวกนั 
 ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา 
นอกจากเหตุผลขา้งตน้แลว้ สถาบนัการศึกษามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา เร่ิมตั้ งแต่การจัดท าหลักสูตร และการอธิบาย
รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนรายวชิาสหกิจศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่นการจดัท าคู่มือ 
และเอกสารช้ีแจงส าหรับนักศึกษา มีการก าหนดระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ีชัดเจน การมี
หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะทั้งในระดบัคณะวิชาและระดบัมหาวิทยาลยั ควรมีอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นกัศึกษาทั้งในดา้นการประชาสัมพนัธ์ การให้ขอ้มูล การ
ประสานกับสถานประกอบการและการติดตามผล    การเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา 
นอกจากนั้ นปัจจัยในด้านสถานประกอบการนักศึกษาต่างให้ความส าคัญสถาน
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ประกอบการท่ีท าความมือกบัสถาบนัตน้สังกดั ทั้งในดา้นจ านวนสถานประกอบการควรมี
เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และควรเป็นสถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียงในดา้น
ดี  สถานประกอบการควรมีลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาท าการศึกษาอยู่
และมีการก าหนดภาระงานท่ีชดัเจนและมีผูดู้แลหรือพี่เล้ียงในสถานประกอบการเพื่อให้
ค  าแนะน าแก่นักศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาสามารถท่ีจะปฏิบติังานในสถานประกอบการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1 ขอ้เสนอแนะต่อสถานศึกษา 
1.1 สถานศึกษาควรมีการจดัท าระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัระบบ

สหกิจศึกษา มีกรอบการออกสหกิจท่ีแน่ชดั มีคู่มือประกอบหรือฐานขอ้มูลเก่ียวกบัสหกิจ
ศึกษาส าหรับนกัศึกษา อาจารยพ์ี่เล้ียง และอาจารยนิ์เทศก์ท่ีชดัเจน มีเกณฑ์การประเมินผล
และวดัผลท่ีชดัเจนและเป็นธรรม   

1.2 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้แก่นกัศึกษา เช่น การจดั
กิจกรรมหรือออกบูธ เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่นกัศึกษาใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา  
โดยยกตวัอย่างสถานประกอบการส าหรับให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษามีมาตรฐาน  มี
ช่ือเสียง ท่ีรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา และนกัศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการออกสหกิจ
ศึกษา 

1.3 สถานศึกษาควรมีการท าความร่วมมือสร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ โดยมีการประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อ ช้ีแจงข้อระเบียบ 
วตัถุประสงค์ขอบเขต กระบวนการหลักของสหกิจศึกษา รวมถึงประโยชน์ท่ีสถาน
ประกอบการจะไดรั้บจากการรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์ท างาน และมอบ
เกียรติบตัรแก่สถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ  

1.4 สถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนให้มีนโยบาย
ท่ีชัดเจนในการขบัเคล่ือนสหกิจศึกษา ให้ความส าคญักับรูปแบบการฝึกประสบการณ์
แบบสหกิจศึกษา เช่น ก าหนดใหเ้ป็นรายวชิาบงัคบัในหลกัสูตร   

1.5 สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาท่ีไม่ใช่สาขาวิชาท่ี
ตอ้งขอใบประกอบวิชาชีพ เน่ืองจากการเรียนสหกิจศึกษาอาจท าให้เพิ่มระยะเวลาในการ
จบการศึกษา 
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1.6 สถานศึกษาควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเฉพาะในการจดัการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมถึงจดับุคลากรในหน่วยงานสหกิจศึกษาให้มีความเขา้ใจ
รายวชิา และหลกัสูตรสหกิจศึกษา 

1.7 ควรท าการประเมินสถานประกอบการ เพื่อการวางแผนการส่ง
นกัศึกษาออกสหกิจศึกษารุ่นต่อไปตามล าดบั 

2 ขอ้เสนอแนะต่อสถานประกอบการ 
2.1 สถานประกอบการควรมีการจดัเจา้หน้าท่ีหลกัเพื่อเป็นพี่เล้ียง หรือ

เป็นท่ีปรึกษาคอยให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษา ควรมีการจัดงานให้เหมาะกับความรู้
ความสามารถของนกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี  

2.2 สถานประกอบการควรให้ความส าคญักบัการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษาวตัถุประสงคข์องการส่งนกัศึกษาออกสหกิจศึกษา มีการประเมินผลอยา่งชดัเจน 

3 ขอ้เสนอแนะต่อนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
3.1 นักศึกษาควรมีการพฒันาตนเองด้วยการเตรียมความพร้อมด้าน

ความรู้เชิงวิชาการ  และ ทกัษะต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ในการปฏิบติังานจริงก่อนการเขา้สู่สถาน
ประกอบการ   

   3.2 นกัศึกษาควรท าความเขา้ใจวตัถุประสงค ์กระบวนการสหกิจศึกษา 
ให้ความส าคญักบัการออกสหกิจศึกษาและมีการอุทิศตน มีจิตอาสาท างาน และเรียนรู้ให้
ไดม้ากท่ีสุด  
 
แนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกจิศึกษาเพิ่มมากขึน้ 

1 ดา้นสถาบนัอุดมศึกษา  
1.1 ควรพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ์ของ ส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ (ถา้มี) โดยก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา
อาจก าหนดเป็นวิชาเอกบงัคบัหรือวิชาเอกเลือก เพื่อเป็นช่องทางให้กบันักศึกษาในการ
พฒันาประสบการณ์ดา้นทกัษะวิชาชีพ และการท างานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพใหแ้ก่นกัศึกษาเม่ือจบการศึกษา  

1.2 ควรสร้างความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์ถึงประโยชน์ท่ีนกัศึกษา
จะไดรั้บจากการเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาเกิดความสนใจในการเขา้สู่
ระบบสหกิจศึกษา มีการช้ีแจงรายละเอียดและก าหนดเกณฑ์ในการเรียนการสอนวิชาสห
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กิจศึกษาท่ีชดัเจนแจง้แก่นกัศึกษาโดยท าเป็นคู่มือหรือเอกสารท่ีมีรายละเอียดระเบียบต่างๆ
ท่ีชดัเจน 

1.3 ควรมีผูรั้บผดิชอบหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียน
การสอนสหกิจศึกษาโดยตรงทั้ งในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน เพื่อท าหน้าท่ี
ประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 

1.4 ควรมีการพิจารณาคดัเลือกสถานประกอบการและมีการประเมิน
สถานประกอบการท่ีร่วมโครงการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานของนกัศึกษาและเป็น
ผลดีในการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมในการเรียนสหกิจศึกษา และควรช้ีให้สถาน
ประกอบการเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ท่ีสถานประกอบการจะได้รับจากการร่วมในการ
จดัการเรียนสหกิจศึกษา 

2 ดา้นสถานประกอบการ 
2 . 1  ควร มีก า รท า ค ว ามตกลง ระหว่ า งสถ านประกอบการกับ

สถาบนัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจใน
การร่วมมือและความตอ้งการของทั้งดา้นสถานประกอบการและสถาบนัอุดมศึกษา 

2.2 ควรก าหนดภาระงานต่างๆในการปฏิบติัหน้าท่ีของนกัศึกษาท่ีเขา้สู่
ระบบสถานประกอบการ มีการช้ีแจงระเบียบปฏิบติัต่างๆ ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือก
นักศึกษาตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่นักศึกษาท่ีมีความ
สนใจฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการนั้น ๆ 

2.3ควรก าหนดผูดู้แลนักศึกษาท่ีเข้ามาในสถานประกอบการซ่ึงจะท า
หน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานและให้ค  าแนะน าแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการช่วยให้การ
ปฏิบติังานของนกัศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัทั้งนกัศึกษา
และสถานประกอบการดว้ย 

3 ดา้นนกัศึกษา 
3.1 ควรแนะน าให้นักศึกษาพิจารณาถึงความพร้อมในด้านวิชาการและ

ความรู้เชิงวชิาชีพท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติัในสถานประกอบการตามหนา้ท่ีหรือต าแหน่งงาน
ท่ีมีความสนใจ ควรส่งเสริมใหแ้สวงหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ  

3.2 ควรแนะน าให้นักศึกษาท่ีสนใจในการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
เตรียมความพร้อมตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 - 2 ให้มีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์ในการศึกษา
รายวชิาสหกิจศึกษา เกณฑ์พิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาตามท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด และ
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เกณฑ์ท่ีสถานประกอบการใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาให้
ความส าคญัในการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3.3ควรจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจในการจดัการเรียนการสอนสหกิจ
ศึกษาแก่นกัศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัประชุมช้ีแจง  การน าผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
หลกัสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนสหกิจศึกษามาให้ค  าแนะน าแก่นกัศึกษา น าผูป้ระสบ
ผลส าเร็จจากการท างานและผา่นโครงการสหกิจศึกษามาเล่าให้รุ่นน้องฟัง การเชิญสถาน
ประกอบการท่ีร่วมโครงการมาอธิบายถึงประโยชน์ท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บจากการศึกษาใน
ระบบสหกิจศึกษา  

 
สรุป 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการการตัดสินใจเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษาของ
นกัศึกษา คือ สถาบนัหรือคณะวชิามีการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ในการจดัการเรียนสหกิจ
ศึกษาท่ีชัดเจน นักศึกษาสามารถพฒันาตนเอง ทกัษะวิชาชีพการท างานจากการเรียนใน
รูปแบบสหกิจศึกษา อีกทั้งมีสถานประกอบการท่ีร่วมมือกบัสถาบนัในการจดัการเรียนสห
กิจศึกษาเป็นจ านวนมาก 

แนวทางในการส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมสหกิจศึกษานั้น สถานศึกษาควรมีการ
จดัท าระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัระบบสหกิจศึกษา มีกรอบการออกสหกิจท่ีแน่ชดั 
มีคู่มือประกอบ และควรมีการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่นกัศึกษาให้เห็นถึง
ประโยชน์ของสหกิจศึกษา  ดา้นสถานประกอบการควรมีการจดัเจา้หน้าท่ีหลกัเพื่อเป็นพี่
เล้ียงหรือเป็นท่ีปรึกษาคอยให้ค  าแนะน าแก่นกัศึกษา นอกจากน้ีนกัศึกษาควรมีการพฒันา
ตนเองดว้ยการเตรียมความพร้อมดา้นความรู้เชิงวิชาการและทกัษะต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริงก่อนการเขา้สู่สถานประกอบการ   

ขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากในส่วนของอาจารยผ์ูดู้แลนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพียง 33 ชุด ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีค่อนข้างน้อย อีกทั้ง
การศึกษาใชว้ิธี Likert’s Scale จึงอาจส่งผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร
หรืออาจเกิดความคาดเคล่ือนได ้
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของงานกบัแรงจูงใจในการท างาน 
ของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา  

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

สกุณา    แซ่ลี ้
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณลกัษณะของงาน และระดบั

แรงจูงใจในการท างาน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของงานกบัแรงจูงใจใน
การท างานของผู ้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจยัจ านวน  168  คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์
ผลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายของเพียร์สัน  ผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีให้ความส าคญักบั
คุณลกัษณะของงาน และแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ คุณลกัษณะของงานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัแรง จูงใจในการท างานทุกดา้น อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ค าส าคัญ  :  คุณลกัษณะของงาน  แรงจูงใจในการท างาน  การเงินและบัญชี 
 
บทน า 

การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันท่ีมากข้ึน การ
ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ จะด าเนินไปอยา่งราบร่ืนได ้ตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ ส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิใช่อยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขของความรู้ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่ิงส าคญัยิ่งกว่าคือการ
เขา้ใจในงานท่ีท าและออกแบบงานให้มีคุณภาพ  และการมีก าลงัใจ มีแรงจูงใจ มีความพึง
พอใจท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบใหดี้ท่ีสุด หากไม่มีแรงจูงใจ หรือความพึงพอใจ
ในการท างาน จะเป็นเหตุท าให้คุณภาพของการปฏิบัติงานต ่าลง มีการขาดงานบ่อย 
ก่อใหเ้กิดผลเสียต่องานและภาพพจน์ท่ีไม่ดีต่อตวัผูป้ฏิบติังาน หากมีปัญหาจากแรงจูงใจใน
การท างานของผูป้ฏิบติังานเป็นจ านวนมากอาจมีผลต่อองคก์ร องคก์รจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อ
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การให้ความส าคญักบัผูป้ฏิบติังาน  และควรสร้างแรงจูงใจในการท างานให้อยู่ในระดบั
มาตรฐานท่ีดีอยูเ่สมอ 

ในองค์กรทุกประเภท หน่วยงานทุกระดบั ผูบ้ริหารต่างตระหนกัดีว่าความ 
ส าเร็จ หรือความลม้เหลวขององค์กรท่ีเกิดข้ึนนั้น คนเป็นปัจจยัหลกั ผูป้ฏิบติังานทุกคน 
และทุกระดบัต่างก็เป็นทรัพยากรท่ีสูงค่ายิ่งขององคก์ร  สถาบนัอุดมศึกษาเป็นอีกองค์กร
หน่ึงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาภายใต้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง  มี
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่ง แต่ละแห่งมีวตัถุประสงค์ในการให้การศึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงทุกกิจกรรมมีความส าคญัแก่ผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในดา้น
ต่างๆ จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการเงินและบญัชี เก่ียวขอ้งกบัเงินท่ีตอ้งอาศยัความละเอียด 
ระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบติังานเพื่อใหง้านด าเนินไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นมากท่ีสถาบนัอุดมศึกษา ควรตระหนกัและให้
ความส าคญักบัคุณลกัษณะของงาน และแรงจูงใจในการท างานของผูป้ฏิบติังาน จะเห็นได้
วา่คุณภาพของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี  เป็นส่ิงส าคญัในการพฒันา   และส่งเสริมให้
สถาบนัอุดมศึกษาด ารงอยูไ่ด ้ การออกแบบคุณลกัษณะของงาน กบัการสร้างแรงจูงใจใน
การท างานให้แก่ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงพฒันาศกัยภาพ
ของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร ใหส้ามารถท างานอยา่งเตม็ท่ี  หากผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี
ขาดทกัษะ ขาดความสามารถในการปฏิบติังาน และขาดความรู้ความเขา้ใจในการท างานท า
ใหง้านท่ีปฏิบติั ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลใหคุ้ณภาพของงานลดนอ้ยลง ท า
ให้สถาบนัอุดมศึกษาขับเคล่ือนได้ช้าลง และไม่ได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
นอกจากน้ีการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นั้นจะตอ้งมีผูป้ฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพ ซ่ีงผูป้ฏิบติังานจะมีคุณภาพไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัสถาบนัอุดมศึกษาจะสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับผูป้ฏิบัติงาน ท าให้ผูป้ฏิบัติงานมีก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ แรงจูงใจยงัสร้างให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างพฤติกรรม ทศันคติท่ีดีต่องาน ส่งเสริมให้คนเพิ่มคุณค่าในตวัเอง  ซ่ึง Roedel and 
Nystrom (อา้งถึงใน กิรดา พุ่มพงษ ์, 2551)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัคุณลกัษณะงานวา่เป็นปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงท่ีบ่งช้ีไดถึ้งปฏิกิริยาของผูป้ฏิบติังาน เช่น แรงจูงใจ ความพึงพอใจ 
ระดบัผลการปฏิบติังานและแนวโน้มการลาออก เน่ืองจากหากองค์กรมีการจดัรูปแบบ
คุณลกัษณะงานท่ีเหมาะสม โดยจดัสรรงานท่ีตอ้งใช้ทกัษะท่ีหลากหลายให้ผูป้ฏิบติังาน
รับผดิชอบงานดว้ยตนเอง พร้อมทั้งให้อิสระในการท างานแก่ผูป้ฏิบติังานตามสมควร เนน้
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ให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความส าคัญของงานท่ีปฏิบติั และองค์กรมีการให้ข้อมูลยอ้นกลับ
เก่ียวกบัผลการท างานของผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
การต่ืนตวั มีแรงจูงใจอยากจะท างานและส่งผลถึงผลการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
(ธงชยั สันติวงษ ์, 2540)   

นอกจากคุณลกัษณะของงานจะส่งผลถึงผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานแลว้ 
สุรเชษฐ์ ชิระมณี ( __________ , 2551)   ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน นัน่ก็คือ แรงจูงใจในการท างาน ท าให้ผูป้ฏิบติังาน
ไม่รู้สึกห่างเหินหรือหลีกหนีจากงาน แรงจูงใจในการท างานน้ีนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อ
ผลการปฏิบติังานแลว้ ยงัมีผลทางออ้มต่อขวญั ก าลงัใจ การโอนยา้ย และการลาออกของ
ผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย ตามทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Herzberg & others, 1959) ซ่ึงได้
ศึกษาถึงสาเหตุของความพอใจในงานและความไม่พอใจในงานพบวา่ ความตอ้งการดา้น
งานของบุคคล สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัสุขภาพจิต (Hygiene Factors) ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกของงาน เป็นปัจจยัท่ีลดความไม่พอใจใน
งาน อันจะท าให้คนท างานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน และปัจจยัจูงใจ 
(Motivation Factors) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากงานท่ีท า 
ส่งผลให้บุคคลเกิดความช่ืนชอบยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ซ่ึงหาก
องค์กรสามารถตอบสนองปัจจัยเหล่าน้ีของผูป้ฏิบัติงานแล้วจะท าให้ผูป้ฏิบัติงานเกิด
แรงจูงใจในการท างาน มีความพึงพอใจในงาน ตั้งใจในการท างานจนสุดความสามารถและ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได ้ ดงันั้นการศึกษาถึงคุณลกัษณะของงานและแรงจูงใจในการ
ท างานจึงมีส่วนส าคญัต่อสถาบนัอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถ้าผูป้ฏิบติังานขาด
แรงจูงใจในการท างาน จะส่งผลต่องานท่ีปฏิบติัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และมี
ผลกระทบต่อสถาบนัอุดมศึกษาในท่ีสุด การศึกษาน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา ปรับเปล่ียนหรือพฒันาการบริหาร จะเป็นแรงจูงใจและกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังาน
แต่ละคนเกิดความตั้งใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผูว้ิจยัตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญถึง
คุณลักษณะของงาน และแรงจูงใจในการท างานของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  เพื่อหาแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถและเสริมสร้างความพึงพอใจใน
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การท างานของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี  ให้มีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน    
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะงานของผูป้ฏิบัติงานการเงินและบัญชีใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง   

2.  เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างานของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของงานกับแรงจูงใจในการ
ท างานของผู ้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี   ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   

 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 
1. ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีท่ีปฏิบติังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ทั้ง 8 จงัหวดั (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  2551. www) ไดแ้ก่ นครราชสีมา,
ชัยภู มิ  ,บุ รี รัมย์, สุ รินทร์ ,อ านาจเจ ริญ,ศรีสะเกษ,ยโสธร และอุบลราชธานี  ซ่ึง มี
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งหมด 54 แห่ง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2555 (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2555. www) มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 176 คน เน่ืองจาก
ประชากรมีขนาดเล็ก ผูว้จิยัจึงศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัโดยการออกแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ   
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีใชว้ดัคุณลกัษณะของงานของผูป้ฏิบติังาน จ านวน 
3  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเด่นชดัของงาน  ดา้นความส าคญัของงาน และดา้นผลสะทอ้นจาก
งาน แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
ได้แก่ การประสบความส าเร็จในงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ  ความรับผิดชอบ  
ความกา้วหนา้ในการท างาน  ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
 
3.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
3.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล บทความ งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ส่ิงพิมพ ์วารสาร หนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือทาง
อินเตอร์เน็ต 

3.2  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมโดยการใชว้ิธีแจกแบบ สอบถาม
แก่ประชากร จ านวน 176 ชุด โดยขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถาบนั 
อุดมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบ      
สอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาโดยการอธิบายค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี และ
ร้อยละ  

4.2 ขอ้มูลแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 และ 3  คือ คุณลกัษณะของงาน และแรง     
จูงใจในการท างาน วเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ซ่ึงสมมติฐานของการวิจยั คือ คุณลกัษณะ
ของงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง   
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ผลการวจัิย 
ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูลกบัประชากร คือ ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีใน

สถาบนัอุดมศึกษา ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมา จ านวน  168 ชุด คิดเป็น     
ร้อยละ 95.45 ซ่ึงผูว้จิยัไดส้รุปผลดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 88.70  ดา้นอายสุ่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.70 ดา้นสถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.80 ด้านระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.40  ดา้นประสบการณ์ในการ
ท างาน ส่วนใหญ่อยูใ่นระยะ 4 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ  33.30  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วน
ใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง  10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.40 

2. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะของงาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานการเงินและ
บญัชีส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของงานมากท่ีสุด คือ ดา้นความเด่นชดัของ
งาน รองลงมาคือ ดา้นผลสะทอ้นจากงาน และดา้นความส าคญัของงาน ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการท างาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานการเงินและ
บญัชีส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ 
รองลงมาคือ ดา้นการประสบความส าเร็จในงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน และดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ตามล าดบั 

4. การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ คุณลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจในการท างาน ของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
ตารางท่ี 1 แสดงคุณลักษณะของงานมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการท างานของ

ผู ้ปฏิบัติงานการเ งินและบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
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หมายเหตุ 
ตวัแปร  TI    คือ   คุณลกัษณะของงานดา้นความเด่นชดัของงาน (Task Identity) 
ตวัแปร  TS   คือ   คุณลกัษณะของงานดา้นความส าคญัของงาน (Task Significance) 
ตวัแปร  FB   คือ   คุณลกัษณะของงานดา้นผลสะทอ้นกลบัจากงาน (Feedback) 
ตวัแปร  AC   คือ   แรงจูงใจในการท างานดา้นการประสบความส าเร็จในงาน  
                              (Achievement)   
ตวัแปร  RC   คือ   แรงจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
                              (Recognition)   
ตวัแปร  RP   คือ   แรงจูงใจในการท างานดา้นความรับผดิชอบ (Responsibility)   
ตวัแปร  AV   คือ   แรงจูงใจในการท างานดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน  
                              (Advancement)   

 
ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของงานกบัแรงจูงใจในการท างาน 

พบวา่ คุณลกัษณะของงานทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานทุกดา้น อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ส าหรับคุณลกัษณะของงานดา้นความเด่นชดัของงาน และดา้นความส าคญั
ของงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.204 และ 0.275 
ตามล าดบั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  และส าหรับ
คุณลกัษณะของงานด้านความส าคญัของงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.166 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาระดบัคุณลกัษณะของงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ความเด่นชดัของ
งาน ความส าคญัของงาน และผลสะทอ้นจากงาน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ   รวงอรุณ โชตินอก 
(2550), รังสรรค ์อ่วมมี  (2550) และ ประทุมทิพย ์เกตุแกว้ (2551) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นความเด่นชดัของงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นผลสะทอ้นจากงาน 
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และดา้นความส าคญัของงาน ตามล าดบั แสดงวา่ ผูป้ฏิบติังานเล็งเห็นวา่คุณลกัษณะงานท่ีมี
ความหมาย ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานเตม็ใจท่ีจะท างานและมีความพึงพอใจในงานสูง  

2.  ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการประสบ
ความส าเร็จในงาน  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความรับผิดชอบ  และความกา้วหนา้ใน
การท างาน  พบวา่ ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจยัของ ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2549), รุ่งรัตน์ เหล่ารัศมีวิวฒัน์ 
(2552) และ สุภาณี จินดาหลวง (2550) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการประสบความส าเร็จในงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามล าดบั ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัท่ีเห็นดว้ยวา่การใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เสร็จส้ินตามเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ ได้รับรางวลั หรือค าชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ท าใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน    

3.  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของงานกบัแรงจูงใจในการ
ท างาน พบว่า คุณลกัษณะของงานทุกด้านมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานทุก
ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รังสรรค ์อ่วมมี  (2550) และได้
สอดคล้องตามแบบจ าลองทฤษฎีว่าด้วยคุณลกัษณะของงานของ สุพานี สฤษฎ์วานิช  
(2549) ท่ีกล่าววา่ คุณลกัษณะงานจะน าไปสู่ผลลพัธ์ คือ เกิดแรงจูงใจในการท างานงาน ได้
ผลงานท่ีมีคุณภาพ  เกิดความพึงพอใจในงาน และอตัราการขาดงานและการลาออกลดลง 
ดงันั้น หากสถาบนัอุดมศึกษามีการออกแบบงานท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีรับรู้
ว่า งานท่ีตนเองท านั้นมีคุณลกัษณะงานก็จะสามารถตอบสนองสภาวะทางจิตวิทยา 3 
ประการ ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่งานนั้นมีความหมาย มีคุณค่า มีความส าคญั  และไดรั้บทราบ
ผลลพัธ์ของงานท่ีตนเองท า ส่งผลให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน  และมีความสุขในการท างาน ประกอบกับแนวคิดของ                       
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ ( ________ , 2550)  ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัยของ    
เฮอร์ซเบิร์ก เก่ียวกบัการท าให้เกิดแรงจูงใจผา่นทางปัจจยัจูงใจ โดยพยายามเพิ่มโอกาสไม่
ว่าจะเป็นด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รบการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในการงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ 
และเกิดแรงจูงใจในท่ีสุด ส าหรับคุณลกัษณะของงานดา้นความเด่นชดัของงาน และดา้น
ความส าคญัของงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับ
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นบัถือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.204 
และ 0.275 ตามล าดบั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ
ส าหรับคุณลกัษณะของงานด้านความส าคญัของงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีค่า 
สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.166 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั   
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มูลค่าด้านนันทนาการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) 
 

สมบูรณ์ อ่อนภักดี 
วุฒิพล หัวเมืองแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม              
ของผูใ้ช้บริการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราการเดินทางมาใช้บริการ รวมทั้ งประเมินมูลค่า                                                               
ด้านนันทนาการและศึกษาการบริหารจดัการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                                    
พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) โดยวธีิตน้ทุนในการเดินทางแบบระดบับุคคลพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
เดินทางมาคนเดียวใช้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเพื่อออกก าลงักายมีจ านวนมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่ออตัราการเดินทางมาใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและอายุของผูม้าใชบ้ริการ มีมูลค่า
ดา้นนนัทนาการท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั 96,336,278.64 บาท  และมีปัญหางบประมาณท่ีไดรั้บไม่
เพียงพอ ท่ีจอดรถไม่พอ และผูใ้ช้บริการขาดความตระหนักในการใช้บริการ การวิจยัได้
แนะน าใหป้รับปรุงสวนสาธารณะใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ส่งเสริมเป็น
แหล่งท่องเท่ียว รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของสวนสาธารณะ
และน ามูลค่าดา้นนนัทนาการไปประกอบการตดัสินใจจดัสรรงบประมาณ รวมทั้งแนะน าให้
จดัตั้งกองทุนเพื่อระดมทุนและทรัพยากรสนบัสนุนการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
  
บทน า 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางความเจริญในทุก ๆ ดา้นประกอบกบัมีฐานะเป็น
เมืองของประเทศ จึงดึงดูดให้ผูค้นอพยพหลัง่ไหลจากภูมิภาคต่าง ๆ เขา้มาประกอบอาชีพ
ในกรุงเทพมหานครจ านวนมากอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัขาดการวางผงัเมืองเพื่อรองรับ
การขยายตวัของเขตเมือง(ส านกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร , 
2545: 15) ส่งผลให้การใช้ที่ดินมีรูปแบบที่ไม่เหมาะสมและมีทิศทางการขยายตวัของ
ชุมชนกระจดักระจายแผ่ไปตามโครงข่ายบริการพื้นฐานท่ีส าคญั ตามแนวถนนสายหลกั  
ท าให้เกิดปัญหาความแออดั ปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศยั ปัญหาการจราจร รวมทั้ง
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2552: 12)   

การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเป็นการสร้างแหล่งช่วยสร้างอากาศบริสุทธ์ิ รักษาสมดุล
ระหว่างการใช้ท่ีดินก่อสร้างในเมืองและพื้นท่ีธรรมชาติ เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีพึงมีในเมือง 
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ช่วยให้การขยายตวัของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบ  ลดความแข็งกระดา้งของส่ิงก่อสร้าง มี
ความร่มร่ืนและลดความตึงเครียดของสังคมเมือง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชากรเมือง (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 1) 
นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เน่ืองจากตน้ไมส้ามารถ
ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจากกระบวนการสังเคราะห์แสงท าให้ลดความ
ร้อนในเมืองได ้(ส านกัส่ิงแวดลอ้ม  กรุงเทพมหานคร, 2550 ก: 82) ในปี พ.ศ. 2550  พบวา่
กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการในรูปของ
สวนสาธารณะหลัก 24 แห่ง มีเน้ือท่ีจ  านวน 18,972,509 ตารางเมตรหรือเฉล่ียคนละ
ประมาณ 3.29 ตารางเมตรต่อคน ในขณะท่ีเกณฑ์มาตรฐานสากลของพื้นท่ีสวนสาธารณะ
ต่อประชากรเมืองเท่ากับ 15 ตารางเมตรต่อคน จึงถือได้ว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี
สวนสาธารณะส าหรับบริการประชาชนอยูใ่นเกณฑ์ต ่ามากเม่ือเทียบกบัมาตรฐานสากล (ส านกั
ส่ิงแวดลอ้ม  กรุงเทพมหานคร, 2551: 38-40)  

 กรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต ประชานชนโดยตรง รวมทั้ง
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีน่าอยู ่ 
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ความสะอาดเป็นระเบียบ ร่มร่ืน มีสภาพภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม น ้ ามีคุณภาพดี 
อากาศบริสุทธ์ิ  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย กรุงเทพมหานครจึงด าเนินการจดัหา รักษา บริหาร
พฒันาพื้นท่ีสวนสาธารณะเดิม เปล่ียนท่ีรกร้างเป็นสวนสาธารณะใหม่ (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร, 2550 ข) โดยร่วมกบักระทรวงมหาดไทยและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จดัสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  ตั้งอยู่บริเวณ
พื้นท่ีว่างใตส้ะพานพระราม 9 ริมแม่น ้ าเจา้พระยา ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม (ถาวร 
อารีศิลป์, 2545: 135) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) 
เป็นพื้นท่ีสีเขียวส าหรับการพกัผ่อนและนันทนาการจดัเป็นสวสัดิการสังคมให้บริการแก่
ประชาชนโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการจึงจัดเป็นสินค้าสาธารณะชนิดหน่ึง โดยคุณค่า
ประโยชน์ทางดา้นนนัทนาการท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะเป็นนามธรรมท่ีไม่ปรากฏในรูปเงินท่ีชดัเจน 
(Intangible Value) ซ่ึงไม่สามารถซ้ือขายผา่นระบบตลาดได ้ ท าให้คนทัว่ไปไม่ทราบถึงมูลค่า
ประโยชน์ทางนนัทนาการ นอกจากนั้น ผูใ้ช้บริการร่วมกนัเป็นจ านวนมาก จะเกิดผลกระทบ
ต่อสภาพพื้นท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ จนท าให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ                
6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) เส่ือมโทรมและ มีคุณภาพการให้บริการท่ีต ่าลง              
ซ่ึงกรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องจดัสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ บุคคล วสัดุอุปกรณ์ 
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รวมทั้งการบริหารจดัการเพื่อดูแลรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา
ใหเ้ป็นแหล่งนนัทนาการท่ีมีสภาพดีสามารถรองรับผูใ้ชบ้ริการได ้ 
 จากปัญหาดงักล่าว จึงควรศึกษาปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการมาใช้บริการ ข้อมูลความคิดเห็นและทศันคติของผูใ้ช้บริการ ศึกษาการ
บริหารจดัการ เพื่อให้มีขอ้มูลพื้นฐานและแนวทางในการวางแผนบริหารจดัการในการ
ให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรประเมินมูลค่าดา้นนนัทนาการของ
สวนสาธารณะแห่งน้ีในรูปตวัเงินท่ีชดัเจน เพื่อแสดงถึงมูลค่าประโยชน์ดา้นนนัทนาการ 
และความส าคัญของสวนสาธารณะ และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
จดัสรรทรัพยากรและงบประมาณในการบ ารุงรักษาและพฒันาต่อไป  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย  
ขอบเขตการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดพื้นท่ีแหล่งนันทนาการของการวิจยั คือ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) และเป็นการศึกษามูลค่าจากการใช้
ประโยชน์ทางด้านนันทนาการเพียงอย่างเดียว มิได้รวมถึงผลประโยชน์ในทางด้านอ่ืน            
โดยวธีิตน้ทุนในการเดินทางแบบระดบับุคคล (Individual Travel Cost Method)   
วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้มูล 2 ชนิด คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ  การวิจยัไดท้  าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน โดย

การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็นใช้วิธีสุ่มโดยความบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) จากการสุ่มจากผูใ้ชบ้ริการท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดค้รบถว้นจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
ในระหว่างวนัท่ี 17 -30 ธันวาคม 2553 เพื่อใช้เป็นตวัแทนประชากรของการวิจยัปี พ.ศ.  
2553 โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4  ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลเศรษฐกิจและสังคมของผูใ้ชบ้ริการ ส่วนท่ี  2  เป็นค าถามเก่ียวกบัการเขา้ร่วม
กิจกรรมนนัทนาการและลกัษณะการเดินทาง  ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลตน้ทุนใน
การเดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) 
ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการในการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ  
พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  รวมทั้งการสัมภาษณ์หวัหนา้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษาเก่ียวกบัปัญหาในการจดัการพื้นท่ีสวนสาธารณะ 
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2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ การวจิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความวิชาการ หนงัสือ
วทิยานิพนธ์ งานวจิยั และเวบ็ไซตห์น่วยงานต่างต่างท่ีเก่ียวขอ้ง   
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งอออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวม

ไดจ้ากการส ารวจภาคสนามมาวิเคราะห์และอธิบายถึงรายละเอียดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้
ทราบขอ้มูลทัว่ไปโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ความถ่ี  ค่าเฉล่ีย และร้อยละ เป็นตน้ และน า
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการส ารวจภาคสนามเพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้แนะน าของประชากร
ในพื้นท่ีวิจยั รวมทั้งน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ                 
6 รอบ พระชนมพรรษา น ามาพรรณนาและวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการเพื่อพิจารณาหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการ   
 2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) พิจารณาออกเป็น ดงัน้ี 

 2.1 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม คือ อตัราการเดินทางมาใช้
บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) กบัตวัแปรอิสระ
ท่ีท าการศึกษา คือ ตน้ทุนในการเดินทางไปและกลบัเพื่อใช้บริการ และตวัแปรปัจจยัอ่ืน ๆ 
ได้แก่  อัตราการใช้บริการสวนสาธารณะแห่งอ่ืนท่ีทดแทน รายได้เฉล่ียของผูใ้ช้บริการ 
จ านวนปีได้รับการศึกษา และอายุของผูใ้ช้บริการ โดยใช้วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Least 
Squares Method) ในรูปของสมการถดถอยแบบพหูคูณ (Multiple Regression) มาช่วยหาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการใช้บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา 
(ฝ่ังพระนคร)  
 2.2 การประเมินมูลค่าดา้นนนัทนาการของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ                         
6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ในปี พ.ศ. 2553 โดยใชว้ิธีตน้ทุนในการเดินทาง
แบบระดบับุคคล (ITCM) เป็นขั้นตอนการประเมินมูลค่าของความพอใจของผูใ้ช้บริการใน
รูปของส่วนเกินของผูบ้ริโภคด้วยการการค านวณพื้นท่ีใตเ้ส้นอุปสงค์ ซ่ึงเป็นตวัแทนของ
มูลค่าผลประโยชน์ทางดา้นนนัทนาการของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                     
พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  และการประเมินมูลค่าดา้นนนัทนาการของสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนัในรูปตวัเงิน 
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ผลการวจัิย 
การศึกษาลกัษณะและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการนันทนาการในสวนสาธารณะเฉลมิ  

พระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) 
  จากลกัษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พกัอาศยัใน

เขตบางคอแหลม  เป็นเพศหญิงมากกวา่ชาย ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส นบัถือศาสนาพุทธ 
กลุ่มตวัอยา่งมีอายอุยูใ่นช่วง 19-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด จากลกัษณะการเขา้ร่วม
กิจกรรมนนัทนาการและลกัษณะการเดินทางของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่รู้จกัสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยพบเห็นดว้ยตนเอง
และมาใชบ้ริการโดยการออกก าลงักาย ไม่ไปใชบ้ริการสวนสาธารณะแห่งอ่ืน เดินทางมา
ใช้บริการเป็นระยะทางไปกลบั 2-6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 15-30 นาที  และใช้เวลา
ท ากิจกรรม มากกว่า 1 ชัว่โมงถึง 2  ชัว่โมง นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีตน้ทุนในการเดินทาง
มาใช้บริการมากกว่า 10-30 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.75 เป็นจ านวนมากท่ีสุด รองลงมา               
มีตน้ทุนในการเดินทางไม่เกิน 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 จากขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ฝ่ังพระนคร) กลุ่มตวัอย่างไดเ้สนอให้ขยายพื้นท่ีจอดรถ            
มากท่ีสุด รองลงมา คือ เสนอให้รักษาความสะอาดของห้องน ้ า อาคารและสถานท่ี ต่อมาคือ 
เพิ่มอุปกรณ์ออกก าลงักาย  ติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน และติดตั้ง
ระบบความปลอดภยัโดยติดกลอ้งวงจรปิด ตามล าดบั  
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการนันทนาการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  
การศึกษาแบ่งข้อมูลออกเป็นตัวแปรตาม คือ อัตราการเดินทางมาใช้บริการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  (Q)  และตวัแปรอิสระ
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการเดินทางไปและ
กลบัเพื่อใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) 
(TC) อตัราการใช้บริการสวนสาธารณะแห่งอ่ืนท่ีทดแทนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ              
6 รอบ (ฝ่ังพระนคร) (SUB) รายได ้ (INC) อายุ (AGE) และจ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา (EDU)  
พบว่าต้นทุนในการเดินทางไปและกลับเพื่อใช้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                 
พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  (TC) และอายุ  (AGEi) มีอิทธิพลต่ออตัราการเดินทางมาใช้
บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  (Q) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 99 (ซ่ึงสูงกวา่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 95 แสดงวา่ตวัแปร
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อิสระในสมการอุปสงค์ท่ีไดเ้ลือกไวมี้ความน่าเช่ือถือสูง)  จากผลการประมาณแบบจ าลอง 
ITCM พบว่า แบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์หาสมการอุปสงค์การเดินทางมาใช้
บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) เป็นรูปแบบ 
Linear Demand Function  ดงัตารางท่ี 1  

 
ตารางที ่1 สรุปผลการประมาณการตามแบบจ าลอง ITCM  
 
 

ตัวแปร 
แบบจ าลองที ่1 (Linear Demand Function) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสถิติ t 

Constant 98.261** 7.761 

TC -1.692** -9.374 

AGE 1.812** 6.611 

R2 0.271 

Adjusted-R2 0.261 

F** 73.797 

N 400 

หมายเหตุ    ** แสดงระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 99 
 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติทดสอบ F มีค่าเท่ากับ 73.797 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติ 
หมายความวา่ตวัแปรอิสระในสมการสามารถใชพ้ยากรณ์ตวัแปรตามไดท่ี้รับความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ  (Coefficient of Determinatuion: R2)              
มีค่าเท่ากบัร้อยละ 27.10 นัน่คือ ตวัแปรอิสระในสมการดงักล่าวสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
กบัอตัราการเดินทางมาใช้บริการสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา  
(ฝ่ังพระนคร) ได้ร้อยละ 27.10 นัน่คือ ส่วนท่ีเหลือเป็นผลมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามา
พิจารณา โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อใช้ในการ
ประมาณสมการอุปสงค์ Linear Demand Function  แสดงสมการอุปสงค์การเดินทางมาใช้
บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ดงัสมการ (1)  
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Qi          =   98.261 -1.692 TCi + 1.812 AGEi    (1) 
 โดยท่ี     
 Qi   หมายถึง อตัราการเดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                     

พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ของตวัอยา่งท่ี i (คร้ัง/ปี)  
  TCi  หมายถึง ตน้ทุนในการเดินทางไปและกลบัเพื่อใชส้วนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ

6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ของตวัอยา่งท่ี i (บาท/คร้ัง/คน)  
 AGE i   หมายถึง  อายขุองตวัอยา่งท่ี i  ( ปี)  
การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ (ฝ่ังพระนคร)   
 จากสมการอุปสงค์ไดต้ามสมการ (1) ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระหว่างอตัราการ
เดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ของ
แต่ละตวัอยา่ง (Qi)  กบัตน้ทุนในการเดินทางไปและกลบัเพื่อใชส้วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ          
6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ของแต่ละราย (TCi) และอายุของแต่ละรายท่ีใชบ้ริการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) (AGEi) สามารถหา
ส่วนเกินของผูบ้ริโภคแต่ละราย โดยการค านวณพื้นท่ีใตเ้ส้นอุปสงค์ของสมการ (1) ดว้ย
วิธีการปริพนัธ์ (Integrate) ในช่วงต้นทุนในการเดินทางมาของแต่ละตวัอย่าง (TCi)          
ถึงตน้ทุนในการเดินทางสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่ง (TCmax)  ดงัน้ี    

TCmax        

 CS  = (Qi)dTC                                       (2)                                                                       
   TCi 
เม่ือ       ai      =    ค่าคงท่ีของอุปสงค์ของการเดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิม                 

พระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) โดยหาไดจ้ากค่า 98.261 + 
1.812 AGEiของแต่ละตวัอยา่ง 

โดยท่ี   TCmax         
 CS  = ai-1.692TCidTC                                                                               
    TCi  

                     TCmax 

 CS  = aiTCi  -1.692 TCi
2 

                        2  
   TCi                 
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แทนค่าต่าง ๆ  ดงัน้ี    
 CS    หมายถึง ส่วนเกินของผูบ้ริโภคทั้งหมด (บาท) 

 TCmax  หมายถึง ตน้ทุนสูงสุดในการเดินทางไปและกลบัเพื่อใช้สวนสาธารณะ  
พระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ของตวัอย่างทั้งหมด           
มีค่าเท่ากบั 169.24  บาท/คร้ัง/คน 

 TCi    หมายถึง  ตน้ทุนในการเดินทางไปและกลบัเพื่อใช้สวนสาธารณะเฉลิม                
พระเกียรติ 6 ร อบพระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ของแต่ละตวัอยา่ง
(บาท/คร้ัง/คน) 

         น าส่วนเกินของผูบ้ริโภคของตวัอย่างแต่ละรายมารวมกันจะได้ส่วนเกินของ
ผูบ้ริโภคทั้งหมดเท่ากบั 413,427.03 บาท แลว้ท าการหาส่วนเกินของผูบ้ริโภคเฉล่ียต่อคน (CSPM) 
โดยการน าผลรวมของส่วนเกินของผูบ้ริโภคทั้งหมดหารด้วยจ านวนตวัอย่างทั้งหมด (n) 
จ  านวน 400 คน จะไดส่้วนเกินของผูบ้ริโภคเฉล่ียต่อคนเท่ากบั 1,033.57  บาท/คน  
   หาส่วนเกินของผูบ้ริโภคเฉล่ียต่อคนต่อการเดินทาง 1 คร้ัง (CSPT) จากการน า 
ส่วนเกินของผู ้บริโภคเฉล่ียต่อคนต่อคนหารด้วยอัตราเฉล่ียการเดินทางมาใช้บริการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ต่อปี (RPY) ซ่ึงเท่ากบั 
129.99 คร้ังต่อปี จะได ้CSPT เท่ากบั  7.95 บาท/คน/คร้ัง/ปี  

 หามูลค่าดา้นนนัทนาการของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
(ฝ่ังพระนคร) ต่อปี (VOR) ซ่ึงค านวณไดจ้ากน าส่วนเกินของผูบ้ริโภคเฉล่ียต่อคนต่อการ
เดินทางต่อคร้ังต่อปีคูณจ านวนผูใ้ช้บริการในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเท่ากบั 650,000 คน จะได้
มูลค่านันทนาการของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเท่ากับ 
5,167,500.00  บาท          
 การวิจัยน้ี ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐานซ่ึงมีผูใ้ช้บริการจ านวนเท่ากับ  
650,000 คน มีมูลค่าดา้นนนัทนาการของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
(ฝ่ังพระนคร) เท่ากบั 5,167,500.00 บาท  โดยใชผ้ลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัรา
คิดลด (r)  มีค่าเท่ากบัร้อยละ 4.21 ต่อปี (สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, 2554) มีระยะเวลา
ในการประเมินในอนาคตเท่ากบั 25 ปี ทั้งน้ี ประชากรในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2551-2573  
มีค่าคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 1.29 ต่อปี (ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2553)  
การวิจยัคร้ังน้ีจึงก าหนดให้อตัราการเพิ่มของผูใ้ชบ้ริการและมูลค่าดา้นนนัทนาการท่ีเกิดข้ึน
ในอนาคต (Mn) แต่ละปีเท่ากบัร้อยละ 1.29 และสามารถน าไปหามูลค่าปัจจุบนัแต่ละปีตามท่ี
เรณู สุขารมณ์ (2545: 105) ไดเ้สนอไว ้ดงัสมการ (2) 
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 P   =   Mn/(1+r)n      (2)  
 โดยท่ี 

 P   =    มูลค่าปัจจุบนั   
 Mn  =       มูลค่า ณ ปีท่ี n  
 r     =   อตัราคิดลด   
 n   =      ปีท่ีจะคิดค านวณ 
 หลงัจากนั้นน ามูลค่าปัจจุบนัในแต่ละปีมารวมกนัเพื่อหามูลค่าดา้นนนัทนาการของ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต            
ในระยะเวลา 25 ปี ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 91,168,778.64 บาท 
การศึกษาการบริหารจัดการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา               

(ฝ่ังพระนคร) ของกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวจิยั พบวา่กรุงเทพมหานครไดจ้า้งเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพฒันา
สวนสาธารณะโดยตรง  แต่ไดร้วมกนัท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เช่น ชมรมร ามวยจีน ชมรม
โยคะ ชมรมแอโรบิค และชมรมวิ่ง ปัญหาท่ีส าคญัในการบริหารจดัการสวนสาธารณะ 
ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาและพฒันาไม่เพียงพอต่อ  ท่ีจอดรถไม่พอ และ
ประชาชนขาดความตระหนกัในการใชบ้ริการ  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาโดยพิจารณาตวัแปรหรือปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่ออตัราการ
เดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) คือ 
ตน้ทุนในการเดินทางไปและกลบัเพื่อใชบ้ริการ อตัราการใชบ้ริการสวนสาธารณะแห่งอ่ืนท่ี
ทดแทน รายไดเ้ฉล่ียของผูใ้ชบ้ริการ อายุของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธพลต่ออตัราการ
เดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบ  พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) คือ 
จ านวน 2 ตวัแปร คือ  
 1.  ตน้ทุนในการเดินทางไปและกลบัเพื่อใชบ้ริการ ผลการศึกษา  มีความสัมพนัธ์เชิงลบ
อตัราการเดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบ  พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระ
นคร) กล่าวคือ เม่ือตน้ทุนในการเดินทางเพิ่มข้ึนจะท าให้จ  านวนคร้ังในการเดินทางมาใช้
บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทั้งน้ี  เพราะผูม้าใชบ้ริการมี
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อุปสงค์ส าหรับแหล่งนันทนาการท่ีจ ากดั  เม่ือตน้ทุนในการเดินทางเพิ่มข้ึนจ านวนคร้ังในการ
เดินทางของผูม้าใชบ้ริการจะลดลง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโสมสกาว เพชรานนท ์(2542: 167) 
 2. อายุของผู ้ใช้บริการ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกอัตราการเดินทางมาใช้บริการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบ  พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร)  กล่าวคือ เม่ืออายุของ
ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึนข้ึนจะท าให้จ  านวนคร้ังในการเดินทางมาใชบ้ริการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี เพราะบุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนและอยูใ่นวยั
ท างานจึงมีความตอ้งการในการพกัผ่อนหย่อนใจและออกก าลงักาย ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Seenprachawong (2005) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากข้อมูลลกัษณะและขอ้เสนอแนะกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการสวนสาธารณะ
เฉลิม พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1.1 กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6  รอบ  พระชนมพรรษา 
(ฝ่ังพระนคร) ให้สอดคล้องกับความต้องการผูใ้ช้บริการในล าดับแรก ๆ  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร             
ควรประสานงานการพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อขอใชพ้ื้นท่ีว่างใตส้ะพานพระราม 9 เป็นท่ี
จอดรถใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ  จดัเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ผูใ้ชบ้ริการเพื่อรักษาความ
สะอาดของห้องน ้ า  อาคาร และสถานท่ี เพิ่มอุปกรณ์ออกก าลังกายให้มีสภาพท่ีดีและ
เพียงพอ  ติดตั้งไฟฟ้าใหมี้แสงสวา่งเพียงพอในเวลากลางคืน และติดตั้งระบบความปลอดภยั
โดยติดกลอ้งวงจรปิด  

1.2  จากการท่ีผูใ้ช้บริการ ส่วนใหญ่พบเห็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ          
พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ด้วยตนเองและไม่ไปใช้บริการสวนสาธารณะแห่งอ่ืน 
ประกอบสวนสาธารณะเป็นสวนริมน ้ าซ่ึงสามารถชมความงามริมแม่น ้ าเจ้าพระยาและ
สะพานพระราม 9 นบัเป็นจุดท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง แสดงให้เห็นวา่สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ  พระชนมพรรษา  (ฝ่ังพระนคร) เป็นแหล่งนนัทนาการท่ีมีศกัยภาพภาพ
ในการดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการ โดยกรุงเทพมหานครสามารถน าไปพิจารณา
ประชาสัมพนัธ์และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานคร   
 2. จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมาใช้บริการนันทนาการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) พบวา่บุคคลท่ีเดินทางมาใชบ้ริการมี
อายุสูงข้ึนมีอตัราการมาใช้บริการมากข้ึน เม่ือพิจารณาประกอบรายงานคณะกรรมการ
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ผูสู้งอายแุห่งชาติ(2553) ท่ีกล่าววา่สังคมไทยไดเ้ร่ิมเขา้สู่สังคมสูงวยัแลว้ โดยคาดกนัวา่ภายใน 
15-20 ปี จ  านวนผูสู้งอายุจะเพิ่มกวา่เท่าตวัของจ านวนผูสู้งอายุในปัจจุบนัเป็นเกือบร้อยละ 
25 ของประชากรทั้ งหมด การวิจัย น้ี จึง เสนอแนะให้กรุง เทพมหานครปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) 
โดยจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ออกก าลงักายและพื้นท่ีพกัผ่อนท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

3. จากการศึกษามูลค่าดา้นนันทนาการในรูปตวัเงินของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ            
6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่าเท่ากบั 5,167,500.00 บาท และมูลค่า
ปัจจุบนัทางด้านนันทนาการในอนาคตเท่ากบั 91,168,778.64 บาท ในขณะท่ีงบประมาณ
รายจ่ายในดูแลรักษาสวนสาธารณะในปี พ.ศ. 2553 มีจ านวน 4,929,290.35 บาท จึงกล่าวได้
ว่าการจดัสร้างสวนสาธารณะแห่งน้ีให้ประโยชน์ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนของสังคมโดยรวม   
โดยกรุงเทพมหานครสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจจดัสรรงบประมาณเพื่อ
บริหารจดัการปรับปรุงและพฒันา ซ่ึงท าให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครทราบถึงความส าคญั
มูลค่าผลประโยชน์ของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทั้งน้ี มูลค่า
ผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นมูลค่าขั้นต ่าท่ียงัไม่ไดร้วมมูลค่าผลประโยชน์ทางดา้นอ่ืนท่ีเกิดข้ึน  
เช่น มูลค่าจากมีสวนสาธารณะแลว้ท าให้พื้นท่ีขา้งเคียงมีราคาท่ีดินสูงข้ึน มูลค่าจากการท่ี
สวนสาธารณะช่วยดูดซบัมลภาวะทางอากาศและลดอุณหภูมิของเมือง และมูลค่าจากการใช้
เป็นสถานท่ีจดังานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ ซ่ึงกรุงเทพมหานครสามารถน าไปเป็นขอ้มูล
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  (ฝ่ังพระนคร)  

4. จากการศึกษาการบริหารจัดการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ   6 รอบ                               
พระชนมพรรษา (ฝ่ังพระนคร) ของกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการสวนสาธารณะมากข้ึน โดยจดัตั้งกองทุนส าหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อระดมทุนและทรัพยากรสนบัสนุนการด าเนินงานและ
ควรจดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝ่ัง
พระนคร) เพื่อแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกบัลกัษณะพื้นที่และการใชป้ระโยชน์ท่ีเหมาะสม
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
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พฤติกรรมในการท างานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครูอตัราจ้างช่ัวคราว 
ในสังกดัการอาชีวศึกษา จังหวดันครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการท างานที่มีผลต่อความ
ผกูพนั       ต่อองคก์รของครูอตัราจา้งชัว่คราวในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา  
และศึกษาระดบัพฤติกรรมในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งคือครูอตัรา
จา้งชัว่คราวในสังกดั     การอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมาจ านวน 170 คน เก็บขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์หาค่าความถดถอยเชิงพหุ  จากการศึกษาพบว่า ครู
อตัราจา้งมีระดบัพฤติกรรมในการท างานโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับสูง   และระดับ
ความผูกพนัต่อองค์กรมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัสูงเช่นเดียวกนั ส าหรับพฤติกรรมท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร คือ พฤติกรรมในการท างานด้านการเพิ่มผลผลิต และ 
ดา้นความพึงพอใจ ในการท างาน เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์รของ
ครูอตัราจา้งในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ไดร้้อยละ 53.1 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิ ติ ท่ีระดับ 0.01 ดังนั้ นควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนโดยการมีการจัด
ประชุมสัมมนาพฒันาคุณภาพชีวิตของครูเพื่อสร้างความสามคัคีและให้เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจในการปฏิบัติงาน สร้างขวญัและก าลังใจให้กับครูอัตราจ้างเก่ียวกับการให้
ผลตอบแทนดูแลเอาใจใส่อยา่งเป็นธรรม และควรปลูกฝังให้บุคลากรในองคก์รเห็นคุณค่า
ของตนเอง  
ค าส าคัญ  : พฤติกรรมในการท างาน  ความผกูพนัต่อองคก์ร  ครูอตัราจา้งชัว่คราว  
 
บทน า 

การท างานเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์ เพราะว่าการท างาน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ทั้ งด้านความจ าเป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต และยงัสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นจิตใจซ่ึงจะท าให้บุคคลไดรู้้จกัคุณค่าใน
ตวัเอง เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากน้ีการท างานยงัเป็นส่ิงบ่งบอกถึงการยอมรับของคนใน
สังคม (พรพรรณ  อุ่นจนัทร์,2543 : 24 อา้งถึงใน ปฑิตตา สัณหภกัดี. 2550 : 18 ) ใน
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ปัจจุบนัการจา้งงานทุกหน่วยงานไม่วา่จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนก็มีการจา้ง
งานในส่วนของอตัราจา้งชัว่คราว ซ่ึงเป็นก าลงัคนส่วนหน่ึงในการปฏิบติังานให้กบัองคก์ร 
การน าความรู้วชิาการ แนวคิด และวทิยาการใหม่ๆมาใชใ้นการท างาน เพื่อให้องคก์รบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  เม่ือกล่าวถึงอาชีพครู ไม่วา่ครูจะมีความรู้ความสามารถหรือความ
ถนัดแตกต่างกันเพียงใด แต่บทบาทของครูโดยส่วนรวมแล้วจะย ังอยู่ในลักษณะ
เดียวกนั กล่าวคือ นอกจากครูจะตอ้งรับบทบาทเป็นผูส้อนคนให้มีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นวชิาการต่างๆ แลว้  ครูยงัจะตอ้งรับบทบาทในการพฒันาประเทศชาติในดา้นต่างๆ
อีก  เช่นการพฒันาสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นตน้   จนกระทัง่
ในปัจจุบนัน้ีไดมี้ผูใ้ห้สมญานามแก่ครูวา่เป็น  วิศวกรสังคม  ซ่ึงหมายถึง  ช่างผูช้  านาญใน
การสร้างสังคม นัน่คือ หากครูให้การศึกษาแก่สมาชิกสังคมอย่างไร  สังคมก็จะเป็นอยา่ง
นั้น  เช่น  ให้การศึกษาเร่ืองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง  สังคมก็จะเป็น
ประชาธิปไตย  หากครูให้การศึกษาในระบอบอ่ืนสังคมก็จะเป็นเช่นนั้นดว้ย (ดาเลีย, 2553 
18 กุมภาพนัธ์ : ออนไลน์) 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัการการศึกษา
วิชาชีพ   เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือและระดบัผูช้  านาญการเฉพาะสาขา
วิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม การเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษานั้นเป็นการเรียนทางดา้นสายวิชาชีพ ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ระดบัคือ การเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเร่งรัด
พฒันาการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา และในส่วนของการพฒันาระบบ
บริหารจดัการ การบริหารบุคลากร ส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงในการบริหารบุคลากรนั้นก็มี
นโยบายในการเร่งรัดระบบการจา้งครูสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ให้มีความต่อเน่ือง   มัน่คง  
และเป็นธรรมเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูอตัราจา้ง    อนัจะส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 

ครูอตัราจา้งชัว่คราว  คือก าลงัส าคญัยิ่งท่ีน าพากิจกรรมต่างๆไปสู่เป้าหมาย และ
เป็นก าลงัคนทางดา้นการศึกษาท่ีจะแทนขา้ราชการครูท่ีเกษียณไป  ท่ีผ่านมานั้นครูอตัรา
จา้งมีอตัราการหมุนเวยีนเขา้ออกจากงานมากขวญัก าลงัใจและความผกูพนัต่อองคก์รมีนอ้ย 
อนัเน่ืองมาจากมีงานใหม่ท่ีดีและมัน่คงกว่า จึงมีส่วนท่ีเป็นผลกระทบต่อการเรียนของ
นกัศึกษา ต่อการบริหารงานบุคลากร ซ่ึงก็จะตอ้งสรรหาบุคลากรใหม่ และยงัตอ้งมีช่วง
ระยะเวลาในการให้ครูใหม่ ปรับตัวในการพฒันาการสอนการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
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นักเรียนและงานพิเศษอ่ืนๆท่ีต้องรับผิดชอบ    ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมในการท างานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครูอตัราจา้งชั่วคราวในสังกดั
การอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการท างานท่ีมีต่อความผกูพนั
ต่อองค์กรของครูอตัราจา้งชั่วคราวในสังกดัการอาชีวศึกษาของรัฐ จงัหวดันครราชสีมา 
และเป็นแนวทางส าหรับฝ่ายบริหารในการน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาเพิ่มแรงจูงใจ
เพื่อก่อให้เ กิดพฤติกรรมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนและความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการท างานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของครูอตัรา
จา้งชัว่คราวในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือครู
อตัราจา้งชัว่คราวของรัฐในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงวิทยาลยัของรัฐ
ในสังกดัการอาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมามีทั้งหมด 12 แห่ง มีประชากรทั้งหมด  327 
คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ ครูอตัราจ้างชั่วคราวของรัฐในสังกัดการอาชีวศึกษา จงัหวดั
นครราชสีมา การสุ่มตวัอยา่งการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Sampling) 
แบ่งไว ้ 3 กลุ่มๆละ 4 แห่ง เลือกสุ่มตวัอย่างมา1 กลุ่ม ดว้ยวิธีจบัฉลาก ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 4 
แห่งคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและท่องเท่ียว และวทิยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา มีจ านวน 170คน  
2. เคร่ืองมือและวธีิการ 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของครูอตัราจา้งชัว่คราวในสังกดั
การอาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 6 ด้าน คือ ด้านเพศ  ด้านอายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างาน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บต่อเดือน   

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการท างาน 4 ดา้นไดแ้ก่ การเพิ่ม
ผลผลิต     ความสม ่าเสมอในการท างาน  แนวโนม้ในการท างานต่อไป และความพึงพอใจ
ในการท างาน  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert)  
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 ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัท่ีมีต่อองค์กร ซ่ึงวดัความรู้สึก
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความศรัทธาต่อองคก์ร, ดา้นความทุ่มเท
ต่อองคก์ร, ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

ส่วนท่ี  4  ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามท่ีให้ผูต้อบ
แบบสอบถามไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ใชแ้บบสอบถามประเภท (Open – ended 
Questions) 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 

     แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์ร 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ของลิเคอร์ท (Likert Scale)  โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบัดงัน้ี เห็นดว้ย
อยา่งยิง่  เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ   
ไม่เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่  
4. การจดัระดบัพฤติกรรมในการท างาน 
 พิจารณาจากค่าเฉล่ียของพฤติกรรมในการท างาน และค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อ
องคก์ร โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั  
ตารางที ่1 เกณฑ์การจัดระดับของพฤติกรรมในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กร 

ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร 
ระหวา่ง 3.67-5.00 
ระหวา่ง 2.34-3.66 
ระหวา่ง 1.00-2.33 

ระดบัสูง 
ระดบัปานกลาง 

ระดบัต ่า 

ระดบัสูง 
ระดบัปานกลาง 

ระดบัต ่า 
 
5. วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                  มีแหล่งของขอ้มูล คือ แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ       

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ
ครูอตัราจา้งชัว่คราวในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา 4 แห่ง จ านวน 170 ชุด 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 

2.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  ได้จากการศึกษาต ารา  เว็บไซด์  เอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ทฤษฎีเก่ียวกบังานวิจยั รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ ตลอดจนขอ้มูลของการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาของรัฐในจงัหวดันครราชสีมา 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ใน

การแปลผลขอ้มูลในแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 6.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  statistics) เพื่ออธิบายถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ เพศเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส ประสบการณ์ท างาน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บต่อเดือน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 

          6.1.1 การแจกแจงความถ่ี  สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ (Percentage)  
           6.1.2 การใชค้่าเฉล่ีย (Mean  หรือ ) เพื่อวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมในการ
ท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร 
           6.1.3 การใชค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  Divination หรือ S.D.) 
เป็นการวดัการกระจายของขอ้มูล (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากรู,2550:361) 
 6.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statiatics) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
            6.2.1 สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  Multiple Regression ใชเ้พื่อท า
พยากรณ์พฤติกรรมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของครูอตัราจา้งใน
สังกดัอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา  
 
ผลการวจัิย 

1.  ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไปของครูอตัราจา้งชั่วคราวในสังกัดการ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีดัง น้ี  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่ มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 23-33 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.70 รองลงมาอยู่ในช่วง 34-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.80 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.20 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 18.80 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.70 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
31.80  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.40 
รองลงมามีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.60 และมีผลตอบแทน
ที่ได้รับต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,001-12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ   42.90   รองลงมามี
ผลตอบแทนทีไ่ด้รับอยู่ที ่8,000-10,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 26.50 

2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมในการท างานของครูอตัราจา้งชั่วคราวแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี ครูอตัราจา้งชัว่คราวในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา มี
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ระดบัพฤติกรรมในการท างานโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัสูง ( =  3.92 , S.D = 0.48) 
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการท างานในดา้นการเพิ่มผลผลิตโดยมีค่าเฉล่ียจดัอยูใ่นระดบัสูง ( =  4.09  
, S.D = 0.53) รองลงมาเป็นความสม ่าเสมอในการท างานอยูใ่นระดบัสูง ( = 3.97, S.D = 
0.50) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้การท างานต่อไป อยูใ่นระดบัสูง ( = 3.91 , S.D = 
0.74) และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการท างานด้านความ     พึงพอใจในการ
ท างานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  (�= 3.77 , S.D = 0.63) แต่ก็ยงัจดัอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั 

3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความผกูพนัต่อองคก์รของครูอตัราจา้งแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ดังน้ี        ครูอัตราจ้างชั่วคราวในสังกัดการอาชีวศึกษา จังหวดันครราชสีมา ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยมีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัสูง ( = 4.09 
, S.D = 0.49) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความทุ่มเทต่อองคก์รโดยมีค่าเฉล่ียจดัอยูใ่นระดบัสูง 
( = 4.25  , S.D =  0.50) รองลงมาเป็นดน้การคงอยูก่บัองคก์ร อยูใ่นระดบัสูง ( = 4.13  , 
S.D = 0.54)  และความผกูพนัดา้นความศรัทธาต่อองคก์รมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( = 3.81  , 
S.D = 0.71) แต่ก็ยงัจดัอยูใ่นระดบัสูง     

4.  การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานของการวิจยั คือ พฤติกรรมในการท างานมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของครูอตัราจา้งชัว่คราวในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา  
 การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน การศึกษาคร้ังน้ีได้น าตวัแปรอิสระ ซ่ึงได้แก่  ปัจจยัพฤติกรรมในการท างาน 
ดา้นการเพิ่มผลผลิต(X1) ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน(X2) ดา้นแนวโน้มการท างาน
ต่อไป (X3) ดา้นความพึงพอใจในการท างาน(X4) ทดสอบความมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องค์กรของครูอตัราจา้งชั่วคราวในสังกัดการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรอิสระทุก
ตวัเขา้สู่สมการพยากรณ์ ดว้ยวธีิการ Enter ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงัตารางต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์พฤติกรรมในการ
ท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูอัตราจ้างชั่วคราวในสังกัดการ
อาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา 
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ตัวแปรพยากรณ์  
ความผูกพนัต่อองค์กร 

    b         SEb                                    t              sig 
ค่าคงท่ี (Constant)                                
ดา้นการเพิ่มผลผลิต                                  
ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
ดา้นแนวโนม้การท างานต่อไป 
ดา้นความพึงพอใจในการท างาน 

1.080    0.248 
0.389    0.065        0.406          
0.055    0.063        0.056 
0.067    0.056        0.100 
0.248    0.064        0.315 

    4.310        0.000 
    5.983        0.000*** 
    0.872        0.385 
    1.202        0.231 
    3.095        0.000*** 

R =  0. 729        Adjusted R Square =0.520             
R2 =  0. 531                                                             

***P<0.01   
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน   พฤติกรรมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของครูอตัราจา้งชัว่คราว พบวา่พฤติกรรมในการท างานดา้นการเพิ่มผลผลิตและ
ดา้นความพึงพอใจในการท างาน เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์รของ
ครูอตัราจา้งชัว่คราวในสังกดัการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ไดร้้อยละ 53.1 (R2  = 
0.531) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีสมการณ์พยากรณ์ดงัน้ี 

สมการ   ̂ (ความผูกพันต่อองค์กร) = 1.080 + 0.389 (X1) +0.055 (X2)+0.067 (X3) 
0.248 (X4)  

 จากสมการพยากรณ์พฤติกรรมในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ร สามารถอธิบายไดว้า่  
 ถา้ปัจจยัด้านด้านการเพิ่มผลผลิต เพิ่มข้ึน 1 เท่า  ก็จะท าให้ความผูกพนัต่อ
องคก์รเพิ่มข้ึน 0.389 เท่า  
 ถ้าปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างานเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ก็จะท าให้ความ
ผกูพนั           ต่อองคก์รเพิ่มข้ึน 0.248 เท่า 
 จากสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัพฤติกรรมในการ
ท างานทั้ง 4 ดา้นนั้น มีปัจจยัเพียง 2  ดา้นเท่านั้น ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  

จากผลการศึกษาผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมในการท างานด้านการเพิ่มผลผลิต
และด้านความพงึพอใจของครูอัตราจ้างน้ันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ครูอัตราจ้างน้ัน
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มีความรู้ในการท างานเพิม่ขึน้และมีความพงึพอใจในการท างาน ถึงแม้ไม่มีความมั่นคงแต่ก็
มีความพึงพอใจในการท างานเพราะก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้า  มีความคาดหวังในการบรรจุ
รับราชการหากมีอายุงานสะสมในการเป็นครูอัตราจ้าง   ส่วนด้านความสม ่าเสมอในการ
ท างานและแนวโน้มของการท างานต่อไปน้ัน ครูอัตราจ้างมองว่าไม่มีความมั่นคงในอาชีพ 
การทีจ่ะปฏิบัติงานจนกระทัง่เกษียณอายุน้ันจึงเป็นส่ิงทีต่รงกนัข้ามกบัความคิดเห็นและไม่
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

 
อภิปรายผล 

1. ด้านการเพิ่มผลผลิต งานท่ีปฏิบติัมีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มข้ึน และใช้ทรัพยากรในองคก์รอย่างคุม้ค่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของป
ทิตตา    สัณหภกัดี (2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ท างานและความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั บีแอนด์อี จ  ากัด 
พฤติกรรมการท างานโดยรวม  มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวม มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น
พบว่าพฤติกรรมการท างานดา้นการเพิ่มผลผลิตกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวม มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

 2. ด้านความพึงพอใจในงานเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ช่วยเหลือกนัในการ
ท างานร่วมกนัดว้ยดี พอใจในการท างานท่ีองคก์รต่อไป มีอิสระในการท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และภายในหน่วยงานมีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมเพียงพอ  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิรนีย์            ไวยานนท์ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองตวัแปร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทัเอไอจีคาร์ด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ตวัแปรท่ีส่งผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานของพนักงานบริษทัเอไอจีคาร์ด (ประเทศไทย) 
ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจต่อองค์กร ลกัษณะทางกายภาพในท่ีท างาน ทศันคติต่อการท างาน 
และสัมพนัธภาพระหว่างพนกังานในบริษทักบัเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปทิตตา  สัณหภกัดี (2550) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมในการท างานและความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทับี
แอนดอี์ จ  ากดั  พฤติกรรมการท างานโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
โดยรวม มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้นพบว่าพฤติกรรมการท างานดา้นความพึงพอใจในการท างานกบัความ
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จงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั 

3. ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน ครูอตัราจา้งมีระดับพฤติกรรมในด้านนี้
อยู่ในระดับสูง แต่ในส่วนของพฤติกรรมเกีย่วกบัความสม ่าเสมอในการมาท างานก็ยังมีเร่ือง
ของการขาด ลา มาสาย การลาหยุดโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็นอีกทั้ งมองว่าตนเองนั้ นมี
ระยะเวลาในการท างานท่ีมากกวา่เพื่อนครูดว้ยกนัจึงเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดความไม่สม ่าเสมอ
ในการท างาน การหยุดงานไป หรือการไม่มีความพร้อมในการมาปฏิบติัหนา้ท่ี  ดา้นความ
สม ่าเสมอในการท างานจึงไม่เป็นตวัแปรท่ีจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของครูอัตรา
จ้าง  

4. ด้านแนวโน้มการท างานต่อไป จากผลการศึกษา ครูอัตราจ้างมีระดับ
พฤติกรรมในด้านนี้อยู่ในระดับสูงแต่ครูอตัราจา้งมองวา่ไม่มีความมัน่คงในอาชีพในการท่ี
จะท างานอยู่จนกระทัง่เกษียณอายุจึงเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มเพราะหากมีงานใหม่ท่ี
ดีกวา่หรือมัน่คงกวา่ก็จะมีการเปล่ียนงานโยกยา้ยงานไปสู่งานอ่ืนๆ ซ่ึงแนวโนม้การท างาน
ต่อไปของครูอตัราจา้งเป็นเพียงส่วนหน่ึงในการท่ีจะสะสมอายุงานเพื่อสอบเขา้บรรจุเป็น
ขา้ราชการครูของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงไดมี้การก าหนดในเร่ืองของ
อายงุานมาเป็นคุณสมบติัส าหรับการสอบบรรจุ ดา้นแนวโนม้การท างานต่อไปจึงไม่เป็นตวั
แปรท่ีจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของครูอตัราจา้ง  

จากผลการศึกษาพบวา่พฤติกรรมในการท างานในดา้นการเพิ่มผลผลิตและในดา้น
ความพึงพอใจเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร บุคลากรท่ีเป็นครูอตัราจา้ง
นั้นมีความพึงพอใจในการท างานนัน่คือความศรัทธาความภาคภูมิใจในอาชีพความเป็นครู
ท่ีเกิดข้ึน ถึงแมว้่ารายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือนนั้นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เงินท่ีไดรั้บนั้น
นอ้ยกวา่ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ และพบวา่บุคลากรเหล่าน้ีก็ยงัมีความตอ้งการความมัน่คง
กบัชีวิต  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 5 
ขั้น (ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2551: 84)  กล่าววา่มนุษยย์อ่มมีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่
มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่ท าให้เกิดพฤติกรรมหรือท่ีเรียกวา่
ลดแรงขบัต่อพฤติกรรมลง และทฤษฎี ERG (ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2551: 86)   อนัดบั
แรกคือความตอ้งการด ารงชีวิตอยู่ดว้ยปัจจยั 4 จากนั้นพบวา่ครูอตัราจา้งก็มีความตอ้งการ
ความสัมพันธ์หรือการยอมรับว่าบุคลากรท่ีเป็นครูอัตราจ้างก็คือแม่พิมพ์ของชาติ
เช่นเดียวกัน ประการสุดท้ายความต้องการความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชีพคือความ
ตอ้งการในการบรรจุรับราชการ   
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ครูอตัราจ้างมีความคาดหวงัต่อการก้าวหน้าต่อความมั่นคงในอาชีพด้วยการอยู่
ปฏิบัติงานเพือ่สะสมอายุงานให้ครบ 3 ปีขึน้ไป จึงจะมีโอกาสสอบบรรจุรับราชการครูของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงก็สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของวรูม 
(สุพานี สฤษฎว์านิช,2552:168) คือ เห็นโอกาส เห็นความเป็นไปได ้มีเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่
ผลลพัธ์ นัน่คืออายุงานและการเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีการ
ลงทุนของเบเกอร์และคาร์เพอร์  (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 2551 : 92) กล่าวคือ คุณภาพของส่ิง
ท่ีลงทุนไปจะมี มูลค่าเพิ่มสูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีบุคคลไดเ้สียไปในเร่ืองนั้นๆ เช่น ตวัแปร
อายุการท างานในองค์กร บุคคลท่ีท างานให้กบัองค์กรนานเท่าใดก็จะท าให้เกิดการสะสม
ทรัพยากรท่ีจะได้รับจากระบบการจา้งงานขององค์กรมากข้ึนในรูปของเงินเดือน และ
อ านาจหนา้ท่ีหรือส่ิงท่ีไดอุ้ทิศในรูปของ ก าลงักายและก าลงัใจ ดงันั้นบุคคลท่ีท างานอยูก่บั
องคก์รนานยอ่มตดัสินใจลาออกจากองคก์รไดย้ากล าบากกวา่คนท่ีท างานกบัองคก์รมาไม่
นาน   
 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั 

เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและผกูพนัต่อองคก์รมาก
ยิง่ข้ึนซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนโดยการมีจดัประชุมสัมมนาพฒันาคุณภาพ
ชีวติของครูเพื่อสร้างความสามคัคีและใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังาน  

2.  ควรสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครูอตัราจา้งเก่ียวกบัการให้ผลตอบแทน
ดูแลเอาใจใส่อยา่งเป็นธรรม 

3.  ควรให้ความส าคญัและให้โอกาสในเร่ืองการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน
ให้เป็นท่ียอมรับในหน่วยงาน การให้รางวลัจูงใจเม่ือผลงานนั้นประสบความส าเร็จหรือ
สร้างช่ือเสียงใหก้บัองคก์รถึงแมจ้ะเป็นผลงานของครูอตัราจา้งก็ตาม 

4.  ควรปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรเห็นคุณค่าของตนเอง  เพื่อก่อให้เกิด
พฤติกรรมในการท างานเชิงบวกและเกิดความผกูพนัต่อองคก์รใหม้ากข้ึน 

บทสรุปจากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมในการท างานดา้นการเพิ่มผลผลิตและ
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความทุ่มเทมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและอยูใ่นระดบัสูง  พฤติกรรมใน
การท างานทีมี่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของครูอตัราจา้งชัว่คราวนั้น คือ ดา้นการเพิ่ม
ผลผลิตและดา้นความพึงพอใจในการท างาน ส่วนดา้นความสม ่าเสมอในการท างานและ
ดา้นแนวโนม้การท างานต่อไปนั้นไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขกบัผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัททีจ่ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

          
                                                                                                   สุรพงษ์  น่ิมเกดิผล 

 อดิลล่า  พงศ์ยี่หล้า 
 จรัญญา  ปานเจริญ 

                 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปัจจยัด้านรูปแบบภาวะผูน้ า
แบบเปล่ียนสภาพ  ปัจจยัด้านความสุขในการท างานและปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน ประชากร คือ พนกังานบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  โดยใช้
ขนาดตวัอยา่งจ านวน 402 ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีผา่น
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ส่วนสถิติ
เชิงอนุมานผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัเพื่อยืนยนัความเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีเหมาะสมของตวัแปร นอกจากนั้นท าการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม 
AMOS 16 ผลการศึกษา พบวา่ 1) ปัจจยัขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์อิทธิพล
โดยตรงต่อความสุขในการท างาน 2) ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีอิทธิพล
โดยตรงต่อความสุขในการท างาน 3) ปัจจยัข้อปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
อิทธิพลโดยออ้มต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 4) ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพมีอิทธิพลโดยออ้มต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน และ5) ปัจจยัดา้นความสุขในการ
ท างานของพนกังานมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน  
ค าส าคัญ : ความสุขในการท างาน   ขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  รูปแบบ
ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ   ผลการปฏิบติังาน   ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
Keywords :  Happiness, Human Resource Management Practices,  Transformation 
Leadership Style, Job Performance, Market for Alternative Investment 
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บทน า 
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นสภาพท่ีเกิดข้ึนอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่เป็นส่ิงท่ีช่วยให้องคก์ารพฒันาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
จึงกลายเป็นเร่ืองส าคญัขององคก์ารต่างๆในปัจจุบนัท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆดา้น
ไม่วา่จะเป็นเร่ือง การขยายฐานลูกคา้ การปรับปรุงเคร่ืองจกัรต่างๆหรือการพฒันาบุคลากร
ภายในองคก์ารก็ตาม ความยากง่ายของการเปล่ียนแปลงมีปัจจยัส าคญัยิ่งประการหน่ึงคือ “ 
ปัจจยัดา้นบุคคล” ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัท่ีมีความซบัซ้อนและมีผลกระทบต่อองค์การอย่างมาก 
การเปล่ียนแปลงในองค์การแต่ละคร้ังมักจะก่อให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลแก่
พนักงานในองค์การ ท าให้พนักงานไม่มีความสุขในการท างาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
องค์การ เช่น ผลผลิตท่ีตกต ่า  เกิดการขาดงาน ลางาน เกิดความเครียดในการท างาน เกิด
อุบติัเหตุในการท างานและเกิดโรคจากการท างานได(้บุญจง ชวศิริวงศ,์ 2550 : 61; กรม
สุขภาพจิต, 2544) 

 การรับมือต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น องค์การจ าเป็นต้องตระหนักและ
เตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงโดยการศึกษาและพฒันาองคค์วามรู้ในการสร้างความสุข
ในการท างาน เพื่อป้องกนัและลดปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการท่ีพนกังานไม่มี
ความสุขในการท างาน ซ่ึงจากงานวิจยัพบวา่การสร้างความสุขในการท างานส่งผลต่อการ
ลดลงของความเครียดและความเหน่ือยลา้ในการท างานรวมถึงการสร้างพฤติกรรมท่ีดีของ
พนกังานในการท างาน ตลอดจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดบับุคคลซ่ึงจะน าไปสู่การ
สร้างนวตักรรมในองคก์าร (Nittaya Wongtada and Rice, 2007 : 161) นอกจากน้ีแลว้
ความสุขในการท างานยงัท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  ต่องานและต่อองคก์าร รวมทั้ง
เสริมสร้างสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญกา้วหนา้ มีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ขององคก์ารและช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบติัเหตุและส่งเสริมให้ไดผ้ล
ผลิตและการบริการท่ีดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542 : 18) รวมถึงการ
เสริมสร้างความสบายใจ และสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัดว้ย (Cascio, 1995 : 27-
28) ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีซ่ึงจะ
น าไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน และช่วยเพิ่มผลผลิตใหก้บัองคก์าร 

 ความสุขในการท างานเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกคนปรารถนาอย่างมาก ดงันั้นการให้
ความส าคญัต่อความสุขในการท างานยอ่มเป็นส่ิงท่ีท าให้พนกังานในองคก์ารเกิดความพึง
พอใจงานซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน(วิฑูตย ์สิมะโชคดี, 2538 : 14) จากการ
ทบทวนเอกสารวิชาการ งานวิจยัต่างๆพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นปัจจยัท่ีมี
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ความเก่ียวขอ้งต่อขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังาน(นทัธยา ภูแยม้ไสย,์ 2550) 
รวมถึงบรรยากาศความสุขในการท างานของพนกังานและผลการปฏิบติังานของพนักงาน
(จรีภรณ์ ปฐมกุลนิธิ, 2546; Feng-Hui Lee a, and Tzai-Zang Lee,2007; May-Chiun Lo, 
Abang Azlan Mohamad , Maw King La,2009; Yaping Gong, Kenneth S. Law and Song 
Chang, Katherine R. Xin,2009) นอกจากน้ียงัส่งผลต่อผลผลิตขององคก์าร(Butler, Ferris 
& Napier,1991; Cappelli&Singh,1992; Jackson & Schulerg, 1995; Milgrom&Roberts, 
1995; Ulrich&Lake, 1990; Wright & McMahan, 1992) และรวมถึงความพึงพอใจของ
ลูกคา้และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย(Dietz, Joerg, 2000)  

ดงันั้นการเปล่ียนแปลงขององคก์ารจ าเป็นตอ้งขบัเคล่ือนโดยการจดัการทรัพยากร
มนุษยใ์นการสร้างรากฐานความเขา้ใจและความพึงพอใจทั้งต่อองค์การและพนกังาน (อ า
พล กิตติอ าพน, 2552 : 7) และการจดัการทรัพยากรมนุษยอ์าจจะส่งผลต่อความรู้สึกพึง
พอใจและไม่พึงพอใจของพนกังานในองคก์ารซ่ึงก็คือ ความสุขในการท างานนัน่เอง ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัด้านขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อ
ความสุขของพนกังานในองค์การเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลท่ีได้มาพฒันาปรับปรุง
องคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มข้ึน นอกจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ท่ีผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษาแลว้ ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ซ่ึงมีบทบาทต่อความสุข
ทางจิตใจ(Gilbreath, James Bradford, 2001) และความสุขในการท างานของพนกังานใน
องคก์าร(Lin, Yu-Tsu, 2003; Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J., & Vaino, H, 2008; 
เพ็ญพิชชา  ตั้งมาลามา, 2553) รวมถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานในองค์การ(Pratt, 
Zachary Lee, 2004; Feng-Hui Lee a,* and Tzai-Zang Lee, 2007;Anoop Patiara, and 
Lokman Miab, 2008; Jackson, J. David, 2008; William B. Walsh,2009) แต่การศึกษาท่ี
ผา่นมาในอดีตไม่ไดท้  าการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ท าให้
ผูว้ิจยัสนใจศึกษาประเด็นด้านภาวะผู ้น าแบบเปล่ียนสภาพท่ีส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานและผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

ในปัจจุบนัการสร้างความสุขในท่ีท างานไดรั้บความสนใจอยา่งมากโดยส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมี้การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ
สร้างเสริมสุขภาวะบุคคลในองค์การ นบัเป็นแนวโน้มท่ีดีของการปรับปรุงมาตรฐานใน
การท างานโดยการเสริมสร้างความสุขในการท างานให้กบัพนกังานในองคก์าร (ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553) ซ่ึงเป็นการต่ืนตวัในการพฒันาสังคมอยา่ง
แทจ้ริง รวมทั้งภาคเอกชนก็ใหค้วามสนใจเช่นกนั อาทิ บริษทัไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั
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มีการจดัท าโครงการในการเสริมสร้างความสุขในท่ีท างาน ผูว้ิจยัคาดวา่พนกังานท่ีท างาน
อยา่งมีความสุขน่าจะก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีดีต่อองคก์าร ซ่ึงมีงานวิจยัหลายงานท่ีท าการศึกษา
แต่ขาดผลสรุปชดัเจน ดงันั้นจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัและ
ความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการศึกษางานวิจยัเร่ืองความสุขในการท างาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมา
สนบัสนุนในการด าเนินนโยบายระดบัประเทศในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนท างาน
เพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความ
รักในการท างานซ่ึงท าใหพ้นกังานยงัคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อปฏิบัติทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ ปัจจยัดา้นรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ  ปัจจยัดา้นความสุขในการ
ท างานและปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 

1. ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษา ออกเป็น 3 ดา้น คือขอบเขตดา้น
ประชากร ขอบเขตดา้นเน้ือหา และขอบเขตดา้นเวลา ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานขององคก์ารธุรกิจทั้ง 66 บริษทัขา้งตน้ท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 20,596  คนขอ้มูลจาก 
(mai Stock Focus, 2554) สาเหตุการเลือกประชากรดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีพลวตัรของ
การเปล่ียนแปลงไดดี้กวา่องคก์ารขนาดใหญ่ กล่าวคือมีความคล่องตวัและยืดหยุน่ไดดี้กวา่
องค์การขนาดใหญ่ นอกจากน้ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเอ้ือโอกาสให้
พนกังานมีความใกลชิ้ด กบัผูบ้ริหารหรือผูน้ าของตน ซ่ึงพนกังานสามารถสังเกตพฤติกรรม
ของผูน้ าไดช้ัดเจนมากกว่า องค์การขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ีเพราะ
การศึกษาคร้ังน้ีมีการศึกษา ตวัแปรส าคญัเก่ียวกบัผูน้ าคือรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพ ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาบริษทัในตลาด เอม็ เอ ไอ มาเป็นตวัแทนในการศึกษาคร้ังน้ี  
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1.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเนน้ศึกษาเน้ือหาดา้น1) ขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยพ์ฒันาตามแนวคิด 

ของ Tsai Cheng-Hua, Chen Shyh -Jer and Shih-Chien (2009) and Feng-Hui Lee and 
Tzai-Zang Lee (2007) 2) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพพฒันาตามแนวคิดของ Bass 
and Avolio (1992) 3) ความสุขในการท างาน ประกอบดว้ยความพึงพอใจในงานซ่ึงพฒันา
ตามแนวคิดของมหาวทิยาลยัมินเนโซตา้ (Minnesota Satisfaction Questionnaire -MSQ) 
ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ท่ีพฒันาตามแนวคิดของ Maslach and Jachson (Maslach Burnout 
Inventory) (1996) และความสุขของพนกังานซ่ึงพฒันาตามแนวคิดของ Hills and Argyle 
(2002) และ4) ผลการปฏิบติังานของพนกังานซ่ึงพฒันาข้ึนเองโดยผูว้จิยั  

1.3 ขอบเขตด้านเวลา 
        การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 ถึง
เดือนตุลาคม 2554   

2. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานขององคก์ารธุรกิจทั้ง 66 บริษทัขา้งตน้ท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 20,596  คน (mai 
Stock Focus, 2554) ใชข้นาดตวัอยา่งทั้งส้ิน 402 คน 

ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
        ขั้นท่ี 1 แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มธุรกิจการผลิตและกลุ่ม
ธุรกิจการ 

บริการซ่ึงได้มีการแบ่งชั้ นภูมิไว้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยใช้เกณฑ์ความหมายตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 ในการจ าแนกกลุ่ม
ธุรกิจการผลิตและกลุ่มธุรกิจการบริการ (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม, 2553, 28 มกราคม) 

ขั้นท่ี 2 จากประชากรท่ีจ าแนก ตามขั้นท่ี1 ผูว้ิจยัก าหนดกรอบตวัอยา่งของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ 

ขั้นท่ี3 สุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ โดยเรียงตามรายช่ือพนกังานท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง
มอบหมายให ้
เลขานุการหรือผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ในแต่ละบริษทัช่วยด าเนินการ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ หลงัจากนั้นท า

การติดตามเพื่อให้ไดแ้บบสอบถามกลบัมา จ านวน 402 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบั(  
Response Rate ) ร้อยละ 80 และด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบั  
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา( Descriptive Statistics) หลงัจาก
นั้นผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
เพื่อตรวจสอบความเป็นองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของตัวแปรท่ีวดัได้ของตวัแปรแฝง
(Construct Validity) ต่อจากนั้นท าการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง(Structural 
Equation Modeling : SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS 16 รวมถึงใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของตวัแบบจ าลอง และตรวจสอบความมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานและผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
การรวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอผลการวจิยัออกเป็น 6 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 2) ขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์3) รูปแบบภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพ 4) ความสุขในการท างาน 5) ผลการปฏิบติังานของพนักงาน 6) อิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลร่วมต่อความสุขในการท างานและผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน 7) การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวนทั้งส้ิน 402 คนเป็นเพศหญิงจ านวน 274 คนเพศ

ชายจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 และ31.8  ตามล าดบั มีช่วงอายุอยูใ่นช่วง30-39 ปี
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.8 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่าคิดเป็น
ร้อยละ 63.7 ระดบัต าแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 65.2 และ
ส่วนน้อยอยู่ในระดับผูบ้ริหารระดับสูง คิดเป็นร้อยละ2.5 และระยะเวลาท่ีท างานกับ
องคก์าร อยูใ่นช่วง 2-5 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ37.1  

ตอนที ่2 ปัจจัยด้านข้อปฏิบัติทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไดป้ฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยมี
การปฏิบติับ่อยคร้ังเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีคือ 1) การสรรหาและ
การคดัเลือกในระดบับ่อยคร้ัง (X = 3.63) และรองลงมาคือ การใหค้วามมัน่คงแก่พนกังาน (X  
= 3.34)  ส่วนขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นบางคร้ังไดแ้ก่ การประเมินผลการปฏิบติังาน(X =3.33)   การ
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ลาออกของพนกังานและการพน้จากงาน( X =3.28)   การฝึกอบรมและการพฒันา ( X =3.25)    
การธ ารงรักษาพนกังาน( X =2.98)   และการใหผ้ลตอบแทนและส่ิงจูงใจ(X =2.97)  ตามล าดบั 

  ตอนที ่3 ปัจจัยด้านรูปแบบภาวะผู้น าแบบเปลีย่นสภาพ 
รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพท่ีผูบ้ริหารบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอได้ใช้โดย มีการปฏิบติัในระดับบางคร้ังเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีคือผูบ้ริหารใชรู้ปแบบการดลใจมากท่ีสุด(X =3.28) รองลงมาคือการใชอิ้ทธิพล
ดา้นอุดมการณ์ ( X =3.26) การกระตุน้การใช้ปัญญา ( X =3.13) และการมุ่งความสัมพนัธ์
เป็นรายบุคคล (X =3.05) ตามล าดบั 

ตอนที ่4 ปัจจัยด้านความสุขในการท างาน 
ปัจจยัดา้นความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ ถูกน ามาสรุปโดยแยกเป็นเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ีคือ ระดบัความพึงพอใจในงานของ
พนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์พบวา่ พนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มี
ระดบัความพึงพอใจในงานระดบัปานกลาง ( X =3.38) มีความอ่อนลา้ทางอารมณ์ในระดบั
ปานกลาง (X =2.61) ส่วนความสุขของพนกังานอยูใ่นระดบัมีความสุขมาก (X =3.69) 

ตอนที ่5 ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
พนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังาน

จากผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดบัดี( X =2.89) ส่วนปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานของพนกังาน
ในเร่ืองอตัราการข้ึนเงินเดือนพบวา่บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีระดบัอตัราการ
ข้ึนเงินเดือนในระดบันอ้ย ((X =3.31) (1-4%))  

ตอนที ่ 6 อทิธิพลทางตรง(DE) อทิธิพลทางอ้อม (IE) และอทิธิพลร่วม(TE)ต่อ
ความสุขในการท างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ตารางที ่ 1 อทิธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลร่วมต่อความสุขในการท างาน
และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปัจจัย HRMP TLS H 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

TLS .79 - .79 - - - - - - 
H .42 .29 .71 .37 - .37 - - - 
JP - .44 .44 - .22 .22 .61 - .61 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างาน(H)และผล
การปฏิบติังานของพนักงาน(JP)คือ ปัจจยัข้อปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(HRMP) มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสุขในการท างาน (DE=.42) ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ า
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แบบเปล่ียนสภาพ(TLS)มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสุขในการท างาน (DE=.37) นอกจากน้ี
ปัจจยัขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์อิทธิพลโดยออ้มต่อผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน (IE=.44) ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีอิทธิพลโดยออ้มต่อผลการ
ปฏิบติังานของพนักงาน (IE=.22) และปัจจยัด้านความสุขในการท างานของพนักงานมี
อิทธิพลโดยตรงต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน (DE=.61) 
 ตอนที ่7 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบจ าลองเชิงสาเหตุในการศึกษาคร้ังน้ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีมี 
ความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานและผลการปฏิบติังานของพนักงาน ด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง(Structure Equation Modeling: SEM) โดยมีตวัแปรดา้น
ความสุขในการท างานกบัตวัแปรด้านผลการปฏิบติังานของพนักงาน เป็นตวัแปรแฝง
ภายใน (Endogenous Variable) ส่วนตวัแปรดา้นขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
และตวัแปรดา้นรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ เป็นตวัแปรแฝงภายนอก ( Exogenous 
Variable) ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยมีตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ทั้งหมดจ านวน 16 ตวั 

จากผลการศึกษา พบว่าปัจจยัด้านข้อปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความสุขในการท างาน รูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพก็มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความสุขในการท างานเช่นกนั และปัจจยัดา้นความสุขในการ
ท างานส่งผลต่อปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานของพนกังาน นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นขอ้
ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นรูปแบบภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพสูงมาก  
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Chi-square (χ2 )= 85.312, df= 78, P-value=.267, RMSEA= .015, CMIN/DF=1.094 
,CFI=.998, GFI=.974 

รูปภาพที่1 ผลการวเิคราะห์สมการโครงสร้างความสุขในการท างาน 
จากการทดสอบค่าสถิติวิเคราะห์ความเหมาะสมกลมกลืนของโมเดลสมการ

โครงสร้างความสุขในการท างานพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างความสุขในการท างาน
ตามสมมติฐานมีเหมาะสมความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติ
ดงัน้ี ค่า ไค-สแควร์ (χ2 )  ต่อระดบัความเป็นอิสระ เท่ากบั 1.094  ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั .974  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ล้ว (AGFI) เท่ากบั 
.955  ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) เท่ากบั .018  ดชันีวดั
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากบั .015 ส่วนค่า p-value มี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  ส่วนดชันี NFI  เท่ากบั .974, IFI  เท่ากบั .998 และCFI  เท่ากบั .998 
(รูปภาพท่ี1)จากค่าสถิติดงักล่าวขา้งตน้ทุกค่าผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่โมเดล
สมการโครงสร้างความสุขในการท างานตามสมมติฐานมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
ขอ้มูล(ดงัตารางท่ี 2) 
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ตาราง ที ่2 ค่าสถิติช้ีวดัความเหมาะสมของโมเดล 

สถิติทดสอบการเข้าได้ดี เกณฑ์ ผลการวิเคราะห์ ผลการพจิารณา 

1.Absolute Fit Index 
Chi-square(χ 2) 
relative (χ2 /df) 
Goodness of Fit Index (GFI) 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
 Root Mean Square Residual (RMR) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
p-value  

 
P > 0.05 
< 3.00 
> 0.90 
> 0.90 
< 0.05 

 
< 0.05 

P > 0.05 

 
85.312  (P > 0.05) 

1.094 
.974 
.955 
.018 

 
.015 
.267 

 
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

 
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

2.Incremental Fit Index 
Normed Fit Index (NFI) 
Incremental Fit Index(IFI) 
Comparative Fit Index (CFI) 

 
> 0.90 
> 0.90 
> 0.90 

 
.974 
.998 
.998 

 
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ ปัจจยัดา้นรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้น
ความสุขในการท างานและปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ตอนที1่ ข้อปฏิบัติทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจยัดา้นขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย การสรรหาและ
การคดัเลือก(RS)  การฝึกอบรมและการพฒันา (TD) การให้ผลตอบแทนและส่ิงจูงใจ (CI)   
การประเมินผลการปฏิบติังาน (PA) การให้ความมัน่คงแก่พนักงาน (ES) การธ ารงรักษา
พนกังาน (ER) การลาออกของพนกังานและการพน้จากงาน (EMS) พบวา่มีความสัมพนัธ์
กบัความสุขในการท างานซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัดา้นขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์
บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอไดท้  าการปฏิบติับ่อยคร้ังไดแ้ก่ การสรรหาและการ
คดัเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทท าการก าหนดคุณสมบติัพนักงานได้ตรงกับงานท่ี
องคก์ารตอ้งการท าให้การคดัเลือกพนกังานมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานและบริษทัมี
การปฏิบติัตามขั้นตอนการสรรหาและคดัเลือกพนักงานอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและมีความเสมอภาค อาจเน่ืองมาจากสาเหตุน้ีท่ีท าให้พนกังานมีความสุขเพราะ
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พนกังานจะไม่เครียดถา้ไดป้ฏิบติังานตามท่ีตนเองถนดัและมีงานในปริมาณท่ีเท่าเทียมกนั
กบัพนกังานคนอ่ืนๆ ความนอ้ยเน้ือต ่าใจจะไม่เกิดข้ึน จึงอาจเป็นท่ีมาของการเกิดความสุข
ในการท างานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของงานวิจยัของปรีดาภรณ์  สีปากดีและคณะ 
(2550) ท่ีพบวา่ปัจจยัหมวดทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัความสุขของบุคลากรในการ
ท างานในเร่ืองระบบงาน การเรียนรู้ของพนกังานและการสร้างแรงจูงใจ และความเป็นอยูดี่
ตลอดจนความพึงพอใจของพนกังาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบันกัวิชาการอ่ืนๆท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่าการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ผลกระทบต่อความสุขของพนกังาน(Riccardo Peccei, 
2004) 
 นอกจากน้ีการศึกษายงัพบว่าบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอมีการปฏิบติั
บ่อยคร้ังเช่นกนัในเร่ืองการให้ความมัน่คงแก่พนกังานโดยเฉพาะการให้แนวคิดท่ีว่าเร่ือง
การปลดพนักงานเป็นเร่ืองสุดทา้ยท่ีบริษทัจะกระท าซ่ึงส่ิงน้ีมีความสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของมนุษยใ์นระดบัท่ีสองต่อจากความตอ้งการขั้นพื้นฐานนั่นคือ ความตอ้งการ
ความมัน่คงและปลอดภยั ตามทฤษฏีของมาสโลว ์เม่ือมนุษยไ์ด้รับการตอบสนองเร่ือง
ความปลอดภยัจึงท าใหเ้กิดความพึงพอใจและมีความสุข 
 ตอนที ่2 รูปแบบภาวะผู้น าแบบเปลีย่นสภาพ 

ปัจจยัดา้นรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพประกอบดว้ย การใชอิ้ทธิพลดา้น
อุดมการณ์ (II)  การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล (IC) การกระตุน้การใชปั้ญญา (IS) การ
ดลใจ (I) พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัด้านรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพท่ี
บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอไดท้  าการปฏิบติับางคร้ังในทุกรูปแบบ  แต่จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพด้าน การดลใจมีระดบัคะแนน
เฉล่ียสูงท่ีสุดอาจท าให้เช่ือไดว้า่ผูบ้ริหารบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม  เอ ไอส่วนใหญ่มี
การใชรู้ปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพในดา้นการดลใจ ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีมาของการเกิด
ความสุขในการท างานของพนกังาน โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่ีผูน้ าช่วยสร้างจิตส านึกให้
พนกังานเห็นความส าคญัและความจ าเป็นของเป้าหมายและผลงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีท่ีพบวา่พนกังานเห็นงานเป็นส่ิงท่ีมีค่า รวมถึงการให้คุณค่ากบังานท่ีตน
ท า ท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองมีความหมายมีความส าคญั ไดรั้บการยอมรับ และเป็นคนมี
ประโยชน์ จึงอาจเป็นท่ีมาของความสุขในการท างานซ่ึงสอดคล้องกบั Kuoppala, J., 
Lamminpää, A., Liira, J., & Vaino, H. (2008) ท่ีพบวา่ภาวะผูน้ า          มีความสัมพนัธ์กบั
ความสุขในงาน  การลาป่วย และบ านาญทุพพลภาพ(Lin, Yu-Tsu, 2003; Kuoppala, J., 
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Lamminpää, A., Liira, J., & Vaino, H, 2008; เพญ็พิชชา ตั้งมาลามา, 2553) เช่นเดียวกบั  
Gilbreath, James Bradford.(2001) พบว่า พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชามีผลกระทบต่อ
ความสุขทางจิตใจของพนกังาน Manion (2003) ไดก้ล่าวไวว้า่ความสุขในการท างานมีส่วน
ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถน าไปพิจารณาในการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารท่ีส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากท างาน จากสภาพแวดลอ้มจูงใจใหอ้ยากท่ีจะท างาน ซ่ึงมีผลให้
บุคลากรเกิดความยนิดีในงานท่ีท า มีส่วนร่วมในงานและเกิดความสุขในงานตามมา รวมถึง
ความสุขในการท างานยงัเป็นพลังของอารมณ์ในทางบวก  รู้สึกสดช่ืน มีชีวิตชีวา 
ประสบการณ์ ความสุขความสนุกสนานในการท างานเป็นส่วนส าคญัในการท างาน ผลท่ี
ตามมาของความสุขในการท างานคือ ผลงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้ บุคลากรมีความ
ตั้งใจปฏิบติังานใหมี้คุณค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ตอนที ่3 ปัจจัยด้านความสุขในการท างาน  
ปัจจยัดา้นความสุขในการท างานประกอบดว้ย  ความพึงพอใจในงาน (JS)   ความ

อ่อนลา้ทางอารมณ์ (EE) และความสุขของพนกังาน (SH) พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ดา้นผลการปฏิบติังานของพนกังานซ่ึง อธิบายไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบความสุขในการท างานของพนักงานโดยแยกเป็น
องคป์ระกอบต่างๆดงัต่อไปน้ีคือ ระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานพบวา่พนกังาน
บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีความพึงพอใจในงานระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบั
ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์พนกังานมีความอ่อนลา้ทางอารมณ์ในระดบัปานกลางส่วน
ความสุขของพนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ พบวา่มีความสุขมาก  

ปัจจยัดา้นความสุขในการท างานในส่วนดา้นความพึงพอใจในงาน พบวา่พนกังาน
บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีความพึงพอใจในงานระดบัมากโดยเรียงตามล าดบั
จากมากไปหาน้อยในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ีคือ การมีงานให้ท าตลอดเวลาในท่ีท างาน การ
ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองในท่ีท างาน  การท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน  การมี
โอกาสช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน   การไดมี้โอกาสท างานท่ีหลากหลาย  การมีอิสระในการ
ตดัสินใจในการท างาน   การมีโอกาสใช้วิธีการท างานของตนเอง  ความส าเร็จในการ
ท างานและความมัน่คงในการท างานตามล าดบั จากผลการศึกษาแสดงให้ทราบวา่ความพึง
ใจในงานของพนกังานเกิดจากการมีงานให้ท าตลอดเวลาและรองลงมาคือการไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถของตนเองในท่ีท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีน่าเช่ือไดว้า่จะท าให้พนกังานเกิดความ
พึงพอใจและเกิดความสุขในการท างาน เน่ืองจากการท างานและการได้ใช้ศกัยภาพของ
ตนเองจะท าให้ตนเองเกิดความภาคภูมิใจและเกิดการยอมรับจากสังคมจึงท าให้เกิด
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ความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและมีความหมาย ส่งผลท าใหต้นเองมีความสุขในการท างานซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประทุมทิพย์ เกตุแก้ว (2551) ท่ีพบว่าลักษณะงานและ
ความสามารถในการเผชิญและฝันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานซ่ึง
สอดคลอ้งเช่นกนักบัจงจิต เลิศวิบูลยม์งคล (2547)ท่ีกล่าวไวว้่าการรับรู้คุณลกัษณะงานมี
ความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของพนกังาน 

 ส่วนปัจจยัดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ พบวา่พนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ มีระดบัความอ่อนลา้ทางอารมณ์ปานกลางโดยเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ีคือการเบ่ือหน่ายงานท่ีท าอยู่   รับผิดชอบงานท่ีหนกัและซับซ้อน
ยุ่งยาก  เหน่ือยหน่ายกบัการแก่งแย่งแข่งขนั ชิงดี ชิงเด่นกนั  เพื่อความก้าวหน้าในการ
ปฏิบติังาน  อ่อนเปล้ียเพลียแรงหลงัเลิกงานในตอนเยน็ของแต่ละวนั  วิตกกงัวลคบัขอ้งใจ  
อ่อนเพลียเม่ือต่ืนนอนในตอนเชา้เพราะคิดวา่จะตอ้งไปท างาน และหมดความกระตือรือร้น
และความอดทนท่ีจะท างานตามล าดบั จากผลการศึกษาพบว่าเร่ืองการเบ่ือหน่ายงานท่ีท า
อยู่มีค่าสูงท่ีสุดและรองลงมาคือเร่ืองรับผิดชอบงานท่ีหนกัและซบัซ้อนยุ่งยาก  เหตุท่ีเป็น
เช่นน้ีแสดงวา่พนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอไม่มีความเบ่ือหน่ายงานท่ีท า 
และเม่ือศึกษาต่อไปพบวา่พนกังานไม่รู้สึกวา่ตนเองตอ้งรับผิดชอบงานท่ีหนกัและซบัซ้อน
ยุ่งยาก นัน่แสดงว่าพนกังานเกิดการยอมรับในงานท่ีท าท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจงาน
ของตนซ่ึงอาจหมายถึงงานท่ีตนเองถนดัหรือสนใจจึงท าให้เช่ือวา่อาจเป็นท่ีมาของการเกิด
ความสุขในการท างาน และเม่ือพิจารณาในประเด็นดา้นอ่ืนพบวา่พนกังานบริษทัในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอมีระดบัความอ่อนลา้ทางอารมณ์ในระดบันอ้ยในเร่ืองความเครียดเม่ือ
ตอ้งเก่ียวขอ้งและท างานกบัผูอ่ื้น และรู้สึกจิตใจห่อเห่ียว ไม่มีความสุขกบังานท่ีท าอยู ่ผล
การศึกษาดงักล่าวแสดงให้ทราบถึงว่าพนักงานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอมี
ความสุขในการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
เหน่ือยหน่ายในการท างานของบุคลากรทางห้องปฏิบติัการโรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาล
ทัว่ไปในเขตจงัหวดัตรัง สตูล พทัลุง สงขลาและนครศรีธรรมราชของทศันีย ์สิริธญัญส์กุล 
(2551)ท่ีพบว่าปัจจยัเก่ียวกบังาน และส่ิงแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความ
เหน่ือยหน่ายในการท างานดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ 

นอกจากน้ีปัจจัยด้านความสุขของพนักงานพบว่าพนักงานบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีความสุขอยู่ในระดบัมากโดยเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย
ดงัน้ีคือรู้สึกวา่การท างานเป็นส่ิงท่ีมีค่า  การปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการท างาน  การมี
จิตใจเตรียมพร้อมกบัส่ิงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนกบัการท างาน  การคิดวา่ไดท้  างานในบริษทัเป็น
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ส่ิงท่ีดี  การมีส่วนร่วมยินดี  การไม่คิดว่าไม่มีความสุขในการท างานในอดีตท่ีผ่านมา
ตามล าดบั จากผลการศึกษาพบวา่พนกังานมีความสุขอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือเร่ืองการรู้สึก
ว่าการท างานเป็นส่ิงท่ีมีค่า จึงอาจเป็นท่ีมาของความสุขในการท างานซ่ึงสอดคล้องกับ 
Moor, Susan Parker (1988) ท่ีกล่าวไวว้า่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขประกอบดว้ย 
การจา้งงาน สังคม และสันทนาการ และการตระหนกัถึงเป้าหมายและทิศทาง นอกจากน้ียงั
มีนกัวิชาการ Thomas A. Wright, Russell Cropanzano, Douglas G. Bonett (2007) กล่าวไว้
วา่ความสุขในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน รวมถึงบรรยากาศความสุข
ของพนกังานจะส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน(Dietz, Joerg, 2000) และความพึงพอในงานมี
ความสัมพนัธ์กบัผลปฏิบติังานของพนกังานเช่นกนั (แจ่มจนัทร์ คลา้ยวงษ,์ 2540; ทศันีย ์
ค  ารณฤทธิศร, 2546 )  

ตอนที ่4 ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกอบด้วย การประเมินของ

ผูบ้งัคบับญัชา (EOS) และอตัราการข้ึนเงินเดือน (RSI) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ผลการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ด้านการ

ประเมินของผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัดีไดแ้ก่เร่ืองการมอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบติั และ
รองลงมาคือการส่งพนกังานไปฝึกอบรมหรือสัมมนา จากการศึกษาพบวา่การท่ีพนกังาน
ไดรั้บการมอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบติั ยอ่มแสดงถึงการไดรั้บการยอมรับและการไดรั้บ
โอกาสใหแ้สดงความรู้ความสามารถซ่ึงท าให้พนกังานเกิดความรู้สึกพึงพอใจอาจเป็นท่ีมา
ของความสุขในการท างาน และเช่นกันการท่ีพนักงานได้รับโอกาสส่งตัวเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนานั้นยอ่มแสดงวา่พนกังานคนนั้นเป็นพนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับและ
มีความสามารถ ย่อมท าให้พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจและไดรั้บการยอมรับมากข้ึน อาจเป็น
ท่ีมาของความสุขในการท างาน  

ส่วนปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานของพนกังานในเร่ืองอตัราการข้ึนเงินเดือนพบวา่
บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ มีอตัราการข้ึนเงินเดือนในระดบัน้อย อาจเน่ืองจาก
บริษทัมุ่งให้ความส าคญักบัผลตอบแทนในเร่ืองอ่ืนๆมากกว่าเช่นโบนสั สวสัดิการต่างๆ
หรือ ผลตอบแทนอ่ืนๆ  

ตอนที่ 5 อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลร่วมต่อความสุขในการ
ท างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในการท างานและผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานดงัน้ีคือ 1) ปัจจยัขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
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อิทธิพลโดยตรงต่อความสุขในการท างาน 2) ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความสุขในการท างาน 3) ปัจจยัขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยมี์อิทธิพลโดยออ้มต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 4)ปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อผลการปฏิบติังานของพนักงาน  และ5) ปัจจยัด้าน
ความสุขในการท างานของพนกังานมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน  
ซ่ึงจากผลการศึกษาขา้งตน้ท าใหส้รุปเก่ียวกบัปัจจยัความสุขในการท างานของพนกังานได้
วา่ ปัจจยัขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และปัจจยัรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความสุขในการท างานและผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Feng-Hui Lee a, and Tzai-Zang Lee.(2007); Lin, 
Yu-Tsu, 2003; Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J., & Vaino, H, 2008; 
Wright,Thomas A.; Cropanzano, Russell, 2000;Thomas A. Wright, Russell Cropanzano, 
Douglas G. Bonett, 2007; ; May-Chiun Lo, Abang Azlan Mohamad , Maw King La, 
2009; Yaping Gong, Kenneth S. Law and Song Chang, Katherine R. Xin, 2009; เพญ็พิช
ชา  ตั้งมาลา2553;ไตรทิพย ์ฦาชา, 2552; ปรีดาภรณ์ และคณะ, 2550; มีนา นุย้แนบ, 2549; 
กลัยารัตน์  อ๋องคณา, 2549 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการน าเสนอคร้ังน้ี ผูว้ิจยัแบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการ
น าเสนอขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั และส่วนท่ีสองเป็นขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1.จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยส่์งผล

ทางตรงต่อปัจจยัด้านรูปแบบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพและปัจจยัด้านความสุขในการ
ท างาน รวมถึงปัจจยัดา้นขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยส่์งผลทางออ้มต่อปัจจยั
ดา้นความสุขในการท างานและปัจจยัด้านผลการปฏิบติังานของพนักงาน ดงันั้นจากผล
การศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรวา่ หน่วยงานและองคก์ารต่างๆควรให้ความส าคญัในการบริหาร
จดัการในเร่ืองขอ้ปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากขอ้คน้พบ
ของวิจยัคร้ังน้ีพบว่าความสุขในการท างานได้รับผลกระทบโดยตรงมาจากปัจจยัดา้นขอ้
ปฏิบัติทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการสรรหาและการคัดเลือกท่ี
ยุติธรรม และดา้นการให้ความมัน่คงแก่พนกังาน ดงันั้นผูว้ิจยัเสนอแนะวา่หน่วยงานและ
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องคก์ารต่างๆควรใหค้วามส าคญัในการเร่ืองการสรรหาและการคดัเลือกพนกังานใหม่อยา่ง
เสมอภาคเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ารซ่ึงถือวา่เป็น การใหค้วามมัน่คงแก่พนกังานเช่นกนั  
  2.  จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัข้อปฏิบติัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอในเร่ืองการให้ผลตอบแทนและส่ิงจูงใจและการธ ารง
รักษาพนักงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า เม่ือพิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่าเร่ือง
การให้ผลตอบแทนและส่ิงจูงใจนั้นทางองค์การไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองผลตอบแทน
และส่ิงจูงใจท่ีกระตุน้และผลกัดนัให้พนักงานปฏิบติังานจนบรรลุตามแผนของบริษทัท่ี
ก าหนดไว ้อาจเน่ืองจากบริษทัมุ่งให้ความสนใจตวัระบบ และขั้นตอนของการท างาน
ร่วมกันมากกว่า จึงไม่เห็นความจ าเป็นต้องกระตุ้นหรือจูงใจในรูปแบบอ่ืนๆดังนั้นถ้า
องค์การตอ้งการเพิ่มความสุขในการท างานและผลการปฏิบติังานของพนกังานองค์การ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการให้ผลตอบแทนและส่ิงจูงใจใหม่ๆเช่น การให้
ผลตอบแทนตามศักยภาพของผูป้ฏิบัติงาน ส่วนเร่ืองการธ ารงรักษาพนักงาน พบว่า
พนกังานบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองเงินเดือนท่ีสูง
กว่าท่ีอ่ืนอาจเป็นเน่ืองดว้ยบริษทัฯมุ่งเน้นให้ความส าคญัในเร่ืองปัจจยัท่ีไม่ใช่รูปตวัเงิน
หรือมุ่งให้สวสัดิการอ่ืนๆหรือผลตอบแทนอ่ืนๆมากกว่า ดงันั้นถา้องค์การตอ้งการเพิ่ม
ความสุขในการท างานและผลการปฏิบติังานของพนกังานองค์การจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
รูปแบบการธ ารงรักษาพนกังาน เช่น เงินเดือนท่ีเทียบเท่ากบัท่ีอ่ืนๆในธุรกิจเดียวกนั  มีการ
เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีรวดเร็วข้ึน 
  2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามาถน ามาเสนอเป็นแนวทางในการท าวิจยัคร้ังต่อไป
ดงัน้ี 
 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจยัด้านข้อปฏิบติัทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานและผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานในองคก์ารท่ีแตกต่างออกไปเช่น ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงอาจ
ใช้วิการวิจยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุ่ม(Focus Group) หรือสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาพฒันาและเสริมสร้างความสุขใน
การท างานและผลการปฏิบติังานขงพนกังานของธุรกิจไดอ้ยา่งครอบคลุมทั้งประเทศ คือ 
ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก 
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 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัดา้นรูปแบบภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานและผลการปฏิบติังานของพนักงานใน
องค์การท่ีแตกต่างออกไปเช่น ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงอาจใช้วิการวิจยั
เชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุ่ม(Focus Group) หรือสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาพฒันาและเสริมสร้างความสุขในการ
ท างานและผลการปฏิบติังานของพนกังานของธุรกิจไดอ้ยา่งครอบคลุมทั้งประเทศ คือ ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก 
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การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้ร่วมมือทางธุรกจิ 
 

ประสงค์  อุทัย   
นภวรรณ แย้มชุติ   

วฒันา เอกปมิตศิลป์ 
  
บทคัดย่อ 

ธุรกิจในปัจจุบนัก าลงัเผชิญกบัแรงกดดนัในการพฒันากระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความประหยัดมากข้ึนในขณะเดียวกัน ธุรกิจจะต้องมี
ความสามารถในการท าให้องคก์รเกิดมูลค่าเพิ่มข้ึนพร้อมกนัดว้ยซ่ึงจะก่อให้เกิดบริการท่ีดี
ข้ึนต่อลูกคา้และลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ  

ความร่วมมือทางธุรกิจคือการบูรณาการของกระบวนการธุรกิจท่ามกลางเครือข่าย
ของธุรกิจต่างๆ ท่ีพึงพาอาศัยกันและกัน อาทิ เช่น ธุรกิจซัพพลายเออร์ ธุรกิจผูผ้ลิต 
ศูนยก์ลางการกระจายสินคา้และธุรกิจคา้ปลีก อนัท่ีจะปรับปรุงการไหลเวียนของสินคา้
บริการ รวมทั้งการแบ่งปันขอ้มูลท่ีส าคญัจากซัพพายเออร์ท่ีอยู่ตน้น ้ าไปถึงผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลดค่าใชจ่้ายในขณะท่ีธุรกิจยงัสามารถรักษาความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัในอนาคต 
ค าส าคัญ:  ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ความร่วมมือทางธุรกิจ 
 
บทน า 

ในปัจจุบนั ธุรกิจจ านวนมากให้ความส าคญัในการพฒันาความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัในอนาคต ทั้งน้ีเม่ือก่อนหนา้น้ีธุรกิจส่วนใหญ่มกัจะมุ่งเนน้แต่สินคา้และการผลิต
เท่านั้น อยา่งไรก็ตามธุรกิจไดเ้ปล่ียนมุมมองไปสู่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมรวมทั้งมุ่งเนน้
ดา้นสะสมทุนทางปัญญา (intellectual capital) มากข้ึนดว้ย ทั้งน้ีธุรกิจมีขนาดใหญ่เท่าใดก็
ยิ่งมีการสะสมทุนทางปัญญามากข้ึนเท่านั้น รวมถึงสิทธิบตัรซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจท่ีมีความรู้
เฉพาะดา้นยากต่อการลอกเลียนแบบและยิ่งธุรกิจใหญ่เท่าใดก็ยิ่งมีทรัพยสิ์นดา้นการตลาด 
ดา้นการวิจยัพฒันามากกว่าธุรกิจท่ีเพิ่งด าเนินธุรกิจเท่านั้น และน าไปสู่ความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนจึงกลายเป็นทกัษะส าคญัในการจดัการดา้นกลยุทธ์ของธุรกิจภายใต้
สมมติฐานท่ีว่าทรัพยากรทางกลยุทธ์จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ (Barney, 
1991) Clulow, Gerstman and Barry (2003) ไดแ้สดงถึง ค านิยามเก่ียวกบัทรัพยากรของ
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ธุรกิจโดยจ าแนกถึงความแตกต่างของทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจได้เป็น 3 ประเภท
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Product) ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible 
Product) และความสามารถในการด าเนินธุรกิจ (Capacity)  ก่อให้เกิดความเหมาะสม
ส าหรับการด าเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ และก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจในแต่ละบริษทั
แตกต่างกนัไปโดยทรัพย์สินท่ีจบัตอ้งได้ เช่น ท่ีดิน อาคารส านักงาน เคร่ืองมือรวมทั้ง
บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีทักษะสูงจะก่อให้เกิดรายได้สูงกว่ามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม (Superior Returns) และส่งผลให้ธุรกิจเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ต่อไป อย่างไรก็ตามบุคลากรท่ีมีทกัษะสูงของธุรกิจอาจจะถูกซ้ือตวัจากธุรกิจคู่แข่ง  ซ่ึง
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขนัอ่อนดอ้ยลงไปในธุรกิจนั้นๆ  ยิ่งไปกวา่นั้น ช่ือเสียง
ของธุรกิจจะมาจากความเคารพในความซ่ือสัตยใ์นการท าธุรกิจความสมบูรณ์ในสินคา้และ
บริการ รวมทั้งความเป็นอิสระของการให้ค  าปรึกษาแต่ลูกคา้ ก่อให้เกิดมูลค่าซ่ึงจะท าให้
ธุรกิจไดรั้บผลประโยชน์เหนือกวา่ธุรกิจคู่แข่งและยงัเป็นแรงดึงดูดความสนใจแก่บุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะมาร่วมท างานกับธุรกิจด้วยซ่ึงจะท าให้ธุรกิจเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่เดิมอยา่งมากในสถานการณ์การแข่งขนัท่ี
รุนแรง เช่นในปัจจุบนั บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีภาพพจน์ของ
บริษทัในสายตาของสังคมท่ีดีมาก บุคลากรจากบริษทัอ่ืนและนกัศึกษาท่ีจบใหม่อยากเขา้
มาร่วมงานกบับริษทัเป็นจ านวนมาก เป็นต้น  นอกจากน้ี ธุรกิจต่างๆ สามารถประสบ
ความส าเร็จในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อเอาชนะคู่แข่งไดโ้ดยการสั่งสม
ทรัพยากรต่างๆ และความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 

ซ่ึงในสภาพปัจจุบนันั้นไม่มีองค์กรธุรกิจไหนท่ีมีคนเก่งทุกดา้น อาจใช้ความเก่ง
ของหน่วยงานอ่ืนดว้ย เช่น การท าธุรกิจกบัคู่แข่งขนั  จ  าตอ้งมีส่วนร่วมทางธุรกิจขอ้ตกลง
ต่างๆดงัน้ี เร่ืองผลประโยชน์ท่ีลงตวั มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ ส่งผลท าให้คนท่ีไม่
เคยท างานร่วมกนัสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 
ท าไมธุรกจิจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือทางธุรกจิ 

ในปัจจุบนัธุรกิจจ านวนมาก มีความพยายามอยา่งมากท่ีจะให้ประสบความส าเร็จ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมค่างๆ ภายในกระบวนการธุรกิจ ยกตวัอยา่ง เช่น 
การจดัซ้ือการผลิตและการส่งก าลงับ ารุง เป็นตน้ (Ellinger, 2002; Fawcett and Magnan, 
2002) ในขณะท่ีธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จในการปรับปรุงก็จะท าให้เกิดมุมมองท่ีกวา้งข้ึน
โดยเห็นไดจ้ากการกระจายตน้ทุนค่าใชจ่้ายและสินคา้คงคลงัดว้ยการพิจารณามุมมองแต่ละ
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ดา้นอยา่งถ่ีถว้น (Ireland and Bruce, 2000) รวมทั้งการวางแผนและพยากรณ์ในการบูรณา
การระหวา่งความตอ้งการของลูกคา้และความสามารถของซพัพลายเออร์ ซ่ึงท าให้เกิดการ
ปรับปรุงความสามารถและผลประโยชน์จะมาจากความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการพฒันาท่ีมีโอกาสมากข้ึนในการปรับปรุงท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ี Stevens 
(1990), Khan and Mentzer (1996) และ stank et al., (2001) ยงัพบอีกว่า ความร่วมมือ
ภายในจะสามารถขจดัปัญหาอุปสรรคระหวา่งฝ่าย (Function Myopia) ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะส่งผล
ให้พนักงานในแต่ละฝ่ายมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลมากยิ่งข้ึนในมุมมองของความสัมพนัธ์
ระหว่างภาระงานของฝ่ายตนเองว่าจะสามารถเช่ือมโยงกับฝ่ายอ่ืนๆ ได้อย่างไรและจะ
สามารถน าไปสู่ความส าเร็จในการบูรณาการภายใน (Internal Integration) ไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Sprague and Watson (1979) ท่ีกล่าวเสริมวา่เม่ือธุรกิจสร้างความร่วมมือซ่ึง
กนัและกนัแลว้จะก่อให้เกิดการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีดีข้ึนตามระดบัของความร่วมมือ โดย
ธุรกิจยิง่มีระดบัความร่วมมือมากเท่าใดก็ยิง่ท  าใหธุ้รกิจมีการตดัสินใจท่ีดีข้ึนมากเท่านั้น 
 
การสร้างความร่วมมือทางธุรกจิ 

ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจมีหลายรูปแบบ แต่แนวทางท่ีนิยมสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 การสร้างความร่วมมือแนวด่ิงซ่ึงเป็นการ
สร้างความร่วมมือระหวา่งลูกคา้ซพัพลายเออร์หรือจะเป็นความร่วมมือของกระบวนการใน
ฝ่ายต่างๆ (Across Function) ภายในองค์กร และรูปแบบท่ี 2 การสร้างความร่วมมือ
แนวราบเป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งธุรกิจคู่แข่งและธุรกิจท่ีไม่ใช่คู่แข่ง ยกตวัอยา่ง
เช่น การร่วมมือกนัในดา้นก าลงัการผลิต เป็นตน้ (Simatupang and Sridharan, 2002) 

ความร่วมมือแนวด่ิง 

 

 

 
ภาพท่ี 1 ความร่วมมือทางธุรกิจ 

ท่ีมา: Barratt (2004: 32) 
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จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ความร่วมมือทางธุรกิจสามารถกระท าได ้5 แบบยอ่ยๆ 
ซ่ึงธุรกิจสามารถสร้างความร่วมมือแต่ละแบบดงัน้ี 

1. ความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งธุรกิจและซพัพลายเออร์ ธุรกิจจะสามารถขจดั
ความไม่แน่นอนดา้นวตัถุดิบและการจดัการการผลิตท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
รวมทั้งสินคา้และบริการท่ีมีมาตรฐาน 

2. ความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งฝ่ายต่างๆ ภายในองคก์ร  ธุรกิจจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในองคก์ร ก่อให้เกิดมูลค่าแก่องคก์ร พร้อมทั้งสร้าง
ความถึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

3. ความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งธุรกิจและลูกคา้ ธุรกิจจะสามารถรับรู้ถึงความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและสามารถปรับเปล่ียนสินคา้และบริการให้
เป็นไปตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดใ้นท่ีสุด 

4. ความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งธุรกิจและองคก์รอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัใน
กระบวนการทางธุรกิจ เช่น บริษทั โฆษณา บริษทัขนส่งสินคา้ บริษทัคา้ส่งและคา้ปลีก ท า
ใหธุ้รกิจสามารถรับรู้ถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5. ความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งธุรกิจและธุรกิจอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกนั ธุรกิจอาจสร้างความร่วมมือในการวจิยัและพฒันาหรือแบ่งปันช่องทางจดัจ าหน่าย
เดียวกนัได ้

 
ทั้งน้ีในความเป็นจริงแลว้ธุรกิจบางแห่งอาจจะตอ้งพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นในการ

สร้างความร่วมมือภายในองคก์รหรือแมก้ระทัง่ถูกชกัจูงใหส้ร้างความร่วมมือภายนอกกบั
องคก์รอ่ืน และบ่อยคร้ังก็สร้างความเสียหายใหก้บัการด าเนินงานภายใน (Barratt and 
Green, 2001; Farwcett and Magnaan, 2002) ทั้งน้ี เน่ืองจากธุรกิจหลายองคก์รเสมือนถูก
ภาพลวงตาใหเ้ห็นถึงโอกาสทางธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
ค าจ ากดัความของความร่วมมือทางธุรกจิ 
O’Leary-Kelly and Flores’s (2002)  กล่าววา่ ความร่วมมือทางธุรกิจ หมายถึง ขอบเขตของ
ธุรกิจแต่ละแห่งท่ีแบ่งงานกันท าเพื่อให้ได้ผลส าเร็จท่ียอมรับได้ร่วมกัน (Mutually 
Acceptable Outcomes) และ Barratt (2004) เพิ่มเติมวา่ ความร่วมมือทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแต่
การแลกเปล่ียนขอ้มูลในระดบัปฏิบติัการเท่านั้น หากแต่ยงัจ าเป็นในการสร้างความร่วมมือ
ระดบันโยบายระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานอีกดว้ย โดย Stank et 
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al.(1999) เสริมว่าหมายถึง ผลประโยชน์ รางวลัและความเส่ียงร่วมกนัจากการร่วมกนั
ด าเนินการทางธุรกิจ นอกจากน้ี Pagell (2004) ยงักล่าวถึงความร่วมมือทางธุรกิจวา่สามารถ
พิจารณาไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ การบูรณาการภายในและการบูรณาการภายนอกโดยการบูร
ณาการภายในจะพิจารณาถึงความร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในองคก์รใดองค์กรหน่ึง
เหมือนกนั ในขณะท่ีการบูรณาการภายนอกจะพิจารณาถึงการบูรณาการท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
องคก์รตั้งแต่สององคก์รข้ึนไปรวมทั้ง Mollenkopf et al. (2000) ให้ขอ้สังเกตวา่ ผูบ้ริหาร
ในองคก์รณ์อาจจะรู้ซ้ึงถึงความส าคญัของกิจกรรมในการบูรณาการ หากแต่ในทางปฏิบติั
ผูบ้ริหารจะคน้พบวา่เป็นการยากอยา่งยิง่ท่ีจะบรรลุผลส าเร็จได ้สุดทา้ย Wang (2000) เสริม
วา่ ความร่วมมือทางธุรกิจหมายถึง การท่ีธุรกิจตั้งแต่สองแห่งข้ึนไปเช่ือมโยงกนัโดยวงจร
ของสินคา้และบริการ ขอ้มูลข่าวสารรวมทั้งเงินทุน โดยมีวตัถุประสงคใ์หมี้ก าไรในระดบัท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 
 

 
ภาพท่ี 2 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 

ท่ีมา: Zhang et al. (2005) 

1.ความสามารถในการปรับตวัของทรัพยสิ์นดา้นกายภาพ ภยัพิบติัสามารถส่งผลกระทบต่อ
ความเสียหายทางกายภาพท่ีเห็นได้ชดัเจน เช่น เสียชีวิต ให้ความใส่ใจและเต็มใจในการ
ช่วยชีวิต ช่วยเหลือคนอ่ืนและดูแลทรัพย์สินของตนเอง หลายคนท่ีมีทศันคติต่อวิธีการ
ท างานในด้านลบเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะคนในระบบราชการ ตัวเด็ก ได้แก่ อายุ ระดับ
ส ติ ปั ญญ า  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ด็ ก แ ต่ ล ะ ค น 
 2.ปัจจุบนัการส่งผ่านของสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคนั้น ส่วนใหญ่แลว้สินคา้จะตอ้ง
ผ่านคนกลางก่อนท่ีจะถึงผูบ้ริโภค  ซ่ึงตวัผูผ้ลิตเองส่วนใหญ่ก็มีความตอ้งการท่ีจะผลิต
สินคา้เพื่อขายให้กับผูบ้ริโภคโดยตรง  แต่เน่ืองจากการท่ีผูผ้ลิตขาดความรู้ความเขา้ใจ

ความสามารถ 

ในการปรบัตวัของ 

ทรพัยส์นิดา้นกายภาพ 

ความสามารถ 

ในการปรบัตวัของ 

การจดัการอุปสงค ์

ความไวว้างใจ 

ระหว่างกนั 

ของธุรกจิ 

 

ความสามารถ 
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เก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย  การท าการตลาด  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการกระจาย
สินคา้ด้วยตนเองได้  ดังนั้นในการกระจายสินค้าจึงเกิดคนกลางข้ึน  ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในการท่ีจะกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค  บุคคลเหล่าน้ีมีการติดต่อกบั
ลูกคา้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศ  รวมทั้งมีสถานท่ีในการจดัตั้งแสดง
สินค้า  เพื่อขายสินคา้ให้กับผูบ้ริโภคโดยตรง  ดงันั้นรูปแบบของการกระจายสินค้าใน
ปัจจุบนั  ผูผ้ลิตท่ีไม่มีศกัยภาพเพียงพอ  ก็มีหน้าท่ีในการผลิตสินคา้เพียงอย่างเดียว  ส่วน
หนา้ท่ีในการกระจายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคนั้นก็เป็นหนา้ท่ีของคนกลางทั้งหลายท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจ  รวมทั้งเงินทุนท่ีมากกวา่  
3.มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซ้ึงและเช่ียวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรู้
กวา้งในเร่ืองอ่ืนๆเช่น ธุรกิจหลกัขององค์กร กระบวนการผลิตการบริการ เพราะเป็นการ
สร้างความน่าเช่ือถือในเบ้ืองตน้ การมีความเขา้ใจในธุรกิจองคก์ร จะท าใหก้ารเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารองคก์รเปิดกวา้งมากข้ึน และจะน าไปสู่การเกิดความไวว้างใจมากยิง่ข้ึน 
  
เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจในงานและธุรกิจขององคก์รอยา่งดีแลว้ จะตอ้งพร้อมเขา้รับอาสา
งานโดยไม่ตอ้งรอให้ผูบ้ริหารมอบหมายหรือร้องขอให้ท า ผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ไม่มี
ใครท่ีต้องการผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีท างานเพียงตามค าสั่งหรือในขอบเขตงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  
·     เม่ือได้รับมอบหมายในเร่ืองใดแล้ว  จะตอ้งก าหนดเป้าหมายและกล้าให้สัญญาท่ีจะ
ท างานนั้นๆให้ส าเร็จ การก าหนดเป้าหมายจะเป็นการทบทวนร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง
และการให้ค  ามัน่สัญญาเป็นการสร้างความเช่ือมัน่เบ้ืองตน้จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน 
·     เม่ือให้ค  าสัญญาไปแล้ว จะต้องยึดมัน่ต่อค าสัญญาท่ีได้ให้ไปด าเนินการให้ได้ตาม
เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวจ้ากผลการส ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารชาวต่างชาติท่ีท างานใน
ประเทศไทย พบวา่ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารต่างชาติตอ้งการให้คนไทยเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ เม่ือ
รับปากแลว้จะตอ้งท าให้ไดต้ามท่ีรับปากไว ้หากท าไดก้็จะตอ้งท าได ้หากไม่ไดก้็ควรบอก
ว่าไม่ได ้เพราะท่ีผูบ้ริหารต่างชาติพบจากคนไทยก็คือ คนไทยมกัจะรับปากว่าจะท าดว้ย
ความเกรงใจนายหรือกลวัตวัเองเสียหน้า แต่เม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีนัดหมายก็ขอผลดัไป 
หรือแจง้ว่าท าไม่ได้ จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งสร้างนิสัยและ
วฒันธรรมการท างานท่ียดึมัน่กบัเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
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·     และสุดทา้ย จะตอ้งท าอยา่งเตม็ก าลงัเพื่อใหส่ิ้งท่ีไดใ้หค้  ามัน่สัญญาไวเ้กิดข้ึนจริง เพราะ
ไม่ว่าจะวางแผนงาน หรือเป้าหมายไวส้วยงามเพียงใดก็ตาม หากไม่สามารถท าให้เกิดข้ึน
ความเช่ือมัน่หรือไวว้างใจข้ึนได ้
4.ในการด าเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม  จะมีองค์ประกอบส าคัญอยู่
หลายประการ  ท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได ้ องคป์ระกอบดงักล่าว ก็คือ 
   -คน   ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัตั้งสถานประกอบการ  เพราะ
ในการด าเนินธุรกิจทุกอย่าง   คนต้องเป็นหลักในการท่ีจะท าให้เกิดธุรกิจและการ
บริการ  แมว้า่จะมีเคร่ืองจกัรกลท่ีทนัสมยัหรือเทคโนโลยีสูงเพียงใดก็ตอ้งอาศยัคนในการ
ควบคุมหรือแมจ้ะผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงและไดม้าตรฐานเพียงใดก็ตาม  ก็
ตอ้งอาศยัสมองคนในการด าเนินการโฆษณา   และขายสินคา้ออกโดยการวางแผนให้ได้
ก าไรมากท่ีสุด 
                - เงิน ถือเป็นส่ิงท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่ามีความส าคญั  ต่อการด าเนินธุรกิจเป็น
อย่างมาก  นอกจากจะมีคนเป็นหลกัแลว้  เงินยงัเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการจูงใจให้คนมีความ
กระตือรือร้น  ขยนัท างาน  เช่น  การให้เงินแก่พนักงานในการท างานล่วงเวลา  การให้
สวสัดิการต่าง ๆเป็นตน้ 
                - เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร   ในบางคร้ังการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและไดป้ริมาณมาก 
ๆ  จะอาศยัเฉพาะแรงงานคนไม่ได ้ จ าเป็นจะตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรในการผลิต  เพราะการ
ผลิตโดยใช้ เ ค ร่ืองจักรสามารถท าได้รวด เ ร็ วและได้ม าตรฐานเท่ า เ ที ยมกัน    
                - วตัถุดิบ   ถือไดว้า่มีความส าคญัต่อคุณภาพของสินคา้  เพราะสินคา้จะมีคุณภาพ
ดีหรือไม่องคป์ระกอบส าคญัอนัหน่ึงก็คือ  จะตอ้งไดว้ตัถุดิบท่ีดี  การจดัตั้งโรงงานก็มกัจะ
ตั้งอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ  เพราะจะท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งวตัถุดิบเขา้โรงงาน 
               - ก า รจัด ก าร    นับ ว่ า มี ค ว ามส า คัญ เ ช่ นกัน   ก า รผ ลิ ต สินค้ า ป ระ เ ภท
เดียวกนั  คุณภาพสินคา้เท่า ๆ  กนั  แต่ตน้ทุนการผลิตอาจจะแตกต่างกนั  ข้ึนอยู่กบัการ
บริหารการจัดการ   หรือการน าหลักการบริหารการจัดการท่ีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ผลิต  แทนระบบการผลิตแบบเดิม ๆ                 
   - การตลาด    จะขายสินค้าให้ใคร  ขายท่ีไหน  ขายอย่างไร  เป็นหน้าท่ีของ
การตลาด   กิจการท่ีมีนกัการตลาดท่ีมีความสามารถ  ย่อมส่งผลให้กิจการนั้นมีรายได้มี
ความเจริญกา้วหนา้    
  - ขวญัและก าลังใจ   นักบริหาร  ผู้จ ัดการ  หรือเจ้าของโรงงาน   จะต้องรู้จัก
สังเกต  ดูแลเอาใจใส่  คอยให้ขวญัและก าลงัใจแก่พนกังานภายในโรงงานหรือบริษทัอยา่ง
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สม ่าเสมอ  เพราะความส าเร็จของกิจการนั้น  องคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงก็คือ  การท่ี
พนกังานมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน 
 นอกจากน้ี จากการวิจยัของ Hua et al., (2011)  พบว่า ลูกคา้ไม่ตอ้งการเพียง
ความสามารถท่ีเต็มไปดว้ยพลงัความคิดสร้งสรรค์รวมทั้งการจดัการอุปสงค์เท่านั้น  แต่
ขนาดของธุรกิจก็มีส่วนส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ทั้งน้ี ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs  ไม่สามารถท่ีจะให้บริการพิเศษนอกเหนือสินคา้
หรือบริการตามปกติท่ีตนเองด าเนินธุรกิจอยู่เน่ืองจากธุรกิจกลุ่มดงักล่าวมีขอ้จ ากดัด้าน
ทรัพยากรในการผลิตสินคา้หรือบริการ ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่จะสามารถด าเนินการได้
อยา่งครบวงจรท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างไปจากเดิมได ้
 
บทสรุป 

ความร่วมมือทางธุรกิจทั้งภายในองคก์รและภายนอกท่ามกลางเครือข่ายของธุรกิจ
ต่างๆ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงัน้ี 

ทางธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในองคก์ร ก่อให้เกิด
มูลค่าแก่องคก์ร อนัเน่ืองมาจากเกิดการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีของบุคลากรระหว่า
ฝ่ายเน่ืองจากบุคลากรไม่มีอุปสรรคระหวา่งฝ่ายเกิดข้ึนในการท างาน ท าให้การล่ืนไหลของ
ข่าวสารข้อมูลเป็นไปอย่างราบร่ืนและส่งผลให้การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงจะสร้างความ
พึงพอใจใหท้ั้งธุรกิจคู่คา้และลูกคา้ 

 ธุรกิจสามารถสร้างการจดัการความรู้ภายในองคก์ร ไดเ้พิ่มมากข้ึนเน่ืองจากธุรกิจ
มีขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบับุคลากรแต่ละคนท าให้ทราบได้ว่าบุคคลใดมีความรู้ความ
ช านาญในแต่ละด้านมากน้อยอย่างไร ส่งผลให้ธุรกิจสามารถใช้ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ธุรกิจสามารถรับรู้ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เน่ืองจากมีธุรกิจคู่คา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น บริษทัโฆษณา บริษทั
ขนส่งสินคา้ บริษทัคา้ส่งและคา้ปลีก เป็นตน้ ซ่ึงเปรียบเสมือนพี่เล้ียงในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ให้ค  าปรึกษาแนะน ารวมทั้งช่วยแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน อาทิ เช่น ธุรกิจ
สามารถขจัดความไม่แน่นอนด้านวตัถุดิบและการจัดการการผลิตท่ีไม่ เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดรวมทั้งสินคา้และบริการท่ีมีมาตรฐานมากข้ึน 
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ธุรกิจสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้มีคุณภาพและรูปแบบตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเครือข่ายในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ตั้งแต่การ
วางแผนในการจดัการทรัพยากรต่างๆ การขนส่งกบัธุรกิจคู่คา้ การสร้างช่องทางในการ
ติดต่อกบัลูกคา้เวลาท่ีลูกคา้มีปัญหา 

ธุรกิจสามารถสร้างความประหยดัท่ีไม่ไดเ้กิดจากขนาดองคก์ร เน่ืองจากการ
พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจคู่คา้ท าใหธุ้รกิจสามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ
ดา้นต่างๆ ไดไ้ม่วา่จะเป็นค่าใชจ่้ายในการติดต่อทางธุรกิจเกิดความประหยดัมากข้ึน การ
สร้างความร่วมมือในการธุรกิจการวจิยัและพฒันาร่วมกนัหรือแบ่งปันช่องทางจดัจ าหน่าย
เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ความร่วมมือทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รจะ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทางธุรกิจมากมายก็ตาม แต่การสร้างความร่วมมือระหวา่งธุรกิจ
อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างกนัอยา่งมากระหวา่งธุรกิจดว้ย 
ยกตวัอยา่ง เช่น การร่วมมือทางธุรกิจทางดว้นลบเช่น การรวมตวัของบริษทั HP ประกาศ
จะเขา้มาครอบครองหุ้นทั้งหมดของ Compaq ซ่ึงมีมูลค่ากวา่ 25 พนัลา้นบาท การรวมตวัใช้
เวลากวา่ 8 เดือนระหวา่ง เดือนกนัยายน 2001 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2002 เป็นบริษทัเดียว 
ทั้งคู่ยงัมีปัญหาในการแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งช่องทางยอดขายทั้งทางตรงและทางออ้ม
เก่ียวกบัการเขา้สู่ธุรกิจใหม่ๆท่ีตวัเองไม่ช านาญแต่นั้นไม่ใช่กรณีของ HP นกัลงทุนความ
เส่ียวต่างรู้สึกประทบัใจกบัแนวคิดท่ีถูกคิดคน้มาตลอดเวลาเพราะแต่ละบริษทัเช่ียวชาญไม่
เหมือนกนัในการท าธุรกิจ 

โดยธุรกิจควรพิจารณาถึงขอบเขตในการด าเนินธุรกิจมีวตัถุประสงค์ใดในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทงัทรัพยากรหลักของธุรกิจท่ีจะใช้ในการสร้างความร่วมมืออย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดงันั้นธุรกิจจึงควรใหค้วามสนใจไม่เฉพาะคู่คา้เพียงธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือ
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น ภายในห่วงโซ่อุปทานมากกวา่ท่ีจะสร้างความร่วมมือกบัทุก
หน่วยธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทาน (Lambert and Burdurouglu, 2000) นอกจากน้ี นกัธุรกิจ
ควรจะให้ความส าคญัในดา้นการจดัการอุปสงคด์ว้ย เพื่อให้ธุรกิจสามารถทราบถึงขอ้มูล
ตอบกลบั ท่ีแทจ้ริงและทนัท่วงทีจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจสามารถใชข้อ้มูลใน
การตดัสินใจไดอ้ยา่งครบถว้นตั้งแต่ธุรกิจตน้น ้าจนถึงธุรกิจปลายน ้า  
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การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างยัง่ยนืสู่องค์กร 
 

ผ่องใส เพช็รรักษ์ 
 

บทคัดย่อ 
จากสถิติ ปี 2554 มีลูกจ้างท่ีประสบอนัตรายจากการท างานรวมทุกกรณีเป็น

จ านวนถึง 129,632 ราย ในจ านวนน้ีมีผูเ้สียชีวิต 590 ราย และมูลค่าความสูญเสียท่ี
ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสังคม ตอ้งจ่ายเงินทดแทนเน่ืองจากการ
ประสบอนัตรายจากการท างานเป็นจ านวนเงินปีละกวา่ 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุ
จากการท างานแต่ละคร้ังส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตท าให้การผลิตตอ้งหยุดชะงกัท า
ให้ต้นทุนของธุรกิจสูงขึ้น ดังนั้นการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัจึงมีส่วน
ส าคญัในการป้องกันหรือลดความสูญเสียดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบนั
สามารถแบ่งออกได ้3 แนวทาง คือ  

1) ดา้นการบงัคบัใชต้ามท่ีกฎหมายก าหนดในเร่ืองการบริหารความปลอดภยั อาชี
วอนามยัก าหนด คือ พรบ.ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 (ฉบบั
ท่ี 2)    

2) การสมัครใจในลักษณะของการน าระบบการบริหารจัดการของสถาน
ประกอบการ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เช่นระบบการผลิตแบบลีน 
ซ่ึงความปลอดภยัของผูมี้ส่วนร่วมทั้งหมด ทั้งทางกายและทางจิตใจของพนักงานและ
ครอบครัว ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  

3) เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานท่ีมีการรับรองระบบการจดัการดา้นอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยั คือ มอก. 18001 และ OHSAS 18001 อนัครอบคลุมการจดัการดา้น
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและมีวตัถุประสงค์ให้สถานประกอบการมีระบบการ
จดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและดา้นเศรษฐศาสตร์ 

การคิดแบบองค์รวมโดยการผนวกแนวทางทั้ ง 3 แนวทาง อันได้แก่ 1) การ
ด าเนินการตามกฎหมาย 2) การบริหารจดัการการผลิตโดยระบบการผลิตแบบลีนและ 3) 
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท าให้สถานประกอบการ
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สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย “การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน” ได้
อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด อนัส่งผลต่อการป้องกนัและควบคุมให้เกิดสภาพ
ความปลอดภยัในการท างาน ลดความสูญเสียของสถานประกอบการอนัเน่ืองมาจากการ
เกิดอุบติัเหตุ ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและอ านวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ช่วยให้พนกังาน
ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ไม่ขดัต่อหลกัมนุษยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมถึงการเสริมภาพลกัษณ์ให้สินค้า และลดปัญหาการถูกกีดกนัทางการค้ากบันานา
ประเทศดว้ย 

 
จากการท่ีประเทศไทยจะมีการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อนัจะน ามาซ่ึงความ

เปล่ียนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกวา้งขวาง โดยแนวโนม้การพฒันาส าคญัอนัจะเกิดจาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ก่ การจดัระบบและการเพิ่มข้ึนของการคา้ การลงทุนและ
การบริการระหว่างประเทศ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและขยายตวัของเมือง การ
บริหารงานชายแดน การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมอยา่งใกลชิ้ด การเคล่ือนยา้ยคน และการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งพิจารณาทบทวนตนเอง
ในดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้นแรงงานเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงปัจจยัทางดา้นแรงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนของต่างชาติ  

ดงัท่ีนางฮิลลารี คลินตนั รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวต่อท่ีประชุมแรงงาน
สตรีในเมืองเสียมเรียบ ประเทศกมัพูชา เรียกร้องให้กลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) หันมาให้ความส าคญัต่อสิทธิของแรงงานมากข้ึน รวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการท างานให้ดีข้ึน เพื่อผลประโยชน์ของทั้งนายจา้ง
และลูกจา้ง โดยนางคลินตนั ระบุวา่ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและมาตรฐานในท่ีท างาน 
นบัเป็นความทา้ทายท่ีส าคญัของกลุ่มประเทศอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์, 14 ก.ค. 
2555) 
 ดงันั้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการท างานจึงเป็นส่ิงท่ีภาครัฐและสถาน
ประกอบการตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงจากขอ้มูลส านักงานกองทุนเงินทดแทน 
ส านกังานประกนัสังคม ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานจ าแนกตามความ
รุนแรงและผลของการประสบอนัตราย ปี 2554 (ข้อมูล ณ 10 กนัยายน 2555)  
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 ความรุนแรง 

รวม 
ตาย ทุพพล

ภาพ 
สูญเสียอวยัวะ 
บางส่วน 

หยดุงาน 
เกิน 3 วนั 

หยดุงาน 
ไม่เกิน 3 
วนั 

จ านวน 590 4 1,630 35,709 91,699 129,632 
ท่ีมา: ขอ้มูลสถิติกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสังคม 
 

ซ่ึงจากตารางท่ี 1 พบวา่ ปี 2554 มีลูกจา้งท่ีประสบอนัตรายจากการท างานรวมทุก
กรณีเป็นจ านวนถึง 129,632 ราย  ในจ านวนน้ีมีผูเ้สียชีวิต 590 ราย  และถา้ดูถึงมูลค่าความ
สูญเสียท่ีส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม ตอ้งจ่ายเงินทดแทน
เน่ืองจากการประสบอนัตรายจากการท างานเป็นจ านวนเงินปีละกว่า 1,500 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นจ านวนเงินท่ีสูงมาก นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการลงทุนจากนัก
ลงทุนชาวต่างประเทศอีกดว้ย ดงันั้นหากสถานประกอบการมุ่งมัน่ให้ความส าคญักบัการ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยัในการท างานและสุขภาพอนามยัท่ีดีของคนท างานแลว้  ยอ่ม
ส่งผลให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัทางดา้นการคา้ให้ทดัเทียมกบั
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ในระดบัเวทีการคา้โลกได้ เพราะแรงงานคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและ
เป็นก าลงัส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ  

ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเสมอในการท างานในสถานประกอบการ คือ ความปลอดภยั 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีกระบวนการผลิตมีความเส่ียงจะไดรั้บอนัตรายในการ
ท างานสูง หากการป้องกนัไม่เพียงพอก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งผูป้ฏิบติังาน วตัถุดิบ
และเคร่ืองจกัร ซ่ึงอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80% จะเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีไม่
ปลอดภยั (Unsafe Act) เช่นความประมาทของผูป้ฏิบติังาน ส่วนอีก 20% เกิดจากสภาพการ
ท างานท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) เช่น เคร่ืองจกัรท่ีไม่มีการ์ดป้องกนั รวมถึง
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีก่อให้เกิดอนัตราย เช่น การวางผงัโรงงาน อากาศ แสงสวา่ง 
เสียง ท่ีไม่ตรงกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 

การเกิดอุบติัเหตุจากการท างานแต่ละคร้ัง จะน ามาซ่ึงการบาดเจ็บ พิการสูญเสีย
อวยัวะ สูญเสียทรัพยสิ์น ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตท าให้การผลิตตอ้งหยุดชะงกั 
รวมถึงยังเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้ต้นทุนของธุรกิจต้องสูงขึ้น ทั้งในทางตรง อาทิเช่น 
งบประมาณท่ีตอ้งเพิ่มจากเบ้ียประกนัภยั ค่าชดเชยต่าง ๆ  และยงัน าพามาซ่ึงความสูญเสีย
ทางออ้มอีกหลายประการ อาทิ เช่น การสูญเสียความไวว้างใจจากลูกคา้  ช่ือเสียงของ
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องคก์ร ขวญัและก าลงัใจของพนกังานท่ีตกต ่าลง อนัส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั
ของสถานประกอบการ ในการเกิดอุบติัเหตุข้ึนแต่ละคร้ังเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความ
บกพร่องของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยัของคนงานเองอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย ๆ อยา่งรวมกนั ยงัให้เกิด
ความเสียหายหรือสูญเสียแก่ทั้งพนกังานและนายจา้ง เพื่อเป็นการป้องกนัหรือลดความ
สูญเสียดงักล่าว จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บ
ผลกระทบดงักล่าวเป็นส าคญั ดงันั้นการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัจึงเป็น
ส่วนส าคญัในการป้องกนัหรือลดความสูญเสียดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะการท่ี
จะป้องกันอุบติัเหตุให้ได้นั้นจะต้องก าจดัการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั และสภาวะท่ีไม่
ปลอดภยัออกไปให้หมดส้ิน ในปัจจุบนัการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัของสถาน
ประกอบการตามแนวทางในการบริหารจดัการ สามารถแบ่งออกได ้3 แนวทางคือ 

 
1. ตามท่ีกฎหมายก าหนดในเร่ืองการบริหารจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนา

มยั 
2. ตามระบบการบริหารจดัการของสถานประกอบการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
3. ตามมาตรฐานท่ีมีการรับรองระบบการจดัการความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 
 
การจดัการความปลอดภยั และอาชีวอนามยัท่ีดี  ต้องมีการเสริมสร้างความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยัเข้าไปในกระบวนการผลิต  เพื่อการปฏิบติังานด้วยความ
ปลอดภยัให้เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง และมีวิธีการท่ีปลอดภยัและไม่ส่งผลต่อสุขภาพ 
อนามยัของพนกังาน ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารดว้ยว่า จะมีแนวคิดดา้นการจดัการความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่างไร โดยแนวทางการบริหารจดัการความปลอดภยัและอาชี
วอนามยัท่ีกล่าวดงัขา้งตน้ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1. ตามทีก่ฎหมายก าหนดในเร่ืองการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

ตามท่ีกระทรวงแรงงานไดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จดัการดา้นความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2553 (ฉบบัท่ี 2) ก าหนดให้นายจา้งในสถานประกอบ
กิจการ ตอ้งมีการจดัการดา้นความปลอดภยั คือการด าเนินการให้มีการลดการประสบ
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อนัตรายจากการท างานลงให้มากท่ีสุด  โดยอาศยัการบริหารดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน รวมถึงพระราชบญัญติัความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม ก ากบั ดูแล และบริหารจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้แก่ลูกจา้งซ่ึงเป็น
ทรัพยากรบุคคลอนัเป็นก าลงัส าคญัของชาติให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความปลอดภยัในการ
ท างาน  ซ่ึงถือวา่เป็นการลงทุนท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาในแง่ของคนและผลทาง
เศรษฐกิจ เพราะการบริหารงานเพื่อลดการประสบอนัตรายจากการท างานและการควบคุม
ความสูญเสีย ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานเท่านั้น แต่ยงัท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. ตามระบบการบริหารจัดการของสถานประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 
 ระบบการบริหารจดัการท่ีสถานประกอบการน ามาใช้ในการบริหารจดัการการ
ผลิตในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้ระบบหน่ึงก็คือ ระบบการผลิตแบบลีน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการจดัการกระบวนการ ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ  โดยการพิจารณา
คุณค่าในการด าเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งสร้างคุณค่าในตวั
สินคา้และบริการ และก าจดัความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้งกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง ท า
ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลก าไรและผลลัพธ์ท่ี ดีทางธุรกิจในท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักับการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปด้วย โดยหลักการ
พื้นฐานของการผลิตแบบลีน มีหลกัพื้นฐาน 5 ประการคือ การนิยามคุณค่า การวิเคราะห์
สายธารคุณค่า การไหล การดึง/ทนัเวลาพอดี และความสมบูรณ์แบบ  

โดยท่ีกุญแจสู่ความส าเร็จส าหรับแนวคิดแบบลีน คือ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Improvement) เป็นปรัชญาทางธุรกิจท่ีนิยมใชใ้นประเทศญ่ีปุ่น และเป็นท่ีรู้จกั
กนัในค าว่า ไคเซ็น (Kaizen) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและอย่างสม ่าเสมอ ท าให้
บริหารธุรกิจไดต้รงเป้าหมายและตามความส าคญั โดยพิจารณาจาก Lean Manufacturing 
Model ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แสดงวธีิการในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์แบบในระบบ
การผลิตแบบลีน(ท่ีมา: Lean Enterprise Institute, Inc.) 

 
ซ่ึงจากรูปแสดงวิธีการในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ 

โดยเสาท่ีส าคญัซ่ึงอยู่ตรงกลาง คือ คนหรือพนกังาน (People) โดยความส าเร็จในการน า
ระบบการผลิตแบบลีนมาใช้นั้น มาจากการสร้างสรรค์ของพนกังานแต่ละคนและจะยิ่งมี
พลังมากข้ึน เม่ือรวมตวักันข้ึนมาเป็นทีมท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงเกิดจากความเช่ือถือและความ
รับผดิชอบร่วมกนั การส่ือสารอยา่งจริงใจ เปิดเผย การให้ความส าคญัต่อการศึกษาและการ
พฒันาของพนกังานและนบัถือความเป็นส่วนบุคคล พร้อมกนักบัตระหนกัถึงพลงัของทีม 
อนัประกอบดว้ย  

Mutual Respect การเคารพซ่ึงกนัและกนั ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด 
รวมทั้งบุคลากรในทีมดว้ย ทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั รู้สึกความรับผิดชอบ
ร่วมกนั และพดูคุยกนัอยา่งจริงใจ 

Teamwork การท างานเป็นทีมจะช่วยให้บุคลากรพฒันาตัวเองได้รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน เพราะการท างานเป็นทีมช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ระหวา่งคนในทีม นอกจากน้ีแลว้การท างานเป็นทีมยงัช่วยเสริมสร้างพลงัการท างานให้
ไดผ้ลงานมากกวา่การท างานคนเดียวดว้ย  

Safety ความปลอดภยัซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ในกระบวนการผลิตจะตอ้งมีความ
ปลอดภยัในการท างาน หากปราศจากความปลอดภยัเร่ืองอ่ืนๆ ก็ไม่มีความส าคญัทั้งนั้น 
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ความปลอดภัยของผู ้มีส่วนร่วมทั้ งหมด ทั้ งทางกายและทางจิตใจของพนักงานและ
ครอบครัว ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ท่ีต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
ของลีนท่ีน าความคิดและขอ้มูลจากสมาชิกทีมทั้งหมดเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี 

อน่ึง เพื่อใหเ้กิดการไหลอยา่งต่อเน่ืองของการผลิตโดยมีการปรับระดบัการผลิตให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทั้งทางดา้นปริมาณและชนิดของสินคา้ท่ีผลิตนั้น เป็นไปไดโ้ดย
อาศยัเสาอีก 2 เสา คือ 1) “ทนัเวลาพอดี” (Just-In-Time) และ2) “การควบคุมตวัเองโดย
อตัโนมติั” (Jidoka) ซ่ึงเป็น 2 เสาหลกัท่ีอยูด่า้นขา้ง ซ่ึงเปรียบไดเ้หมือนกบัเสาหลกัท่ีค ้าจุน
ระบบการผลิตแบบลีน (ศรชยั จาติกวณิช, 2552) 

เสาท่ี 1 Just In Time (JIT) เพื่อลดความสูญเปล่าในส่วนของสินคา้คงคลงัโดยการ
ใช ้“วตัถุดิบท่ีตอ้งการ ในเวลาท่ีตอ้งการและในปริมาณท่ีตอ้งการเท่านั้น” เป็นปรัชญาท่ีมุ่ง
หมายให้ผลิตส่ิงท่ีตอ้งการ ส่งมอบไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการในปริมาณท่ีตอ้งการและมีสินคา้
คงคลงัเหลือนอ้ยท่ีสุด 

เสาท่ี 2 Jidoka ความสามารถในการหยุดกระบวนการผลิตโดยมนุษย์หรือ
เคร่ืองจกัร เพื่อความมัน่ใจในเร่ืองคุณภาพ หรือกระบวนการควบคุมตวัเองโดยอตัโนมติั
เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในสายการผลิตหรือในเคร่ืองจกัร 

 
3. ตามมาตรฐานท่ีมีการรับรองโดยองคก์รต่างๆ เช่น มอก. 18001 และ OHSAS 18001 

มอก.18000 คือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการอาชีวอนามยั  
และความปลอดภยั (Occupational health and safety management system ) มีวตัถุประสงค ์
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการด าเนินงานการจดัการอาชีวอนามยั  และความปลอดภยัขององคก์ร
ในดา้นต่าง ๆ (ศนัสนียา อุทุมมา, 2541) และใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยัขององคก์ร โดยมีเป้าหมายเพื่อ 

(1) ลดและควบคุมเส่ียงอนัตรายของลูกจา้งและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร 
(3) แสดงถึงความรับผดิชอบขององคก์รต่อสังคม 

         ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัท ามาตรฐาน มอก.18000  
         การจดัท ามาตรฐาน มอก.18000 มีผลในดา้นดีแก่องคก์รและพนกังานหลายกลุ่มดงัน้ี  

(1) รักษา ป้องกนัชีวติ และทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุอนัอาจเกิดข้ึนใน
องคก์ร  
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(2) เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับอุบติัเหตุ และภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึง
จะช่วยลดความเสียหาย และความสูญเสียทั้งดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น  

(3) ลดรายจ่ายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเน่ืองจากอุบติัเหตุลดลง  
(4) สร้างขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อ

ชีวติการท างานในองคก์ร ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและ
การผลิต  

(5) ไดรั้บเคร่ืองหมายรับรอง โดยองคก์รท่ีน ามาตรฐาน มอก.18001 ไปปฏิบติั
สามารถขอใหห้น่วยงานรับรองใหก้ารรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยั ซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รสามารถน าไปใชใ้นการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รใหดี้ยิง่ข้ึนและเป็นท่ียอมรับในสังคม  

(6) เตรียมความพร้อมเขา้สู่การแข่งขนัทางดา้นการคา้ในตลาดโลก 
ส่วนอีกมาตรฐานการรับรองท่ีเป็นระดบัสากลคือ มาตรฐานเก่ียวกบัระบบบริหาร

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001  เป็นมาตรฐานนานาชาติเพื่อลด
ความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายและความเสียหาย  โดยการวิเคราะห์, ควบคุมความ
เส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานของพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสมและน ามาปรับปรุงระบบบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง    การจดัท า
ระบบ OHSAS18001 เป็นการลดความเส่ียงของการเกิดอนัตรายในการท างาน  เพิ่มความ
พึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบัพนกังาน  สร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีดีในการ
ท างาน  และน าไปสู่การสร้างองคก์รท่ีแข็งแกร่ง พร้อมๆ กบัการไดรั้บความเช่ือมัน่จาก
สังคม 

OHSAS 18001:2007 เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัระบบบริหาร สุขภาพและความ
ปลอดภยัในการประกอบอาชีพซ่ึงเป็นท่ี ยอมรับ ในระดบัสากล  มาตรฐานน้ีเผยแพร่ใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2007 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชแ้ทน OHSAS 18001:1999 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประกาศขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการประกอบอาชีพ (OH&S) มากกวา่การ
แจง้ขอ้มูลความปลอดภยั ของผลิตภณัฑ์ 

สถานประกอบการท่ีด าเนินการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 จะมีโครงสร้างการ
บริหารท่ีชดัเจนซ่ึงก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน
เพื่อการพฒันา พร้อมผลลพัธ์ท่ีวดัได้และการประเมินความเส่ียงอย่างมีโครงสร้าง ซ่ึง
ประกอบดว้ยการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในระบบ การบริหารสุขภาพและความปลอดภยั  
การตรวจสอบสมรรถนะ และการทบทวนนโยบายและวตัถุประสงคต่์างๆ 
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       ดงันั้นการด าเนินการด้านการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของสถาน
ประกอบการจะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผลนั้น สถานประกอบการ
จะตอ้งมีการปฏิบติัให้สอดคล้องกับนโยบายโดยมีการปรับปรุงระบบการจดัการอย่าง
ต่อเน่ือง (Continual improvement) ดว้ย และถึงแมว้า่มาตรฐาน OHSAS 18001 จะไม่ใช่
มาตรฐานท่ีบงัคบัให้ทุกสถานประกอบการตอ้งจดัท า แต่ถา้สถานประกอบการใดสามารถ
น าระบบมาตรฐานน้ีไปปฏิบัติได้ก็จะช่วยให้สามารถด าเนินการทั้ งในส่วนของ
กระบวนการผลิตและการสนับสนุนสวัสดิภาพการท างานของบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัช่วยส่งเสริมและควบคุมให้สถานประกอบการด าเนินการสอดคลอ้ง
กบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะกิจกรรมและการบริการของสถานประกอบการได ้
 จากแนวทางในการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 3 แนวทางท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้นั้น ในการน ามาใชใ้นสถานประกอบการสามารถมองได ้3 มุมมอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 มุมมองของการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัใน 3 มุมมอง 

 
จากรูป 2 แสดงถึงการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยใน 3 มุมมอง ซ่ึง

สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
มุมมองที่ 1 เป็นดา้นการบงัคบัใช้ตามท่ีกฎหมายก าหนดในเร่ืองการบริหารความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั ก าหนด ซ่ึงพระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 
มกราคม 2554 ในหมวดท่ี 2 ก าหนดให้นายจา้งจะตอ้งจดัท าและวางระบบการบริหาร
จดัการ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  โดยตอ้งจดัท า
เป็นเอกสาร เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการภายในหน่วยงาน โดยหากสถานประกอบการใด
ไม่มีการด าเนินการจะตอ้งถูกลงโทษ โดยมีวตัถุประสงค์คือให้สถานประกอบการมีการ
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บริหารจดัการการท างานให้เกิดสภาพการท างานท่ีท าให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มี
ความปลอดภยัในการท างานและไดรั้บสวสัดิการท่ีเหมาะสม  
 รวมถึงจากกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2553 (ฉบบัท่ี 2) ท่ีใช้บงัคบัซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ระบบการจดัการด้านความปลอดภยัในการท างาน  อนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้การ
ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยเพิ่มข้อก าหนดเก่ียวกับระบบการจดัการด้านความปลอดภยัในการ
ท างานรวมถึงให้นายจา้งปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน 

มุมมองที ่2 จะเป็นการสมคัรใจในลกัษณะของการน าระบบการบริหารจดัการของ
สถานประกอบการ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั ซ่ึงในมุมมองท่ี 2 น้ี 
ส่วนมากสถานประกอบการมกัจะน าระบบการบริหารจดัการการผลิตท่ีเน้นให้สถาน
ประกอบการสามารถท าการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ตน้ทุนท่ีต ่าลงและการส่งมอบท่ี
รวดเร็วยิง่ข้ึน ซ่ึงระบบการบริหารการผลิตท่ีนิยมใชร้ะบบหน่ึงก็คือ ระบบการผลิตแบบลีน 
โดยเฉพาะจากรูปท่ี 1 ท่ีแสดงถึงเสาท่ีอยู่ตรงกนันั่นก็คือ พนักงาน (People) ซ่ึงจะตอ้ง
เคารพซ่ึงกนัและกนั มีการท างานเป็นทีมและการท างานท่ีมีความปลอดภยัอนัเป็นตวักลาง
ท่ีก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มส่งเสริมใหเ้กิดการคน้หาปัญหาและจูงใจใหเ้กิดการแกไ้ข 
 ในขณะเดียวกัน สถานประกอบการจะต้องตอบค าถามในเร่ืองจุดมุ่งหมายของ
สถานประกอบการคืออะไร และลูกจ้างมาท างานท าไมกัน ค าถามเหล่านี้เป็นค าถามที่ง่าย
มากและมีค าตอบทีเ่ห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ดังรูปที ่3 
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รูปท่ี 3 ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพระหวา่งบริษทัและพนกังาน 
 

จากรูปท่ี 3 สถานประกอบการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเงินและพนกังานก็มาท างานเพื่อ
เงิน ส่ิงท่ีเช่ือมองคก์รและลูกจา้งเขา้ไวด้ว้ยกนัก็คือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัในระยะยาว 
แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยงัมีเป้าหมายท่ีนอกเหนือจากการหาเงินดว้ย โดยพนกังานเองก็คาดหวงัวา่
อย่างน้อย ท่ี สุดต้องได้รับเ งินค่าจ้างและสวัสดิการ และพวกเขาก็ต้องการความ
เจริญกา้วหนา้ท่ีมาจากการท างานตลอดชีวติภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีดี โดยเฉพาะการท างาน
ท่ีมีความปลอดภยัและการท างานท่ีมีความหมาย ซ่ึงเจฟฟร่ี กล่าวไวคื้อ (Jeffrey K. Liker, 
2008) การท างานในสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสะอาด ร่ืนรมย ์และปลอดภยั โดย
สามารถแบ่งเป็น 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความสะอาดสะอ้าน แสงสว่าง 
อุณหภูมิ เป็นตน้ 2) กระบวนการความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น งานตามหลกัการยศาสตร์
และการหมุนเวียนสลบัต าแหน่งงาน วิธีการท างานแบบมาตรฐาน  การฝึกอบรม  และการ
ติดตาม การสอบสวนเม่ือมีสัญญานความผดิปกติตั้งแต่เน่ินๆ เป็นตน้ 3) ความปลอดภยัทาง
จิต เช่น สภาพแวดล้อมท่ีมัน่คงและปลอดภยั และ 4) สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ส่วนบุคคล เช่น การมีกฎระเบียบข้อบงัคบัในการท างานอย่างเหมาะสมในด้านความ
ปลอดภยัและอาชีวอนยั การเขา้ถึงการรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสมไดง่้าย เป็นตน้ 

ดงันั้น การท างานท่ีปลอดภยั จึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการผลิตดงักล่าว ดงันั้น
เม่ือมีการน าระบบการผลิตแบบลีนเขา้มาใช้ในสถานประกอบการและเพื่อใช้ให้ประสบ
ความส าเร็จจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการและบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยัท่ีเหมาะสม
แก่พนกังาน และสามารถท าให้พนกังานเกิดความรู้สึกบรรลุถึงเป้าหมายของพนกังานใน
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การท างาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผอ่งใส เพช็รรักษ,์ 2554 ในการวิจยัความ
พึงพอใจของพนกังานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ต่อระบบการผลิตแบบโตโยตา้ใน
องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล ท่ีพบว่า ความพึง
พอใจของพนกังานหลงัจากน าระบบการผลิตแบบโตโยตา้มาใชต้ามองคป์ระกอบของการ
เพิ่มผลผลิต ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นความปลอดภยั และล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นสภาพแวดล้อม ซ่ึง
หากพิจารณาความพึงพอใจของพนกังานในองคป์ระกอบของการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนอง
ต่อผูเ้ ก่ียวข้องต่างๆ พบว่า พนักงานให้ความพึงพอใจกับผลท่ีได้รับทางด้านเพื่อตัว
พนกังานเป็นอนัดบัแรก 
มุมมองท่ี 3 เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานท่ีมีการรับรองระบบการจดัการดา้นอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสถานประกอบการตอ้งการท่ีจะรับรองมาตรฐานการ
จดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเพื่อลดและควบคุมความเส่ียงอนัตรายของ
ลูกจา้ง เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร และแสดงถึงความรับผิดชอบของ
องคก์รต่อสังคม รวมถึงการท่ีสถานประกอบการจ านวนมากไดด้ าเนิน “การทบทวน” หรือ 
“ตรวจสอบ” ผลการปฏิบติังานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเองภายในองค์กร  
อยา่งไรก็ดีการทบทวนและตรวจสอบน้ีอาจจะยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้สถานประกอบการ
มัน่ใจได้ว่าผลการปฏิบติังานนั้นไม่เพียงแต่ตรงกับความต้องการแต่ยงัสอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายของสถานประกอบการ และการท่ีจะท าให้ไดผ้ลลพัธ์ดงักล่าวจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการภายใตโ้ครงสร้างการบริหารจดัการท่ีบูรณาการเขา้กบัระบบ
ของสถานประกอบการ ซ่ึงมาตรฐาน มอก. 18001 และ OHSAS 18001 จะครอบคลุมการ
จดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และมีวตัถุประสงค์ให้สถานประกอบการมี
ระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถบูรณาการ
เขา้กบัระบบการจดัการอ่ืนๆ และช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์า้นอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัและดา้นเศรษฐศาสตร์  
 จากทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ี จะพบว่าทั้ ง 3 มุมมองนั้ นเป็นการผลักดันให้สถาน
ประกอบการเกิดการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัอยา่งต่อเน่ือง โดยมุมมองท่ี 
1 จะเป็นการบงัคบัใช้ของกฎหมายนั้นมุ่งเน้นให้สถานประกอบการน าระบบการบริหาร
จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัมาด าเนินการภายในสถานประกอบการ ในขณะท่ี
มุมมองท่ี 2 ระบบการบริหารจดัการการผลิต โดยเฉพาะระบบการผลิตแบบลีนนั้น มี
พื้นฐานอยู่ท่ีการมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดการท างานท่ีมีความปลอดภยัอนัเป็นตวักลางท่ี
ก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มส่งเสริมใหเ้กิดการคน้หาปัญหาและจูงใจให้เกิดการแกไ้ขปัญหาท่ี
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เกิดข้ึนในการท างาน โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการ Kaizen หรือ การท า 
PDCA และมุมมองท่ี 3 การรับรองตามมาตรฐานท่ีมีการรับรองระบบการจดัการดา้นอาชี
วอนามยัและความปลอดภยั เช่น มาตรฐาน มอก. 18001 และ OHSAS 18001 ก็เน้นการ
หมุนของวงจร PDCA เพื่อให้ระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีจดัท า
ข้ึนมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั  

จากบทความของ วิฑูรย ์สิมะโชคดี กล่าวถึง การบริหารจัดการความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยอย่างยั่งยืน ต้องอาศัย “มาตรการเชิงรุก” (Proactive Measures) หรือ “การ
ป้องกัน ไว้ก่อน” การมุ่งเน้นการพฒันาจิตส านึกแห่งความปลอดภยั (Safety Mind) ให้
เกิดข้ึนอย่างแพร่หลายกวา้งขวางในสังคม โดยเฉพาะในหมู่พนกังานผูป้ฏิบติังานพร้อมๆ 
กบัการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในโรงงานหรือสถานประกอบการให้มีความปลอดภยั
มากท่ีสุดจากการก าหนด “วิธีการท างานที่ปลอดภัย” และ “สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย” 
ส าหรับพนักงาน 

ดังน้ัน การคิดแบบองค์รวมโดยการผนวกมุมมองทั้ง 3 มุมมอง อันได้แก่ 1) การ
ด าเนินการตามกฎหมาย 2) การบริหารจดัการการผลิตโดยระบบการผลิตแบบลีนและ 3) 
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท าให้สถานประกอบการ
สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย “การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน” ได้
อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด อนัส่งผลต่อการป้องกนัและควบคุมให้เกิดสภาพ
ความปลอดภยัในการท างาน ลดความสูญเสียของสถานประกอบการอนัเน่ืองมาจากการ
เกิดอุบติัเหตุ ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและอ านวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ช่วยให้พนกังาน
ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ไม่ขดัต่อหลกัมนุษยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมถึงการเสริมภาพลกัษณ์ให้สินค้า และลดปัญหาการถูกกีดกนัทางการค้ากบันานา
ประเทศดว้ย 
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บรรณานุกรม 

 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2553 (ฉบบัท่ี 2) 
คู่มือการฝึกอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร ตาม

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549. พิมพค์ร้ังท่ี 3 : บริษทั เรียงสาม 
กราฟฟิค ดีไซน์ จ ากดั. 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์และศิรัตน์ แจง้รักษ์สกุล, ความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ต่อระบบการผลิตแบบโตโยต้าในองค์ประกอบของการเพิ่ม
ผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2554 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม THAI INDUSTRIAL STANDARD มอก. 18001 – 
xxxx, ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้ก าหนด 
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: 
SPECIFICATION), ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ศรชยั จาติกวณิช, TOYOTA Culture วฒันธรรมโตโยตา้, ส านกัพิมพแ์มคกรอ-ฮิล, 2552. 
ศนัสนียา อุทุมมา. มอก.18000 มาตรฐานใหม่เพื่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัใน

โรงงาน. เอน็พีซีโฟกสั, 2541. 
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สถาบนัความปลอดภยัในการท างานกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน. 

2550 
Jeffrey K. Liker & Michael Hoseus, TOYOTA Culture, McGraw-Hill, 2008 
ขอ้มูลสถิติกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสังคม เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.sso.go.th 
วฑูิรย ์สิมะโชคดี วารสาร : Engineering Today ฉบบั : ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 19 กรกฎาคม 2547 

เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.technologymedia.co.th/articledetail.asp?arid=124&pid=63 

'คลินตนั'จ้ีอาเซียนใหค้วามส าคญัแรงงาน  14 กรกฎาคม 2555 กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ 

เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/asean-
plus/20120714/461458/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9
9%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%
B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B
5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0
%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8
%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%A3%
E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html 

Lean Enterprise Institute, Inc. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.lean.org/ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP โมดูล FI มาใช้ในงานบัญชีในมุมมองของ

ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กลุ่มการส่ือสารและโทรคมนาคม 

 
เสาวรัตน์ บุญสง่า 
ศิริเดช ค าสุพรหม 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
โมดูล FI มาใช้ในงานบญัชีในมุมมองของผูป้ฏิบติังานในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มการส่ือสารและโทรคมนาคม โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ี
มีผลต่อความส าเร็จ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์ร ดา้นผูใ้ชง้าน ดา้นท่ีปรึกษา และดา้นคุณภาพ
ระบบ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบญัชีของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 11 แห่ง  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดใ้ชแ้บบสอบถามในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะ
น ามาลงรหสัและประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดย
ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ Factor Analysis ตามวิธี Principal Component Analysis (PCA) ซ่ึง
เป็นวธีิท่ีใชใ้นการทดสอบเชิงยนืยนัทฤษฎี และทดสอบสหสัมพนัธ์และการถดถอยพหุคูณ
ด้วย Multiple Regression Analysis  ผลการวิจยัพบว่า บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มการส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีน าระบบ SAP โมดูล FI 
มาใช้งาน มีปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบมี
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผูใ้ช้งาน ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา และปัจจยัดา้น
องคก์ร ตามล าดบั อีกทั้ง ปัจจยัทั้ง 4 ดา้นดงักล่าวยงัมีความสัมพนัธ์กบัตวัวดัความส าเร็จ
ด้านบุคลากรและด้านองค์กร โดยปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา และปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน ตามล าดบั  
 
บทน า 
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 ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีไดมี้การน าระบบงาน SAP มาใชใ้น
องค์กร เน่ืองจากธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ และยงัเป็นกิจการท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและประกาศของคณะกรรม
ส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ในเร่ืองต่างๆ รวมถึงเร่ือง
รายงานและขอ้มูลทางดา้นบญัชี  จึงท าให้ระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั 
โดยเฉพาะดา้นขอ้มูลทางการเงินและบญัชี ซ่ึงระบบงาน SAP ท่ีน ามาใชง้าน จะตอ้งบรรลุ
เป้าหมายองคก์รอยา่งแทจ้ริง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้จึงจะส่งผล
ใหเ้กิดความส าเร็จในการน ามาใชง้าน 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชี โดยศึกษาจากผูใ้ชง้านระบบ SAP โดยตรง ไดแ้ก่ พนกังาน
บญัชีระดบัปฏิบติัการ ระดับอาวุโส ระดับผูเ้ช่ียวชาญ และระดบัผูจ้ดัการ เพื่ อทราบถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า SAP มาใช้ในงานบญัชีว่ามีปัจจยัอะไรบา้ง และ
กิจการมีการบริหารจดัการอย่างไรเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได ้
รวมถึงปัญหาและปัจจยัท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการน าระบบซอฟแวร์ดงักล่าว
มาใชง้าน โดยเฉพาะองคก์รท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคม เพราะเป็น
องค์กรท่ีตอ้งมีการพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขนัอยู่
ตลอดเวลา 
 งานวจิยัคร้ังจึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบ SAP โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชีในมุมมองของผูป้ฏิบติังานในบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มการส่ือสารและโทรคมนาคม 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนมาใชใ้นกิจการ โดยมีการใช้
ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) เช่น จอภาพและ
เคร่ืองพิมพ์ เพื่อท าหน้าท่ีหลักในการบนัทึกข้อมูล ประมวลผล และจดัท าสารสนเทศ
ทางการบญัชี (Accounting Information) ให้แก่ผูใ้ช้ภายในและผูใ้ช้ภายนอกของกิจการ 
(วชันีพร เศรษฐสักโก, 2551: 2-3) ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจส่วนใหญ่ไดน้ าเอาเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเขา้มาใช้งาน ดงันั้น จึงท าให้มีการน าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้งานในการจดัท า
สารสนเทศทางการบญัชีกนัอยา่งแพร่หลาย 
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ระบบงาน SAP ERP 
 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning System) คือแนวความคิดในการบริหารเพื่อวางแผนและจดัการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทัว่ทั้งบริษทัโดยการเช่ือมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่วา่จะเป็นเร่ืองการ
จดัซ้ือ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บญัชี การเงินและงานบุคคล เป็นตน้ เขา้ดว้ยกนัอยา่ง
เป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่ผลก าไรสูงสุด (ประพจน์ สุขมานนท,์ 2547: 13) 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการน าระบบ SAP มาใช้งาน 
การศึกษาดา้นองคก์ร 
 การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารมีผลต่อความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาใชใ้นองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเงิน การจดัใหมี้การฝึกอบรมการ
ใช้งาน การให้ความส าคัญต่อโครงการซ่ึงจะท าให้พนักงานทัว่ไปให้ความส าคัญต่อ
โครงการน้ีเช่นเดียวกบัผูบ้ริหารดว้ย (Holland and Light, 2003)   
การศึกษาดา้นผูใ้ชง้าน 
 ผูใ้ชง้านเป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชง้านระบบ SAP จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบใหม่ท่ีครอบคลุมกบัส่ิงท่ีจะตอ้งเผชิญใน
การท างานแต่ละวนั เพื่อให้มีความมัน่ใจในการรับมือกบัการท างานจริง และสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงบุคลากรตอ้งให้ความร่วมมือในการ
ปรับเปล่ียนวธีิการท างานใหส้อดคลอ้งกบัระบบ SAP ทั้งน้ี จะท าให้เกิดความส าเร็จในการ
พฒันาและติดตั้งระบบ SAP ไดเ้ป็นอยา่งมาก (อญัญารัตน์ ธนไพศาลกิจ, 2552) 
การศึกษาดา้นท่ีปรึกษา SAP 
 การติดตั้งระบบ SAP ตอ้งการท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีตรงกบัอุตสาหกรรม ทั้งน้ี 
เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ความตอ้งการและติดตั้งระบบไดต้รงตามความตอ้งการขององคก์ร 
รวมไปถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบับุคลากรภายในองค์กรไดอ้ย่างครบถว้น (อญัญา
รัตน์ ธนไพศาลกิจ, 2552) และท่ีปรึกษาตอ้งมีความเช่ียวชาญและเขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้ในแต่ละอุตสาหกรรม (วรีะยทุธ์ กิตะพาณิชย,์ 2554) 
การศึกษาดา้นคุณภาพของระบบ 
  การใชง้าน ERP สามารถเรียนรู้ไดง่้าย และสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขรูปแบบ
รายงานให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้ท าให้งานเสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิด
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู ้ใช้งานได้ดี ข้ึน (พงศ์พิไล  วงศ์เจริญ, 2549) 
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นอกจากนั้นยงัเป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้มีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีตอบสนองความต้องการของ
องคก์ร (Yusuf et al., 2004) 
การวดัความส าเร็จในการน าระบบ SAP มาใชใ้นงานบญัชี  
 ตวัวดัความส าเร็จดา้นบุคลากร คือ ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ เพื่อวดัดา้น
ความยากง่ายในการใชง้านระบบ SAP โดยมีสมมติฐานวา่ การน า SAP มาใชใ้นงานบญัชี
จะมีผลส าเร็จ เม่ือผูใ้ชง้านจะพึงพอใจในการใชง้าน ซ่ึงเกิดจากการท่ีระบบงานมีการใชง้าน
ง่ายและตอบสนองความตอ้งการ และส่ิงท่ีเกิดข้ึนด้านบุคลากรเม่ือน า SAP มาใช้งาน 
(มานิตย ์เบา้ทอง, 2552) 
 ตวัวดัความส าเร็จดา้นองคก์ร คือ ประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีดีข้ึน เพื่อวดัความ
คุม้ค่าในการลงทุนติดตั้งระบบ SAP ของกิจการ โดยมีสมมติฐานวา่ การน า SAP มาใชใ้น
งานบญัชีจะมีผลส าเร็จเม่ือใชง้านแลว้ท าใหป้ระสิทธิภาพการด าเนินงานดีข้ึน (White et al., 
1982) 
 
กรอบแนวคิดงานวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของงานวจิยั 
 ภาพท่ี 1 แสดงถึงแนวคิดของงานวิจยั ท่ีผูด้  าเนินงานวิจยัไดด้ าเนินงานวิจยัและ
ท าการศึกษาคน้ควา้ 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจยัดา้น

องคก์ร 

ปัจจยัดา้นผู ้ใช้

งาน 

ปัจจยัดา้นท่ี

ปรึกษา 

ปัจจยัดา้น

คุณภาพระบบ 

ความส าเร็จต่อ

บุคลากร 

ความส าเร็จต่อ
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 พนกังานบญัชีของบริษทัการส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย โดยขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2554 จากเวบ็ไซตข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่ามีจ  านวนบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมน้ีทั้งหมด
จ านวน 27 แห่ง และเป็นกิจการท่ีใช้ระบบงาน SAP ทั้งส้ินจ านวน 11 แห่ง (ไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีเป็นพนกังานบญัชีของบริษทัแต่ละแห่ง) โดยจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในคร้ัง คือ 380 ตวัอยา่ง จากการค านวณโดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953) ซ่ึงสูตรท่ี
ใชใ้นกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร  
การออกแบบงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ใชม้าตรวดัของลิเคิร์ท 5 ตวัเลือก (Likert scale) 
และผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา (Content Validity) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ รวมไปถึงการทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด (Try Out) 
 ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 380 ชุด และไดรั้บแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์กลบัมาจ านวน 191 ชุด คิดเป็น 50.26% การวิจยัคร้ังน้ี จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน เป็นตน้ ส่วนท่ี 2 ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางสถิติในการ
วิเคราะห์ปัจจยั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อสกดัปัจจยั และค านวณค่า
น ้ าหนกัปัจจยั (Factor loading) โดยวิธี Principal Component Analysis (PCA) ซ่ึงเป็นวิธีท่ี
ใช้ในการทดสอบเชิงยืนยนัทฤษฎี และส่วนท่ี 3 ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (X) กบัตวั
แปรตาม (Y) ตามกรอบแนวคิดงานวจิยั  
 
ผลการศึกษา 
ผลการวจัิยด้วยสถิติเชิงพรรณนา   
 ผลการวิจยัด้วยสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
อยูร่ะหวา่ง 20 ถึง 30 ปีมากท่ีสุด  รองลงมาคืออายุระหวา่ง 31 ถึง 40 ปี จบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานบญัชีระดบัปฏิบติัการ
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มากท่ีสุด ซ่ึงเกิดคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ทางดา้นประสบการณ์ดา้นการ
ใชง้าน SAP ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการใช ้SAP ในงานบญัชี
ประมาณ 2-5 ปี และปฏิบติังานในองคก์รท่ีมีพนกังานบญัชีในองค์กร 71 คนข้ึนไป ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นวา่ ส่วนใหญ่บริษทัท่ีน า SAP โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชีจะเป็นองคก์รท่ีมี
ขนาดใหญ่พอสมควร นอกจากนั้น ในดา้นของโมดูลย่อย FI ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ช้
งานจริงนั้น พบวา่องคก์รส่วนใหญ่จะมีการใชง้านระบบ SAP ดา้น FI มากกวา่ 1 โมดูลยอ่ย 
ซ่ึงโมดูลยอ่ยของ SAP ดา้น Financial ท่ีไดใ้ชง้านมากท่ีสุดอบัดบั 1 คือ บญัชีลูกหน้ี (AR) 
รองลงมาคือ บญัชีเจา้หน้ี (AP) และบญัชีแยกประเภททัว่ไป (GL) ส่วนการบญัชีธนาคาร 
(BL) การบญัชีลงทุน (FI) การจดัการกองทุน (FM) และการจดัการทราเวล (TV) มีการใช้
งานบา้งแต่ไม่มากนกั 
 
ผลการวจัิยด้วยการวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)   
 ผลการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อสกดัปัจจยั และค านวณ
ค่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor loading) โดยวิธี Principal Component Analysis (PCA) เก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชีของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มการส่ือสารและโทรคมนาคม สามารถ
สรุปปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากความส าคญัมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
  1) ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ 
  2) ปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน 
  3) ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา 
  4) ปัจจยัดา้นองคก์ร 
 
ผลการศึกษาความความสัมพันธ์ (Correlation) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการวิจยัโดยการทดสอบความสหสัมพนัธ์และการถดถอยพหุคูณของปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชีทางดา้นบุคลากร 
และดา้นองคก์ร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ 
SAP โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชีดา้นบุคลากร ตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 ผลลทัธ์ค่าความสมัพนัธ์ (Correlations) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จดา้น
บุคลากร 

ปัจจยั  
ปัจจยัดา้น
คุณภาพ
ระบบ 

ปัจจยัดา้น
ผูใ้ชง้าน 

ปัจจยัดา้นท่ี
ปรึกษา 

ปัจจยัดา้น
องคก์ร 

ตวัวดั
ความส าเร็จ

ดา้น
บุคลากร 

ปัจจยัดา้นคุณภาพ
ระบบ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 
. 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

.552(**) 
.000 

ปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.000 
1.000 

1 
. 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

.240(**) 
.001 

ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

1 
. 

.000 
1.000 

.364(**) 
.000 

ปัจจยัดา้นองคก์ร 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.000 

1.000 
.000 
1.000 

.000 
1.000 

1 
. 

.391(**) 
.000 

ตวัวดัความส าเร็จ
ต่อบุคลากร 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.552(**) 
.000 

.240(**) 
.001 

.364(**) 
.000 

.391(**) 
.000 

1 
. 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *  Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). 
 
ตารางท่ี 2 ผลลทัธ์ค่าความสมัพนัธ์ (Correlations) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จดา้น
องคก์ร 

  ปัจจยัดา้น
คุณภาพ
ระบบ 

ปัจจยัดา้น
ผูใ้ชง้าน 

ปัจจยัดา้นท่ี
ปรึกษา 

ปัจจยัดา้น
องคก์ร 

ตวัวดั
ความส าเร็จ
ดา้นองคก์ร 

ปัจจยัดา้นคุณภาพ
ระบบ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

1 
. 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

.595(**) 
.000 

ปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.000 
1.000 

1 
. 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

.159(*) 
.028 

ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

1 
. 

.000 
1.000 

.281(**) 
.000 

ปัจจยัดา้นองคก์ร Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

.000 
1.000 

1 
. 

.348(**) 
.000 

ตวัวดัความส าเร็จ
ต่อองคก์ร 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.595(**) 
.000 

.159(*) 
.028 

.281(**) 
.000 

.348(**) 
.000 

1 
- 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *  Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). 
 จากตารางขา้งตน้พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ ปัจจยัดา้นผูใ้ช้งาน ปัจจยัดา้นท่ี
ปรึกษา และปัจจยัด้านองค์กร มีความสัมพนัธ์กับตวัวดัความส าเร็จด้านบุคลากรไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยปัจจยัดา้นคุณภาพระบบมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยั
ด้านองค์กรและปัจจัยด้านท่ีปรึกษา ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านผูใ้ช้งานเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด  
 2) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ 
SAP โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชีดา้นองคก์ร ดงัค่า Beta ในตารางท่ี 3 และ 4  
ตารางท่ี 3 ผลลพัธ์การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของตวัวดั
ความส าเร็จดา้นบุคลากร 

Model 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ 
ปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน 
ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา 
ปัจจยัดา้นองคก์ร 

3.770 
.379 
.165 
.250 
.268 

.030 

.030 

.030 

.030 

.030 

 
.552 
.240 
.364 
.391 

126.434 
12.679 
5.518 
8.372 
8.975 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
R 
R Square (R2) 
Adjusted R Square 
Std. Error of the Estimate 

0.805 
0.648 
0.640 

0.41205 

a Dependent Variable: ตวัวดัความส าเร็จดา้นบุคลากร 
ตารางท่ี 4 ผลลพัธ์การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของตวัวดั
ความส าเร็จดา้นองคก์ร 

Model 
  
  
  

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
1 (Constant) 
ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ  
ปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน 
ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา 
ปัจจยัดา้นองคก์ร 

3.804 
.388 
.104 
.183 
.227 

.031 

.031 

.031 

.031 

.031 

 
.595 
.159 
.281 
.348 

123.125 
12.527 
3.346 
5.905 
7.327 

.000 

.000 

.001 

.000 

.000 
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R 
R Square (R2) 
Adjusted R Square 
Std. Error of the Estimate 

0.761a 
0.580 
0.571 

0.42700 

a Dependent Variable: ตวัวดัความส าเร็จดา้นองคก์ร 
 จากตารางข้างต้นพบว่า พบว่า ผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้าน
บุคลากร คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ ปัจจยัดา้นผูใ้ช้งาน ปัจจยัด้านท่ีปรึกษา และปัจจยั
ดา้นองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัตวัวดัความส าเร็จดา้นองค์กรไปในทิศทางเดียวกนั โดย
ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นองคก์รและปัจจยั
ดา้นท่ีปรึกษา ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นผูใ้ชง้านเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ตามกรอบแนวคิดของงานวจิยั 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักทางสถิติ โดยวิเคราะห์ปัจจัยด้วย Factor 
Analysis และทดสอบความสัมพนัธ์ด้วย Correlation พร้อมท าการทดสอบการถดถอย
พหุคูณด้วย Multiple Regression Analysis ท าให้เกิดผลการจดักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จทั้งหมดได ้4 ปัจจยั (X1, X2, X3 และ X4) และเม่ือน าปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัมา
ทดสอบความสหสัมพนัธ์และการถดถอยพหุคูณกบัตวัวดัความส าเร็จดา้นบุคลากรและดา้น
องคก์ร (Y1 และ Y2) ท าให้ทราบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัดา้น

คุณภาพระบบ 
R2 = 0.648 X1 

0.552* 

Y1 0.240* 
ความส าเร็จ

ต่อบุคลากร 
X2 0.364* ปัจจยัดา้นผู ้

ใชง้าน 0.391* 

*P < 0.05 
 R2 = 0.580 X3 

0.281* 

0.159* 0.595* ปัจจยัดา้นท่ี

ปรึกษา 
Y2 0.348* 

ความส าเร็จ

ต่อองคก์ร 

ปัจจยัดา้น

องคก์ร 
X4 DP
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ตวัวดัความส าเร็จทั้ง 2 ดา้นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผูใ้ช้งาน ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา 
และปัจจยัดา้นองคก์ร 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP โมดูล FI มาใชใ้น
งานบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มการส่ือสารและ
โทรคมนาคม” ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) และการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ (Correlation) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานงานวจิยั ผลการวจิยัพบวา่ การจดักลุ่มปัจจยัจากการวิเคราะห์ดว้ย Factor 
Analysis วิธี PCA ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ลกัษณะเดียวกบัทฤษฏีและงานวิจยัท่ีไดท้  าการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลไว ้คือ ไดปั้จจยัทั้งหมด 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  1) ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ 2) ปัจจยั
ดา้นผูใ้ชง้าน 3) ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา และ 4) ปัจจยัดา้นองคก์ร 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัแล้ว ผูว้ิจยัได้น าผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัไปท าการ
ทดสอบสหสัมพนัธ์และการถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1) ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
โมดูล FI มาใช้ในงานบญัชี ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ คุณภาพระบบควรมีคุณสมบติัทางดา้น
ประสิทธิภาพในการแจง้เตือนเพื่อป้องกนัการซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เช่น การเตือนเม่ือขอ้มูล
ซ ้ า (Duplicate) และไม่ยอมให้ Post รายการ เป็นตน้ ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียน
รูปแบบรายงานตามความตอ้งการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงศพ์ิไล  วงศเ์จริญ (2549) 
ถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหน่ึง อาจเป็นเพราะในการจัดท าบัญชีจ าเป็นต้องมีการ
น าเสนอขอ้มูลต่างๆ ให้กบัผูบ้ริหาร ท าให้บางคร้ังอาจจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
รายงานให้ตรงตามความตอ้งการ นอกจากนั้นประสิทธิภาพในการ Posting และการ 
Interface Data จากโปรแกรมอ่ืนเขา้ SAP ก็เป็นความสามารถท่ีส าคญัของระบบ
เช่นเดียวกนั เพราะส่วนใหญ่แลว้ บริษทัท่ีใช้ระบบ SAP ในงานบญัชีมกัเป็นองค์กรท่ีมี
ขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจมีระบบงานขายหนา้ร้านท่ีท าโดยโปรแกรมอ่ืนท่ีสร้างข้ึนเองตามความ
เหมาะสมของลกัษณะเฉพาะของแต่ละบริษทั และจะท าการส่งขอ้มูลเขา้ระบบ SAP อีกที 
ท าให้ประสิทธิภาพในการ Posting และการ Interface Data จากโปรแกรมอ่ืนเขา้ SAP จึงมี
ความส าคญั ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้านท่ีง่าย และรวดเร็วของระบบงาน SAP เป็นตวั
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แปรท่ีสนบัสนุนงานวจิยัของ Zhang และคณะ (2005) และระววีรรณ  อศัวชยัพร (2552) ซ่ึง
ตวัแปรน้ีเป็นคุณสมบติัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้การน า SAP มาใชใ้นงานบญัชีนั้นประสบ
ความส าเร็จ เพราะถา้หากตวัโปรแกรมมีการใชง้านท่ียากจะท าให้การท างานของพนกังาน
บญัชีเกิดความล่าช้าได ้อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัทางดา้นประสิทธิภาพของโปรแกรมในการ
จดัท ารายงานทางการเงินต่างๆ ความสามารถของระบบในการปรับเปล่ียนฟังก์ชัน่ต่างๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Yusuf และคณะ (2004) และประสิทธิภาพในการโอนถ่าย
ขอ้มูล (Export) รูปแบบต่างๆ มาใชง้าน ก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงจากผลการวิจยัถือ
ไดว้า่ปัจจยัทางดา้นคุณภาพระบบเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP มา
ใชใ้นงานบญัชี โดยมีความสัมพนัธ์ต่อการมีผลส าเร็จทางดา้นบุคลากร และดา้นองคก์รมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีก 3 ปัจจยัท่ีเหลือ 
 2) ปัจจยัทางดา้นผูใ้ช้งาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชี ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ การให้ความร่วมมือในการอบรมการใช้
งานระบบ SAP ของ User เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผูว้ิจยั
หลายท่าน ไดแ้ก่ เขมวนัต ์ปิติวีรารัตน์ และคณะ (2551), อญัญารัตน์ ธนไพศาลกิจ (2552) 
และ Xi Yang, (2009) เพราะตวัแปรน้ีถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการน า
ระบบ SAP มาใช้ในงานบญัชี และผูใ้ช้งานเองควรมีการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั
เก่ียวกบัการใช้งานระบบ SAP อีกดว้ย ดา้นการจดัให้มีการอบรมก่อนปฏิบติังานอย่าง
เหมาะสมเพื่อใหผู้ใ้ชง้านเกิดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานบญัชีท่ีใชร้ะบบ SAP เป็น
ตวัแปรท่ีสนบัสนุนงานวิจยัของอญัญารัตน์ ธนไพศาลกิจ (2552) และ Xi Yang, (2009) 
นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ ดา้นทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญของพนกังานแต่ละคน ก็
เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จได้ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยัของ ภา
นรินทร์  เพชรรุ่ง (2553) และสุดทา้ยคือ ดา้นการจดัให้มีการติดตามประเมินผลการใชง้าน
อยา่งต่อเน่ืองก็จะท าให้การน า SAP มาใชง้านมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จไดม้าก
ข้ึน จากผลการวิจยัสรุปไดว้า่ปัจจยัทางดา้นผูใ้ชง้านเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
น าระบบ SAP มาใชใ้นงานบญัชี โดยมีความสัมพนัธ์ต่อการมีผลส าเร็จทางดา้นบุคลากร 
และดา้นองคก์ร ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัอีก 3 ปัจจยัท่ีเหลือแลว้ ถือวา่ปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน
จะมีความสัมพนัธ์กบัผลส าเร็จดา้นบุคลากร และดา้นองคก์รนอ้ยท่ีสุด 
 3) ปัจจยัด้านท่ีปรึกษา เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
โมดูล FI มาใช้ในงานบญัชี ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า การท่ีผูเ้ป็นท่ีปรึกษาเขา้ใจปัญหาท่ี
ผูใ้ช้งานแจง้ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง จะท าให้การน า SAP มาใช้เกิดผลส าเร็จได ้
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นอกจากนั้น ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมท่ีรับให้ค  าปรึกษา และ
ความรู้ความสามารถของท่ีปรึกษาเก่ียวกบั Module ท่ีให้ค  าปรึกษา ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท า
ให้การน า SAP ประสบความส าเร็จได้ เน่ืองจากการใช้งานระบบ SAP จ าเป็นตอ้งมีท่ี
ปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้งาน ดงันั้นท่ีปรึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการเขา้ใจ
ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ งเข้าใจในอุตสาหกรรมของกิจการท่ีให้
ค  าปรึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัญารัตน์  ธนไพศาลกิจ (2552) เพื่อให้การให้
ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละกิจการอาจมีลกัษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนกนั จึง
สรุปไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นท่ีปรึกษา ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
มาใชใ้นงานบญัชีซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวจิยัของ ระววีรรณ อศัวชยัพร (2552) 
และจากการทดสอบการถดถอยพหุคูณ พบว่ามีความสัมพนัธ์ต่อการมีผลส าเร็จทางดา้น
บุคลากร และด้านองค์กรเป็นล าดบัท่ี 3 รองจากปัจจยัดา้นคุณภาพระบบและปัจจยัดา้น
องคก์ร  
 4) ปัจจยัด้านองค์กร ก็ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ SAP 
โมดูล FI มาใชใ้นงานบญัชีเช่นเดียวกนั ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ องค์กรควรให้ความส าคญั
และสนบัสนุนในดา้นการจดัสรรทรัพยากรทางดา้น IT อย่างเพียงพอซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Wang และ Chen, (2006) อาจเป็นเพราะทรัพยากรดา้น IT จะเป็นส่ิงท่ี
สนับสนุนให้การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ด้านการวาง
วสิัยทศัน์และแผนงานท่ีดีทางดา้น IT ของผูน้ าองคก์รซ่ึงเป็นตวัแปรสนบัสนุนงานวิจยัของ 
อญัญารัตน์ ธนไพศาลกิจ (2552) การจดัใหมี้ท่ีปรึกษาเพื่อสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือ
แก่ผูใ้ชง้านตามผลการวิจยัของ วาสนา  วงคสิ์ทธ์ิ (2543)  และการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ดา้นงบประมาณท่ีเป็นตวัแปรสนบัสนุนงานวิจยัของ  Holland และ Light (2003) เพื่อให้
การน าระบบ SAP มาใช้ในงานบญัชีประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการสนับสนุนจาก
องค์กรเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อผลส าเร็จอีกปัจจัยหน่ึง นอกจากนั้ น เ ร่ืองของ
วฒันธรรมองค์การ ในด้านการท างานร่วมกนัของบุคลากร ซ่ึงเป็นตวัแปรสนับสนุน
งานวิจยัของพยตั วุฒิรงค์ (2550) และ Deshpande, Webster (1989) และ Hong Lin Ya 
(2009) ก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัอาจเป็นเพราะวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แข็งจะช่วยให้บริษทัสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนน าระบบ ERP มาใช้งานได้ ซ่ึงเม่ือท าการทดสอบการ
ถดถอยพหุคูณ พบวา่มีความสัมพนัธ์ต่อการมีผลส าเร็จทางดา้นบุคลากร และดา้นองคก์ร
เป็นล าดบัท่ี 2 รองจากปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ  
สรุปและข้อเสนอแนะ 
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จากการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มการส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีน าระบบ SAP โมดูล FI มาใชง้าน มี
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา และปัจจยัดา้นองคก์ร  ตามล าดบั 
อีกทั้ ง ปัจจัยทั้ ง 4 ด้านดังกล่าว ยงัมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จด้านบุคลากรและ
ความส าเร็จด้านองค์กร ซ่ึงปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความส าเร็จด้านบุคลากรและ
ความส าเร็จด้านองค์กรมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านคุณภาพระบบ รองลงมาคือ ปัจจยัด้าน
องคก์ร ปัจจยัดา้นท่ีปรึกษา และปัจจยัดา้นผูใ้ชง้าน ตามล าดบั 
  ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต ผูว้จิยัสามารถท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จในการใชง้าน SAP ให้ครบทุกโมดูล หรือศึกษาเพิ่มเติมกบักลุ่มบริษทัอ่ืนๆ 
ท่ีมีการใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีเป็น ERP อีกทั้ง สามารถใชว้ิธีการวิจยัในเชิงคุณภาพควบคู่กบั
เชิงปริมาณ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในการบริหารจัดการองค์การ 
กรณีศึกษา บริษัทธุรกจิค้าปลีกหนังสือต่างประเทศในประเทศไทย 

                                                                                                                                                                                           
กนกพรรณ บรรลอืทรัพย์ 

                                                                                   เอกพล คงมา 
          
บทคัดย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการประเมินผล โดยใช้
เทคนิค Balanced Scorecard (BSC) ของบริษทัธุรกิจคา้ปลีกหนงัสือต่างประเทศในประเทศ
ไทย ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้                               
และการเจริญเติบโต                          

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษา 4 มุมมอง อนัได้แก่ มุมมองด้านการเงิน 
ศึกษา ดา้นการวดัสภาพคล่อง และความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีศึกษา โดยใช้
อตัราส่วน  ทางการเงินวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะทางการเงินในปี 2552 และปี 2553 กบัคู่
แข่งขนั มุมมองดา้นลูกคา้ ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทั
ท่ีศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม มุมมองด้านกระบวนการภายใน ศึกษาด้านสินค้าช ารุด
เสียหาย วิธีการนบัสินคา้คงคลงั ผลต่างจากการนบัสินคา้คงคลงั จ  านวนวนัท่ีใชใ้นการน า
สินคา้ข้ึนชั้นวางหนงัสือโดยสัมภาษณ์จากผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ และพฒันาผลิตภณัฑ์ และ
มุมมองดา้นการเรียนรู้  และการเจริญเติบโต ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทัท่ีศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม  จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล    

ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าทุกมุมมองล้วนมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกันใน
ลกัษณะท่ีองคก์รตอ้งมีก าไรเพิ่มข้ึน สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการประชาสัมพนัธ์
ให้ลูกคา้ รับข่าวสาร มีการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีพอใจแก่ลูกคา้ มีการให้
อบรมแก่บุคลากร และส่งเสริมให้องค์กรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบติั ใหส้อดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมองใดมุมมองหน่ึงอาจส่งผลกระทบไปถึงการบรรลุวตัถุประสงค์
ภายใตมุ้มมองอ่ืนๆ ดว้ยซ่ึงจากผลการศึกษาอาจสามารถน า Balanced Scorecard (BSC) มา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัธุรกิจอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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บทน า 
ปัจจุบนัการน า Balanced Scorecard (BSC) เขา้มาใช้ในการบริหารจดัการ

องค์การ  เพื่อเป็นประโยชน์ในงานต่าง ๆ ขององค์กร ด้านระบบการบริหารงาน ด้าน
ประเมินผลทัว่ทั้งองค์กร และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวดัผลการประเมินผลองค์กร ทีม 
ตวับุคคล เพื่อใหท้ราบถึงพื้นฐานขององคก์รเพียงอยา่งเดียว แต่จะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การก าหนดวิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์ แลว้แปลผลลงไปสู่
ทุกจุดขององคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละบุคคล 
อันได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต เพื่อใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนักบักิจการอ่ืนๆ หรือคู่แข่งขนัได ้และรักษาความ
เป็นผูน้ าทางการตลาดตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจากเดิมนั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล
การด าเนินงานของบริษทัคือ การประเมินผลการด าเนินงานทางดา้นการเงินเป็นหลกั แต่ใน
ความเป็นจริงตวัช้ีวดัทางดา้นการเงินเป็นเพียงดชันีท่ีให้ขอ้มูลผลการด าเนินงานในอดีต
เท่านั้น ไม่สามารถบ่งบอกถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการได ้(ยุคลธร การุญ, 
2548)                  

ส าหรับธุรกิจค้าปลีกหนังสือภาษาต่างประเทศในประเทศไทย มีอตัราการ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง และมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
หลากหลายรูปแบบจึงส่งผลให้มีบริษทัคู่แข่งขนัเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงคู่แข่งขนัเหล่าน้ีลว้น
เป็นคู่แข่งขนัท่ีเขม้แข็งทั้งทางด้านเทคโนโลยี การเงิน การตลาด ธุรกิจคา้ปลีกหนังสือ
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยจึงเป็นอีกหน่ึงบริษทัดงักล่าวท่ีตอ้งสร้างจุดแข็งในทุก ๆ 
ดา้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และรักษาความเป็นผูน้ าทางด้านธุรกิจคา้ปลีก
หนงัสือภาษาต่างประเทศ พร้อมกบัการขยายสาขาไปทัว่ประเทศ ซ่ึงการท่ีธุรกิจคา้ปลีก
หนังสือภาษาต่างประเทศในประเทศไทย จะก้าวไปถึงเป้าหมายในเร่ืองการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั และการรักษาความเป็นผูน้ าทางด้านธุรกิจคา้ปลีกหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ พร้อมกบัการขยายสาขาไปทัว่ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งมีการพฒันาองคก์ร
อยา่งเขม้แข็ง พร้อมทั้งแสวงหาเคร่ืองมือ หรือเทคนิคในวิธีใหม่ ๆ ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ธุรกิจค้าปลีกหนังสือ
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น จึงจ าเป็นตอ้งน า 
Balanced Scorecard (BSC) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการประเมินผลการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร รวมไปถึงการก่อให้เกิดความเขา้ใจ และ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองคก์ร (ณรงคศ์กัด์ิ บุณยมาลิก, 2548)  
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ดว้ยสาเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของแนวคิดท่ีจะศึกษาการประเมินผลการด าเนินงาน
โดยใช ้Balanced Scorecard (BSC) กบัธุรกิจคา้ปลีกหนงัสือภาษาต่างประเทศในประเทศ
ไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารในการพฒันารูปแบบวิธีการก าหนดกลยุทธ์ 
เสริมสร้างศกัยภาพในการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แกไ้ขใหอ้งคก์รพฒันา และสามารถแข่งขนักบักิจการอ่ืนๆ หรือคู่แข่งขนัได ้      
 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

เพือ่ศึกษาแนวทางในการประเมินผลการบริหารจดัการองคก์าร โดยใชเ้ทคนิค 
Balanced Scorecard (BSC) ของบริษัทซ่ึงประกอบด้วยด้านการเงินด้านลูกค้า                                            
ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
 
ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร โดยใช ้BSC มาเป็น
แนวทางในการประเมินผล กล่าวไดว้่า การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ภายในภายใตก้ารน าเคร่ืองมือ BSC มาใชใ้นการปฏิบติังาน และเพื่อทราบความคิดเห็นของ
พนกังานท่ีมีต่อการน า BSC มาใช้ในการท างานของธนาคาร พบว่าการน า BSC มาใชใ้น
การท างานในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทิศทางขององคก์าร และแปลงวิสัยทศัน์ กล
ยุทธ์ให้แนวทางปฏิบติังานท่ีชัดเจน แต่การส่ือสาร/ถ่ายทอดทิศทางองค์การน้ี ส่วนใหญ่
แลว้พนกังานระดบัปฏิบติัการจะยงัเขา้ใจไม่ชดัเจนมากนกัส่วนผูบ้ริหารระดบักลาง และ
ระดบัสูงจะมีความเขา้ใจในการถ่ายทอดกลยทุธ์ (จุฑามนสั เกิดอุดม, 2551) 

ส่วนการศึกษาแนวความคิดในการวดัผลส าเร็จของธุรกิจโดย BSC และศึกษา
การน าความคิดเร่ือง BSC ไปประยุกต์ใช้กบับริษทั พบว่าในการน า BSC ไปใช้ ท าให้
เป้าหมายของบริษทัชดัเจน และครอบคลุมมากข้ึน ช่วยให้ธุรกิจสามารถก าหนดแผนงาน 
และงบประมาณไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัมากข้ึน อีกทั้งยงัท าให้การติดตามผล
การปฏิบติังานการรายงานผลการปฏิบติังานสะดวกข้ึน และผูบ้ริหารสามารถเห็นผลการ
ปฏิบติังานในทุกมุมมองไดใ้นเวลาเดียวกนั แต่เน่ืองจากเป็นระยะเร่ิมแรกของการน า BSC 
มาใช ้บริษทัจึงยงัไม่น าเอา BSC เช่ือมโยงกบัระบบการให้รางวลั (จกัรชยั บุญศรีคุย้, 2551)
นอกจากนั้นยงัช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถประเมินทิศทางของผลการด าเนินงานในอนาคตได้
อีกดว้ย อีกทั้งยงัส่งผลให้สามารถปรับเปล่ียนทิศทางการด าเนินงานสู่เป้าหมายสูงสุดได้
อยา่งทนัท่วงที (ณฐัพร ใจพุทธ, 2550) 
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ดา้นการน า BSC มาใชใ้นองคก์ร กล่าวไดว้า่ การศึกษาถึงการน า BSC มาใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์รจากหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา พบวา่ผูจ้ดัการ
สามารถใช ้BSC พฒันาศกัยภาพดา้นด าเนินงานขององคก์รให้ประสบความส าเร็จได้ และ
มีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร (Barnes Barry, Deem Jackie W., Preziosi Robert, 
and Segal Sabrina, 2010)         

อีกทั้งยงัมีการสร้างแบบจ าลองดชันีวดัผลส าเร็จธุรกิจในการวดัประสิทธิผล                    
ขององคก์ร และตรวจสอบการใชข้องแบบจ าลองดชันีวดัผลส าเร็จธุรกิจของบริษทั พบวา่
ดา้นการด าเนินการด้านการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต ่า เน่ืองจากมีตน้ทุนสูง การเพิ่มข้ึน
ของรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์เดิมต ่า และการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากลูกคา้เดิม และลูกคา้ใหม่ก็
ต  ่าเช่นกนั ด้านการด าเนินการดา้นลูกคา้โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยพิจารณาจาก
อตัราส่วนสินคา้ส่งคืนมีน้อย และลูกคา้ร้องเรียนต ่า ดา้นการด าเนินการดา้นกระบวนการ
ปฏิบติังานภายใน โดยรวมอยูใ่นเกณฑป์านกลาง โดยขอ้มูลสะทอ้นให้เห็นวา่บริษทัยงัขาด
การให้ความส าคญัต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เสียโอกาสในการขยายตลาดใหม่ และ
ดา้นการด าเนินการ  ด้านการเรียนรู้ และการเจริญเติบโต โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
โดยขอ้มูลบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ การฝึกอบรมมีนอ้ย พนกังานขาดทกัษะและทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององคก์รโดยภาพรวม (ศรัยกร บุษยะมา ,2545) 

ส าหรับการใช้ BSC ในวัดประสิทธิภาพการท างานขององค์กร เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ และสามารถพฒันาศกัยภาพด้านการแข่งขนั พฒันาระบบของ
องค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ พบว่า BSC เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ี
ส าคญัมาก ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรในดา้นการวดัประสิทธิภาพการท างาน การตดัสินใจ การ
จดัการเชิงกลยุทธ์ การใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ข เพื่อให้เป้าหมายระยะยาวจะประสบ
ความส าเร็จ    และเพื่อสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ สามารถพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนัได ้
และพฒันาระบบขององคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ (Sharma, Ashu, 2009) 

ส่วนการใช้ BSC ในธุรกิจคา้ปลีก และส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจกบั
การใช้ BSC ของผูจ้ดัการในธุรกิจคา้ปลีก พบว่าการด าเนินงานทางการเงินสูงข้ึน แต่มี
จุดอ่อนด้านพนักงานคือ เวลาการมาท างาน การฝึกอบรม ประสิทธิภาพในการท างาน 
(Biggart, Timothy B., Burney, Laurie L., Flanagan, Richard, and Harden, and Harden, J 
William, 2010) 

ทั้งน้ีการใช ้BSC เพราะ BSC สามารถน าไปสู่การพฒันาการปฏิบติังาน ทัว่ทั้ง
องคก์รอยา่งย ัง่ยืนได ้ ทั้งน้ีการประเมินความส าเร็จจะข้ึนอยูก่บักรอบท่ีครอบคลุมท่ีมีส่ีมิติ
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คือ ดา้นลูกคา้ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการภายในองคก์ร พบวา่
การวดัผลงานแบบเดิมเนน้หลกัในตวัช้ีวดัทางการเงิน ไม่เพียงพอส าหรับการประเมินเงิน
ลงทุนในการริเร่ิมปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการแสวงหา BSC ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนเพื่อ
น าเสนอวธีิการแบบองคร์วมมากข้ึนในการวดัประสิทธิภาพ BSC มีกรอบส าหรับการวดัผล
งาน และการประเมินความส าเร็จกบักรอบ ท่ีครอบคลุมท่ีมีส่ีมิติ (Benbunan-Fich, Raquel, 
Jain, Radhika, and Mohan, Kannan, 2011) 

ดา้นการพฒันา BSC ข้ึนดว้ยระเบียบวิธีวิจยัการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
กล่าวไดว้่า การพฒันา BSC ของศูนยด์ชัมิลล์ ดีไลท์ จงัหวดันครนายก ด้วยวิธีการวิจยั
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ BSC ท่ีพฒันาข้ึนด้วย
ระเบียบวิธีวิจยัการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบว่าระบบประเมินการปฏิบติังานท่ี
พฒันาข้ึนมีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และมีประสิทธิภาพในระดบั
มาก พนกังานมีส่วนร่วมในการพฒันางาน เกิดการเรียนรู้ ตระหนกัในหนา้ท่ี และพึงพอใจ
ต่อระบบประเมินในระดบัมาก และพนกังานมีความเห็นวา่ ระบบประเมินมีความเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบับริบทขององค์กร จึงควรใช้ต่อไป โดยควรมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั
อย่างต่อเน่ือง (สมพร แก้วเรืองฤทธ์ิ, 2550) รวมทั้งการพฒันา และประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยเทคนิค BSC กล่าวไดว้่า การศึกษาแนวทางในการพฒันาการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ภายใตก้ลยทุธ์ และประเมินผลการด าเนินงานสหกรณ์ท่ีมีแผนกลยุทธ์ ในดา้น
การเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้ และการเจริญเติบโต โดย
เทคนิค BSC พบว่าจากความสัมพนัธ์ของ 4 มุมมองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ในลกัษณะท่ีสหกรณ์จะมีก าไรเพิ่มข้ึน สหกรณ์ตอ้งสร้างความพึงพอใจให้แก่
สมาชิก และส่งเสริมให้สหกรณ์มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ เพิ่มศกัยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ และการบริหารจดัการสหกรณ์ ประชาสัมพนัธ์งานของสหกรณ์ให้สมาชิก
ทราบ (สิริพรรณ ชยตุรารัตน์, 2551) 

ส าหรับแนวโน้มในการใช้ BSC โดยการวดัผลการปฏิบติังานด้วย BSC ใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคตของธุรกิจ เพราะ BSC นั้นยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั และแพร่หลาย 
พบว่าในอดีตมีแต่ทฤษฎี และปัจจุบนั BSC ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัมากนัก ส่วนอนาคตจะมี
การน า BSC มาใชก้นัมากข้ึน (Marr, Bernard , Schiuma and Gianni, 2010) 

ดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้และมิติของปัจจยัในผลการปฏิบติังานในองค์กร 
สามารถกล่าวไดว้า่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และมิติของปัจจยัในผลการปฏิบติังานในบริษทั 
(The Learning Organization and its Dimensions as Key Factors in Firm Performance) 
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พบว่า ความสามารถขององค์กรในการผลิตผลงานและการบริการใหม่ ๆ ท่ีดีเลิศออกมา 
เพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้มาก
ยิ่งข้ึนแก่ลูกคา้ และบรรดาหุ้นส่วนควรจะตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้ ความส าเร็จ 
และการอยู่รอดจ าเป็นส าหรับองค์กร เพื่อจะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น 
พวกเขาจะตอ้งหมัน่สร้างสภาพในองคก์ร ตลอดจนระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้
เขา้ถึงองคค์วามรู้ใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีองคก์รแห่งการเรียนรู้มกัจะเป็นหวัขอ้ท่ีได้
ศึกษากนับ่อย ๆ แต่ก็ยงัไม่มีวิธีการในการศึกษาใด ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป นอกจากน้ี 
ยงัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการขององคก์รแห่งการเรียนรู้กบัการปฏิบติังานดา้น
การเงินของบริษทั โดยประเมินคุณลกัษณะท่ีเป็นระบบของบริษทั และก าหนดจ านวน
ความมากน้อยของการเร่ิมตน้เรียนรู้ของบริษทัจากสภาพท่ีเป็นอยู่ของวฒันธรรมและ
โครงสร้าง โดยขอ้มูลจะช้ีให้เห็นวา่องคก์รท่ีมีการเร่ิมตน้เรียนรู้มาก่อน ซ่ึงจะมีแนวโนม้ท่ี
จะมีประสิทธิภาพ เพื่อการปรับใชส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้จากลูกคา้ ตลาดสินคา้ และคู่แข่งขนั 
เพื่อให้มีการพฒันาสู่ความส าเร็จและการตลาดเพื่อสินคา้และบริการใหม่ ๆ (Davis, D, 
2005) 

จากงานวิจยัท่ีศึกษามานั้น BSC เป็นระบบการบริหารงานการประเมินผลทัว่
ทั้งองค์กร   และไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวดัผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการก าหนด
วิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์ แลว้แปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน ซ่ึง BSC แบ่งออกเป็นดา้นการเงิน ดา้น
ลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต โดยงานวิจยัท่ีศึกษามา
นั้นสามารถกล่าวไดด้งัน้ี 

ดา้นการเงิน ศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบงบการเงิน โดยใช้อตัราส่วนทาง
การเงิน ในเร่ืองอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ี 

ด้านลูกค้า ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ ์
พนกังาน หรือบุคลากรในองคก์ร นิยมใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือช่วยในการท าวิจยั ซ่ึง
ค าถามท่ีใช้สอบถามลูกค้าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่ียวกับภูมิหลัง อาทิ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สาขาท่ีติดต่อรับบริการ และการให้บริการลูกคา้ อาทิ ดา้นพนกังาน ดา้น
บริการ ด้านสถานท่ี ด้านการพฒันาคุณภาพงานบริการ (ยุคลธร การุญ, 2548) โดยใช้
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แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert's scale คือ ระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด       

ดา้นกระบวนการภายใน ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการวิเคราะห์ SWOT และการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ 

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ศึกษาเก่ียวกับทักษะการพัฒนาของ
บุคลากรในองคก์ร อตัราการเจริญเติบโตของบริษทั เช่น รายได ้ยอดขาย ก าไร 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

มุมมองดา้นการเงิน ศึกษาดา้นการวดัสภาพคล่อง และความสามารถในการท า
ก าไร ของบริษทัท่ีศึกษา โดยใช้อตัราส่วนทางการเงินวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะทางการ
เงินในปี 2552 และปี 2553 กบัคู่แข่งขนั                              

มุมมองดา้นลูกคา้ ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของ
บริษทัท่ีศึกษา โดยใชแ้บบสอบถาม มุมมองดา้นกระบวนการภายใน ศึกษาดา้นสินคา้ช ารุด
เสียหาย วิธีการนบัสินคา้คงคลงั ผลต่างจากการนบัสินคา้คงคลงั จ  านวนวนัท่ีใชใ้นการน า
สินคา้ข้ึนชั้นวางหนงัสือ โดยสัมภาษณ์จากผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ และพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

มุมมองด้านการเรียนรู้ และการเจริญเติบโต ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบั                          
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทัท่ีศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลและสรุปผล    
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองการประยุกตใ์ช ้Balanced Scorecard (BSC) ในการบริหาร
จดัการองคก์าร กรณีศึกษา ธุรกิจคา้ปลีกหนงัสือต่างประเทศในประเทศไทย โดยสามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 

จากการศึกษามุมมองด้านการเงินของบริษทัท่ีศึกษาพบว่า ธุรกิจประสบกบั
ปัญหา การขาดทุนมาโดยตลอด  อีกทั้งเพิ่งเร่ิมด าเนินกิจการมาไดเ้พียง 2 ปี แสดงให้เห็นวา่ 
บริษัทท่ีศึกษามีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต ่ากว่าบริษัทคู่แข่งขนัทั้ ง 2 บริษทั เน่ืองจาก
สามารถขายสินทรัพยห์มุนเวียน เพื่อให้ได้เงินสดมาช าระหน้ีสินหมุนเวียนได้น้อยกว่า
บริษทัคู่แข่งขนั ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนประกอบไปดว้ย เงินสด ลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือ
มากกวา่หน้ีระยะสั้น ท าใหค้ล่องตวัในการช าระหน้ีระยะสั้นมีค่อนขา้งนอ้ย 
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บริษทัท่ีศึกษามีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วต ่ากวา่บริษทัคู่แข่งขนั A ซ่ึงแสดง
ถึงความสามารถท่ีกิจการจะน าสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดช้้ากว่าบริษทั
คู่แข่ง จึงส่งผลให้การจ่ายช าระหน้ีสินระยะสั้ นได้ไม่ทันเวลา ดังนั้ นอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วควรมีดชันีน้ีท่ีสูง เพราะสภาพคล่องท่ีสูงย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั ส่วนการเปรียบเทียบกบับริษทัคู่แข่งขนั B นั้น แสดงให้เห็นวา่
บริษทัท่ีศึกษามีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงกว่า เน่ืองจากบริษทัท่ีศึกษาสามารถน า
สินทรัพยห์มุนเวยีนเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็วกวา่ มาจ่ายช าระหน้ีสินระยะสั้นไดท้นัเวลา ซ่ึง
การวดัส่วนของสินทรัพยท่ี์ได้หักค่าสินคา้คงเหลือ ท่ีเป็นสินทรัพยร์ะยะสั้ นและมีความ
คล่องตวัในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดต้ ่าสุด ออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องท่ีแทจ้ริงของ
กิจการได ้ 

บริษทัท่ีศึกษามีอตัราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงกว่าบริษทัคู่แข่งขนั A 
และบริษทัท่ีศึกษา จะเห็นไดว้า่ ในช่วงท่ีวเิคราะห์ธุรกิจมีการขายสินคา้ไดม้าก และเก็บหน้ี
จากลูกหน้ีไดเ้ร็ว คือลูกหน้ีของกิจการมีความคล่องตวัสูง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการบริหารลูกหน้ีให้แปลงสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็ว ส่วนบริษทัคู่แข่งขนั A และบริษทัท่ี
ศึกษาจะเห็นได้ว่าอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีนั้นมีค่าน้อย แสดงว่ากิจการมียอดลูกหน้ี
จ านวนมาก 

บริษทัท่ีศึกษาสามารถเก็บเงินจากลูกหน้ีโดยใชจ้  านวนวนัท่ีใชใ้นการเก็บเงิน
จากลูกหน้ีมากกว่าบริษทัคู่แข่งขนัทั้ง 2 บริษทั จึงส่งผลให้เส่ียงต่อการเกิดหน้ีสูญ และ
แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ีว่าสั้ นหรือยาว และมีอตัราการหมุนเวียนของ
สินค้าจ านวนมากคร้ัง  บริษัทท่ี ศึกษาและบริษัทคู่แข่ งขัน A จึงแสดงให้ เ ห็นถึง
ประสิทธิภาพดา้นการขายอยู่ในเกณฑ์ดีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดท าให้ขายสินคา้ได้
เร็ว และแสดงถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคา้ไดเ้ร็ว ส่วนบริษทัท่ีศึกษา และ
บริษทัคู่แข่งขนั A นั้น มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้จ านวนนอ้ยคร้ัง เน่ืองจากกิจการมี
สินคา้คงคลงัจ านวนมาก อาจเกิดจากสินคา้ไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากนกั  

บริษทัท่ีศึกษามีระยะเวลาขายสินคา้สั้นกวา่บริษทัท่ีศึกษา และบริษทัคู่แข่งขนั 
Aซ่ึงเป็นการระบุให้ทราบถึงความสามารถในการเปล่ียนสภาพสินคา้ให้เป็นลูกหน้ี หรือ
เงินสด ไดเ้ร็ว 

บริษทัท่ีศึกษามีอตัราการหมุนเวียนของเจ้าหน้ี และระยะเวลาการช าระหน้ี
มากกวา่บริษทัคู่แข่งขนัทั้ง 2 บริษทั ซ่ึงแสดงถึงระดบัของหน้ีสินทางการคา้ของกิจการเม่ือ
เปรียบเทียบกบัยอดขาย  จะเห็นไดว้า่กิจการยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารเงิน
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ในการช าระหน้ี เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัซ่ึงต่างจากบริษทั
คู่แข่งขนัทั้ง 2 บริษทัคือ มีอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี และระยะเวลาการช าระหน้ีนอ้ย
กวา่ จึงแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมีการซ้ือวตัถุดิบสินคา้เป็นเงินเช่ือจ านวนมาก กิจการมีเครดิต
ทางการคา้ท่ีดี โดยทัว่ไปจะสอดคลอ้งกบัอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ีดว้ย และสามารถ
น าไปค านวณหาระยะเวลาในการช าระหน้ีของกิจการได้และจะให้ภาพท่ีชัดเจนมากข้ึน 
โดยการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการจดัเก็บหน้ีและระยะเวลาในการ
ช าระหน้ีของกิจการจะสามารถบอกสภาพคล่องของกิจการไดด้ว้ย 

จากงานวิจยัท่ีศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Kaplan and Norton และ Davis, D  กล่าวคือมุมมองดา้นการเงิน มองในภาพของการเพิ่ม
รายได ้ประสิทธิภาพในการใชเ้งินการหาแหล่งเงินทุน  ส าหรับการบริหารการศึกษาน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นสถานศึกษาจะเป็นส่วนของการบริหารจดัการดา้นงบประมาณ สถานศึกษา
จะด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพนั้น เร่ืองการเงินถือเป็นส่ิงส าคญั ผูบ้ริหาร
จะตอ้งจดัสรรทรัพยากรทางการบริหารให้เหมาะสม ค าว่าเหมาะสมในท่ีน้ีหมายถึงการ
จดัสรรงบการประมาณท่ีมีอยูใ่ห้กระจายอยา่งทัว่ถึงทุกงานตามความจ าเป็นของแต่ละงาน
อยา่งเสมอภาคและยุติธรรมท่ีสุด (Kaplan R. S. and Norton, D. P. , 1996) โดยการใช้
อตัราส่วนทางการเงินในเร่ืองอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี (Davis, D.,2005)  

ส่วนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน
ระหว่างบริษทัท่ีศึกษา พบว่า ความสามารถในการท าก าไร ด้านอตัราก าไรขั้นตน้ ด้าน
อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธิของบริษทัท่ีศึกษา มีผลขาดทุน ในขณะ
ท่ีบริษทัคู่แข่งขนัมีผลก าไร จึงแสดงให้เห็นว่า การแสดงความสามารถในการท าก าไร
ขั้นตน้ ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร มีประสิทธิภาพน้อยกวา่บริษทัคู่แข่งขนั เน่ืองจากกิจการอาจเพิ่ง
เร่ิมด าเนินงานไดเ้พียงแค่ 2 ปี ดา้นก าไรขั้นตน้ แสดงให้เห็นวา่กิจการอาจมีความสามารถ
ในการควบคุมตน้ทุนขายไม่ดี ส่งผลให้มีก าไรขั้นตน้ต่อหน่วยต ่า ซ่ึงดชันีน้ีจะสะทอ้นให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้                    

ทั้งน้ีการท าก าไรจากยอดขายน้ีจะไม่ครอบคลุมไปถึงการวดัการเปล่ียนแปลง
ของราคา หรือการเปล่ียนแปลงของปริมาณขาย กล่าวคือ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของกิจการ โดยยงัไม่ค  านึงถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ด้านก าไรจากการด าเนินงาน อาจมีประสิทธิภาพในการจดัการไม่ดี
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เท่าท่ีควร ทั้งน้ียงัเป็นดชันีแสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน หรือสินทรัพยทุ์นในการ
ด าเนินงาน สามารถน ามาสร้างก าไรกลบัคืนมาให้กิจการไดคุ้ม้ค่ามากน้อยเพียงใด อีกทั้ง
บริษทัท่ีศึกษานั้นมีค่าน้อยกว่าบริษทัคู่แข่งขนั จึงแสดงให้เห็นว่าว่าสินทรัพยทุ์นท่ีใช้ใน
การด าเนินงาน ไม่สามารถสร้างก าไรในอตัราท่ีเหมาะสมกลบัคืนมายงักิจการ ดงันั้นกิจการ
อาจตอ้งพิจารณาลดการลงทุนในส่วนท่ีไม่จ  าเป็นลง ส่วนก าไรสุทธิมีค่าต ่า ซ่ึงอาจเกิดจาก
รายไดข้องกิจการลดลง หรือกิจการมีรายการตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะเพิ่ม
ก าไรให้กับองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริหาร และเป็นการส่งสัญญาณท่ีดี
ให้แก่ลูกคา้  เพื่อให้เห็นถึงศกัยภาพความสามารถของบริษทัในการสร้างรายไดจ้ากธุรกิจ 
ซ่ึงการสร้างผลก าไรนั้นมาจากการมุ่งเนน้ในดา้นการเจริญเติบโตของยอดขายทั้งจากลูกคา้
รายเก่า และรายใหม่  

จากการศึกษามุมมองดา้นลูกคา้ของบริษทัท่ีศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการด้านพนักงาน ด้านการให้บริการ ด้านสถานท่ี และด้านการพฒันาการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เน่ืองจากพนักงานแต่งกายสุภาพ เหมาะสม และ
เรียบร้อย พดูจาสุภาพ  และตอ้นรับเป็นกนัเอง มีพฤติกรรม และการวางตวัท่ีเหมาะสม การ
ใหบ้ริการมีความชดัเจน โปร่งใส ในการใหบ้ริการ มีการใหบ้ริการตามล าดบัก่อนหลงั และ
พนักงานให้ค  าตอบท่ีชัดเจนทุกคร้ัง เม่ือลูกคา้ซักถาม สถานท่ี มีความสะอาด และแสง
สว่างเพียงพอ การจดัหมวดหมู่ของหนังสือง่ายต่อการเลือกซ้ือ และป้ายประกาศ/ป้าย
ประเภทหนังสือ/ป้ายราคามีความชดัเจน  การพฒันาการให้บริการนั้น มีบริการห่อปก
หนงัสือฟรี เม่ือสมคัรบตัรสมาชิกจะไดรั้บส่วนลด 10 % และมีสินคา้ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณภาพมา
น าเสนออยูเ่สมอ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ดว้ยงานท่ีมี
คุณภาพ บริการท่ีน่าเช่ือถือ และมัน่ใจในสินคา้ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันา
ปรับปรุงบริษทัใหมี้การบริการอีกดว้ย 

จากงานวิจยัท่ีศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ยุคลธร การุญ และศรัยกร บุษยะมา กล่าวคือลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บริษทัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงขอ้สนเทศท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาปรับปรุง
บริษทัใหมี้การบริการ (ยุคลธร การุญ, 2548) และดา้นการด าเนินการดา้นลูกคา้โดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง โดยพิจารณาจากอตัราส่วนสินคา้ส่งคืนมีน้อย และลูกคา้ร้องเรียนต ่า 
(ศรัยกร บุษยะมา, 2545) 

จากการศึกษามุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่า จากการสัมภาษณ์
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือและพฒันาผลิตภณัฑ์นั้น บริษทัท่ีศึกษาก าหนดผลต่างของสินคา้คงคลงั
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ตามท่ีก าหนดไวต้อ้งไม่เกิน 1% ของยอดขาย และ 3% ของสินคา้คงคลงั ส่วนอายุการ
จดัเก็บหนงัสือท่ียงัไม่ไดข้ายมีเป้าหมายคือ 6 เดือน โดยตอ้งขายให้หมด แต่ในความเป็น
จริงแลว้ สินคา้ของบริษทัท่ีศึกษานั้นอายุการจดัเก็บหนงัสือท่ียงัไม่ไดข้าย 2 ปี ซ่ึงแตกต่าง
จากคู่แข่งขนั เน่ืองจากมีศกัยภาพไม่เทียบเท่ากบัคู่แข่งขนัในการขายสินคา้ท่ีใชเ้วลาเพียง 6 
เดือนเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราส่วนสภาพคล่องดา้นระยะเวลาขายสินคา้คือใชเ้วลา 2 ปี 
กว่าจะขายสินคา้หมด เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัคือ 6 เดือน และถา้สินคา้ช ารุดเสียหาย กรณี
ระหวา่งผูจ้  าหน่ายส่งของ จะตอ้งท าการยืนยนักบัผูจ้  าหน่ายสินคา้ และกรณีส่งสินคา้ไปยงั
สาขาแลว้ช ารุดให้ยืนยนักบัคลงัสินคา้ เพื่อกระจายให้สาขาท่ีสั่งสินคา้อีกคร้ัง ส าหรับการ
นับสินค้าคงคลังนั้น ต้องตรวจสอบเอกสารรับสินค้าก่อน จะได้ทราบว่าเอกสารครบ
หรือไม่ ถา้เอกสารไม่ครบ อาจเกิดจากสินคา้หายระหวา่งทาง หรือส่งผดิสาขา 

จากงานวิจัยท่ีศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัย                                
ของศรัยกร บุษยะมา กล่าวคือด้านการด าเนินการด้านกระบวนการปฏิบติังานภายใน 
โดยรวมอยูใ่นเกณฑป์านกลาง โดยขอ้มูลสะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัยงัขาดการใหค้วามส าคญั
ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เสียโอกาสในการขยายตลาดใหม่ และดา้นการด าเนินการ  
ดา้นการเรียนรู้ และการเจริญเติบโต โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง โดยขอ้มูลบ่งช้ีให้เห็น
วา่ การฝึกอบรมมีน้อย พนกังานขาดทกัษะ และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร จึงส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลขององคก์รโดยภาพรวม                            

จากการศึกษามุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต เก่ียวกบัพนกังานของ
บริษทั ท่ีศึกษา พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานพนกังานดา้นความมุ่งมัน่
ท างานใหส้ าเร็จ ดา้นความคิดริเร่ิม พบวา่ ดา้นความมุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จ พนกังานมีความ
เขา้ใจในงานท่ีรับผิดชอบ และเป้าหมายของงานได้อย่างชดัเจน อยู่ในระดบัมาก ความ
กระตือรือร้นท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามคุณภาพ ตามเวลาท่ีก าหนด และมีการติดตามความ
คืบหน้าของตนเองและสมาชิกในทีม ตามระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าและ
ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) เก่ียวกบัการปฏิบติังานแก่สมาชิกในทีมและ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอยู่ในระดับมาก และการจดัล าดับ
ความส าคญัของเป้าหมายท่ีหลากหลายขององค์กร โดยค านึงถึงผลตอบแทนการลงทุน 
หรือผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความคิดริเร่ิมนั้นมีความคิดริเร่ิม
หรือน าเสนอวธีิการใหม่ๆ ในการปรับเปล่ียนและพฒันาระบบงาน กิจกรรม หรือโครงการ
ทั้งในและนอกหน่วยงานของตนเองอยูใ่นระดบัมาก และมีความสามารถในการประยุกต์
แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อท างานให้บรรลุผล
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ส าเร็จอยู่ในระดบัปานกลางเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงส่งผลต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมองดา้นกระบวนการภายใน กล่าวคือ การพฒันาศกัยภาพบุ
คลกรให้มีทักษะ การสร้างขวญัก าลังใจให้กับพนักงาน ส่งผลให้พนักงานท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นไปถึงความมัน่ใจ ความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากน้ีการ
ท่ีพนักงานมีความพึงพอใจในการท างานจะมีส่วนช่วยในการท างานอย่างต่อเน่ืองของ
พนักงาน และไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการจดัหาพนักงานใหม่ ส่วนพนักงานท่ีมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติังานพนกังาน ดา้นการท างานเป็นทีม และการท างานร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
ด้านความซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรม ด้านการมุ่งเน้นกลยุทธ์ พบว่า ด้านความใส่ใจในการ
บริการนั้น พนกังานให้บริการลูกคา้ทุกคน ดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี แสดงออกดว้ยบุคลิก 
ท่าทาง น ้าเสียงท่ีสุภาพและเป็นมิตร ตั้งใจรับฟัง และท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้
ได้ถูกตอ้ง และการส่ือสารกบัลูกคา้ได้อย่างชัดเจน ให้ขอ้มูลข่าวสารตอบขอ้ซักถามได้
อย่างถูกตอ้ง แม่นย  า ตรงประเด็น อยู่ในระดบัมากดา้นการท างานเป็นทีม และการท างาน
ร่วมมือกับผูอ่ื้นนั้น การเปิดใจยอมรับ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และน ามาพิจารณา
ประกอบความคิดของตนเองไดอ้ย่างมีเหตุผล เม่ือมีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ทีมและเต็มใจท่ีจะหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกบัทีม อยูใ่นระดบัมาก การสร้างเครือข่ายและ
พนัธมิตรทางธุรกิจ (นอกองคก์ร) ท่ีจะผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จตามท่ีองคก์รตอ้งการ อยู่
ในระดบัปานกลาง และการให้ความร่วมมือและประสานงานทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงาน/องค์กรเพื่อสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
ความซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมนั้น สามารถน าเสนอแนวทางการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
พื้นฐานการท างานให้โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้เช่น โครงสร้างองคก์ร นโยบาย 
กระบวนการท างาน ขอบเขตอ านาจการตดัสินใจ การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ฯลฯ 
การไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น ระหวา่งประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ขององคก์ร ไม่มี
อคติในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เช่นการใชปั้จจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบังานมาก าหนดหรือตดัสิน ตวัอย่างเช่น ไวว้างใจลูกน้องท่ีจบสถาบนัเดียวกนัมากกว่า 
เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการมุ่งเนน้กลยทุธ์นั้น การเขา้ใจและสามารถอธิบายวิสัยทศัน์ 
กลยุทธ์ขององค์กร และเขา้ใจความเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของหน่วยงาน และการก าหนด
แผนการปฏิบติังานของตนเองและ/หรือของแผนกให้สอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการของ
หน่วยงานใหญ่ โดยท่ีแผนการปฏิบติังาน คือเอกสารท่ีระบุกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั เป้าหมาย 
ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
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ของพนกังาน การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในดา้นการใส่ใจการบริการ และเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาปรับปรุงบริษทัใหมี้การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากงานวิจยัท่ีศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ศรัยกรบุษยะมา ด้านการด าเนินการ ดา้นการเรียนรู้ และการเจริญเติบโต โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางโดยขอ้มูลบ่งช้ีให้เห็นว่า การฝึกอบรมมีน้อย พนักงานขาดทกัษะ และ
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององคก์รโดยภาพรวม (ศรัยกร บุษ
ยะมา, 2545) 

การน า BSC มาใช้ในการท างานในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทิศทาง
ขององค์การ และแปลงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ ให้แนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน (จุฑามนสั เกิด
อุดม, 2551) ซ่ึงจะช่วยให้องคก์รในดา้นการวดัประสิทธิภาพการท างาน การตดัสินใจ การ
จดัการเชิงกลยุทธ์การใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ข เพื่อให้เป้าหมายระยะยาวจะประสบ
ความส าเร็จ และเพื่อสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ สามารถพฒันาศกัยภาพด้านการแข่งขนัได ้
และพฒันาระบบขององคก์รให้ประสบความส าเร็จ (Ashu Sharma, 2009) แต่การส่ือสาร/
ถ่ายทอดทิศทางองค์การน้ี ส่วนใหญ่แลว้พนกังานระดบัปฏิบติัการ จะยงัเขา้ใจไม่ชดัเจน
มากนกั ส่วนผูบ้ริหารระดบักลาง และระดบัสูง จะมีความเขา้ใจในการถ่ายทอดกลยุทธ์ 
(จุฑามนสั เกิดอุดม, 2551)  

ส่วนการประยุกตใ์ชร้ะบบติดตามการบริหารจดัการขององคก์รดว้ย BSC ท่ีมี
การแสดงผลแบบทนัทีทนัใดนั้น มีประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารองค์กรในการเฝ้าติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยงัช่วยให้
ผูบ้ริหารสามารถประเมินทิศทางของผลการด าเนินงานในอนาคตไดอี้กดว้ย อีกทั้งยงัส่งผล
ใหส้ามารถปรับเปล่ียนทิศทางการด าเนินงานสู่เป้าหมายสูงสุดไดอ้ยา่งทนัท่วงที (ณัฐพร ใจ
พุทธ, 2550) ส าหรับผูจ้ดัการสามารถใช ้BSC พฒันาศกัยภาพดา้นด าเนินงานขององคก์รให้
ประสบความส าเร็จได้ และมีความสอดคล้องกับวฒันธรรมองค์กร (Jackie W 
Deem,  Barry Barnes,  Sabrina Segal,  Robert Preziosi, 2010)  

การแสวงหา BSC ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนเพื่อน าเสนอวิธีการแบบองคร์วมมากข้ึนใน
การวดัประสิทธิภาพ BSC มีกรอบส าหรับการวดัผลงาน และการประเมินความส าเร็จกบั
กรอบท่ีครอบคลุมท่ีมีส่ีมิติ Benbunan-Fich, Raquel, Jain, Radhika, and Mohan, Kannan 
(2011). ดา้นความสามารถขององค์กรในการผลิตผลงานและการบริการใหม่ ๆ ท่ีดีเลิศ
ออกมา เพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่า
ให้มากยิ่งข้ึนแก่ลูกค้า และบรรดาหุ้นส่วนควรจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ 
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ความส าเร็จ และการอยู่รอดจ าเป็นส าหรับองค์กร เพื่อจะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตวัอยา่งเช่น พวกเขาจะตอ้งหมัน่สร้างสภาพในองคก์ร ตลอดจนระบบและโครงสร้างต่าง 
ๆ ซ่ึงจะท าให้เขา้ถึงองคค์วามรู้ใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีองคก์รแห่งการเรียนรู้มกัจะ
เป็นหัวข้อท่ีได้ศึกษากันบ่อย ๆ แต่ก็ยงัไม่มีวิธีการในการศึกษาใด ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป นอกจากน้ี ยงัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการขององคก์รแห่งการเรียนรู้
กบัการปฏิบติังานดา้นการเงินของบริษทั โดยประเมินคุณลกัษณะท่ีเป็นระบบของบริษทั 
และก าหนดจ านวนความมากน้อยของการเร่ิมตน้เรียนรู้ของบริษทัจากสภาพท่ีเป็นอยูข่อง
วฒันธรรมและโครงสร้าง โดยขอ้มูลจะช้ีให้เห็นวา่องคก์รท่ีมีการเร่ิมตน้เรียนรู้มาก่อน ซ่ึง
จะมีแนวโน้มท่ีจะมีประสิทธิภาพ เพื่อการปรับใช้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้จากลูกคา้ ตลาด
สินคา้ และบริษทัคู่แข่งขนั เพื่อให้มีการพฒันาสู่ความส าเร็จและการตลาดเพื่อสินคา้และ
บริการใหม่ ๆ(Davis, D.,2005)  

จากความสัมพนัธ์ของ 4 มุมมองมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ใน
ลกัษณะท่ีองค์กรจะมีก าไรเพิ่มข้ึน บริษทัตอ้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงการท่ี
สมาชิกจะมีความพึงพอใจนั้น จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ในการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้รับข่าวสาร การจดัประชุมกลุ่มเป็นประจ า ซ่ึงตอ้งมีพนกังานท่ีมี
ทกัษะความพร้อมในการท างาน ส่วนแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานขององค์กร
ภายใตแ้ผนกลยทุธ์ มีการใหอ้บรมแก่บุคลากร มีการจดัสถานท่ีท างานให้สะดวกสบายแก่ผู ้
ท่ีมาติดต่อภายในองค์กร และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีพอใจแก่ลูกค้า 
ส่งเสริมใหอ้งคก์รมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ เพิ่มศกัยภาพการด าเนินธุรกิจ และการบริหาร
จดัการองค์กร ประชาสัมพนัธ์งานขององค์กรให้สมาชิกทราบ (สิริพรรณ ชยุตรารัตน์, 
2551) 

 
ข้อเสนอแนะ 

บริษทัเป็นบริษทัท่ีเพิ่งเร่ิมเปิดด าเนินการ จึงส่งผลให้ขอ้มูล ระบบการจดัการ
ยงัไม่คงท่ี ประกอบกบับุคลากรยงัมีประสบการณ์นอ้ยในการน า BSC มาใช ้ซ่ึงอาจจะตอ้ง
ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลในการเปรียบเทียบ และอาจต้องสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ BSC ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร บุคลากร
อยา่งสม ่าเสมอ และเพื่อใหเ้ห็นขอ้ดีของการน า BSC มาใช ้อาจตอ้งมีการศึกษาวิจยัต่อ เร่ือง
ตวัช้ีวดัท่ีมีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง เพื่อใช้ในการ
วดั และประเมินผลการบริหารจดัการองค์การ ตามรูปแบบบริหาร บริษทัธุรกิจคา้ปลีก
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หนังสือต่างประเทศในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค BSC เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นส าคญั 
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สมรรถนะของนักวชิาชีพบัญชี: มุมมองของผู้บริหารงานสายบัญชี 
ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวสุิรเกตุ 

พทัธนันท์  เพชรเชิดชู 
 
บทคัดย่อ 

มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ (International Education Standard: IES) 
ไดร้ะบุถึงสมรรถนะทางวชิาชีพท่ีนกัวชิาชีพบญัชีตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปขององคก์ารอนัป็นผลเสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของ
สมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีท่ีเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ โดยจะสะทอ้น
มุมมองของผูบ้ริหารสายบญัชีในสถานประกอบการท่ีอยูใ่นเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย   

 ผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บข้อมูลตัวอย่างสถาน
ประกอบการ และใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล กล่าวคือ อนัดบั
แรก จะเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และอนัดบัต่อมา 
เป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั โดยใชโ้ปรแกรม AMOS 

ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่า สมรรถนะของนกัวิชาชีพ
บญัชีท่ีผูบ้ริหารงานด้านบญัชีให้ความส าคญัไว ้5 อนัดับแรก ได้แก่ คือ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (.87) ทกัษะทางปัญญา (.77) ทกัษะทางองคก์รและการจดัการ (.70)    
ความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ (.68) และความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน (.66) 
 
บทน า 

งานวิ จัย น้ี มี จุด เ ร่ิมต้นจากการ ท่ีสหพัน ธ์นักบัญชีระหว่ า งประ เทศ 
(International Federation of Accountants: IFAC) ไดต้ั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา
บญัชีระหวา่งประเทศ (International Accounting Education Standards Board: IAESB) ข้ึน
เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(International Education Standard: IES)   
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มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ (International Education Standard: IES)  
ก าหนดให้นักวิชาชีพบญัชีควรได้รับการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปขององคก์าร โดยใน IES ไดร้ะบุว่านกัวิชาชีพบญัชีควรมี
สมรรถนะทางวิชาชีพอนัประกอบดว้ยความรู้และทกัษะต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง มาตรฐานน้ีจะ
เนน้เน้ือหาและกระบวนการส าหรับการศึกษาและพฒันานกัวิชาชีพบญัชี โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างความแขง็แกร่งทางวชิาชีพใหก้บันกับญัชีทัว่โลก  

IES ท่ีก าหนดโดย IFAC นั้นมีทั้งส้ิน 8 ฉบบั ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการพฒันานกัวิชาชีพบญัชีอยู ่3 ฉบบั กล่าวคือ IES ฉบบัท่ี 2 เร่ือง เน้ือหาของหลกัสูตร
การศึกษาวิชาชีพบญัชี IES ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพ และ IES ฉบบัท่ี 4 เร่ือง 
ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพ (สภาวชิาชีพบญัชี, 2554)  

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงประสงคจ์ะศึกษาวา่ ในมุมมองของผูบ้ริหารงานสาย
บัญชีท่ีท างานในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักวิชาชีพบัญชีควร
ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถใดบา้งท่ีเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ ทั้งน้ี
ผูว้จิยัจะใชแ้นวทางการพฒันาความรู้และทกัษะทางวชิาชีพบญัชี ท่ีก าหนดโดย IFAC ทั้ง 3 
ฉบบั ซ่ึงประกอบดว้ย IES ฉบบัท่ี 2 เร่ือง เน้ือหาของหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพบญัชี IES 
ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ทกัษะทางวชิาชีพ และ IES ฉบบัท่ี 4 เร่ือง ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติ
ทางวิชาชีพ เป็นแนวทางในการศึกษาสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในมุมมองของผูบ้ริหารงานสาย
บญัชี  

สาเหตุท่ีเลือกศึกษาเฉพาะสถานประกอบการในเขตการนิคมอุตสาหกรรมนั้น 
เน่ืองมาจากวา่เขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกลไกหน่ึงของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นฐานการผลิตอนัจะส่งเสริมการส่งออกไปยงั
ประเทศต่างๆ นกัวิชาชีพบญัชีถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือประเทศไทยกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในปี 2558 เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว นกั
วชิาชีพบญัชีจ าตอ้งมีพฒันาความรู้ความสามารถในมิติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นความรู้ในศาสตร์
บญัชีและในศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาถึงองคป์ระกอบของสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีท่ีเป็นท่ีตอ้งการ

ในมุมมองของผูบ้ริหารงานสายบญัชีของสถานประกอบการในเขตการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย   
ทบทวนวรรณกรรม 

สภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ความคาดหวงัในความรู้
ความสามารถของนกัวชิาชีพบญัชีเปล่ียนแปลงไป มกัมีผูก้ล่าววา่การท่ีขอ้มูลทางการบญัชี
ขาดความน่าเช่ือถือนั้น สาเหตุหน่ึงคือนักวิชาชีพบญัชีขาดความตระหนักในมาตรฐาน
วิชาชีพ นกัวิชาชีพบญัชีจึงตอ้งมีการพฒันาสมรรถนะดา้นต่างๆ  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ
ในวชิาชีพ (ธวชั ภูษิตโภยไคย, 2544)   

ค าว่า “สมรรถนะ (Competence)” ปรากฏในงานวิจยัหลายงาน ตวัอย่างเช่น 
ขจรศกัด์ิ หาญณรงค ์(อา้งถึงใน พงษศ์กัด์ิ พรณัฐวุฒิกุล, 2544: 23) กล่าววา่ สมรรถนะ คือ 
ส่ิงท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคคล รวมถึง ความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ซ่ึงท าให้บรรลุถึงผลส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง กวา่มาตรฐานทัว่ไป  ส่วน ณรงคว์ิทย ์แสงทอง (2547: 10-11) ไดอ้ธิบาย
วา่ สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะของผูด้  ารงต าแหน่งงานท่ีงานนั้นๆ ตอ้งการ 
ซ่ึงหมายความรวมถึงพฤติกรรม ความเช่ือทศันคติ อุปนิสัยส่วนลึกส่วนบุคคลดว้ย 

ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2547: 10-11) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่   
สมรรถนะหลกั (Core competency) สมรรถนะตามสายงาน (Job competency) และ   
สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency)   ส่วน จิรประภา อคัรบวร (2549: 58) แบ่ง
สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภทเช่นกัน แต่ต่างกันท่ีการให้ค  าเรียกช่ือประเภท อนัได้แก่  
สมรรถนะหลกั (Core competency) สมรรถนะบริหาร (Professional competency) และ 
สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) 

ความหมายของ “สมรรถนะ (Competence)” ตามท่ีระบุในมาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (International Education Standards: IES) 
ความรู้ ความสามารถของนกัวชิาชีพบญัชีในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหไ้ดต้ามท่ีมาตรฐานก าหนด
ไว ้และ ลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบติังาน (สภาวชิาชีพบญัชี, 2554) 

คณะกรรมการวชิาชีพดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 
ได้ก าหนดกรอบด้านการศึกษาและพฒันาตนอย่างต่อเน่ืองส าหรับนักวิชาชีพบญัชีตาม
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แนวทางท่ีก าหนดในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(International Education Standards: IES) อนัประกอบไปดว้ยการศึกษาและการอบรมใน
ดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของวชิาชีพและสังคมโดยรวม  

IES ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการพฒันาความรู้ความสามารถของนักวิชาชีพบญัชีมี
ทั้งส้ิน 8 ฉบบั ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษาเพียง 3 ฉบบัท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการ
ก าหนดสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชี IES ทั้ง 3 ฉบบัมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี (สภาวิชาชีพ
บญัชี, 2554)  

IES ฉบบัท่ี 2 ไดร้ะบุถึงเน้ือหาของหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพบญัชี ออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ ความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้ทางองค์กรและ
ธุรกิจ และความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ี เพื่อท าให้มัน่ใจว่าผูจ้บการศึกษาจาก
หลักสูตรมีความพร้อมท่ีจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี และมีความรู้ความสามารถท่ี
หลากหลายในศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะประกอบวิชาชีพบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีซบัซอ้นและมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

IES ฉบบัท่ี 3 กล่าวถึงทกัษะทางวชิาชีพ มาตรฐานฉบบัน้ีไดร้ะบุวา่ นกัวิชาชีพ
บญัชีตอ้งประกอบดว้ยทกัษะส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้นและการส่ือสาร และทกัษะทางองคก์รและการจดัการธุรกิจ 

IES ฉบบัท่ี 4 ระบุถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพ มาตรฐาน
ฉบบัน้ีระบุวา่ นกัวิชาชีพบญัชี ควรตอ้งมีค่านิยมและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี ในการ
ให้การศึกษานั้น สถาบนัควรเน้นการปลูกฝังค่านิยมทางวิชาชีพบนพื้นฐานของจริยธรรม 
ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระ ความระมดัระวงั ความรับผิดชอบต่อสังคม การรักษาความลบั เป็น
ตน้ 

มาตรฐานดงักล่าวช้ีให้เห็นว่านักวิชาชีพบญัชีควรขยายบทบาทเพิ่มเติม จาก
เดิมท่ีเป็นเพียงการบนัทึกและการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี นัก
วิชาชีพบญัชีในสมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความสามารถในการพฒันา
ตนเองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง รวมถึงความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ขององค์กร (สุวรรณ หวงั
เจริญ, 2547) จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นวา่นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งมีการปรับตวั
และพฒันาความรู้ ความสามารถ ในดา้นต่างๆ กล่าวคือ  
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1.  ความรู้ในศาสตร์หรือวชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี  
2.  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะนวตักรรมของธุรกรรมทางธุรกิจ 
3.  ความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ธุรกรรมทางธุรกิจและตวัเลข  
4.  ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฐานขอ้มูล  
5.  ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานเชิงธุรกิจมาประยุกต์ เช่น การประเมินผล

การปฏิบติังานโดยอาศยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อช้ีวดัความส าเร็จขององคก์ร 
6.  ทกัษะส่วนบุคคลในดา้นการปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร   
กล่าวโดยสรุป คือ สมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทหลกั คือ 1) สมรรถนะหลกั (Core competency) 2) สมรรถนะตามสายงาน 
(Professional competency) และ 3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) 
สมรรถนะทั้ง 3 ดา้นดงักล่าวเป็นคุณลกัษณะท่ีนกัวิชาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้งพฒันาต่อเน่ือง 
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รท่ีไดก้ าหนด  

นกัวิชาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้งพฒันา สมรรถนะหลกั (Core competency) คือ 
แนวคิด และพฤติกรรมเชิงบุคคลท่ีองค์กรยอมรับได้ ตามวฒันธรรมและค่านิยมของ
องคก์าร ซ่ึงใกลเ้คียงกบัท่ีก าหนดในมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 4 (IES 4) เร่ือง ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวิชาชีพ โดยนกั
วิชาชีพบัญชีต้องได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการท่ีท างานในวิชาชีพบัญชี ในด้าน
จรรยาบรรณและจริยธรรมในวชิาชีพ    

นักวิชา ชีพบัญชีย ังต้องพัฒนา  สมรรถนะตามสายงาน (Professional 
competency)  คือ ความรู้เก่ียวกบังานบญัชีในแต่ละต าแหน่งงาน ความรู้ทางดา้นองค์กร
และธุรกิจ เป็นตน้ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้น มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2 (IES 2) วา่ดว้ยเร่ือง เน้ือหาของหลกัสูตรการศึกษาวชิาชีพบญัชี  

นกัวชิาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้งพฒันาในส่วนของ สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal 
competency) คือ ทกัษะ (Skills) ทางวิชาชีพในดา้นต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 (IES 3) อนัไดแ้ก่ 
ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะส่วนบุคคล ทกัษะใน
การปฏิสัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสาร และทกัษะในการจดัการองคก์รและธุรกิจ 

งานวจิยัในต่างประเทศหลายช้ินไดร้ะบุสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการของสถานประกอบการไวว้่า นักวิชาชีพบญัชีควรมีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร 
(Communication skills) ทกัษะในการวิเคราะห์ (Analytical skills) รวมทั้งทกัษะความเป็น
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ผูน้ า (Leadership skills) (Lafrancois, 1992; Johnson, 1995; Kavanagh, 2008; Penafort et 
al. ,1997) นอกจากน้ี ในงานของ Swangnate (2004)  ไดร้ะบุวา่ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ท่ีจะให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้กบัจริยธรรมดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริตของนกัวิชาชีพบญัชี ส่วน 
Cowan (1984) ไดศึ้กษาสมรรถนะของนกัวิชาชีพตามความคาดหวงัของนายจา้ง  ผลวิจยั 
พบวา่สมรรถนะทางดา้นทกัษะทางเทคนิค (Technical skills) เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น มีงานวิจยัหลายช้ินไดศึ้กษาถึงสมรรถนะของนกั
วิชาชีพบญัชี ตวัอยา่งเช่น งานวิจยัของเพญ็ธิดา พงษธ์านี (2548) ระบุวา่สมรรถนะของนกั
วิชาชีพบญัชีท่ีส าคญัท่ีสุด คือ จรรยาบรรณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความของของปกรณ์ เพ็ญ
ภาคกุล (2548) และ IES ท่ีเน้นการพฒันาด้านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชี ส่วน
สมรรถนะท่ีรองลงมาคือความรู้และดา้นบุคลิกภาพตามล าดบั ในงานวิจยัของชวลันุช  กิจ
เจริญ (2545) สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีท่ีส าคญั คือ ความรู้ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานและจริยธรรม รวมทั้งทกัษะทางดา้นเทคนิคการปฏิบติังานและบุคลิกภาพ 
โดยบริษทัเอกชนจะใหค้วามส าคญักบัทกัษะดา้นเทคนิคการปฏิบติังานและบุคลิกภาพมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความส าคญักบัความรู้ดา้นวิชาการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตอ้งการพนักงานบญัชีท่ีมีลักษณะด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
มากกว่าบริษทัเอกชน ซ่ึงบริษทัเอกชนตอ้งการพนักงานบญัชีท่ีมีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลในองคก์ร นอกจากน้ีงานวิจยัของนนัทวดี วุฒิกรณ์ (2550) ท่ีศึกษา
สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการในจงัหวดัพะเยา ได้
ระบุวา่สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีท่ีส าคญั คือ ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นบญัชี
ภาษีอากร รองลงมา คือ ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์   

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่า 
การศึกษาสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีตามความคาดหวงัของสถานประกอบการ ยงัเป็น
ประเด็นท่ีน่าศึกษา เน่ืองจากผลงานวิจยัได้ก าหนดล าดับความส าคญัของสมรรถนะท่ี
แตกต่างกัน อีกทั้ งงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสมรรถนะโดยทั่วไป และยงัไม่มี
การศึกษาโดยน ามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระหว่างประเทศ (IES) มาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การศึกษาสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชี ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงเป็นการศึกษาสมรรถนะ
ของนกัวิชาชีพบญัชีในมุมมองผูบ้ริหารสายงานบญัชีในกลุ่มการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศในมุมมองของผูบ้ริหารงานสายบญัชีน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินวธีิวจิยั ดงัน้ี 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารงานสายบัญชีของสถาน

ประกอบการท่ีจดัตั้ งอยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงท างานอยู่ใน 
3,401 สถานประกอบการ ซ่ึงกระจายอยูต่าม 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศไทย   

กลุ่มตวัอยา่ง  
การค านวณกลุ่มตวัอย่างจะใชสู้ตรของยามาเน่ Taro Yamane ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 358 สถานประกอบการ แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส่้ง
แบบสอบถามให้แก่ผูบ้ริหารในสถานประกอบการทั้งส้ิน 811 สถานประกอบการ เพื่อให้
มัน่ใจวา่สามารถรับแบบสอบถามคืนกลบัไม่นอ้ยกวา่ 358 ฉบบั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสอบถามความ

ตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชี  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้
ในการศึกษา แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดรั้บการพฒันามาจากทฤษฎี แนวคิดและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 สมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีตามความคาดหวงัของสถาน

ประกอบการ ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐานการศึกษา
วชิาชีพบญัชีระหวา่งประเทศ (IES) แบ่งออกเป็น 3 ฉบบั ตามตารางท่ี 1 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
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ตารางที ่1 โครงสร้างของสมรรถนะของนกัวชิาชีพบญัชี 

ด้าน องค์ประกอบ 
1. เน้ือหาของหลกัสูตรการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี 
(IES 2) 

1. ความรู้ดา้นการบญัชี การเงินและความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ความรู้ดา้นองคก์รและธุรกิจ 
3. ความรู้ดา้นการใชง้านระบบสารสนเทศ 

2. ทกัษะความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพ (IES 3) 4. ทกัษะทางปัญญา 
5. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
6. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
7. ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
8. ทกัษะทางองคก์รและการจดัการ 

3. ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติในวิชาชีพ (IES 
4) 

9. ค่านิยม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทศันคติในวิชาชีพ 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัจะท าการทดสอบ  2 ขั้นตอน ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์วิจยั เพื่อให้แน่ใจวา่มีคุณภาพสูงอยูใ่นระดบัท่ีจะ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขอ้เสนอแนะท่ีระบุใน สรชยั พิศาลบุตรและคณะ 
(2552) ดงัน้ี 

1.  ท าการพฒันาแบบสอบถามจากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ  เอกสาร ทฤษฎี 
แนวคิด ต ารา วารสารทางวิชาการและการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอต่อท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) เพื่อตรงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษาหรือไม่ แลว้จึง
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า  

2.  การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) โดยไดท้ าการ
ทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1974) ไดค้่าเท่ากบั 0.98 ถือไดว้่า
เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีมีความเช่ือถือสูงและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียใ์ห้แก่สถานประกอบการท่ีอยู่ในเขตการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 811 สถานประกอบการ โดยจะส่งเฉพาะเขต

DP
U



617 

 

พื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต ้ส่วนในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกแบบ ผูว้ิจยัรวบรวม
สอบถามดว้ยตนเอง เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ 

แบบสอบถามท่ีได้รับกลับมามีจ านวนทั้ งส้ิน 453 ฉบับ คิดเป็น 55.86 
เปอร์เซนตข์องแบบสอบถามท่ีส่งทั้งส้ิน 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ  
ระบุจ านวนองคป์ระกอบของสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชี โดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS ในการสกดัองคป์ระกอบขั้นตน้ เพื่อสร้างโมเดลองคป์ระกอบของสมรรถนะของนกั
วชิาชีพบญัชี 

2. การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  
น าองค์ประกอบท่ีเป็นผลมาจากการพฒันาองค์ประกอบเชิงส ารวจในขา้งตน้ 

มาวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวั
แปรท่ีสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีและเพื่อการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมรรถนะของนกัวชิาชีพบญัชี 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวจิยั ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์เพื่อคน้หาจ านวนองค์ประกอบท่ีเพียงพอท่ีจะ
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ทั้งน้ีมีหลายวธีิท่ีใชส้กดัองคป์ระกอบ (Factor 
Extraction) ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะใช้วิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้สูงสุด 
(Maximum Likelihood Method: MLM) เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีตอ้งการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
จ านวนน้อยๆ วิ ธี น้ีจะสกัดปัจจัยโดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีท าให้เมตริกซ์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีค  านวณไดมี้ค่าใกลก้บัเมตริกซ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูล 
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ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ สมรรถนะของนักวชิาชีพบัญชี 
ด้าน องค์ประกอบ ตัวแปร 

1. ความรู้ 1.  ความรู้ด้านการบัญชี
และการเงิน 

1. การบญัชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
 2. การบญัชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
 3. การบญัชีภาษีอากรและการค านวณ 
 4. กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
 5. การตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี 
 6. ค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 2. ความรู้เก่ียวกับองค์กร

และธุรกิจ 
7. ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 8. ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
 9. ความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล 
 10. ความรู้ดา้นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 11. ความรู้ดา้นการท างานของตลาดการเงิน 
 12. ความรู้ดา้นวิธีการเชิงปริมาณและสถิติไปใชแ้กปั้ญหาธุรกิจ 
 13. ความรู้ดา้นพฤติกรรมองคก์ร 
 14. ความรู้ดา้นการจดัการและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 15. ความรู้ดา้นการตลาด 
 16. ความรู้ดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศและโลกาภิวฒัน์ 
 3. ความรู้ด้านการใช้งาน

ระบบสารสนเทศ 
17. ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 18. ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 19. สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 20. สมรรถนะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4 .  ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

21. สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการสารสนเทศ 
 22. สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูป้ระเมินสารสนเทศ 
 23. สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะผูอ้อกแบบและพฒันาสารสนเทศ 
 24. ความรู้ดา้นการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
2. ทกัษะ 
 

5. ทกัษะทางปัญญา 25. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
 26. ความสามารถในการสอบถาม วิจยั คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ 
 27. ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยมาก่อน 
6. ทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบติังาน 
 
 

28. ความช านาญทางดา้นตวัเลข 
29. ความช านาญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
30. วิเคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง 
31. การวดัมูลค่าและประเมินราคา (Measurement) 
32. การรายงานทางการเงิน (Reporting) 
33. ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 
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ด้าน องค์ประกอบ ตัวแปร 

7. ทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล 
 
 
 
 

34. ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี สามารถจดัการตนเองได ้
35. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
36. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
37. ความสามารถท่ีจดัแจงงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
38. ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
39. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
40. ความระมดัระวงัสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

8. ทักษะทางปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น 
 
 

41. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการปรึกษาหารือกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
42. การปฏิสมัพนัธ์กบัผูท่ี้มีวฒันธรรมหรือความคิดเห็นต่างกนั 
43. การเจรจาเพื่อไดข้อ้สรุปหรือขอ้ตกลงท่ียอมรับไดใ้นสถานการณ์ 
44. การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. ทกัษะทางการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 

45. น าเสนอ อภิปราย ในทศันะของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการเขียน 
46. น าเสนอ อภิปราย ในทศันะของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการพดู 
47. ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรม/ภาษาท่ีแตกต่าง 
48. อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคัญกับวฒันธรรม/ภาษาท่ี
แตกต่าง 

10. การท างานเป็นทีม 49. การท างานเป็นทีม 

11. ทกัษะทางการจัดการ
องคก์ร 

50. สามารถตดัสินใจวางแผนเชิงกลยทุธ์ การจดัการองคก์รและบุคลากร 
51. สามารถบริหารงานทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
52. มีความเป็นผูน้ า 
53. มีความเขา้ใจในองคก์รและตดัสินใจอยา่งผูมี้วิชาชีพ 

3. จรรยา 
บรรณ 

12. ค่านิยม จรรยาบรรณ
และทศันคติ 

54. ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร 
55. ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสาธารณะ 
56. ความสนใจใฝ่รู้และตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 
57. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
58. การรักษาความลบัต่อองคก์ร 
59. ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง โดยไม่ละทิ้งงาน 
60. ความรับผิดชอบต่อองคก์ร 
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2. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั  
    จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่าสมรรถนะของนักวิชาชีพ

บญัชี ประกอบดว้ย 11 องคป์ระกอบ 43 ตวัแปร ทั้งน้ีองคป์ระกอบความรู้ดา้นการใชง้าน
ระบบสารสนเทศ มีน ้ าหนักความส าคญัมากท่ีสุด ขณะท่ีองค์ประกอบความรู้ด้านการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ มีน ้าหนกัต่อสมรรถนะของนกัวชิาชีพบญัชีนอ้ยท่ีสุด  
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สรุปผลการวจัิย 
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพื่อสกัดองค์ประกอบ  และการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพื่อศึกษาความหนักแน่นของโมเดลนั้น สามารถสรุป
ขอ้มูลได ้ดงัน้ี  

1. สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีท่ีสังเคราะห์ได้จากวิธีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีจ านวน 12 ดา้น คือ 

ก. ดา้นความรู้เก่ียวกบัการบญัชี การเงินและความรู้อ่ืน (จ านวน 6 ตวัแปร)  
ข. ดา้นความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ (จ านวน 10 ตวัแปร) 
ค. ดา้นความรู้เก่ียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศ (จ านวน 4 ตวัแปร)  
ง. ดา้นความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (จ านวน 4 ตวัแปร) 
จ. ดา้นทกัษะทางปัญญา (จ านวน 3 ตวัแปร)  
ฉ. ดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน (จ านวน 6 ตวัแปร) 
ช. ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (จ านวน 7 ตวัแปร) 
ซ. ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (จ านวน 4 ตวัแปร) 
ฌ. ดา้นทกัษะทางการส่ือสาร (จ านวน 4 ตวัแปร) 
ญ. ดา้นทกัษะทางการท างานเป็นทีม (จ านวน 1 ตวัแปร) 
ฎ. ดา้นทกัษะทางการจดัการองคก์ร (จ านวน 4 ตวัแปร) 
ฏ. ดา้นค่านิยม จรรยาบรรณ และทศันคติทางวชิาชีพ (จ านวน 7 ตวัแปร) 

การพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 30557.945 แสดง
วา่มีความแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

การพิจารณาดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Miyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy: KMO) ซ่ึงเป็นดชันีบอกความแตกต่างระหวา่งเมทริกซ์ สหสัมพนัธ์
ของตวัแปรสังเกตได้ ควรจะมีค่ามากกว่า .80 จากผลการวิเคราะห์ค่า KMO มีค่าเท่ากบั 
0.895 ค่าท่ีไดแ้สดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ใน
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัได ้ 

2. สมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีท่ีได้จากวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั มีจ านวน 11 ดา้น และมีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้  านวน 43 ตวัแปร โดยโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งน้ี สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีทั้ง 11 
ด้าน สามารถอธิบายโดยการจดัเรียงล าดับตามค่าน ้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย 
ดงัน้ี 
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ก. ความรู้ดา้นการควบคุมระบบสารสนเทศ  
ข. ทกัษะทางปัญญา  
ค. ทกัษะทางองคก์รและการจดัการ 
ง. ความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ  
จ. ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน  
ฉ. ทกัษะทางการส่ือสาร 
ช. ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพ 
ซ. ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
ฌ. ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน 
ญ. ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
ฎ. ความรู้ดา้นการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

ทั้งน้ี แต่ละองค์ประกอบมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั .872, .772, .700, 
.677, .661, .650, .583, .570, .533, .520, .495 ตามล าดบั ในแต่ละองคป์ระกอบของ
สมรรถนะของนกัวชิาชีพบญัชี พบวา่ความรู้ดา้นการควบคุมระบบสารสนเทศ มีค่าน ้ าหนกั
ความส าคญัมากท่ีสุด (.872) ในขณะท่ีความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ มีค่า
น ้าหนกัความส าคญันอ้ยท่ีสุด (.495) 

ทั้งน้ี ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คือ  
ก. ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 28.5 ท่ีองศาอิสระ 19   
ข. มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั .074  
ค. ค่า TLI = .987  
ง. ค่า CFI = .995  
จ. ค่า SRMR = .033  
ฉ. ค่า RMSEA = .033  

 
อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัพบวา่   แนวทางการพฒันานกัวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดใน IES ฉบบัท่ี 
2 ถึง ฉบบัท่ี 4 นั้น สอดคลอ้งกบัมุมมองของผูบ้ริหารงานสายบญัชีในสถานประกอบการท่ี
อยูใ่นเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงการอภิปรายผลวจิยัสามารถสรุปเป็น 2 
ประเด็น ดงัน้ี 
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1.  แนวทางการพฒันาสมรรถนะของนักวชิาชีพบัญชี 
แนวทางการพฒันานกัวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดใน IES ฉบบัท่ี 2 ถึง ฉบบัท่ี 4 นั้น 

สอดคลอ้งกบัมุมมองของผูบ้ริหารงานสายบญัชี แต่น ้ าหนักการให้ความส าคญัในแต่ละ
องคป์ระกอบหลกั และองคป์ระกอบยอ่ยแตกต่างกนั ทั้งน้ี องคป์ระกอบสมรรถนะของนกั
วชิาชีพบญัชี จ  านวน 12 องคป์ระกอบ ดงักล่าวประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 60 ตวั
แปร ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .62 ถึง .95 สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีท่ี
สังเคราะห์ไดจ้ากวธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ จ านวน 12 ดา้น  

เพื่อให้ได้โมเดล ท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัผูว้ิจยั จึงได้พยายามปรับโมเดล เพื่อให้มีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยผู ้วิจ ัยจะน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจมาลดตวัแปรให้เหลือเพียง 4 ตวัแปรต่อ 1 ปัจจยั โดยจะมีเพียง 1 
ปัจจยัท่ีจะมีตวัแปรเพียง 3 ตวั และน าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึง
เรียกวา่ Item Parcelling (Kumsuprom, 2011) รวมทั้งองคป์ระกอบท่ี 10 ไม่ไดมี้การน ามา
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั เน่ืองจากมีตวัแปรสังเกตไดเ้พียงตวัเดียว จึงไม่เขา้เกณฑ์ท่ี
ได้ก าหนดไว ้ทั้ งน้ี ท าให้โมเดลสมรรถนะของนักวิชาชีพบญัชีท่ีใช้ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั จะประกอบดว้ย 43 ตวัแปรท่ีสังเกตได ้รวมทั้งส้ิน 11 ปัจจยั   

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน พบว่า ตามความคิดเห็นของผู ้
บริหารงานสายบญัชีของสถานประกอบการ ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีประกอบด้วย สมรรถนะด้านต่างๆ 11 ประการ ซ่ึงจะให้
ความส าคญัแต่ล่ะดา้นท่ีแตกต่างกนัไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Competency 
IES 3: Skills 

IES 4: Ethics 

ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ 

ความรู้ ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏบิัติ 

ทกัษะคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

ทกัษะทางปฏสิมัพันธก์ับผู้อื่น 

ทกัษะทางการสือ่สาร 

จริยธรรมทางวิชาชีพ 

ทกัษะทางการจัดการองค์กร 

ความรู้ทางการบัญชี และการเงิน 

IES 2: 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดโมเดลสมมติฐานของการวจิยั  
 

ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั ไดอ้า้งอิงมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง เน้ือหาของหลกัสูตรทางการศึกษาทาง
วิชาชีพบญัชี ไดมี้การแยกองคค์วามรู้ ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความรู้ทางดา้นการ
บญัชีและการเงิน ความรู้ทางดา้นองค์กรและธุรกิจ และความรู้ทางดา้นการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ซ่ึงผลวิจยัท่ีได ้พบว่าเน้ือหาของหลกัสูตรทางการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี ได้
แยกองคค์วามรู้ ออกเป็น 4 ดา้น ซ่ึงออกประกอบดา้นของการใชง้านระบบสารสนเทศ ไดมี้
การแยกออกเป็น 2 ดา้น คือ ความรู้ดา้นการใช้งานระบบสารสนเทศกบัความรู้ดา้นการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซ่ึงทั้ง 2 องค์ประกอบ ก็มีค่าน ้ าหนกัท่ีไม่เท่ากนั ผลท่ีไดคื้อ 
ความรู้ดา้นการใชง้านระบบสารสนเทศ ใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ตรงกนัขา้มกบั
ความรู้ทางการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ท่ีใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ส าหรับนักวิชาชีพบัญชี ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมรรถนะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ก็คือ ความรู้ดา้นการตลาดและธุรกิจระหวา่งประเทศ 
เน่ืองจากการลงทุนในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น ประกอบไปดว้ยนกั
ลงทุนจากต่างชาติ จึงไม่สามารถปฏิเสธไดก้บัความรู้ดงักล่าวท่ีนกัวชิาชีพบญัชีตอ้งมี 

 
2.  กรอบสมรรถนะของนักวชิาชีพบัญชี 
ในการศึกษาคร้ังน้ี หากแบ่งสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีออกเป็น 3 ประเภท

ใหญ่ กล่าวคือ สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล    
      2.1 สมรรถนะหลกั (Core competency) นกัวิชาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้งพฒันา 

สมรรถนะหลกั (Core competency)   ซ่ึงตรงกบั มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 4 (IES 4) ในด้าน ค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือ 
อุปนิสัย ในการท่ีจะส่งเสริมองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ทั้งน้ี ตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ค่านิยม ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  ทั้งน้ี นกัวิชาชีพบญัชีควร
จะไดรั้บการส่งเสริมและอบรมในดา้นเก่ียวกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งไดรั้บการ
ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในเร่ืองของความซ่ือสัตยสุ์จริตและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
ตนเองในฐานะนกัวชิาชีพบญัชีในดา้นต่างๆ     

     2.2 สมรรถนะตามสายงาน (Professional competency) นกัวิชาชีพบญัชียงั
ตอ้งพฒันา สมรรถนะตามสายงาน (Professional competency) คือ ความรู้เก่ียวกบังานบญัชี
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ในแต่ละต าแหน่งงาน ความรู้ทางดา้นองค์กรและธุรกิจ ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงได้
ระบุไวใ้น มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2 
(IES 2) วา่ดว้ยเร่ือง เน้ือหาของหลกัสูตรการศึกษาวชิาชีพบญัชี  ทั้งน้ี นอกเหนือจากความรู้
ดา้นบญัชีและการเงิน นกัวิชาชีพบญัชีควรจะไดรั้บการศึกษาและอบรมเก่ียวกบัความรู้ใน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชี โดยเฉพาะในด้านการควบคุมระบบ
สารสนเทศ ความรู้ในด้านความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงของระบบสารสนเทศท่ี
เก่ียวเน่ืองกับงานบญัชี จะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  นอกจากน้ี นัก
วชิาชีพบญัชีควรจะไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทางองคก์รท่ีท างานอยู ่รวมทั้งความรู้ใน
ธุรกิจขององคก์ร เน่ืองจากการท่ีนกัวชิาชีพบญัชีมีความเขา้ใจในธุรกิจ จะท าให้สามารถให้
ขอ้มูลท่ีตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

     2.3 สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) นักวิชาชีพบัญชี
จ าเป็นตอ้งพฒันาในส่วนของ สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) คือ ทกัษะ 
(Skills) ทางวิชาชีพในดา้นต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 (IES 3) อนัไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทาง
วชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ทกัษะส่วนบุคคล ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์และทกัษะการ
การส่ือสาร และทกัษะในการบริหารการจดัการองคก์ร 
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานวจิยั 

 ผลงานการศึกษาคร้ังน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นแนวทางท่ีนกัวชิาชีพบญัชีควรพฒันาตนเอง
ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตรงตามท่ีต้องการของสถานประกอบการ จาก
งานวจิยั พบวา่ นกัวชิาชีพบญัชีควรไดรั้บการพฒันา ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความรู้เก่ียวกบัองคก์รและธุรกิจ รวมทั้งความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน  ส่วนในดา้นการ
พฒันาทกัษะนั้น พบว่า ทกัษะทางปัญญา  และทกัษะทางองค์กรและการจดัการ   มี
ความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้  ดงันั้นองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
ควรเข้ามามีบทบาทส าคญั ในการก าหนดมาตรฐานและแนวทางการให้การอบรมเพื่อ
พฒันาสมรรถนะดงักล่าว 
 นอกจากน้ี สถาบนัการศึกษาควรใช้งานวิจยัน้ีในการผลิตบณัฑิตและปรับปรุง
หลกัสูตรให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  โดยหลกัสูตรควรเน้นให้มี
รายวิชาท่ีเน้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้เก่ียวกับองค์กรและธุรกิจ  
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ความตระหนกัดา้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินในท่ีมี
การปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ  
 
ข้อเสนอแนะ    

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี สรุปไดว้่าสมรรถนะของนกัวิชาชีพบญัชีประกอบดว้ย  
11 องคป์ระกอบ ดงันั้น ผูท่ี้สนใจศึกษาสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการท า
วิจัยในองค์กรท่ีมีลักษณะอ่ืน เช่น องค์กรท่ีอยู่นอกเขตการนิคมอุตสาหกรรม  เพื่อ
ท าการศึกษาว่าผูบ้ริหารงานสายบญัชีมีความคิดเช่นเดียวกบักับงานวิจยัน้ีหรือไม่ การ
จดัล าดบัองคป์ระกอบมีความแตกต่างกนัหรือไม่  อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของนกับญัชีในอนาคต นอกจากน้ี ผูว้ิจยัท่ีสนใจศึกษาสามารถน าโมเดลการ
วิจยัน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาในประเด็นท่ีว่า ในการก้าวเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน นกัวชิาชีพบญัชีควรมีการปรับตวัเองในในดา้นใดและอยา่งไร 
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ปัจจัยและผลของการใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านการบัญชีและการเงินทีม่ีต่อ
การเปลีย่นแปลงบทบาทของนักบัญชีและนักการเงินในองค์กรธุรกจิไทย 

 
อุบลวรรณ ขุนทอง 

ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวา่ในบริบทของประเทศไทยมีปัจจยัส าคญั
ดา้นใดท่ีท าให้องคก์รธุรกิจน าระบบวางแผนทรัพยากรองคก์รในระบบงานดา้นบญัชีและ
การเงินมาใชแ้ละส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของนกับญัชีและนกัการเงิน โดย
ศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคก์รโดยใชท้ฤษฎีการบริหาร
จดัการสมยัใหม่  2) ดา้นเทคโนโลยี เพื่อพฒันากรอบแนวคิดของงานวิจยั โดยเป็นลกัษณะ
การวิจยัเชิงผสม ในส่วนท่ี 1) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และในส่วนท่ี 2) เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม 
 
บทน า 
 สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจขององค์กรปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา องค์กรธุรกิจจึงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การแข่งขนัแบบไร้พรมแดน ดงันั้น
เพื่อความอยูร่อดขององคก์รธุรกิจ ความรวดเร็วในการปรับตวัเพื่อรับมือกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเป็นส่ิงส าคญั  ส่งผลให้องค์กรธุรกิจทั้งหลาย ตอ้งมีการปรับปรุงการ
บริหารงาน การควบคุมก ากบัดูแล การตรวจสอบอยา่งเขม้งวด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
กลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไวแ้ละไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่
ในขณะเดียวกนัองค์กร ยงัมีอุปสรรคในเร่ืองระบบการท างานภายในล่าช้า ความซ ้ าซ้อน
ของการบนัทึกขอ้มูลและไม่มีการเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ โดยใช้ฐานขอ้มูลร่วมกนั ท าให้
องค์กรมองไม่เห็นภาพรวมจึงท าให้ไม่สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัต่อเวลา 
ดงันั้นจึงมีการเสนอแนวคิดทางการบริหารงานแบบใหม่ ซ่ึงเน้นการสร้างระบบงานใหม่
ตั้ งแต่ระดับรากฐานขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและท างานทั้ ง
องค์กรซ่ึงเรียกว่า Business Process Re-engineering (BPR) ควบคู่กบัการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจเขา้มามีบทบาทส าคญัในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร (Forsaith, 2003; Hitt, 2002)  
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 ยิ่งไปกวา่นั้นการรักษาความยืดหยุน่โดยตอ้งกระตุน้การเจริญเติบโตและ

สร้างนวตักรรมใหม่ให้เกิดข้ึนให้กบัองคก์ร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ ในการเพิ่มขีด
ความสามารถดงักล่าว องคก์รควรตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งแสวงหาเคร่ืองมือเพื่อช่วย
ให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศเขา้มาใชง้านในองคก์รซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญั
ต่อองค์กรต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีพฒันาข้ึนจากต่างประเทศเป็นระบบท่ี
เหมาะสมมากกวา่ระบบท่ีบริษทัพฒันาข้ึนมาใชเ้อง(นพวรรณ  รักยุติธรรมกุล, 2544; พล
พธู ปียะวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม, 2551; Arunthari & Hasan, 2005) ทั้งยงัช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ได้แก่ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning : ERP) โดยคุณสมบติัพิเศษของระบบ ERP คือ เป็นระบบท่ีท าให้
องคก์รสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมทุกหน่วยงานหลกัเขา้ดว้ยกนั ท าให้ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน(Hong & Kim, 2000) 
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางธุรกิจ เพราะสามารถช่วยสร้างระบบศูนยร์วม
ขอ้มูลข่าวสารและแกปั้ญหาขอ้จ ากดัในการประสานงานเดิม ๆ ได ้(Davenport, 1998) และ
ท าใหอ้งคก์รใชข้อ้มูลในการตดัสินใจดา้นการบริหารงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที เน่ืองจากระบบ 
ERP สามารถน าเสนอขอ้มูลในประเด็นท่ีองค์กรตอ้งการได้ทนัที  ณ เวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 
(Real-Time) ทั้งยงัเป็นระบบท่ีครอบคลุมหนา้ท่ีหลกัขององคก์รทั้งหมด และเป็นระบบท่ี
สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัการใช้งานในทุก ๆ องค์กรได ้(Voss & Frohlich, 
2002) 

 ส าหรับระบบ ERP พบวา่วงจรหรือกระบวนการท่ียากท่ีสุดคือวงจรบญัชี 
(Accounting Cycle) เพราะงานดา้นบญัชีและดา้นการเงินเป็นหน่วยงานภายในองคก์รท่ีมี
หน้าท่ีในการจดัหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเป็นกระบวนการหรือวงจรท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับทุก ๆ ระบบงานโดยจะรับข้อมูลมาจากกระบวนการหรือวงจรอ่ืน ๆ และ
น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศให้ผูบ้ริหารไดใ้ช้เป็นแนวทางในการวดัผลการด าเนินงานของ
องค์กร ซ่ึงหากการน าระบบ ERP มาใช้ในส่วนงานด้านบญัชีและด้านการเงินภายใน
องคก์ร องคก์รจะตอ้งข้ึนระบบงานยอ่ยอ่ืน ๆ ให้เสร็จส้ินก่อน(กีรติ เดชนิรัติศยั และคณะ, 
2547: 194) นอกจากนั้น การน าระบบ ERP มาใช้ในส่วนงานบัญชีและการเงินส่ง
ผลกระทบต่อบทบาทและหนา้ท่ีของนกับญัชีและนกัการเงินในปัจจุบนั ซ่ึงบทบาทเดิมท่ีมี
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เพียงเคร่ืองมือท่ีเรียกว่ากระดาษท าการ เคร่ืองค านวณเลข ส าหรับการวิเคราะห์ วางแผน 
การลงรายการ และการท ารายงานขอ้มูลทางการเงินเสนอต่อผูบ้ริหาร  

 แต่ปัจจุบนับทบาทของนกับญัชีและนกัการเงินไม่ไดเ้ป็นเพียงผูมี้หน้าท่ี
ในการจดัหาขอ้มูลทางการเงินเพื่อน าเสนอต่อฝ่ายบริหารเท่านั้น แต่ตอ้งสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลธุรกิจได้ด้วย จึงท าให้นักบัญชีและนักการเงินจะต้องมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถท่ีกวา้งขวางข้ึน โดยเฉพาะทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (Russell, 1999) เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานขององค์กร ระบบการคา้และการบริหาร เพื่อให้ทุก
ระบบในองค์กรสนบัสนุนให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 
(Forsaith, 2003) ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกับญัชีและนกัการเงินในปัจจุบนัตอ้งปรับแนว
ทางการปฏิบติังานให้สอดคล้องกับระบบการบญัชีและการเงิน ท่ีน ามาใช้ (Granlund, 
1998) การเปล่ียนแปลงบทบาทและหน้าท่ีของนกับญัชี โดยตอ้งเขา้มามีบทบาทในการ
สนบัสนุนการท างานของแผนกต่างๆ และระหว่างแผนกมากข้ึนดว้ย เพื่อให้แผนกต่างๆ
สามารถท างบประมาณได้อย่างถูกต้อง น าไปใช้ด าเนินการในแผนกให้เป็นไปตาม
งบประมาณ และสามารถควบคุมผลการด าเนินงานทางการเงินของแผนกตนเองได ้ท าให้
นกับญัชีและนกัการเงินตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นธุรกิจอย่างกวา้งขวางทั้งศาสตร์และ
ศิลป์มากข้ึน  การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ กลายเป็นกลยุทธ์การแข่งขนัท่ี
ส าคญั โดยระบบ ERP ในส่วนงานด้านบญัชีและการเงิน กลายเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององค์กรในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก และถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรให้มีความเป็นมาตรฐานและพัฒนา
ความสามารถในการรวมข้อมูลสารสนเทศขององค์กรให้ เข้ากันเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการตดัสินใจให้กบัผูบ้ริหารองคก์รได ้(Chapman & Chua, 2000: Markus & 
Tanis, 2000: Irani et al., 2001; Seddon et al., 2002) 

 ส าหรับประเทศไทย จากการส่งแบบสอบถามส ารวจเบ้ืองต้นพบว่า
องคก์รธุรกิจไทยท่ีเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการใชร้ะบบ ERP 
เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะส่วนงานด้านบัญชีและการเงิน จึงเป็นเหตุจูงใจท่ีน าไปสู่การ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัและผลของการใชร้ะบบ ERP ในระบบงานดา้นบญัชีและการเงิน
ในองค์กรธุรกิจไทย จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทและหน้าท่ีนักบญัชีและ
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นักการเงินอย่างไรและผลดงักล่าวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงานของ
องคก์รธุรกิจนั้น ๆ อยา่งไร 
 
ประเด็นปัญหาการวจัิย 
 กระแสโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัเพื่อความ
อยู่รอด และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ท าให้
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในระบบงานบญัชีและการเงิน ถูกน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในองค์กรธุรกิจมากข้ึน โดยมีประเด็นปัญหาส าคญัคือ การใช้ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรในระบบงานดา้นบญัชีและการเงินขององค์กรธุรกิจไทยเกิดจากปัจจยั
อะไรบา้งและส่งผลต่อเน่ืองใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของนกับญัชีและนกัการ
เงินอย่างไรบ้าง และการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีดงักล่าวหลงัจากใช้ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรในระบบงานดา้นบญัชีและการเงินส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร
ธุรกิจนั้นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 เพื่อศึกษาวา่ในบริบทของประเทศไทย การใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรใน
ระบบงานดา้นบญัชีและการเงินส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของนกับญัชีและ
นกัการเงินหรือไม่และอยา่งไร 

เพื่อศึกษาวา่ในบริบทของประเทศไทยมีปัจจยัส าคญัอะไรท่ีท าให้องคก์รธุรกิจน า
การใชร้ะบบวางแผนทรัพยากรองคก์รมาใชใ้นระบบงานดา้นบญัชีและการเงิน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดด้านการบริหารจัดการ(Management Theory) 

 การบริหาร ถือเป็นภารกิจของบุคคลใด บุคคลหน่ึงหรือหลายคน ท่ีท า
หน้าท่ีประสานงานให้การท างานของบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบติังานแลว้อาจไม่ประสบ
ความส าเร็จ ให้สามารถบรรลุผลไดด้ว้ยดี(Donnelly)  และเป็นแผนท่ีองค์กรไดจ้ดัท าข้ึน
อย่างเป็นระบบ อนัประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยท่ีตอ้งใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และ
คาดว่าจะได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า แผนงานจะต้องมีจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดในการ
ด าเนินงาน ต้องมีวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน ต้องมีพื้นท่ีในการด าเนินเพื่อ
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ให้บริการและสนองความตอ้งการของกลุ่มบุคคลในพื้นท่ีนั้น และจะตอ้งมีบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผดิชอบในการด าเนินงาน(ชุมพล  รอดประเสริฐ, 2529) 

 แนวความคิดด้านการบริหารจดัการแบบดั้ งเดิมเพื่อประเมินโครงการ
ติดตั้งและน าระบบ ERP มาใช ้ เร่ิมจาก Henri Fayol, (1949)ไดน้ าเสนอไวว้า่ ผูจ้ดัการหรือ
ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งท ากิจกรรมเก่ียวกบัการกระบวนการจดัการ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ การวางแผน 
(Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling)  ซ่ึงถือเป็นกระบวนการจดัการแบบดั้งเดิม 
ต่อมา Koontz et al., (1980) ไดน้ ารูปแบบของ Fayol มาปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่มปัจจยัการ
ผลิต เช่น ทรัพยากรมนุษย ์เงินทุน การบริหาร และ เทคโนโลยี เขา้สู่กระบวนการจดัการ
และไดจ้ดักระบวนการจดัการ 5 อย่างใหม่ดงัน้ี  การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร
(Organizing) การจดัการพนักงาน (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม 
(Controlling)  โดยกระบวนการจดัการดงักล่าวสามารถเช่ือมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกไดเ้ป็นอย่างดีการบริหารจดัการในปัจจุบนัมีกระบวนการจดัการขั้น
พื้นฐานอยู่ 4 ประการดว้ยกนัคือ การวางแผน การจดัองคก์ร การสั่งการ และ การควบคุม 
(Daft, 2000; Jones and Geoge, 2007; Williams, 2007) นอกจากนั้น Koontz et al. (1980) 
ไดน้ าเสนอว่านอกจากกระบวนการจดัการขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ประการในโครงการการติดตั้ง
ระบบ ERP ควรเพิ่มปัจจยัทางดา้นการจดัการพนกังาน 
 
แนวคิดของระบบ ERP (Enterprise Resource Planning: ERP) 

 ระบบ ERP มาใช้ในองค์กร องค์กรจะต้องสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ึนมาใชใ้นองคก์ร เพื่อท าให้ในองคก์รท่ีสามารถบูรณาการงานหลกัต่าง ๆ ใน
องค์กรทั้งหมด ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ การจดัจา้ง การผลิต การขาย การบญัชี การเงิน และการ
บริหารงานบุคคล เกิดการเช่ือมโยงกระบวนการท างานในองคก์รผา่นฐานขอ้มูลกลางอนั
เดียวกนัและการให้ขอ้มูลอย่างทนัเวลา(Real time)ของกิจกรรมให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหอ้งคก์รสามารถรับรู้ขอ้มูลหรือสภาพของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าลงั
ด าเนินงานอยูไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถดึงขอ้มูลไปช่วยในการตดัสินใจดา้นการบริหารงาน
ได้อย่างทนัท่วงที และเพิ่มความสามารถในการปรับตวัอย่างรวดเร็วให้กบัองค์กรด้วย
(Markus & Tanis, 2000; Sharma & Yetton, 2003) 
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 จากภาพท่ี 1 พบว่าระบบ ERP มีจุดเร่ิมตน้มาจาก ระบบ MRP ในปี 1960 ใน
สหรัฐอเมริกา ในช่วง 1980 -  1990 มีการเพิ่มความสามารถทางดา้นระบบขาย ระบบบญัชี
การเงิน และระบบการคิดตน้ทุน ท าให้ธุรกิจสามารถบริหารทรัพยากรขององค์กรไดดี้ข้ึน 
จึงมีการตั้ งช่ือระบบเป็นระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร(Enterprise Resource 
Planning: ERP) 

 

แนวคิดและทฤษฎกีารวดัความส าเร็จของระบบ ERP 
 Delone & McLean, (1992, 2003) ไดท้  าการศึกษาความส าเร็จของระบบ

สารสนเทศ ซ่ึงเป็นการค้นหาเฉพาะตวัแปรตาม ได้เป็นรูปแบบจ าลองความส าเร็จของ
ระบบ เป็น 6 กลุ่มดงัน้ี 1) คุณภาพของระบบ ไดแ้ก่ ความง่ายต่อการใชง้าน ความน่าเช่ือถือ 
ความถูกตอ้งของระบบ  2) คุณภาพของสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจขอ้มูลสารสนเทศ 
ตรงกบัความตอ้งการ 3) คุณภาพของการบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายระบบ/ บริษทัท่ีปรึกษา ไดแ้ก่
ความน่าเช่ือถือ ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองค์กร 4) ผลกระทบส่วนบุคคล ได้แก่ การเพิ่ม
ผลผลิตในส่วนบุคคล มีประโยชน์ในการท างานส่วนบุคคล 5) ผลกระทบการท างาน
ร่วมกนั ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมมือในการทงาน 6) ผลกระทบต่อองคก์ร ไดแ้ก่ การลดตน้ทุน เพิ่ม
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
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ปัจจัยและผลกระทบ ในการน าระบบ ERP มาใช้ภายในองค์กร 

 ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในองคก์ร Sneller (1986) ไดท้  าการศึกษา
โดยน า ปัจจัยสู่ความส าเร็จ มาจัดกลุ่มตามทฤษฎีการบริหารจัดการแบบดั้ งเดิม ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดว้ยกนั ดงัน้ี 

 1) ดา้นการวางแผน  ประกอบดว้ย การบริหารโครงการอยา่งมีขอบเขต
และมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนและชดัเจน 

 2) ด้านการจดัองค์กร  ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการโครงการแบบเต็มเวลา  
ผูจ้ดัการโครงการจะตอ้งรายงานการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร  โครงการตอ้งค านึงถึง
เวลาและงบประมาณ รวมทั้งก าหนดภาระงาน 

 3) ดา้นการจดัคนเขา้ท างาน  ประกอบดว้ย การฝึกอบรมผูใ้ชร้ะบบอยา่ง
ถูกตอ้ง  การทดสอบและติดตามการฝึกอบรม 

 4) ดา้นการสั่งการหรือการน า ประกอบดว้ย การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

 5) ดา้นการควบคุม  ประกอบดว้ย การควบคุมจากผูบ้ริหารระดบัสูง และ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ คร้ัง 

 ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี Chien & Tsaur (2007) 
ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัตวัวดัความส าเร็จของระบบ ERP โดยน ารูปแบบจ าลอง DeLone & 
McLean, 1992 , 2002) มาใช้  มีขอ้เสนอแนะวา่ตวัช้ีวดัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของระบบ 
ERP ส่วนใหญ่คือดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพการให้บริการ และดา้นคุณภาพของ
สารสนเทศ จากการทบทวนวรรณกรรม จะพบว่า ความเหมาะสมทางธุรกิจและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  คือการท่ีผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการน าระบบ IT ท่ีเหมาะสมกบัการ
ใช้งานในกระบวนการธุรกิจของตนมาเพิ่มศกัยภาพให้แก่องค์กรประกอบดว้ย 1 ดา้นผู ้
จ  าหน่ายหรือให้บริการทางดา้น ERP  ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย  ในการ
ได้ความได้เปรียบทางการแข่งขนัในบางคร้ัง องค์กรมีความจ าเป็นต้องพึ่ งพาบุคลากร
ภายนอกเข้ามาให้ค  าปรึกษา และสนับสนุนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 2 ดา้นคุณภาพของตวัระบบ  ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการติดตั้งระบบ ERP 
(Zhang et al., 2005) ซ่ึง คุณภาพของระบบประกอบ ระดบัการใชง้านง่าย  ความเหมาะสม
ของตวัซอฟตแ์วร์ ERP กบัลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร (Yusuf et al., 2004) 3 ดา้น
คุณภาพของขอ้มูล  เป็นการวดัผลลพัธ์ของระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย คุณภาพ 4 ดา้น
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(Wang & Strong, 1996)  ดงัน้ี 1) คุณภาพโดยทัว่ไปของขอ้มูล 2) คุณภาพโดยธรรมชาติ
ของข้อมูล 3) คุณภาพข้อมูลในแง่ของการเข้าถึง 4) คุณภาพของข้อมูลในแง่ของการ
น าเสนอ 
 
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) กบับทบาทหน้าทีข่องนักบัญชีและนักการเงิน 

 เทคโนโลยีในปัจจุบนัระบบขอ้มูลสารสนเทศส่วนใหญ่จะน าเสนอใน
ลกัษณะขอ้มูลเชิงวิเคราะห์และในตลาดจะมีโปรแกรมส าเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ าหรับ
นกัพฒันาระบบ เพื่อใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศ การเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบั
องค์กร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับองค์กร ซ่ึงระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP) 
สามารถช่วยให้การบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลและกระบวนการท างานของทุกส่วนงานในองค์กรได้
เป็นอย่างดี ความรู้ทางด้านบญัชีและการเงินได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากมายเม่ือ
องคก์รไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการท างานของนกับญัชีและนกัการ
เงินมากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นบญัชีการเงิน บญัชีบริหาร การตรวจสอบบญัชี ภาษี
อากร หรือการบญัชีตน้ทุน ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีซ่ึงมีผลต่อการท างาน
ของนกับญัชีและนกัการเงิน(Scapen, Yaayeri & Scapens, 1998; Sutton, 1999; Bhimani, 
2003; Chapman & Chua, 2003; Chapman, 2005; Dechow, Granlund & Mouritsen, 2006, 
2007; Granlund, 2007,2009) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยีสารสเนทศและการบญัชีมี
การเปล่ียนแปลง 

ระบบงานบญัชีและงานการเงินถือเป็นหวัใจขององคก์รเพราะเป็นหน่วยงานท่ีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้ผูบ้ริหารได้รับขอ้มูลเพื่อน าไป
วางแผนและตดัสินใจ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะระบบ ERP ใน
ส่วนงานด้านบัญชีและการเงินถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญอันก่อให้เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (Pakkaya, & Akmese, 2011) ซ่ึง
สร้างความสะดวกและรวดเร็วให้กับส่วนงานบัญชีและงานการเงิน ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อบทบาทและหนา้ท่ีของงานบญัชีบริหารและงานการเงิน 

 Russell (1999) โดยกล่าววา่ บทบาทและหนา้ท่ีของนกับญัชีจะไม่ไดเ้ป็น
เพียงผูมี้หน้าท่ีจดัหาขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเสนอแก่ฝ่ายบริหารเท่านั้น แต่จะตอ้งเก่ียวกบั
การวิเคราะห์ธุรกิจมากข้ึน มีบทบาทเป็นท่ีปรึกษาภายในให้แก่แผนกต่าง ๆ มากข้ึน และ
นกับญัชีจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถกวา้งข้ึน เพื่อสนบัสนุนการท างาน
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ระหว่างแผนกไดเ้ป็นอย่างดี อาทิเช่น ทกัษะดา้นการส่ือสาร ความสามารถในการท างาน
เป็นทีม ทกัษะการวิเคราะห์ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการท างานของแผนกต่าง ๆ 
และทกัษะท่ีจ าเป็นมากท่ีสุดคือ ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Forsaith (2003)  วา่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อการท างานของนกั
บัญชี ซ่ึงเป็นผลว่าการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ย่อมส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการท างานขององค์กร ระบบการค้าและการบริหาร ย่อมเป็น
ผลกระทบต่อบทบาทของฝ่ายบญัชี เพราะฝ่ายบญัชีเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการจดัหาขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการเปล่ียนแปลงบางอยา่งส่งผลโดยตรงต่อหนา้และบทบาทของนกับญัชี 
เช่นการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอย่างรวดเร็ว Sia (2002) ได้
ท าการศึกษาวา่ ระบบ ERP มีส่วนผลกัดนัให้การท างานของนกับญัชีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนหรือไม่ พบว่าระบบ ERP สามารถติดตามขอ้มูลทั้งดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากทุก ๆ 
แผนกเพื่อจดัท ารายงานได้เป็นอย่างดี และยงัสามารถตรวจสอบการป้อนข้อมูลท่ีอาจ
ผิดพลาดไดดี้กวา่ โดยอาศยั Controlling module (CO) ในระบบ ERP จึงสรุปไดว้า่ ระบบ 
ERP มีผลต่อการท างานและประสิทธิภาพของงานในส่วนของการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั 

 จากการวิจยัท่ีผ่านมา การน าระบบ ERP มาใชใ้นส่วนงานดา้นบญัชีและ
การเงินส่งผลให้องค์กรตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการ และโครงสร้าง
องคก์ร (Business Process Reengineering ) หรือการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ ให้กลายเป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขนัในตลาด ระบบ ERP เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรให้มีความเป็นมาตรฐาน และพฒันาความสามารถในการรวมข้อมูล
สารสนเทศขององคก์รเขา้ดว้ยกนั (Chapman & Chua, 2000) เพื่อให้มีการวิเคราะห์ขอ้มูล
ก่อนน าเสนอ ให้กับผูบ้ริหาร ท าให้ผูบ้ริหารได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการ
ตดัสินใจซ่ึงส่งผลดีต่อการด าเนินงานและการเติบโตขององคก์ร 

 นกัการเงินมีการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี 1) การเป็นหุ้นส่วน และ
เป็นท่ีปรึกษาในการตดัสินใจ  2) นกัการเงินจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในองคก์ร
เพิ่มมากข้ึน 3) นกัการเงินมีส่วนร่วมในการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน  4) นกัการเงิน
จะตอ้งมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโลโลยีเพิ่มมากข้ึน 5) มีการสร้างทีมงานท่ีมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเพิ่มมากข้ึน  6) มีส่วนร่วมในการประเมินภาพขององคก์ร  7) มีการใช้
รายงานสารสนเทศนอ้ยลง แต่มีการตีความและวิเคราะห์เพิ่มมากข้ึน  8) มีการใชเ้คร่ืองมือ
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ทางการเงินเพิ่มมากข้ึน  9) มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน 10) มีส่วนร่วมในดา้น
การด าเนินงานและออกแบระบบเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในช่วงปี 2538 – 2542 เม่ือเทียบกบัในช่วง 5 ปีก่อน้ี และเขาเช่ือว่าอตัราการ
เปล่ียนแปลงน้ียงัคงจะเพิ่มข้ึนต่อไปในอีก 3 ปีขา้งหนา้(Siegel & Sorensen, 1999) 
 
กรอบแนวคิดของงานวจัิย 

 
 กรอบแนวคิดของการวิจยัน้ีพฒันามาจาก Delone& McLean (2003), 

Breadley (2008), Hopwood (1987), Gabriels (2002), Siegel & Screnden (1999), Russell 
(1999), Scapens (2003), Forsaith (2003), Newman (2003) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ความกา้วหนา้
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ ง ต่อการเป ล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานขององคก์รและ
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของนกับญัชีและนกัการเงิน โดยมีสมมุติฐานวา่มี
ปัจจยัส าคญัหลายอยา่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการการท างานและมีการน า
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ระบบ ERP มาใช้ในงานด้านบัญชีและการเงินซ่ึงส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
บทบาทหนา้ท่ีของนกับญัชีและการเงิน 

 
ขอบเขตการวจัิย 
งานวจิยัในคร้ังน้ีจะศึกษาถึง ปัจจยัและผลของการใชร้ะบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร(ERP) 
ในส่วนของระบบงานดา้นบญัชีและการเงินท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทของนกับญัชี
และนกัการเงินในองคก์รธุรกิจไทย ท่ีติดตั้งและน าระบบ ERP ในส่วนของระบบงานดา้น
บญัชีและการเงินในองค์กรมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 ปี  โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
ระดบักลาง และ ระดบัปฏิบติังาน ของฝ่ายบญัชีและการเงิน และฝ่าย IT องคก์รประมาณ 6 
คน ท่ีไดรั้บผลกระทบและมีส่วนไดเ้สียในการติดตั้งและน าระบบ ERP ไปใชง้านในส่วน
ของระบบงานดา้นบญัชีและการเงิน 

 

ขั้นตอนในการท าวจัิย 
โดยก าหนดขอบเขตของงานวิจยัเป็นการศึกษาในส่วนท่ีเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชร้ะบบ ERP  ในส่วนของงานบญัชีและงานการเงิน ท่ีให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยจะเน้นไปท่ีการใช้ซอฟต์แวร์ ERP ท่ีเป็น
โปรแกรมส าเร็จรูป และ เป็นโปรแกรมท่ีบริษทัพฒันาข้ึนมาใชเ้อง โดยมีระยะเวลาของการ
ติดตั้งและใชร้ะบบ ERP ในส่วนของงานบญัชีและงานการเงิน มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี อาทิเช่น 
SAP , ORACLE  หรือโปรแกรมท่ีบริษทัพฒันาเอง 

ส่วนท่ี 1. เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงทางดา้นการเงิน ดา้นบญัชี 
และทางดา้น IT เพื่อทราบถึงรายละเอียดขององคก์ร ประเภท และระดบัการติดตั้ง การใช้
งานของระบบ ERP รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ และผลของการใชร้ะบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร
ดา้นการบญัชีและการเงินท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทของนกับญัชีและนกัการเงิน 

ส่วนท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามส ารวจความเห็นท่ีมีต่อการ
ติดตั้งและน าระบบ ERP ไปใช้งานในองค์กร เพือเป็นการยืนยนัรายละเอียดและล าดับ
ความส าคญัของบทบาทหน้าท่ีของนกับญัชีและนกัการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งจะเป็นผูใ้ชใ้นองคก์รของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ีไดมี้การติดตั้งและน าระบบ ERP ในส่วนงานบญัชีและงานการเงินไปใช้งานแลว้อย่าง
นอ้ย 3 ปี และเป็นผูใ้ชง้านหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งระบบ ERP ในส่วนงานบญัชี
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และงานการเงินหรือระบบย่อยท่ีสามารถเรียกช่ือเทียบเคียงและมีความสามารถเทียบเท่า
ระบบย่อยในส่วนงานบญัชีและงานการเงิน เป็นส าคญั การเก็บขอ้มูลจะใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามแก่พนกังานตามต าแหน่ง 3 ระดบั คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายบญัชี ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงฝ่ายการเงิน และผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายไอที 
 
บทสรุป 
งานวิจยัน้ีเลือกวิธีการวิจยัแบบผสม คือในช่วงแรก จะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผูท่ี้ใชง้านระบบ ERP ในส่วนงานบญัชีและงานการเงินอยา่งนอ้ย 3 
ปี เก่ียวกบัปัจจยัและผลกระทบท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีของนักบญัชีและ
นกัการเงิน และในช่วงท่ีสอง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ีของนกับญัชีและนกัการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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อทิธิพลของภูมิความรู้ความช านาญในตน  การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ 
และความผูกพนัต่อองค์การทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั  (มหาชน) 
 

นงลกัษณ์  หอมสคุนธ์ 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิความรู้ความช านาญในตน  การรับรู้การ

สนบัสนุนขององคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์ารและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภูมิความรู้ความช านาญในตน      

การรับรู้การสนับสนุนขององค์การและความผูกพนัต่อองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั  (มหาชน) ท าการสุ่มตวัอย่างจากบุคลากร

ระดบัปฏิบติัการ ส านกังานใหญ่ราษฎร์บูรณะ จ านวน 400 คน โดยท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ

หลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์

ขอ้มูลคือ สถิติพรรณนาและสถิติถดถอยพหุคูณ ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุในการ

ปฏิบติังาน 1-5 ปี และมีระดบัเงินเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท โดยความผกูพนัต่อองค์การ มี

ความส าคญัมากท่ีสุด (X =3.91 และ S.D.=0.623) รองลงมาคือภูมิความรู้ความช านาญในตน 

(X =3.70 และ S.D.=0.537) และสุดทา้ยคือ การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร ( X =3.54 

และ S.D.=0.688) ตามล าดบั โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  2) ภูมิความรู้ความช านาญในตน  การรับรู้

การสนับสนุนขององค์การ และความผูกพนัต่อองค์การ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิง

บวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 50.4 ดงันั้นผูบ้ริหารไปเป็นแนวทางในการ

พฒันาบริหารงาน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินงาน เพื่อ
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ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้องค์การประสบ

ความส าเร็จ และเจริญเติบโตต่อไป  

ค าส าคัญ: อิทธิพล, ภูมิความรู้ความช านาญในตน, การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร, 

ความผกูพนัต่อองคก์าร, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

บทน า 

          ประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีทา้ทาย

หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นกระแสโลกาภิวตัน์ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เศรษฐกิจ ระบบการเมืองท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนปัญหาต่างๆ ท่ีนานาประเทศ

รวมทั้งประเทศไทยก าลงัเผชิญอยูใ่นขณะน้ี  เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองค์การตอ้งสรร

หาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ แต่ขณะท่ี

องค์การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว้ ส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีองค์การตอ้งกระท า      ในประการต่อมา คือ 

การธ ารงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรเหล่านั้นให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี เพื่อท่ีว่าบุคลากรท่ีมีค่า

เหล่านั้น จะสร้างคุโณปการใหแ้ก่องคก์ารไดอ้ยา่งมหาศาลในท่ีสุด (ธงชยั วนัติวงษ,์ 2533) เพื่อ

มุ่งใหอ้งคก์ารมีความเจริญกา้วหนา้ บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์าร 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงท่ีมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการก ากบักิจการท่ีดี (Good Governance)จากตลอดระยะเวลากว่า 66 ปีท่ีผ่าน
มา  มุ่ งมั่น ในการพัฒนาองค์การ  และพัฒนาผ ลิตภัณฑ์ทางการ เ งินใหม่อย่ า ง
สม ่าเสมอ (ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั มหาชน, 2554)  เช่นเดียวกนัเป็นองค์การหน่ึงท่ี
เล็งเห็นถึงความส าคญัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เน่ืองจากธนาคารเป็นงานท่ีจะตอ้งใช้
ทกัษะ ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบและการพฒันาศักยภาพอย่างสูงในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงการทุ่มเทแรงกาย ความคิด และการบริหารงานนั้นตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และ
ศิลป์รวมกนัซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงันั้นองคก์ารตอ้งบริหารให้บุคลากรเกิดความรู้
ความสามารถให้เกิดเป็นปัจจยัช้ีขาดในการแข่งขนั รวมทั้ งอุทิศความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี กระตุน้ให้บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ 
ใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ประสิทธิภาพดว้ย 
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จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้นเป็นผลปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความ
พอใจแก่มวลมนุษย์และจะได้ผลก าไรจากผลการปฏิบติังานนั้นด้วย ซ่ึงการท่ีจะบริหาร
บุคลากรท่ีดีและสร้างใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน (ประภสัสร  ศรีไสยา, 2550;
ปิยะวรรณ  มารวชิยั, 2550; ประเสริฐศกัด์ิ  สุประภาส, 2552 และ ศิริลกัษณ์  สมคัรวงศ,์ 2551) 
ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อให้ตระหนักว่าพวกเขาเป็นส่วนส าคัญขององค์การและมี
ความรู้สึกผกูพนักบัองคก์าร ทุ่มเทความรู้ความสามารถในอนัท่ีจะเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ได้รับความยุติธรรมในองค์การ รวมถึงการส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มี
บุคลากรมีภูมิความรู้ความช านาญในทกัษะดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง อนัส่งผล
ท่ีจะน าไปสู่ผลงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สามารถน าไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองขององคก์ารต่อไปในอนาคต  

โดยความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational Commitment) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั  
ตวัหน่ึงในการช้ีวดัในการรักษาบุคลากรให้คงอยูใ่นองคก์าร เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีความผกูพนั             
ต่อองค์การสูง มกัมีความปรารถนาท่ีจะคงอยู่กบัองค์การต่อไป (พณีพรรณ วงศ์เป็ง, 2553) 
องคก์ารควรมีปัจจยัอะไรท่ีท าใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร เพราะความรู้สึกผกูพนั ต่อ
องค์การนบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าให้บุคลากรมีส่วนช่วยให้การด าเนินการขององค์การ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย และสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหอ้งคก์ารในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คง 

นอกจากน้ีภูมิความรู้ความช านาญในตน (Human Capital) ก็มีความจ าเป็นในการท่ีจะ
น าองค์การไปสู่ความส าเร็จในสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ เน่ืองจากบุคลากรมี
ความสามารถท่ีหลากหลายท่ี โดยแต่ละคนมีคุณค่าจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือลงทุนในดา้นต่างๆ 
เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การสอนงานท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพให้บุคลากรท่ีมีกลไกการด าเนินงานท่ีครอบคลุมทั้งมิติ
การพฒันาร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ การสร้างศกัยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรใหม่หรือบุคลากรเก่าจะตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ (วรินทร  บุญยิ่ง, 
2554) ในการพฒันาบุคลากรไม่ว่าจะพฒันาด้านต่างๆ คือ ดา้นความรู้ ด้านทกัษะ และด้าน
ความสามารถ (อรัญญา  อ่อนรักษ์, 2551) ซ่ึงบุคลากรถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วย
ส่งเสริมผลักดันให้สมรรถนะขององค์การ ให้องค์การจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 รวมทั้งการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร (Perception of organization Support) เป็น
ปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหน่ึง ซ่ึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางบวกของบุคลากรที่เกิดข้ึน
ภายในองค์การ จากการรวบรวมงานวิจยัในอดีตจ านวน 73 เร่ืองของ Rhoades และ 
Eisenberger (2000 อา้งถึงใน พณีพรรณ  วงค์เป็ง , 2553) พบว่าการไดรั้บการเอาใจใส่
ดูแลท่ีดีจากองค์การ 3 ด้านได้แก่ ด้านยุติธรรมในองค์การ ด้านการสนับสนุนจาก
ผูบ้ ังคับบัญชาและด้านสภาพการท างาน จะส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานต่อองค์การ ส่งผลให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงาน ทุ่มเทกับการ
ปฏิบติังาน ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างจริงใจ เพิ่มพูนการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดว้ย 

        ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัภูมิความรู้ความช านาญในตน การรับรู้การสนบัสนุน
ขององค์การ และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ บุคลากรของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) จะน าผลของการวิจยัเสนอให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไปพิจารณาปรับปรุงและ
พฒันาวิธีการบริหารจดัการให้เหมาะสมมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้ด ารงอยู่กบัองค์การ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวในการ
ด าเนินขององค์การ และความทา้ทายของธุรกิจในด้านต่างๆได้ น าไปสู่การปฏิบติังาน 
รวมถึงสอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้วางแผนตามท่ีก าหนดไว ้ เพื่อให้ธนาคารกสิกรไทย 
สามารถด ารงความเป็นผูน้ าและประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งสง่างามและสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหอ้งคก์ารคงอยูต่่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
        1. เพื่อศึกษาภูมิความรู้ความช านาญในตน  การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร  ความผกูพนั

ต่อองคก์ารและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ภูมิความรู้ความช านาญในตน  การรับรู้การสนบัสนุนของ

องค์การและความผูกพนัต่อองค์การท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
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 ประชากรท่ีใชใ้นวิจยั คือ บุคลากรระดบัปฏิบติัการของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ราษฎร์บูรณะ จ านวน 2,244 คน โดยผูว้จิยัท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งแบบหลาย

ขั้นตอน และค านวณตามสูตรของ Yamane (1973 อา้งถึงใน จริยา หอมกรุ่น, 2549) ไดป้ระชากร

ตวัอย่างจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง            

ออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ 4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิความรู้

ความช านาญในตน 5) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร โดยตอนท่ี 1  เป็น

ขอ้ค าถามลกัษณะเลือกตอบ ส่วนตอนท่ี 2, 3, 4 และ 5 เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดให้เลือก 

ตอบ ชนิดประมาณค่า 5 ระดบั ประกอบดว้ย 5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นอ้ย และ 1 นอ้ยท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัสถิติดงัน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ใชส้ าหรับวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อายุงานในการปฏิบติังาน ระดบัเงินเดือน ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน    ใชส้ าหรับ

วเิคราะห์ปัจจยัดา้นภูมิความรู้ความช านาญในตน การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร ความ

ผกูพนัต่อองคก์าร และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

2. สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุของอิทธิพลของภูมิความรู้ความช านาญในตน การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร

และความผูกพนัต่อองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคาร

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
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กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

การรบัรูก้ารสนบัสนุนขององคก์าร  

(Perceived Organization Support ) 

- ดา้นความยตุธิรรมในองคก์าร 
- ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
- ดา้นสภาพการท างาน 

ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational 

Commitment) 

- ความเชื่อมัน่ต่อเป้าหมายขององคก์าร  
- การทุ่มเทต่อการปฏบิตังิานในองคก์าร 
- การคงความเป็นสมาชกิในองคก์าร 

ภมูคิวามรูค้วามช านาญในตน  (Human Capital) 

- ดา้นความรู ้(Knowledge) 
- ดา้นทกัษะ (Skill) 
- ดา้นความสามารถเฉพาะตวัหรอืพรสวรรค ์
(Talent) 

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

(Efficiency) 

- ดา้นความรูค้วามสามารถ 
- ดา้นการปฏบิตังิาน 
- ดา้นการใชท้รพัยากร  
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ผลการวจัิย 

 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

3.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตารางท่ี 1 ภูมิความรู้ความช านาญในตน ของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

รวมภูมิความรู้ความช านาญในตน X  (S.D.) ความหมาย 

1) ดา้นความรู้   3.68 0.606 มาก 

2) ดา้นทกัษะ 3.73 0.592 มาก 

3) ดา้นความสามารถเฉพาะตวัหรือพรสวรรค ์ 3.68 0.586 มาก 

รวม 3.70 0.537 มาก 

จากตาราง พบว่าระดับความคิดเห็นของภูมิความรู้ความช านาญในตน ของกลุ่ม

ตวัอย่าง มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =3.70และ S.D.=0.537) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย พบวา่ บุคลากรมีความภูมิความรู้ความช านาญในตน ในดา้นทกัษะ(

X =3.73 และ S.D.= 0.592) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้ (X =3.68และ S.D.=0.606) 

และดา้นความสามารถเฉพาะตวัหรือพรสวรรค ์(X =3.68 และ S.D.=0.586) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 2 การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร ของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

รวมการรับรู้การสนบัสนุน X  (S.D.) ความหมาย 

1) ดา้นความยติุธรรมในองคก์าร 3.47 0.782 ปานกลาง 

2) ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 3.66 0.773 มาก 

3) ดา้นสภาพการท างาน 3.49 0.792 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.688 ปานกลาง 
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จากตาราง พบว่าระดบัความคิดเห็นของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การของ กลุ่ม

ตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =3.54 และ S.D.=0.688) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า บุคลากรมีการรับรู้การสนบัสนุนขององค์การ ใน

ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (X =3.66 และ S.D.=0.773) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น

สภาพการท างาน (X =3.49 และ S.D.=0.792)โดยดา้นความยุติธรรมในองคก์าร(X =3.47 และ 

S.D.=0.782) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

ตารางท่ี 3 ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

รวมความผกูพนัต่อองคก์าร X  (S.D.) ความหมาย 

1) ดา้นความเช่ือมัน่ต่อเป้าหมายขององคก์าร 3.90 0.702 มาก 

2) ดา้นการทุ่มเทต่อการปฏิบติังานในองคก์าร 4.04 0.642 มาก 

3) ดา้นการคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร 3.79 0.732 มาก 

รวม 3.91 0.623 มาก 

 จากตาราง พบว่าระดบัความคิดเห็นของความผูกพนัต่อองค์การ ของกลุ่มตวัอย่าง มี

ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.91 และ S.D.=0.623) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า บุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์การ ในดา้นการทุ่มเทต่อการ

ปฏิบติังานในองคก์าร (X =4.04 และ S.D.=0.642) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อ

เป้าหมายขององคก์าร (X =3.90 และ S.D.=0.702) โดยดา้นการคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร (

X =3.79 และ S.D.=0.732) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
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ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

รวมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน X  (S.D.) ความหมาย 

1) ดา้นความรู้ความสามารถ 3.87 0.546 มาก 

2) ดา้นการปฏิบติังาน 3.89 0.576 มาก 

3) ดา้นการใชท้รัพยากร 3.75 0.591 มาก 

รวม 3.84 0.507 มาก 

จากตาราง พบว่าระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่ม

ตวัอย่าง มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X =3.84 และ S.D.=0.507) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในดา้นการ

ปฏิบติังาน(X =3.89 และ S.D.=0.576) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้ความสามารถ (X =3.87 

และ S.D.= 0.546) โดยดา้นการใชท้รัพยากร (X =3.75 และ S.D.=0.591) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

5.2 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตารางท่ี 5 ภูมิความรู้ความช านาญในตน การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร และความผกูพนั

ต่อองคก์าร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตวัพยากรณ์ b Beta t Sig. Tolerance   VIF 

ภูมิความรู้ความช านาญในตน 0.648 0.686 18.819 0.000* 1.000 1.000 

ค่าคงท่ี (a) = 1.444 R2 = 0.470                    * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตวัพยากรณ์ b Beta t Sig. Tolerance   VIF 

การรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร 0.306 0.416 9.127 0.000* 1.000 1.000 
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ค่าคงท่ี (a) = 2.754 R2 = 0.171                    * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตวัพยากรณ์ b Beta t Sig. Tolerance   VIF 

ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 0.495 0.609 15.308 0.000* 1.000 1.000 

ค่าคงท่ี (a) = 1.903 R2 = 0.369                     * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางพบว่า ดา้นภูมิความรู้ความช านาญในตนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มากกว่าด้านการรับรู้การ

สนบัสนุนขององคก์าร และปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร โดยตวัแปรทุกดา้นส่งผลเชิง

บวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และสามารถอธิบายความแปรปรวน ไดร้้อยละ 47.0, 

36.9 และ 17.1 ตามล าดบั ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 พบว่าอิทธิพลของปัจจยัดา้นภูมิความรู้ความช านาญในตน การรับรู้การสนบัสนุนของ

องค์การ และความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นภูมิ

ความรู้ความช านาญในตน (β=0.686) มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มากกว่าปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์การ 

(β=0.609) และปัจจยัดา้นการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์าร (β =0.416) ตามล าดบั 

 โดยท่ีด้านภูมิความรู้ความช านาญในตน ในด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านความสามารถ

เฉพาะตวัหรือพรสวรรค์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 46.9 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ วลัยาภรณ์  ทงัสุภูมิ (2553) ศึกษาเร่ือง การพฒันาทุนมนุษยข์องส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั ตามแนวทางการจดัการความรู้ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี สภาพปัจจุบนัการ

พฒันาทุนมนุษยข์องส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตามแนวทางการจดัการความรู้ พบว่าดา้น

การสร้างและแสวงหาความรู้ ปัจจยัดา้นการจดัการระบบความรู้ ปัจจยัดา้นการแบ่งปันความรู้ 
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ปัจจยัดา้นการใช้ความรู้ มีการด าเนินการในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนผลการปฏิบติั

ราชการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก็เช่นเดียวกนัมีความคิดเห็นต่อผลการด าเนินการอยู่

ในระดบัปานกลาง 

 ด้านการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ในด้านความยุติธรรมในองค์การ ด้านการ

สนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชา และด้านสภาพการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 16.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริยา  หอมกรุ่น (2549) ศึกษาเร่ืองการ

รับรู้การสนบัสนุนจากองค์การกบัความผกูพนัต่อองค์การ กรณีศึกษาบริษทัประกนัแห่งหน่ึง 

ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารในระดบัปานกลาง และในดา้น

ทั้ง 3 ด้านคือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความยุติธรรมในองค์การ ด้านการ

สนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาและดา้นสภาพการท างานอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั รวมทั้ง

งานวจิยัของ  เปรมจิตร คลา้ยเพช็ร์ (2548) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ความ

ยุติธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์การ และความตั้งใจลาออก ผลการวิจยัพบว่า การ

รับรู้การสนับสนุนจากองค์การทุกดา้นและโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนั

องคก์าร และมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจลาออก และงานวิจยัของ พณีพรรณ  วงคเ์ป็ง 

(2553) ศึกษาเร่ือง การรับรู้สนับสนุนจากองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษา

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบว่าพนกังานมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ

โดยรวมอยูใ่นระดบัสูงและในรายได ้ดา้นทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความยุติธรรมในองคก์าร ดา้นการ

สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัสูง และดา้นสภาพการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านการทุ่มเทต่อการปฏิบติังานในองค์การ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 40.4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กมลวรรณ  มัง่นุย้ (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานธนาคารกสิกรไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังาน ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคาร
กสิกรไทยท่ีปฏิบติังานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมแลว้พนกังานมีความผกูพนั
ต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก รวมทั้งงานวิจยัของประภสัสร  ศรีไสยา (2550) ศึกษาเร่ือง 

DP
U



657 

 

ผลกระทบของความผกูพนักบัองคก์ารของพนกังานต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษา 
บริษทั ทีโอที จ  ากัด (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ภาพพจน์ทางบวกกับความผูกพนักับ
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนักบัการท างานแต่อย่างใด และความผูกพนักบั
องคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างาน งานวิจยัของพณีพรรณ  วงคเ์ป็ง 
(2553) ศึกษาเร่ือง การรับรู้สนบัสนุนจากองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี พนกังานมีการรับรู้การสนบัสนุนจาก
องค์การโดยรวมอยู่ในระดบัสูงและในรายได้ ด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความยุติธรรมใน
องคก์าร ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัสูง และดา้นสภาพการท างานอยู่
ในระดบัปานกลาง 

 
สรุปไดด้งัน้ี จากผลการปัจจยัดา้นภูมิความรู้ความช านาญในตน ในดา้นความรู้ ดา้น

ทกัษะ ด้านความสามารถเฉพาะตวัหรือพรสวรรค์   ปัจจยัการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การ ในดา้นความยุติธรรมในองค์การ ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา และดา้น
สภาพการท างาน และปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นการทุ่มเทต่อการปฏิบติังาน
ในองคก์าร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ดงันั้นแลว้องค์การตอ้งให้ความส าคญัในทุกๆดา้น ผูบ้ริหารความมีความเอาใจ
ใส่บุคลากรเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติังานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ไม่วา่
จะเป็น การสร้างบรรยากาศในท่ีท างานให้ดูร่มร่ืน ความเป็นกันเอง สนับสนุนให้
ความกา้วหนา้ในสายงาน กระบวนการก าหนดดา้นผลตอบแทนตอ้งมีความยุติธรรม เป็น
มาตราฐานเดียวกนั เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีเป็นตวัท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานของ
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยขอเสนอแนะเพื่อให้องค์การน าไปประยุกต์ใช ้
ดงัต่อไปน้ีการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถเป็นแนวทางท่ีช่วยในการติดสินใจในการพฒันานโยบาย โดย
องค์การเน้นการพฒันาตนเองและฝึกฝนภูมิความรู้ความช านาญในตนของบุคลากรอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ และนอกจากการท่ีส่งเสริมให้มีการฝึกทกัษะและ
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วิเคราะห์ในการปฏิบติังานแลว้ ซ่ึงในปัจจุบนัข่าวสารทางส่ือต่างๆ ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์ 
วทิย ุหนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต หรือส่ืออ่ืนๆ นั้นลว้นยอ่มส่งผลต่อเพิ่มความรู้ของบุคลากร 
ศกัยภาพในการปฏิบติังานมากข้ึน ดงันั้นองค์การก็ควรสอดแทรกแนวคิดในการสนใจ
ข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ การพฒันาทกัษะต่างๆ นั้น ยอ่มส่งผลท่ีดีต่อตนเองเสมอและองคก์ร                                                                                
 นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้สนบัสนุนขององค์การ โดย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้แก่บุคลากร 
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อบุคลากร เช่น การให้ค  ายกย่องชมเชย 
การบญัชาอย่างจริงจงั ในการใช้กฏระเบียบต่อผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีไม่ดี โดยใช้เหตุผลต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งยุติธรรม หากสามารถปฏิบติัไดจ้ะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกดีต่อ
องคก์าร รวมทั้งควรค านึงถึงการส่งเสริมสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมไปกบั
การเพิ่มศกัยภาพของบุคลาการ จะช่วยใหบุ้คลากรปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น ส่งผล
ใหคุ้ณภาพงานมีออกมาดีบรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีตั้งไว ้ดงันั้นแลว้ผูบ้ริหารควร
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์าร 

ตลอดจน การสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพนัอนัดีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการปฏิบติังาน ท างานรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ได้
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยไม่ออกนอกลู่นอกทาง ทั้งการท่ีมีความ
สามคัคี การด าเนินงานท่ีไปในทิศทางสอดคล้องกันระหว่างบุคลากรกับเป้าหมายของ
องคก์าร ถือเป็นส่ิงท่ีท าใหบุ้คลากรยอมรับในเป้าหมายและนโยบายขององคก์าร ท าให้เกิด
การทุ่มเทท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองคก์ารอย่างเต็มความสามารถ และมีความภูมิใจท่ีไดเ้ขา้
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารดว้ย ซ่ึงจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคาร    
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมมาก
ข้ึน แลว้น าผลการวจิยัมาเปรียบเทียบกนั 

2. ควรเพิ่มตวัแปรตน้ให้มากข้ึน เช่น บรรยากาศในองค์การ วฒันธรรมในองค์การ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นต้น ตัวแปรเหล่าน้ีอาจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรธนาคารกสิกรไทย จ ากดั  (มหาชน) มากข้ึน 
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วยัรุ่นไทยในยุคการหลอมรวมส่ือ 
 

ลกัษมี  คงลาภ 
 

บทคัดย่อ 
จากงานวิจยัการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของวยัรุ่นต่างกลุ่ม

และการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อรายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์เพื่อบริการสาธารณะไทยพีบีเอส 
สะท้อนให้เห็นถึงภาพของวยัรุ่นกับส่ือในยุคการหลอมรวมส่ือ กล่าวคือ อินเทอร์เน็ต
กลายเป็นส่ิงส าคญัในชีวติท่ีขาดไม่ไดข้องวยัรุ่น วยัรุ่นส่วนใหญ่มกัจะเปิดรับส่ือมากกวา่ 1 
ส่ือในเวลาเดียวกนั โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเพื่อความบนัเทิงเป็นหลกัและมีดารา นกัร้อง 
หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีปรากฎทางส่ือเป็นตน้แบบ วยัรุ่นมีความเช่ือมัน่ในตนเองต่อการ
ตดัสินใจเลือกเปิดรับส่ือ บทบาทพ่อแม่ ผูป้กครองท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือของวยัรุ่นนบัวนัจะ
ลดนอ้ยลง ในปัจจุบนัวยัรุ่นสวม 2 บทบาทเป็นทั้งผูรั้บส่ือและผูผ้ลิตส่ือและตอ้งการพื้นท่ี
ส่ือเฉพาะกลุ่ม วยัรุ่นในยุคการหลอมรวมส่ือจึงเป็นส่ิงท่ีสังคมควรตระหนักและให้
ความส าคญัเพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลงัท่ีสร้างสรรคใ์นอนาคตต่อไป 
วยัรุ่น...วัยแห่งการเปลีย่นแปลง 

วยัรุ่น  คือวยัแห่งการกา้วสู่ความเปล่ียนแปลงของพฒันาการในทุกๆดา้น  ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จากวยัรุ่นจะกา้วสู่ความเป็นคนหนุ่มคนสาวซ่ึงกล่าวไดว้า่
คนกลุ่มน้ีจะเป็นผูก้  าหนดอนาคตของชาติ  พวกเขาจึงเป็นเสมือนความหวงัของสังคม   การ
ให้ความส าคญักบัการเติบโตของเด็ก วยัรุ่น และกลุ่มเยาวชนจึงเป็นประเด็นหลักของ
ประเทศชาติเพื่ อสร้างอนาคตท่ี เข้มแข็งย ั่งยืน  กระบวนการขัด เกลาทางสังคม 
(Socialization) จึงเป็นหน่ึงในการป้ันแต่งเยาวชนให้เป็นความหวงัท่ีสดใส  ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ     ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่น
ไปกวา่กนั    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  เม่ือโลกกา้วเขา้สู่การเปล่ียนแปลงท่ีไม่วา่ใครจะอยูท่ี่ไหน 
ความเป็นไปบนโลกใบน้ี “ไม่มีความลบั” และการบอกกล่าวต่อกนัเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ส่ือสารกนัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  ท าให้ “โลกของส่ือ” คืออีกส่ิงท่ีอยู่แวดลอ้มเด็กและเยาวชน  
จนเป็นเหมือนปัจจยัใกลชิ้ดท่ีมีความเท่าเทียมพอ่แม่ และครู   

กล่าวไดว้่า  ความเป็นวยัรุ่นนั้นเป็นช่วงระยะเวลาคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็ก
ต่อเน่ืองกบัความเป็นผูใ้หญ่ นบัเป็นเวลาหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต ถา้เด็กวยัรุ่นผูใ้ดไดด้ าเนิน

DP
U



663 
 

ชีวิตในช่วงเวลาน้ีผ่านพน้ไปอย่างราบร่ืน มีปัญหาซบัซ้อนไม่มากนกั เด็กวยัรุ่นผูน้ั้นย่อม
เขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่ดว้ยดี และมกัจดัการกบัชีวิตในวยัผูใ้หญ่ไดอ้ยา่งราบร่ืน แต่ถา้เป็นไป
ในทางตรงกันข้าม วยัน้ีจะเป็นวยัท่ีประสบความยุ่งยากมาก จนนักวิชาการในหลาย
ทศวรรษท่ีผา่นมาเรียกวา่เป็นวยัวิกฤต เช่น แอริคสัน (Erikson 1968) แสดงทศันะวา่วยัรุ่น
เป็นระยะเวลาท่ีมนุษยมี์ความสับสนทางจิตใจมากท่ีสุดยิง่กวา่วยัอ่ืนๆ  (ศรีเรือน แกว้กงัวาล 
2553:329) 
ส่ือเปลีย่นไป  อะไรก็เปลีย่นแปลง 
 การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ส่ือ (Media Landscapes) จากส่ือดั้งเดิม (Traditional 
Media) ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทศัน์ และส่ือภาพยนตร์ เป็นตน้ ท่ี
เคยเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสาร กลบักลายเป็นการหลอมรวมส่ือ (Media Convergence) 
ท าให้ไม่สามารถจ าแนกแยกส่ือได้ชัดเจน ระหว่างการให้บริการ โทรคมนาคม การ
แพร่กระจายเสียง และเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 ครรชิต มาลัยวงศ์  ได้อธิบายความหมายของการหลอมรวมส่ือ (Media  
Convergence) ว่าเป็นการหลอมรวมส่ือ ทั้งช่องทางส่ือ เน้ือหาส่ือและเทคโนยีในรูปแบบ
ต่างๆมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั โดยการหลอมรวมมีหลายรูปแบบ อาทิ การหลอมรวมของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม หรือการหลอมรวมทั้งโลกเขา้ไวด้้วยกัน ซ่ึง
ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัจากการหลอมรวมเทคโนโลยี ไดแ้ก่ สมาร์ทโฟน (Smart phone  ) ท่ี
เป็นทั้งโทรศพัทมื์อถือ  กลอ้งภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว เคร่ืองส่งข่าวสารสั้น เคร่ืองบนัทึก
ขอ้มูล และยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน (www.wu.ac.th /news/1803:
สืบคน้วนัท่ี 3 กนัยายน 2555) การหลอมรวมเทคโนโลยีท าให้เกิด ส่ือใหม่ (New Media )
ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มลัติมีเดีย ซ่ึงการหลอมรวมส่ืออาจจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในสังคม และส่งผลกระทบต่อเด็กและและเยาวชนท่ีพร้อมจะเปิดรับส่ือใหม่ๆ
อยูต่ลอดเวลา  
 จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2551 ของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ระบุวา่ในปัจจุบนัสังคมไทยเป็นสังคมท่ีส่ือเขา้มา
มีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างมากทั้งดา้นบวกและดา้นลบ มีผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิต
เปล่ียนแปลงไป ทั้งดา้นทศันคติ พฤติกรรม และวฒันธรรม ผูบ้ริโภคตอ้งรู้จกัเลือกในการ
บริโภคหรือการเสพส่ือ  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีส่ือเขา้มามีอิทธิพลได้
ง่ายเพราะยงัขาดวจิารณญาณในการเลือกบริโภคส่ือ ทั้งยงัเป็นวยัท่ีสามารถชกัจูงง่าย อยาก
ลอง ดังนั้ นผู ้เ ก่ียวข้องและสังคมจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับอิทธิพลของส่ือและ
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ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง   (www.social.nesdb.go.th:สืบค้นว ันท่ี  8 
กุมภาพนัธ์ 2555) 
ผลงานวจัิย : วยัรุ่นไทย..กบัส่ือสมัยใหม่ในวันนี้ 

ผูเ้ขียนไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมวยัรุ่นกบัการเปิดรับส่ือ 2เร่ือง คือการศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของวยัรุ่นต่างกลุ่มและการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
และความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนทาง
สถานีโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะไทยพีบีเอส การศึกษาทั้ ง 2เร่ืองเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group )  

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของวัยรุ่นต่างกลุ่ม เป็น
การศึกษากลุ่มวยัรุ่นเพศชายและหญิง อายุ 15-20 ปี ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ 8 คน ดว้ย
เกณฑท์างดา้นระบบการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวยัรุ่นท่ีศึกษาในระบบซ่ึงครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจระดบัดี
ถึงดีมาก คือวยัรุ่นอายุ 15-20 ปิ อยูก่บัพ่อแม่ ฐานะทางครอบครัวระดบัดีถึงดีมาก (รายได้
ครอบครัวเกิน 65,000 บาทต่อเดือน) เรียนหนงัสือมธัยมปลายท่ีศึกษาในระบบโรงเรียน 
หรือระดบัมหาวทิยาลยั 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวยัรุ่นท่ีศึกษาในระบบซ่ึงครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจระดบั
ปานกลางถึงต ่า อายุ 15-20 ปี อยู่กับพ่อแม่ ฐานะทางครอบครัวระดับปานกลางถึงต ่า 
(รายได้ครอบครัวต ่ากว่า 65,000 บาต่อเดือน) เรียนหนังสือมธัยมปลายท่ีศึกษาในระบบ
โรงเรียนหรือระดบัมหาวทิยาลยั 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวยัรุ่นท่ีศึกษานอกระบบซ่ึงไม่อยู่กบัครอบครัว ตอ้งท างานหา
เล้ียงชีพ   อายุ 15-20 ปีอยูโ่ดยล าพงั แยกตวัออกมาจากครอบครัว รายไดน้อ้ย ตอ้งท างาน
หาเล้ียงตนเอง เรียนการศึกษานอกโรงเรียน   

ส่วนการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ต่อรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์เพื่อบริการสาธารณะไทยพี
บีเอส   เป็นการศึกษากลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหวา่ง 12-22  ปี  กลุ่มละ 8 คน  จ  านวน 8 
กลุ่ม รวมเป็นเด็ก 64  คน โดยจ าแนกกลุ่มตามความสนใจท่ีแตกต่างกนัของวฒันธรรมกลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มเด็กเรียน เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ข้ึนไปใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเรียนและ
เรียนพิเศษ 

2. กลุ่มชอบเล่นเกม  กิจกรรมหลกัยามวา่ง  คือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
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3. กลุ่มเด็กสองลอ้รักความเร็ว กิจกรรมท่ีชอบคือการข่ีมอเตอร์ไซค ์หรือนัง่ซอ้น
มอเตอร์ไซคต์อนกลางคืน 

4. กลุ่ม K-POP  ช่ืนชอบวฒันธรรมเกาหลี ชอบดูภาพยนตร์ ฟังเพลง แต่งตวัตาม
แฟชัน่เกาหลี 

5. กลุ่มเด็กเท่ียวกลางคืน  ไม่ค่อยสนใจในเร่ืองเรียน ชอบเท่ียวกบัเพื่อน เช่นดู
หนงั เดินชอ้ปป้ิง เท่ียวกลางคืน  

6. กลุ่มเด็กจิตอาสา  กิจกรรมยามวา่งคือการสละเวลาช่วยเหลือสังคม 
7. กลุ่มเด็กเพศทางเลือก มีรสนิยมชอบเพศเดียวกนั 
8. กลุ่มเด็กสนใจไอที  สนใจติดตามและใหค้วามส าคญัในเร่ืองเทคโนโลยกีาร

ส่ือสารท่ีทนัสมยั                  
ผลการวจิยัจากงานวจิยัทั้งสองเร่ืองพบวา่มีประเด็นท่ีสะทอ้นภาพของวยัรุ่น

ไทยในยคุการหลอมรวมส่ือท่ีน่าสนใจหลายประเด็น ดงัน้ี 
1.  ส่ืออนิเทอร์เน็ตกลายเป็นส่ิงส าคัญในชีวติทีข่าดไม่ได้ของวยัรุ่น  

ไม่วา่กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีความแตกต่างทางดา้นระบบการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  
และ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว     หรือกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีความสนใจทางวฒันธรรม
ต่างกัน   ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือคล้ายคลึงกัน กล่าวคือจะเปิดรับส่ือ
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  เวบ็ไซตท่ี์นิยมเขา้มากท่ีสุด คือ Face book และYou tube ส่ือท่ี
เปิดรับมากเป็นอนัดบัสองคือ โทรทศัน์  อนัดบั 3  คือส่ือนิตยสาร  หนังสือพิมพ์ และ
วทิยกุระจายเสียง 

ผูร่้วมสนทนาบางคนอธิบายความส าคญัของอินเทอร์เน็ตว่า “เป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิต” บางคนบอกว่า “เป็นปัจจัยท่ีห้าท่ีหกเลยหละ” วยัรุ่นใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย  เช่น แชตหาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต  การสร้าง
เครือข่ายสังคม ติดตามข่าวสาร   ดูหนงั ฟังเพลง  เล่นเกม  เหตุผลท่ีส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ
ท่ีมีการขยายตัวและก าลังมีบทบาทต่อสังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เน่ืองจากส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย มีอิสระในการใช้ สามารถเลือกเร่ืองท่ีสนใจ 
รวมทั้งมีการพฒันาระบบเพื่อตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว   ดงัท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาบาง
คนกล่าววา่ 
               “กว้างขวาง ท าอะไรได้หลายอย่าง ทุกอย่างอยู่ในเนต็”  

“ใครไม่มีเนต็เชยแล้ว”  
“เล่นเนต็จากมือถือตลอด  ตอนเรียนกแ็อบๆครู” 
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2.  วยัรุ่นส่วนใหญ่มักจะเปิดรับส่ือมากกว่า 1 ส่ือในเวลาเดียวกนั  
พบวา่วยัรุ่นส่วนใหญ่เล่นอินเทอร์เน็ตไปดูโทรทศัน์ไป   ฟังวิทยุพร้อมกบัเล่น

เกม  เป็นตน้ “เปิดทีวีไป แต่เล่นเน็ตไปด้วย เรียกว่าตลอดเวลาเลย”ซ่ึงในเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้ง
สมาธิในการท าส่ิงต่างๆ  จึงพบว่า เด็กรุ่นใหม่จะมีพฤติกรรม “จบัจด”  ท าอะไรไม่ส าเร็จ  
ขาดสมาธิ  ขาดความอดทนในการท าส่ิงต่างๆ รวมไปถึงการเรียน  และการท างาน  ซ่ึงหาก
วยัรุ่นเติบโตเป็นผูใ้หญ่และติดพฤติกรรมเหล่าน้ีไปจนโต ก็จะมีผลต่อการท างานในอนาคต   
3.  วยัรุ่นใช้ประโยชน์จากส่ือเพือ่ความบันเทงิเป็นหลกั   

พบวยัรุ่นส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อดูคลิป ฟังเพลง เล่นเกม  ดูรายการเพลง 
ทางเคเบิลทีว ี ดูภาพยนตร์ตลก แนวสนุกสนาน เป็นตน้ ดงัเช่นผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนหน่ึงให้
นิยามเน้ือหารายการท่ีวยัรุ่นตอ้งการดู วา่ “สนุกเฮฮา สาระไม่เยอะ” เหตุผลท่ีวยัรุ่นเปิดรับ
ส่ือเพื่อความบนัเทิงเพราะตอ้งการผอ่นคลาย หลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง  “เรียนก็
หนักแล้ว ปวดหัว  ต้องมีเร่ืองข าๆบ้าง”  Jefferey Jensen Arnet  (1995) อธิบายวา่ความ
บนัเทิงเป็น 1 ใน 5 ท่ีเป็นประโยชน์จากการเปิดรับส่ือของวยัรุ่น วยัรุ่นเหมือนกบัผูใ้หญ่ท่ี
ใช้ส่ือเพื่อความบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่  เปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงในการใช้เวลาว่างท่ี
สนุกสนานของพวกเขา 
4.วยัรุ่นทุกกลุ่ม มีดารา นักร้อง หรือบุคคลทีม่ีช่ือเสียงทีป่รากฎทางส่ือเป็นต้นแบบ   

วยัรุ่นจะช่ืนชอบนกัร้อง ดารา ถึงขนาดท่ีเรียกไดว้่า “คลัง่ไคล”้   ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อวยัรุ่นในดา้นการคน้หาตวัเอง  นกัวิชาการทางดา้นจิตวิทยา 
มองบทบาทของส่ือวา่มีอิทธิพลต่อการคน้หาตนเองของวยัรุ่น หากส่ือน าเสนอเน้ือหาท่ีไม่
เหมาะสมอาจส่งผลเสียกบัวยัรุ่นได ้ กล่าวคือ ส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์  
หนงัสือการ์ตูน เป็นตน้ มีบทบาทและอิทธิพลต่อการคน้หาตนและพบตนของเด็กเป็นอยา่ง
ยิ่ง ข่าวสารจากส่ือมวลชนบางลกัษณะไม่เหมาะสมกบัการ “สร้างตน” และ “การคน้หา
ตน”เน่ืองจากส่ือมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายไปในวงกวา้งส าหรับคนทุกชั้นทุกวยั 
เด็กวยัรุ่นจึงไดรั้บทราบและซึมซบัองคป์ระกอบในการสร้างตนและคน้หาตนในแง่มุมซ่ึง
ไม่เหมาะสมตามวยัของตนเขา้ไปดว้ย   
5.  วยัรุ่นมีความเช่ือมั่นในตนเองต่อการตัดสินใจเลอืกเปิดรับส่ือ   

ในการเลือกเปิดรับส่ือพบว่าวยัรุ่นมีความมัน่ใจว่าพวกเขาสามารถแยกแยะ 
วิเคราะห์ได้ว่า เน้ือหาอะไรท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมส าหรับพวกเขา  วยัรุ่นมองว่า  
พวกเขามีวฒิุภาวะพอท่ีจะเลือกรับรู้ส่ือ   จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีผูป้กครองจะระแวดระวงัภยั
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จากส่ือหรือตอ้งกลัน่กรองขอ้มูลให้พวกเขา   ดงันั้น  การเซ็นเซอร์จากผูผ้ลิตส่ือ   และการ
บล็อกเวบ็ไซตเ์ป็นส่ิงท่ีพวกเขาไม่เห็นดว้ย 

ส่ือทั้งหลายท่ีเด็กติดตามไม่มีความน่ากลวัแต่อยา่งใด  ทุกคนมองวา่ อยูท่ี่แต่ละ
คนมากกว่า “อยู่ ท่ีคน อยู่ ท่ีใจ”  “กลัวไวรัสมากกว่า”  ผูใ้หญ่ไม่ควรคิดว่าจะเป็นโทษกบั
เด็ก 

ส าหรับประเด็นเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม  เด็กๆกล่าววา่  ไม่ควรปิดกั้น  ควรให้
เรียนรู้กนัเอง  “ย่ิงบลอ็ก ย่ิงย”ุ 

เด็กวยัรุ่นบางคนแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง  ยืนยนัการท าอะไรดว้ย
ตนเอง “ชีวิตส่วนตัว  ตัวเราตัดสินใจ”  

และยงัมีความเห็นว่า ไม่มีประโยชน์ท่ีจะปิด หรือบงัคบัไม่ให้รู้  “ยังไงกห็าดู
กันจนได้” “ปิดตรงนั้น ก็เปิดตรงนี ้ถ้าอยากรู้ เด๋ียวก็หาดูได้ไม่ยาก” “ทุกคนต้องเรียนรู้
การแยกแยะเอง”  
6.  บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครองทีม่ีต่อการเปิดรับส่ือของวัยรุ่นนับวนัจะลดน้อยลง 

เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่  มีความเป็นตวัของตวัเองสูง  ยิ่งเร่ืองการเปิดรับส่ือ พวก
เขาตอ้งการชีวิตอิสระ  “พ่อแม่อย่ามายุ่ง  เวลาดูเน็ต”  “ไม่ชอบให้พ่อแม่มายุ่ง”  เด็กๆ
ตอ้งการความเป็นส่วนตวั  ทุกอยา่งอยากตดัสินใจเอง “พ่อแม่ เล่นเนต็ไม่เป็น”   

ขณะเดียวกับ  บางคนต้องการให้พ่อแม่ใช้คอมพิวเตอร์และส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ตได ้

“พ่อแม่ควรใช้คอมให้เป็น จะได้สอนลูก”   
“พ่อแม่ควรใช้คอม จะได้รู้ว่าโลกไปถึงไหนแล้ว” 
การท่ีพ่อแม่จะเข้าถึงใจของลูกได้  ก็ควรศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิด

ประโยชน์กับตนเองและบุตรหลาน  เช่น ร่วมกันหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  หาข้อมูล
เก่ียวกบัการป้องกนัการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้   

ขณะท่ีในต่างประเทศตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทของผูป้กครองในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้งสนใจลูกในการใชค้อมพิวเตอร์ ดงัเช่น McClatchy (2009) เขียนใน 
Tribune Business News วา่ การท่ีรู้วา่เด็กก าลงัท าอะไรหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึง
ของการเป็นผูป้กครองท่ีดีในยคุศตวรรษท่ี21 

 “Knowing what children are doing on the computer is part of being good 
parents in the 21 st. century.”  
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7.วยัรุ่นสวม 2 บทบาทเป็นทั้งผู้รับส่ือและผู้ผลติส่ือ  
วยัรุ่นใชเ้ครือข่ายทางสังคมเช่น Facebook และ Myspace เพื่อส่งและรับขอ้มูล

รวมถึงแบ่งปันรูป วิดีโอ และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ วยัรุ่นชอบใชก้ารแชท (Chat) เพื่อส่ือสาร
เร่ืองท่ีมีความส าคญักบัเพื่อน ใช้บล็อกในการแสดงความคิดเห็นและส ารวจความคิดเห็น
ของคนอ่ืน วยัรุ่นหลายคนใช้กลอ้ง โทรศพัท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ถ่ายภาพหรือจดัท า
วิดีโอเผยแพร่ทาง You Tube   สร้างสรรคเ์น้ือหาและส่งขอ้มูลท่ีตนตอ้งการไปยงัคนอ่ืนๆ    
ทั้งยงัมีเสรีภาพสูงในการก าหนดเน้ือหาและรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากส่ือ 
8. วยัรุ่นต้องการพืน้ทีส่ื่อเฉพาะกลุ่ม  

จากการสนทนากลุ่มพบวา่วยัรุ่นตอ้งการอิสระในการเลือกเปิดรับส่ือ โดยเลือก
เปิดรับเน้ือหาส่ือเฉพาะท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองและกลุ่ม ดงัเช่นวยัรุ่น
อยากใหมี้ช่องวยัทีน ท่ีเป็นช่องส าหรับวยัรุ่นโดยเฉพาะ วยัรุ่นฟังรายการวทิยนุอ้ยลง หนัมา
ฟังเพลงท่ีตนเองเลือกโหลดจากอินเทอร์เน็ต วยัรุ่นชอบดูภาพยนตร์แนววยัรุ่น  วยัรุ่นใช้
ช่องทางการส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อส่ือสารกบัเพื่อนและสร้างสังคมกลุ่ม  การท่ีส่ือ
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นกลุ่มผู ้รับสารท่ีเป็นผู ้รับสารทั่วไป  (Mass Audience) เพื่อหวัง
ผลตอบแทนทางดา้นรายไดจ้ากการโฆษณา อาจส่งผลให้วยัรุ่นไทยตอ้งแสวงหาพื้นท่ีส่ือ
ของตนเองอย่างลองผิด ลองถูก    Douglas   Dunn (2007:3)   อธิบายถึงลกัษณะส่ือใน
สหรัฐอเมริกาว่าพื้นท่ีส่ือส าหรับกลุ่มผูรั้บสารทัว่ไปส่วนใหญ่ได้ปรับเปล่ียนเป็นส่ือท่ี
ตอบสนองตามความตอ้งการเฉพาะกลุ่มช่วงอายมุากข้ึน   

ด้วยความมุ่งมั่น  สร้างสรรค์ส่ิงดีๆ 
เม่ือเด็กกบัส่ือคือส่ิงท่ีหลอมรวมกนั    ท าอยา่งไรให้เส้นทางทั้งสองท่ีบรรจบ

กนัน้ี เป็นเส้นทางท่ีสดใส  ดงันั้น  การร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีๆให้เกิดข้ึนกบัเด็กวยัรุ่น  จึงมี
แนวทางดงัน้ี 

1.  ควรมีการรณรงค์สร้างรูปแบบการใช้ชีวิตของว ัย รุ่นท่ีมีกิจกรรม
หลากหลายมากข้ึน  เพื่อใหพ้น้จาก “การเสพติดส่ือ”  ท่ีนบัวนัจะยิง่รุนแรงมากข้ึน  เช่น  จิต
อาสา  การช่วยเหลือสาธารณประโยชน์  การออกก าลงั   การเรียนรู้นอกบา้น  กิจกรรม
ธรรมะ การมีกิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว  การช่วยเหลืองานท่ีบา้น ชุมชน และสังคม เด็ก
ส่วนใหญ่ละเลยการท างานบา้น  การช่วยเหลืองานท่ีบา้น  ยกเวน้เด็กท่ีท างานหาเล้ียงชีพ
เอง   การเสพติดส่ือมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยท่ี์มีรูปแบบเปล่ียนไป  กล่าวคือ  
การส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (Face to face communication) นอ้ยลง  คนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตใน

DP
U



669 
 

สังคมจะสร้างกรอบความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบโลกออนไลน์มากข้ึน  สามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัคนแปลกหน้าและคนคุน้เคยด้วยการใช้น้ิวสัมผสัผ่านโลกอินเทอร์เน็ต
อย่างไม่เคอะเขิน  กลายเป็นการส่ือสารอีกรูปแบบท่ีเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั  ทั้งน้ี  ไม่มี
ใครค านึงถึงผลลบท่ีจะตามมา  เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาดา้นสมาธิในการท างานและการ
เรียน  รวมไปถึงค่าใชจ่้ายแอบแฝงท่ีเพิ่มข้ึนโดยไม่มีใครนึกถึง    

2.  ควรผลักดันหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการเท่าทนัส่ือให้จริงจงัทั้ งในทุก
ระดบัชั้นและใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม  ดงัท่ี วทิยากร เชียงกลู (2552:118) มองวา่ในปัจจุบนั
มีค่านิยมสนบัสนุนให้เด็กและวยัรุ่นใช้คอมพิวเตอร์ โดยยงัไม่ไดต้ระหนกัถึงผลดีผลเสีย
ของเทคโนโลยีเพียงพอ และย ังไม่ได้เตรียมเด็กและวยัรุ่นให้พร้อมส าหรับการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเสียก่อน ส าหรับผูป้กครองท่ีควรให้ความสนใจในการใช้
คอมพิวเตอร์   สังคมไทยยงัขาดการเรียนรู้เร่ืองการเท่าทนัส่ือ (Media Literacy)  ทั้งในส่วน
ผูป้กครองและเด็ก  เพราะยงัขาดความตระหนกัในเร่ืองพิษภยัของส่ือท่ีไม่ไดเ้ห็นผลลบใน
ระยะสั้น   ดงันั้น  ควรมีการผลกัดนัการเรียนรู้เพื่อการเท่าทนัส่ือให้อยูใ่นบทเรียนของทุก
ระดบัชั้น  และมีการน าหลกัสูตรให้เขา้ถึงบา้น หรือให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ดว้ย 

3.  ควรมีหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการก ากับดูแลเน้ือหาส่ือในยุคการ
หลอมรวมส่ือท่ีน าเสนอทางสาธารณะ เพื่อให้มีการตรวจสอบเน้ือหา รูปแบบการน าเสนอ
อยา่งจริงจงั  โดยใหมี้การใหร้างวลัและสนบัสนุนส่ือท่ีดี   มีการลงโทษส่ือเป็นพิษภยั   เพื่อ
สร้างวฒันธรรม  กล่อมเกลาพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเยาวชนคนรุ่นใหม ่

4.  ควรใช้ความบันเทิงเป็นส่ือน าในการเสริมสาระ หรือเสริมคุณธรรม
ให้กบัเด็กวยัรุ่น  ผูท่ี้ท  างานกบัเด็ก   หรือผูท่ี้วางแผนส่ือส าหรับเด็ก  ควรใช้ช่องทางแห่ง
ความบนัเทิงท่ีทุกคนช่ืนชอบเป็นประโยชน์ในการพฒันาเด็ก   เน่ืองจากเด็กวยัรุ่นมกัจะมี
การเข้าถึงส่ือท่ีมีความสนุกสนาน  ดังนั้ น  การเรียนรู้เ ร่ืองราวของชีวิต พฤติกรรม 
วฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเด็ก  ควรแทรกเร่ืองราวสาระท่ีมีความ
สนุกสนานผ่านความช่ืนชอบของเด็ก  รวมไปถึง  การใช้ตน้แบบท่ีเด็กชอบ เช่น ดารา 
นักร้อง นักแสดงท่ีเด็กๆช่ืนชม เป็นตัวอย่างท่ีดีในการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็ก  คนดงัท่ีเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีควรได้รับการประณามหรือต่อตา้น 
เพื่อใหเ้ด็กไดเ้ห็นตวัอยา่งของการท าความดี ท่ีน่ายกยอ่ง อนัจะเป็นแบบอยา่งของตนเองใน
อนาคตต่อไป 
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5. รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนไปของเด็กวยัรุ่น ท าให้การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
วยัรุ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะขยายพื้นท่ีส่ือสมยัใหม่ท่ีเด็กมีความสนใจในการแทรก
ความรู้ สาระ การด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมในเส้นทางท่ีเขาจะเติบโตต่อไปเพื่ออนาคตของ
สังคม   
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เครือข่ายการส่ือสารกบัการพัฒนาชุมชน  กรณศึีกษาตลาดน า้อมัพวา   
จังหวดัสมุทรสงคราม 

 
สิญาทพิย์ เพีย้นพตัร์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1.ศึกษาลกัษณะเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ า     
อมัพวา  2. ศึกษารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา     
3. ศึกษาบทบาทของเครือข่ายการส่ือสารต่อการพฒันาตลาดน ้าอมัพวา  ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สมาชิกในเครือข่ายประกอบดว้ย   แกนน าหลกั   กลุ่มแกนน า  กลุ่มสมาชิก    
และกลุ่มพนัธมิตร  โดยจุดเร่ิมของเครือข่ายฯ เกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในชุมชน
ตลาด   อมัพวาซบเซา คนไม่มีอาชีพ  ไม่มีรายได้  แกนน าหลกั ร้อยโทพชัโรดม อุณ
สุวรรณ   จึงมีความคิดท่ีจะพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาให้กลบัฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ัง  โดยพบว่า
พฒันาการของเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ 1. ระยะตระหนกั
ถึงปัญหาและรวมกลุ่ม   2. ระยะขยายเครือข่าย  และ  3. ระยะเจริญเติบโต   

2.  เครือข่ายฯ มีวธีิการส่ือสารเพื่อรวมกลุ่มและขยายเครือข่ายแตกต่างกนัไปในแต่
ละระยะของพฒันาการ  โดยพบว่ามีรูปแบบส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการ  ไดแ้ก่  การเปิดเวทีสาธารณ  จดหมาย  ประชุม  โทรศพัท์  และการส่ือสารแบบ
บุคคลต่อบุคคล  โดยประเด็นในการส่ือสาร  ไดแ้ก่  ธงของเมือง  ศกัยภาพของชุมชน  และ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  เป็นตน้ 

3.  บทบาทของเครือข่ายการส่ือสารมีผลต่อการพัฒนาชุมชนในหลายด้าน  
กล่าวคือ    ท าใหว้เิคราะห์ปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  สามารถวาง
แนวทางพฒันาชุมชนไดส้อดคลอ้งกบัชุมชน   ก่อให้เกิดความร่วมมือ  การแลกเปล่ียน
เรียนรู้  และสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน   อีกทั้งยงัสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
และรวดเร็วแก่สมาชิกทุกกลุ่มในเครือข่าย 
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บทน า 
ในอดีตเมืองอัมพวาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน ้ าท่ีส าคัญของจังหวัด

สมุทรสงคราม มีตลาดน ้ าขนาดใหญ่และชุมชนริมน ้ าท่ีเป็นศูนยก์ลางดา้นพาณิชยกรรม  
จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2526  รัฐบาลมีนโยบายตัดถนนทั่วประเทศ   ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจากชุมชนริมน ้ าไปสู่ชุมชนบนบกมากข้ึน  โดยเฉพาะตลาดน ้ าคลองอมัพวามี
การเปล่ียนแปลงอย่างมาก  บริเวณร้านค้าริมน ้ าซ่ึงเม่ือก่อนเคยคึกคักกลับเงียบเหงา   
เศรษฐกิจเร่ิมซบเซาขาดลกัษณะความเป็นชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีวิถีชีวิตและ
กิจกรรมริมน ้ าแต่เดิม  ด้วยเหตุน้ีนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอมัพวา  ร้อยโทพชัโรดม  
อุณสุวรรณ  มีโครงการท่ีจะฟ้ืนฟูตลาดน ้าอมัพวาอีกคร้ังหน่ึง  เพื่ออนุรักษค์วามเป็นอยูข่อง
ชุมชนริมน ้ าซ่ึงในปัจจุบนัหาดูไดย้ากให้สืบทอดตลอดไปโดยใชช่ื้อวา่ ตตลาดน ้ ายามเยน็ต  
โดยจะเห็นไดว้่าภายหลงัจากฟ้ืนฟูตลาดน ้ าอมัพวา   ปัจจุบนัน้ีเป็นตลาดน ้ าท่ีไดรั้บความ
นิยม  ผูค้นต่างหลัง่ไหลแวะเวียนไปเท่ียว  ส่ือต่างๆ ไดใ้ห้ความส าคญัจนมีผูก้ล่าวขวญักนั
มากมาย   
 จากกระแสท่ีประชาชนให้ความสนใจตลาดน ้ าอมัพวาเป็นจ านวนมากนั้น  แสดง
ให้เห็นถึงศกัยภาพในการส่ือสารของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอมัพวา  และประธาน
ชุมชนท่ีสามารถโนม้น้าวใจให้คนในชุมชนออกมาให้ความร่วมมือ  และมีส่วนร่วมท าให้
ตลาดน ้ า     อมัพวากลบัมามีชีวิตอีกคร้ังหน่ึง  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ขอ้มูลในเชิงลึกเก่ียวกับลักษณะของเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  รูปแบบการ
ส่ือสารเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  และบทบาทของเครือข่าย
การส่ือสารต่อการพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  เพื่อน าผลการวิจยัท่ีได้สามารถน าไปใช้เพื่อ
พฒันาชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้าอมัพวา 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ า    

อมัพวา 
3. เพื่อศึกษาบทบาทของเครือข่ายการส่ือสารต่อการพฒันาตลาดน ้าอมัพวา 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ไดด้ าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ 1. แกนน าหลกั  2.กลุ่มแกนน าและ
สมาชิก  และ  3. พนัธมิตรของเครือข่าย  รวมทั้งส้ิน  28 คน     
 
ผลการวจัิย 
1. ลกัษณะเครือข่ายเพือ่พฒันาตลาดน า้อมัพวา 

เครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  ประกอบดว้ยสมาชิกกลุ่มหลกัๆ  8 กลุ่ม คือ  
แกนน าหลกั  ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอมัพวา  กลุ่มแกนน าและกลุ่มสมาชิก  
ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลอมัพวา  ชุมชนตลาดอมัพวา  ชุมชนวดัอมัพวนั  ชุมชนคลอง
อมัพวา  ชุมชนบางกะพอ้ม 2  ชมรมหาบเร่แผงลอย   ส่วนกลุ่มพนัธมิตร  ไดแ้ก่  ชมรม
โฮมสเตย ์    โดยจุดเร่ิมของเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจของคนในชุมชนซบเซาลงเพราะตลาดอมัพวาตายมานานกวา่ 30  ปี  คนในชุมชน
บางส่วนไม่มีอาชีพ  ไม่มีรายได ้ จนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 แกนน าหลกั ร้อยโท
พชัโรดม อุณสุวรรณ   ไดรั้บเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอมัพวา  ท่านมี
ความคิดท่ีจะพฒันาตลาดน ้าอมัพวาใหก้ลบัฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ัง  จึงไดมี้การจดัประชุมร่วมกบั
ประธานและกรรมการชุมชน   และเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนใน
ชุมชน  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมของการรวมกลุ่มและขยายเป็นเครือข่ายเพื่อพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  
โดยพบวา่พฒันาการของเครือข่าย  แบ่งเป็น  3  ระยะ  คือ  1. ระยะตระหนกัถึงปัญหาและ
รวมกลุ่ม  2. ระยะขยายเครือข่าย  และ  3. ระยะเจริญเติบโต 
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2. วธีิการส่ือสารเพือ่รวมกลุ่มและขยายเครือข่ายเพือ่พฒันาตลาดน า้อมัพวา 

 
ภาพท่ี 1 : แสดงการส่ือสารเพื่อรวมกลุ่มและขยายเครือข่าย 

จากภาพท่ี 1  เป็นรูปแบบการส่ือสารเพื่อรวมกลุ่มและขยายเครือข่าย  ซ่ึงพบว่ามี
วิธีการส่ือสารไม่แตกต่างกันในแต่ละระยะของพฒันาการ  กล่าวคือ  ขั้นที่ 1  เป็นการ
ส่ือสารระหว่างแกนน าหลกัและกลุ่มแกนน า  ส่วนขั้นที ่2  เป็นการกระจายข่าวสารจากแกน
น าหลักไปยังคนในชุมชน   แต่ทวา่วิธีการส่ือสารนั้นมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละระยะ
ของพฒันาการ  ดงัน้ี  ระยะที่ 1 ตระหนักถึงปัญหาและเกิดการรวมกลุ่ม   เป็นช่วงรวบรวม
ขอ้มูลและสร้างกระแสความสนใจ  วิธีการส่ือสารท่ีใชคื้อ 1.  เปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น และ 2. การส่ือสารแบบบุคคลต่อบุคคล   เพื่อลดขั้นตอนการส่ือสารให้สั้นลง  
และโนม้นา้วใจให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการพฒันาตลาดน ้ าเพิ่มมากข้ึน  ระยะที่  2  
ขยายเครือข่าย  ระยะน้ีนายกเทศมนตรีฯ พยายามส่ือแนวคิดการพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาให้
ขยายวงกวา้งมากข้ึน  มีการใช้การส่ือสาร  ดงัน้ี  1.  การประชุม   เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มแกน
น ามีโอกาสมาพบปะ แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาตลาดน ้ าในชุมชนตนเอง   2.  
การส่ือสารแบบบุคคลต่อบุคคล  โดยแกนน าพูดคุยและเชิญชวนคนในชุมชนให้ออกมา
ช่วยกนัขายของเพิ่มมากข้ึน  และ  3. การสร้างตน้แบบท่ีดี    โดยนายกเทศมนตรีฯ จดัตลาด
น ้าข้ึนมาเป็นแบบอยา่งใหค้นในชุมชนเห็น  โดยการจา้งเรือมาขายของในคลองอมัพวา  ซ่ึง
การสร้างตน้แบบน้ีท าเพื่อส่ือสารใหค้นในชุมชนเห็นและใหมี้ความเช่ือมัน่วา่ตลาดน ้า 
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อมัพวาสามารถพฒันาข้ึนมาไดจ้ริง  ระยะที่  3  เจริญเติบโต  เครือข่ายฯ มีจ านวนสมาชิก
เพิ่มมากข้ึน  ดงันั้นการส่ือสารในระยะน้ีจึงใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการในเครือข่าย
เป็นหลกั  โดยวธีิการส่ือสารท่ีใช ้ คือ  การประชุม   และยงัคงใชก้ารส่ือสารแบบบุคคลต่อ
บุคคล  เพื่อแจง้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากวิธีการส่ือสารแลว้  ประเด็นการส่ือสาร  ก็มีความส าคญั  โดยพบว่าใน
ระยะท่ี 1  การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายมีความส าคญัมาก  เพราะตอ้งท าให้คนทุกกลุ่ม
ตระหนักถึงความส าคัญว่า  “ท าไมต้องพัฒนาให้ตลาดน ้ าอัมพวาให้เกิดข้ึน”  โดย
นายกเทศมนตรีฯ ใช้ประเด็นเร่ือง   ธงของเมือง  เป็นหลกั  เพื่อส่ือให้เห็นวา่ส่ิงท่ีท า  “ท า
เพื่อคนอมัพวา  ท าเพื่อเมืองน้ีไม่ใช่ท าเพื่อนายกฯ”   ต่อมาในระยะท่ี 2   ไดใ้ชป้ระเด็นการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายมากข้ึนเพื่อขยายเครือข่าย  เช่น   ตลาดน ้าเป็นของคนอัมพวา  เพื่อให้
คนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และเกิดแรงผลกัดนัท่ีจะพฒันาให้ดีข้ึน  ศักยภาพ
ของชุมชน  ความเจริญเติบโตของชุมชน และ ประโยชน์ที่ได้รับ   และในระยะท่ี 3  
ประเด็นการส่ือสารมุ่งเนน้ไปท่ีการท าใหก้ลุ่มแกนน าและกลุ่มสมาชิกมีความรู้  ความเขา้ใจ
ในเร่ืองการดูแลรักษาตลาดน ้ าอมัพวาให้มีความย ัง่ยืนต่อไป โดยประเด็นการส่ือสารท่ี
ส าคญัคือ    กระบวนการจัดการความรู้  โดยนายกฯ พยายามสร้างองคค์วามรู้ในการบริหาร
จดัการตลาดน ้ าอมัพวา  เพื่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ สามารถพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาต่อไป
ถึงแมว้า่ท่านจะไม่ไดเ้ป็นนายกฯ แลว้ 
3.  บทบาทของเครือข่ายการส่ือสารต่อการพฒันาตลาดน า้อมัพวา 

เครือข่ายการส่ือสารท าใหส้มาชิกกลุ่มต่างๆ ในเครือข่าย  ซ่ึงมีอยูห่ลายกลุ่ม  หลาย
อาชีพ ไดม้ารวมกลุ่มกนัเพื่อแสดงความคิดเห็น  พูดคุย   สามารถสะทอ้นถึงปัญหาท่ีก าลงั
เผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงตรงจุดน้ีท าให้เห็นบทบาทท่ีส าคญัของเครือข่ายการส่ือสารว่า  
1. ท าให้ชุมชนทราบและวเิคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  และน าไปสู่
การวางกลยุทธ์เพื่อการพฒันาไดถู้กตอ้งและเหมาะสม   อีกทั้งยงัสามารถ   2.  จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น  เน่ืองจากเครือข่ายการส่ือสารท าให้สมาชิกกลุ่มต่างๆได้
ใช้การส่ือสารช่วยกนัวิเคราะห์  เสนอแนวความคิด  พิจารณาว่าปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งรีบ
แกไ้ขตามล าดบัก่อนหลงั  หรือเป็นปัญหาท่ีกระทบกบัคนจ านวนมากคือปัญหาอะไร   3. 
สามารถวางแนวทางการพฒันาชุมชนได้ถูกต้องและสอดคล้องกับชุมชน  ซ่ึงการพฒันานั้น
ตอ้งพฒันาในทิศทางท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ  ไม่ใช่พฒันาในส่ิงท่ีผูน้ าชุมชนอยากจะท า   
ดงันั้นเครือข่ายการส่ือสารท าให้รู้กระบวนการคิดของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร  
และสามารถน าขอ้มูลมาวางแนวทางการพฒันาไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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ของชุมชน 4. ก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  จากการ
ท่ีชุมชนมีการส่ือสารท่ีโยงใยกนัเป็นเครือข่าย  และไดเ้ลือกวิธีการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของชุมชน  ท าให้สมาชิกไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  ซ่ึงส่งผลต่อความรู้สึกดา้น
จิตใจท่ีไดท้ราบวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา  ดงันั้นเม่ือ
มีกิจกรรมต่างๆ จะท าให้สมาชิกให้ความร่วมมือและอยากท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาเพิ่มมากข้ึน  5. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น ามาซ่ึงการแก้ปัญหาในชุมชน  
เครือข่ายการส่ือสารมีบทบาทใหส้มาชิกกลุ่มต่างๆ ไดน้ าขอ้มูลข่าวสาร  เหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนมาแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  หรือกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนเครือข่ายการส่ือสารท าให้
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้เขา้มารับรู้ปัญหาร่วมกนั  ไดม้าร่วมกนัเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา  และท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน   
 
อภิปรายผลการวจัิย 
บทบาทการพฒันาของแกนน าหลกั   

แกนน าหลกั ร้อยโท  พชัโรดม  อุณสุวรรณ  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอมัพวา  
ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา    มีบทบาทท่ีหลากหลาย  โดยในช่วงแรกมีบทบาท
เป็นผูน้ า  เป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายเพื่อก าหนดทิศทาง  กลยุทธ์  และขอ้มูลข่าวสารใน
การพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  นอกจากนั้นยงัเป็นก าลงัใจให้กบักลุ่มแกนน าและกลุ่มสมาชิก
ทุกคนเพื่อให้การพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาประสบผลส าเร็จ แต่ทว่าเม่ือตลาดน ้ าอมัพวาเร่ิม
เป็นท่ีรู้จกั  สมาชิกเร่ิมด าเนินงานดว้ยตวัเองได ้ นายกฯ ก็จะถอยออกมาเป็นเพียงท่ีปรึกษา
เท่านั้น  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ  รณชาติ  บุตรแสนคม (2545)  ท่ีศึกษาเร่ือง  
เครือข่ายและกระบวนการท าข่าวของส านกัข่าวเด็กและเยาวชน ตขบวนการตาสับปะรด” 
พบว่าเม่ือเด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการท างานของ  “ขบวนการตา
สับปะรด”  มากข้ึน  คุณ ฉัตรชัย  เช้ือรามัญ  ได้ลดบทบาทตนเองลงเป็นเพียงผู ้ให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือประสานงานเท่านั้น     และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จารุณี  พชัร
พิมานสกุล (2452)  ท่ีศึกษาเร่ือง   การศึกษาเครือข่ายการส่ือสารของกลุ่มชีวจิต    พบวา่ใน
ระยะแรกของการต่อตั้งเครือข่าย   ดร.สาทิส  อินทรก าแหง  จะท าหน้าท่ีในการให้ขอ้มูล  
และสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการปฏิบติัตามแนวคิดน้ี  เม่ือกลุ่ม
ต่างๆ มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนดา้นแนวทางการปฏิบติั บทบาทของ  ดร.สาทิส  จะลดลงเพียง
ท าหนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษาเม่ือกลุ่มน้ีมีปัญหา   
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ลกัษณะของผู้น า  ส่งผลต่อการพฒันา 
นอกจากบทบาทของผูน้ ามีส่วนส าคญัแลว้  ลักษณะของผู้น า ก็มีผลต่อการสร้าง

ความเช่ือมัน่  และท าให้คนในชุมชนพร้อมท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกในเครือข่ายและมีส่วน
ร่วมในการพฒันา  ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า  ร้อยโทพชัโรดม  อุณสุวรรณ  เป็นผูน้ าท่ีสมาชิกใน
ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความรัก  เคารพ  ความเช่ือถือ  และมีความเช่ือใจ  เน่ืองจากตลอด
ระยะเวลาของการพฒันานายกฯ ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า  การพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา
ไม่ไดท้  าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  แต่ค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลกั  ดงันั้น
ตรงจุดน้ีเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้สมาชิกมีความกลา้  และมีก าลงัใจท่ีจะออกมาร่วมกนั
พฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Bettinghaus (1980)  กล่าววา่  ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารในดา้นของความน่าไวว้างใจ  คือ  ลกัษณะของความ
จริงใจ  ไม่เห็นแก่ตวั  เป็นมิตร  มีผลต่อการยอมรับขอ้เสนอและขอ้คิดเห็นของผูส่้งสาร  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอนนัต ์ วุฒิเสน (2543)  ศึกษาเร่ือง  การส่ือสารในการก่อ
ตวัและการขยายเครือข่ายของชมรมผูเ้ล้ียงปลากะพงขาว อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  
พบว่าลกัษณะของนายมานพ  เบ็ญจวรรณ  ประธานชมรมผูเ้ล้ียงปลากะพงขาว  เป็นผูท่ี้
เขา้ใจในสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนของผูเ้ล้ียงปลากะพงขาวและชุมชนยะหร่ิงเป็นอย่างดี  มี
ความกระตือรือร้น  และตั้งใจในการท างานให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคน  เป็นท่ียอมรับนบั
ถือจากสมาชิก ประกอบกบันายมานพได้รับคดัเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น  ยิ่งแสดงให้
เห็นถึงความเช่ือมัน่และการยึดมัน่ในตวับุคคลของสมาชิกชมรมว่าผูน้ าสามารถช่วยเหลือ
สมาชิกในเร่ืองการเล้ียงปลากะพงขาวใหดี้ข้ึน   
 จัดเวทสีาธารณเพือ่รับฟังปัญหา 

ในช่วงเร่ิมแรกของการพฒันาตลาดน ้ าอมัพวา  แกนน าหลกัเน้นการพูดคุยและ
ระดมความคิดของคนในชุมชนเป็นหลกั  เน่ืองจากการพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาในช่วงแรก  
กระแสความสนใจของคนในชุมชนมีความหลากหลาย  ทั้งกลุ่มท่ีเห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  
และกลุ่มท่ีน่ิงเฉย ดงันั้นจึงเนน้การส่ือสารโดยการพูดคุยเพื่อท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของ
คนในชุมชน  โดยใช้วิธีการส่ือสาร  คือ  การจัดเวทีสาธารณะและการประชุม  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  รจิตร  เข็มศกัด์ิสิทธ์ิ  (2544)  ท่ีศึกษาเร่ือง  การส่ือสารและการ
สร้างประชาคมหมู่บา้นปลอดยาเสพติดในพื้นท่ีทุ่งครุ  พบวา่มีการจดัเวทีระดมสมอง  โดย
การประชุมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนั   
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 กลยุทธ์การส่ือสารแบบบุคคลต่อบุคคลเพือ่โน้มน้าวใจ 
จุดเด่นของการส่ือสารท่ีน ามาใชใ้นการสร้างและขยายเครือข่าย  คือ  การส่ือสาร

แบบบุคคลต่อบุคคล  เน่ืองจากชุมชนเขตเทศบาลต าบลอมัพวามีขนาดเล็ก  บา้นเรือนอยูชิ่ด
ติดกนัเป็นเรือนแถว   ทุกคนภายในชุมชนเดินไปมาหาสู่กนัไดส้ะดวก  คนในชุมชนรู้จกั
และคุน้เคยกนัเป็นอย่างดี  ดงันั้นแกนน าหลกัจึงใช้วิธีเดินไปพูดคุยกบัคนในชุมชนด้วย
ตนเองเพื่อโน้มน้าวใจให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่าย  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ท าให้
เกิดความเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัช่วยลดขั้นตอนในการส่ือสารให้สั้นลง  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของส่ือบุคคล  Rosengren (2000) ว่าสามารถเกิดกระบวนการแลกเปล่ียน
ระหวา่งกนัและกนัไดท้นัที  เน่ืองจากการส่ือสารน้ีเป็นไปในรูปแบบของการเห็นหนา้เห็น
ตากัน  และสลับบทบาทระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นระยะๆ  ซ่ึงเป็นการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลในลกัษณะของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม  และการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ี
ผา่นส่ือบุคคลซ่ึงไดเ้ห็นหน้าเห็นตากนัน้ี ส่งผลให้เกิดความรู้สึกใกลชิ้ด  และพึ่งพาอาศยั
กนัระหวา่งปัจเจกบุคคล  ก่อใหเ้กิดความรู้สึก  “ไวว้างใจ”  จึงกล่าวไดว้า่  “ส่ือบุคคล”  เป็น
ส่ือท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างๆ จากส่ืออ่ืนๆ ตรงท่ีเป็น  “ส่ือท่ีเกิดข้ึนบนปฏิสัมพนัธ์แบบ
เห็นหนา้กนั”    

นอกจากนั้น  หากพิจารณาจากลกัษณะเฉพาะของส่ือบุคคล (อมรรัตน์  ทิพยเ์ลิศ  
และคณะ , 2549 : 216-221) กล่าววา่  ปัจจุบนัการใชส่ื้อโดยเฉพาะส่ือบุคคลสะทอ้นให้เห็น
ว่าภาครัฐเร่ิมให้ความส าคญัในการใช้ส่ือบุคคลเพื่อการพฒันามากข้ึน   และส่วนใหญ่
รูปแบบการส่ือสารท่ีใชจ้ะเป็นลกัษณะการขอความร่วมมือ  การปรึกษาหารือ  และเป็นส่ือ
ท่ีพฒันาไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ  เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีใกลชิ้ดติดชุมชนมากท่ีสุด   
กลยุทธ์การสร้างต้นแบบทีด่ี 
 การสร้างตน้แบบท่ีดีให้เห็น   เป็นวิธีการส่ือสารท่ีท าให้คนในชุมชนตดัสินใจเขา้
มามีส่วนร่วมไดร้วดเร็ว เน่ืองจากการพฒันาตลาดน ้าอมัพวาเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหม่หลงัจาก
ท่ีตลาดน ้าอมัพวาตายไปเกือบ 30  ปี  คนในชุมชนจึงไม่มีความมัน่ใจวา่จะประสบผลส าเร็จ
ดว้ยเหตุน้ีการสร้างความเช่ือมัน่โดยการสร้างตน้แบบท่ีดี  จึงเป็นแนวทางให้คนในชุมชน
นั้นเกิดภาพจริง  และเห็นว่าตลาดน ้ าอมัพวาสามารถเกิดข้ึนได้จริง  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ  วรวรรณ  อารีประชาภิรมย ์ (2547)  พบวา่ การสร้างความน่าสนใจในอาชีพ
ตวัแทนประกนัชีวิตได้รับการพฒันาให้เป็นท่ียอมรับมากข้ึน  กิจกรรมต่างๆ ได้รับการ
ยอมรับมากข้ึน  เช่น  การจดับูท  การประชาสัมพนัธ์  โดยเน้ือหาในการน าเสนอส่วนหน่ึง  
คือ  ตน้แบบความส าเร็จ  โดยการน าเสนอความส าเร็จของสมาชิกในเครือข่าย   
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เลอืกประเด็นในการส่ือสารได้เหมาะสมกบัแต่ละพฒันาการของเครือข่าย 
 การเลือกประเด็นสารเพื่อส่ือสารกับคนในชุมชนนั้น  แกนน าหลกัได้เลือกใช้
ประเด็นท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเหมาะสมกบัแต่ละช่วงของพฒันาการ  ซ่ึง  กิตติ  กนัภยั (อา้งถึง
ใน  อรุณีวรรณ  นาศรี, 2544 : 184)  กล่าวถึงประเด็นท่ีจะดึงคนให้เขา้มามีส่วนร่วมไวใ้น
บทความเร่ือง “ยุทธวิธีส่ือสาร : ยุทธศาสตร์ชุมชน”  ว่าการสร้างสรรค์ประเด็นตอ้งอาศยั
ความรู้เบ้ืองแรกก่อนวา่ประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะพูดกนัในชุมชนนั้นมีเร่ืองอะไรอยูแ่ลว้บา้งท่ี
ติดตรึงอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดของชุมชน  และเป็นประเด็นท่ีใกลต้วัมากๆ เก่ียวพนักบัปาก
ทอ้งในปัจจุบนัและในอนาคต   สอดคลอ้งกบัท่ี  John Arquilla & Devid Ronfeldt  นกัวิจยั
จาก National Defense Research Institute  ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง  Network  and  
netwars (2001)  พบวา่  “เครือข่ายประกอบสร้างข้ึนผ่านเร่ืองเล่า  หรือเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึง
บอกเล่าโดยผูค้น”  โดยเร่ืองราวต่างๆ เหล่านั้นท าหนา้ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์  และ
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ โดยอาจเป็นเร่ืองราวท่ีท าให้เกิดความรู้สึกร่วมว่าพวกเราเป็นใคร  
เรามารวมตวักนัท าไม  และเครือข่ายเราแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร  ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ี
จ านงค ์ บวัเนียว  และคณะ (2546)  กล่าวถึงการเสริมสร้างศกัยภาพของตวัสารวา่  เน้ือหา
สารท่ีจะน ามาส่ือควรเป็นสารท่ีเก่ียวพนักบัวิถีชีวิต  ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะ
บงัเกิดกบัสมาชิกในชุมชนอยา่งชดัเจน   
ลกัษณะเครือข่ายการส่ือสาร 
 ลกัษณะของเครือข่ายการส่ือสารในแต่ละพฒันาการของเครือข่ายทั้ง 3 ระยะนั้น
ไม่แตกต่างกันคือ  มีแกนน าหลัก ร้อยโทพชัโรดม  อุณสุวรรณ  เป็นจุดศูนยก์ลางของ
เครือข่าย  มีหน้าท่ีรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มต่างๆ  แก้ปัญหา  รวมถึงให้
ค  าปรึกษา   ซ่ึงลกัษณะการส่ือสารของเครือข่ายตรงกบัแนวคิดรูปแบบเครือข่ายการส่ือสาร
ของ  Harold J. Leavitt  ในลกัษณะเครือข่ายการส่ือสารแบบมีศูนยก์ลาง (Centralized  
Communication)  กล่าวคือ  เป็นการส่ือสารท่ีมีใครคนใดคนหน่ึงเป็นศูนยก์ลางหรือ
ทางผา่น  โดยท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆ ไม่มีการติดต่อกนัโดยตรง  ซ่ึงขอ้ดีของการส่ือสารแบบมี
ศูนยก์ลางคือการพฒันาตลาดน ้ าอมัพวานั้นเป็นเร่ืองใหม่  ซ่ึงสมาชิกกลุ่มต่างๆ เองยงัไม่มี
ความมัน่ใจวา่จะสามารถพฒันาได ้ ดงันั้นแกนน าหลกัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางจะเป็นเหมือนท่ียึด
เหน่ียวใหก้บัสมาชิก  อีกทั้งท าให้การไหลของขอ้มูลข่าวสารมีความคล่องตวัและมีทิศทาง
ท่ีชดัเจนข้ึน  สามารถส่งข่าวสารไปยงัสมาชิกกลุ่มต่างๆ ไดร้วดเร็ว  ไดรั้บข่าวสารอยา่งเท่า
เทียมกนั  อีกทั้งเม่ือมีการส่งขอ้มูลข่าวสารสมาชิกในเครือข่ายจะทราบวา่ขอ้มูลดงักล่าวมา
จากใคร   
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หากพิจารณาแยกย่อยลักษณะการติดต่อส่ือสารเป็นเครือข่ายตามแนวคิดของ  
Harold J. Leavitt   พบว่ามีลกัษณะเครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ (Wheel Network)  
กล่าวคือ  เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีสมาชิกคนหน่ึงเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงก็คือ แกนน าหลกั
เป็นผูรั้บข่าวจากสมาชิกคนใดคนหน่ึง  แลว้ส่งข่าวนั้นไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยท่ีแกนน า
หลกัเป็นบุคคลท่ีอยู่ตรงกลางของกลุ่ม  และเป็นผูมี้อ  านาจอย่างแทจ้ริงและเป็นผูน้ าของ
กลุ่ม ซ่ึงลกัษณะของเครือข่ายแบบน้ี  หากอธิบายตามแนวคิดของ  Shaw  (อา้งถึงในจารุณี  
พชัรพิมานสกุล, 2542)  ท าการสรุปผลงานวิจยัในเร่ืองของเครือข่ายการส่ือสารไวใ้น
ประเด็นส าคญั  ดงัน้ี  เครือข่ายแบบรวมอ านาจสู่ส่วนกลาง  จะก่อให้เกิดผูน้ าเพียงคนเดียว  
และเกิดข้ึนไดง่้ายกว่าแบบกระจายอ านาจ  เพราะคนกลางในโครงสร้างจะไดรั้บข่าวสาร
เก่ียวกบัปัญหามากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ  ท าให้เขาเป็นผูค้วบคุมความส าเร็จในการท างาน
ของกลุ่ม  เพราะเขาอยูใ่นต าแหน่งตวัเช่ือมการส่ือสารท่ีส าคญั   
บทบาทของเครือข่ายการส่ือสารต่อการพฒันาตลาดน า้อมัพวา   

การมีเครือข่ายการส่ือสารในการพฒันาชุมชนท าให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ  ท่ีอยู่อย่าง
กระจดักระจาย ไดถู้กเช่ือมโยงเขา้มามีส่วนร่วม  ไดม้าพบกนั  รวมกลุ่มกนัเพื่อแสดงความ
คิดเห็น  พดูคุย  วเิคราะห์และสะทอ้นถึงปัญหาท่ีคนในชุมชนก าลงัเผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้ริง   
ซ่ึงตรงจุดน้ีน าไปสู่การวางแผนและกลยุทธ์   ในการพฒันาตลาดน ้ าอมัพวาต่อไป   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Wilber Schramm (อา้งถึงในศิริเมษ  กลีบแกว้, 2551)  ได้
กล่าวถึงบทบาทของการส่ือสารต่อการพฒันาประเทศ  ในลกัษณะของการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมได ้  3  ลกัษณะ  ในส่วนของลกัษณะท่ีสอง  คือ  ประชาชนควรไดรั้บโอกาสให้
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  เสียงเรียกร้องของประชาชนทัว่ไปตอ้งไดรั้บ
การรับฟัง  และประเด็นของการเปล่ียนแปลงตอ้งชดัเจน    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
การพฒันาชุมชน  ท่ีกล่าววา่  “คนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัมากท่ีสุดของชุมชน”  โดยปรัชญา
ของการพฒันาชุมชนเช่ือมัน่ในพลงัความสามารถของคน  การพฒันาชุมชนจึงตอ้งให้คน
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  และ  การพฒันาชุมชนตอ้งเกิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของประชาชนในชุมชน  นอกจากนั้น   ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ  จ  านงค์  บวัเนียว  
และคณะ (2546)  พบวา่ การจดัเวทีวิจยัแกนน าชุมชนคลองอู่ตะเภา   ท าให้ผูน้  าจากแต่ละ
ชุมชนมีความเขา้ใจสภาพความสัมพนัธ์  การใช้ประโยชน์จากคลองอู่ตะเภา  และปัญหา
ของชุมชนตลอดจากอดีตจนถึงปัจจุบนัอยา่งชดัเจน  นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  9   ท่ีเนน้พฒันากระบวนการชุมชนเขม้แข็งให้เกิดพลงั
ของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการพฒันา แกไ้ขปัญหา สามารถด าเนิน
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ชีวติไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของสังคมส่งเสริมการรวมตวัของ
ชุมชนและประชาสังคม  จดัให้มีเวทีสร้างความเขา้ใจ เรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัท่ี  เกศินี  จุฑาวิจิตร (2540)  ไดก้ล่าววา่  ในฐานะท่ี
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสังคม   สังคมท่ีมีการส่ือสารดี  ย่อมมีเครือข่ายการ
ส่ือสารประเภทต่างๆ ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างกวา้งขวาง   ท าให้ประชาชน
ส่ือสารกนัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว  ทั้งภายในและภายนอกตวัอ าเภอ  ประชาชนสามารถ
รับรู้ข่าวสารไดเ้ท่าทนัต่อสถานการณ์  จากบทบาทเครือข่ายการส่ือสารต่อการพฒันาตลาด
น ้าอมัพวาตามท่ีไดก้ล่าวไปนั้น  พบวา่สอดคลอ้งกบัท่ี   Wilber Schramm (อา้งถึงในศิริเมษ  
กลีบแกว้ , 2551)  ไดก้ล่าววา่  การส่ือสารเขา้มามีบทบาทต่อการพฒันาประเทศในลกัษณะ
ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมได ้ 3  ลกัษณะดว้ยกนั  คือ  1.  ประชาชนตอ้งไดรั้บข่าวสาร
เก่ียวกับการพฒันาประเทศ  นั่นก็คือ  ความสนใจและความคิดเห็นของประชาชนตอ้ง
ได้รับการพิจารณา  2. ประชาชนควรได้รับโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ  เสียงเรียกร้องของประชาชนทั่วไปต้องได้รับการรับฟัง  และ 3. ทักษะท่ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมสั่งสอน   
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ระบบการจัดการความรู้พนัธ์ุไม้วงศ์ชาฤาษีด้วยโมบาย 
 

พูนทรัพย์ คมข าหนัก 
 อรสา เตติวฒัน์ 

ปราณ ีนางงาม 
 
บทคัดย่อ 
 พนัธ์ุไม้วงศ์ชาฤาษีเป็นไม้ดอกไม้ประดับ มีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพร มี
ประโยชน์หลายดา้น แต่ยงัไม่รู้จกักนัแพร่หลาย เน่ืองจากยงัไม่มีการจดัเก็บ แลกเปล่ียน 
และเผยแพร่ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการจดัการ
ความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษีผา่นโมบาย งานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการ
วจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญสาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาพฤกษ
อนุกรมวิธานจ านวน 7 คน ผลจากการวิจยัพบวา่องคค์วามรู้ท่ีควรจดัการมี 7 หมวดหมู่ คือ 
อนุกรมวิธาน ช่ือเรียก ขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์ ลกัษณะทัว่ไป นิเวศวิทยา เอกสารอา้งอิง
หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และรูปภาพ ส่วนท่ีสองเป็นการพฒันาระบบการจดัการความรู้
พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษีด้วยโมบาย โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนแรกมาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบดว้ยแผนภาพ Use Cases และพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม Eclipse ส าหรับเขียน
แอพพลิเคชัน่บน Android ระบบน้ีสามารถช่วยให้ผูเ้ช่ียวชาญสามารถจดัเก็บ และเผยแพร่
ขอ้มูลพนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษี และบุคคลท่ีสนใจสามารถเขา้มาสืบคน้ และแลกเปล่ียนองค์
ความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี 
ค าส าคัญ : การจดัการความรู้, พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี, โมบาย 
 
บทน า 
 พืชดอกในประเทศไทยมีประมาณ 249 วงศ ์9,406 ชนิด ไดมี้การศึกษาทบทวน
ในโครงการพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแลว้ประมาณ 90 วงศ์ 2,875 ชนิด ยงัมีอีก
จ านวนมากท่ีตอ้งศึกษาทบทวนให้ครบทั้งหมด (Chayamarit, 1996) พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษี
เป็นอีกวงศห์น่ึงท่ียงัไม่ไดศึ้กษาทบทวนซ่ึงเป็นพืชท่ีมีสมาชิกจ านวนมากและแหล่งท่ีอยูมี่
ความเฉพาะไม่สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป ซ่ึงในโลกมีรายงานพบประมาณ 85 สกุล 1,200 
ชนิด (Wang et al., 1998) ส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดในเขตร้อน และเขตอบอุ่น สมาชิกส่วน
ใหญ่ของพนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษีน้ีจะเป็นพืชลม้ลุกมีช่วงการออกดอก ออกผล ช่วงสั้น ๆ ในฤดู
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ฝนเท่านั้น โดยเฉพาะประเทศไทย บางสกุลมีรูปร่างท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละช่วงอายุ เช่น 
ในขณะท่ีพืชออกดอกมีใบปรากฏแบบหน่ึง แต่เม่ือดอกโรย และติดผล ใบเดิมก็จะยุบ
โทรมไป เกิดใบใหม่ท่ีมีขนาดและรูปร่างท่ีแตกต่างกนัมาก ส่วนแหล่งท่ีอยู่อาศยัจะพบ
บริเวณน ้ าตก ภูเขาหิน และบางชนิดเป็นไมเ้กาะอาศยั (Morley, 1993) ไดก้ล่าววา่หลาย
ชนิดมีศกัยภาพพฒันาเป็นไมด้อกไมป้ระดบัไดเ้ช่นเดียวกบัในแถบยุโรปท่ีไดมี้การน าพนัธ์ุ
ไมว้งศช์าฤาษีมาปลูกเป็นไมป้ระดบัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือสามญัวา่ วงศอ์าฟริกนัไวโอเล็ต 
นอกจากน้ีพนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษียงัมีคุณสมบติัเป็นยาสมุนไพร มีประโยชน์หลายดา้น แต่
พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั เน่ืองจากขอ้มูลพนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษียงัไม่มีการ
จดัเก็บ และเผยแพร่ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ปัจจุบนัมีผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการท าการส ารวจ
เก็บขอ้มูลภาคสนามตามพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อจดัเก็บขอ้มูลพนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี โดย
การจดับนัทึกในสมุด บางคร้ังเจอพนัธ์ุไมแ้ต่ไม่แน่ใจวา่ใช่พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษี หรือไม่ ท า
ให้บางคร้ังก็ไม่ได้จัดเก็บ ถ้ามีก็ข้อมูลพื้นฐาน เช่นภาพถ่ายไวเ้ปรียบเทียบ ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้ ารวจ ท าให่ง่ายต่อการจดัเก็บ  

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเทคโนโลยีมือถือได้มีการพฒันา ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
สามารถใช้ติดต่อส่ือสารและใช้งานได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต มือถือสามารถบนัทึกภาพ จดัเก็บขอ้มูลได ้และมือถือมีขนาดเล็ก พกพาง่าย 
ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมในการน าติดตวัไปเพื่อบนัทึก จดัเก็บ และสืบคน้ขอ้มูลได ้ 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยมืีอถือ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
พฒันาระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษีผ่านโมบาย ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยในการ
จดัการความรู้โดยระบบน้ีท่ีจะช่วยจดัเก็บ สืบคน้ขอ้มูล เผยแพร่ ท าให้บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน  

  
กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยัท่ีผูว้ิจยัได้น ามาออกแบบเป็นหลกัขั้นตอนของ
ระบบการจดัการองค์ความรู้ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือส่วนท่ี 1 การสร้างความรู้ ส่วนท่ี 2 
การจดัเก็บและการคน้คืนความรู้ ส่วนท่ี 3 การถ่ายทอดความรู้ และส่วนท่ี 4 การแสวงหา
ความรู้ และมีขั้นตอนการจดัการองคค์วามรู้ออกเป็นอีก 7 ขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี 1 การ
คน้หาความรู้ คือประเด็นท่ีตอ้งศึกษา เช่น ช่ือพนัธ์ุไม ้ขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์ ขอ้มูลทาง
นิเวศวทิยา ประโยชน์ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ คือการรวบรวมขอ้มูล
แหล่งต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายจากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เวบ็ไซต์ หรือจาก
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การสัมภาษณ์เก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ขั้นตอนท่ี 3 การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
คือการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจ าแนก จดัหมวดหมู่ เพื่อให้การเก็บรวบรวม การสืบคน้ การ
น ามาใช้ไดง่้ายข้ึน ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ คือการปรับปรุง
เน้ือหาให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ ซ่ึงในขั้นตอนน้ี
จะตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 5 การเขา้ถึง
ความรู้ คือการน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปเผยแพร่โดยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ให้หลากหลาย 
เพื่อให้บุคคลท่ีสนใจสามารถเข้าถึง ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด ขั้นตอนท่ี 6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ คือการน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ป
เผยแพร่โดยใช้โมบายเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้บุคคลท่ีสนใจเขา้ถึงขอ้มูล
ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู้ คือบุคคลท่ีเขา้มาสืบคน้ขอ้มูลแลว้น าความรู้
ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ขอ้มูลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ดงัแสดงในกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั
ดงัภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
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ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึงกระบวนการท่ีเป็น
ระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า รวมทั้งประสบการณ์
ของบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้และจดัเก็บไวใ้นลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถ
เข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่นั้ นไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ต่อไป 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กรณ์ดนยั วิทยานุการุณ (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การออกแบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการความรู้เร่ืองเรือนกาแลให้เป็นหมวดหมู่ โดยด าเนินงานเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ท่านโดยการสัมภาษณ์อยา่ง
ไม่เป็นทางการข้อมูลเหล่าน้ีน ามาจัดหมวดหมู่พร้อมกับข้อมูลท่ีจัดเก็บรวบรวมจาก
แหล่งขอ้มูลคือ เอกสารจากฐานขอ้มูลของหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเวบ็ไซตจ์าก
ฐานขอ้มูลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วตัถุประสงคคื์อเพื่อออกแบบใชใ้นการออกแบบ
สารสนเทศประเภทเวบ็ไซต์ แสดงองค์ความรู้เร่ืองเรือนกาแลส าหรับสาธารณะชน และ
ผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นจึงท าการประเมินคุณภาพสารสนเทศท่ีได ้โดยขอความเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 5 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัช่วงท่ี 2 น้ี ใชก้ารสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการร่วมกบัแบบประเมินคุณภาพสารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้เร่ือง
เรือนกาแล ผลการประเมินคุณภาพจากแบบประเมินพบว่า สารสนเทศเพื่อการจดัการ
ความรู้เร่ืองเรือนกาแลท่ีได้รับการออกแบบในการวิจัยคร้ังน้ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดจากผลการประเมินเท่ากบั 4.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 0.28) สรุปได้ว่าการจดัเก็บองค์ความรู้และจดัหมวดหมู่องค์ความรู้ท่ีได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองเรือนกาแลเพื่อน าไปออกแบบสารสนเทศในคร้ังน้ี มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
เป็นกระบวนการท่ีสามารถน าไปเพื่อการจัดการความรู้เร่ืองเรือนกาแลได้จริง และ
สารสนเทศท่ีได้สามารถใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาเร่ือง
เรือนกาแลได ้
 อภิชาต ประสิทธ์ิบุญยแ์ละคณะ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ระบบการสืบคน้
ขอ้มูลวดีีทศัน์วฒันธรรมดว้ยภาพถ่ายบนอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
สืบคน้ขอ้มูลกระท าได้ล าบาก ข้อมูลมีโอกาสสูญหายและบิดเบียน งานวิจยัน้ีน าเสนอ
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ระบบสืบคน้ขอ้มูลวีดีทศัน์วฒันธรรมซ่ึงประกอบดว้ย โปรแกรมสืบคน้ขอ้มูลวีดีทศัน์คน้
ขอ้มูลจากภาพในวีดีทศัน์ และภาพถ่ายจากล้องผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ภาพถ่าย
เก่ียวกับเคร่ืองจักรสานหรือโบราณสถาน เพื่อเข้าสืบค้นวีดีทัศน์จากฐานข้อมูล ของ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้แบ่งขั้ นตอนการด า เ นินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 1. ขั้นตอนด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไม้
วงศ์ชาฤาษี โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละเวบ็ไซตแ์ละเอกสารงานวิจยั เพื่อรวบรวมเป็นแนวคิดโดย
วิธีการ Check List และน ามาใช้สร้างแบบสัมภาษณ์ แลว้น าแบบสัมภาษณ์ไปหาค่าความ
เท่ียงตรง IOC (Index of item objective)โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์แลว้น าแบบสัมภาษณ์ท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วน
คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนของขอ้มูลผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จะมีรายละเอียดดงัน้ี ช่ือ นามสกุล อาย ุ
เพศ อาชีพ ต าแหน่งทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ สถานท่ีปฎิบติังาน ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อ
ได ้เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์ ส่วนท่ี 2 ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลพนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี จะมี
รายละเอียดดงัน้ี การกล่าวถึงช่ือพนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษีควรประกอบดว้ยช่ืออะไรบา้ง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์ควรประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ทางนิเวศวทิยาควรประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง ประโยชน์ของพนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี เอกสาร
การเผยแพร่ หรือ  งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับพันธ์ุไม้วงศ์ชาฤาษี ควรรวบรวมไว้ใน
แอพพลิเคชัน่หรือไม่ ภาพท่ีใชใ้นการเผยแพร่ พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษีควรเป็นแบบใด ส่วนท่ี 3 
การน าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี จะมีรายละเอียด
ดงัน้ี ถ้าน าข้อมูลพนัธ์ุไม้วงศ์ฤาษีมาแสดงบนมือถือโดยใช้แอพพลิเคชั่น จะท าให้เกิด
ประโยชน์มากข้ึนหรือไม่ การน าโมบายแอพพลิเคชัน่เขา้มาช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลพรรณ
ไมว้งศช์าฤาษี จากภาพถ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่ ถา้มีการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ี
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เร่ืองพรรณไมว้งศช์าฤาษีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ท่านจะน ามาใช้
หรือไม่ ถา้พฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่เสร็จสมบูรณ์แลว้น าไปอพัโหลดในระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด์ ท่านคิดวา่ควรจดัให้อยูใ่นหมวดอะไร จากนั้นท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง คือ ผูเ้ช่ียวชาญสาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาพฤกษอนุกรมวิธาน
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จ านวน 7 คน โดยเทียบกับตารางแสดงจ านวนผูเ้ช่ียวชาญกบัอตัราความคลาดเคล่ือนของ
ขอ้มูล ซ่ึงมีอตัราความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลท่ีลดลงเหลือเพียง 0.50 ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือ
ในระดบัท่ียอมรับได้ และสามารถสรุปช้ีชัดไปในทางใดทางหน่ึง โดยไม่มีความก ่าก่ึงกัน 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551 ) แลว้บนัทึกเสียงไว ้จากนั้นท าการถอดเทปจากค าให้สัมภาษณ์
ของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาวเิคราะห์เชิงเน้ือหาและสรุปผลการวจิยั 
 2. ขั้นตอนด าเนินการพัฒนาระบบ โดยน าผลท่ีได้จากในขั้นตอนแรกมา
วิเคราะห์ออกแบบระบบโดยใชห้ลกัการยเูอ็มเอล (ULM – Unified Modeling Language) 
โดยใช้ Use Case Diagram และพฒันาระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษี โดย
ระบบน้ีอยู่ในรูปแบบของโมบายแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงใช้โปรแกรม Eclipse ใช้ส าหรับเขียน
แอพพลิเคชัน่บน Android  
 
ผลการวจัิย  

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากการเปรียบเทียบขอ้มูลทาง
เวบ็ไซต ์หนงัสือ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 7 คน พบว่า
ขอ้ส าคญัในการออกแบบและพฒันาระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษี ผ่านโม
บาย มี 7 ขอ้ คือ อนุกรมวธิาน ประกอบดว้ย ระดบัวงศ ์ระดบัสกุล ระดบัชนิด ช่ือเรียกพนัธ์ุ
ไมว้งศ์ชาฤาษี ประกอบด้วย ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามญั ช่ือพอ้ง ช่ืออ่ืนในท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
หมายถึงช่ือเรียกตามภูมิภาค ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ประกอบดว้ย ราก ล าตน้ ใบ ดอก ช่อ
ดอก ผล เมล็ด นิเวศวิทยา ประกอบดว้ย ระดบัความสูงจากน ้ าทะเล ฤดูออกดอกออกผล 
การกระจายพันธ์ุ ประกอบด้วย เป็นตัวท่ีบอกได้ว่าเราพบพืชชนิดน้ีได้ท่ีไหนบ้าง 
ประโยชน์ ประกอบดว้ย เป็นไมด้อกไมป้ระดบั เป็นยาสมุนไพร และรูปภาพ ประกอบดว้ย 
ภาพถ่ายท่ีบอกลกัษณะองค์ประกอบโดยรวมของพนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษี เช่น ลกัษณะของล า
ต้น ใบ และมีภาพวาดลายเส้นใช้บอกรายละเอียดท่ีภาพถ่ายไม่สามารถแสดงได้ เช่น 
ลกัษณะขนของใบ ลกัษณะของราก 
 ผลจากการพฒันาระบบผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ออกแบบระบบโดยใช้หลกัการใช้
หลกัการยูเอ็มเอล (ULM – Unified Modeling Language) ในการวิจยัน้ีไดใ้ช ้Use Case 
Diagram ดงัแสดงในภาพท่ี 2  และ Class Diagram ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที ่2 Use Cass Diagram ของระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี 
 

 
 

ภาพที ่3 Class Diagram ของระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี 
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 ในส่วนสถาปัตยกรรมของระบบ (System  Architecture) นกัวิจยัใชห้ลกัการ 
Three – Tier Architecture Model มาใชเ้ป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบการจดัการ
ความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี ผา่นโมบาย ซ่ึงการท างาน 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วน Client ส่วน 
Server และส่วนฐานขอ้มูล ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4 Three – Tier Model ของระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี 

 
 จากนั้นน าขอ้มูลจากการวเิคราะห์พฒันาแอพพลิเคชัน่บนมือถือเพื่อการจดัเก็บ
และเผยแพร่ความรู้ ดงัแสดงในภาพท่ี 5 – 7 
 

                               
 
 

ภาพที ่5 ไอคอนและหนา้จอหลกัของแอพพลิเคชัน่พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี 
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ภาพที ่6 หนา้จอถ่ายภาพและหนา้จอเปรียบเทียบ 
 

                            
 

ภาพที ่7 หนา้จอจดัเก็บขอ้มูลและหนา้จอแสดงผล 
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การประเมิน 
 จากการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
พบว่าความพึงพอใจการใช้งานด้านขอ้มูล และดา้นประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี ดา้นการ
ออกแบบอยู่ในระดบัพอใช้ แต่มีขอ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงในด้านความสวยงามและ
ขอ้ความ 
 
อภิปรายผล 
 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ท าให้ไดร้ะบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศ์
ชาฤาษี ผา่นโมบาย เป็นแหล่งรวบรวมความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษี ผูเ้ช่ียวชาญมีความสะดวก
ในการจดัเก็บขอ้มูล และเผยแพร่ความรู้พนัธ์ุไม้วงศ์ชาฤาษี และบุคคลท่ีสนใจก็ได้รับ
ประโยชน์โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เน้ือหาของข้อมูลครอบคลุม มี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ กรณ์ดนัย วิทยานุการุณ ได้น าการ
จดัการความรู้เขา้มาช่วยในการจดัหมวดหมู่ และอภิชาต ประสิทธ์ิบุญยแ์ละคณะ ได้ใช้
โปรแกรมสืบคน้ข้อมูลวีดีทศัน์ค้นขอ้มูลจากภาพในวีดีทศัน์ และภาพถ่ายจากล้องผ่าน
อุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงค์ของการท าวิจยั โดยวตัถุประสงค์ของ
การท าวจิยัน้ีเพื่อศึกษาและพฒันาระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศช์าฤาษีดว้ยโมบาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจยัน้ีเป็นระบบการจดัการความรู้พนัธ์ุไมว้งศ์ชาฤาษี ผ่านโมบาย มี
วตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผูเ้ช่ียวชาญมีความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในอนาคต
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย  ามากข้ึนโดยใช้เทคโนโลยี Image 
Processing 
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อทิธิพลของสารละลายโอโซน    เถ้าใบกล้วย  และ โซเดียมคลอไรด์  

ทีม่ีผลต่อการลดกลิ่นโคลน Geosmin ในเนือ้ปลาสวายโมง (Pangasius  sp.)  แล่แช่แข็ง 
 

ปิยวทิย์ ทพิรส 
 

บทคัดย่อ 
        ปลาสวายโมง (Thai panga fish) ไดรั้บการส่งเสริมให้เพาะเล้ียงและสนบัสนุนเป็น
ปลาน ้ าจืดเศรษฐกิจของไทย  ซ่ึงประสบกับปัญหากล่ินโคลน ผู ้บริโภคไม่ยอมรับ
ผลิตภณัฑ์  ดงันั้น วตัถุประสงค์งานวิจยั เพื่อเปรียบเทียบสารละลายโอโซน  เถา้ใบกลว้ย 
และเกลือโซเดียมคลอไรด์  ท่ีมีผลต่อการลดกล่ินโคลนจีออสมิน และการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของเน้ือปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง   ขั้นแรก   ประเมินความสด  
องคป์ระกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการ พบวา่ เน้ือปลาสวายโมงมีความสดปกติทั้ง
ในดา้นประเมินคุณภาพประสาทสัมผสัและคุณภาพเคมี (pH 5.98 , TVB-N 4.85 มิลลิกรัม
ไนโตรเจน/100 กรัม)  มีสารกลุ่มโอเมกาสูง คือ โอเมกา-3 (173.29 mg/100g), โอเมกา-6 
(830.79 mg/100g),  โอเมกา-9 (2,535.53 mg/100g) อีกทั้ง ไม่มีกรดไขมนัชนิดทรานส์ ขั้น
ทีส่อง แล่แผน่ตลอดล าตวัหลงัการแช่แข็ง–ละลายน ้ าแข็งท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 15OC จ  านวน 1 
รอบ  ฉีดสารจีออสมินมาตรฐาน ปริมาณ  200 นาโนกรัม/ลิตร เขา้ไปในช้ินปลาหลายจุด
บริเวณเน้ือติดมนัส่วนทอ้ง ใหส้ัมผสัสารละลายโอโซน (200  และ 400 มิลลิกรัม)   หรือเถา้
ใบกลว้ย (3% และ 5%) หรือ สารละลายเถา้ใบกลว้ยน ้าวา้ (3% และ 5%) หรือ โซเดียมคลอ
ไรด ์ (3% และ 5%) โดยน ้าหนกั/ปริมาตร  สัมผสันาน 5 นาที   ลา้งน ้ าสะอาด  ผึ่งให้สะเด็ด
น ้ า เก็บเขา้ถุงพอลิเอทิลีนแบบซิพล็อค แช่แข็งอุณหภูมิ -21°C  ไม่น้อยกว่า 12 ชัว่โมง  
ละลายน ้ าแข็งอุณหภูมิไม่เกิน 15°C  (รอบท่ี 2) ข้ันสุดท้าย วิเคราะห์สารจีออสมินด้วย  
SPME-GC/MS  และประเมินคุณภาพประสาทสัมผสั จากผลวิจยั พบวา่ ทั้ง  9  Treatments  
(pH ช่วง 6.54 - 6.93)  ตรวจไม่พบสารให้กล่ินโคลน Geosmin ในช้ินปลาสวายโมง ซ่ึง
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของผูท้ดสอบท่ีให้คะแนนแบบ 
Scoring test  พบวา่ ทุกอิทธิพลร่วมไม่มีกล่ินโคลน Geosmin  (p0.05) เม่ือผา่นการท าให้
สุกดว้ยไมโครเวฟ ยกเวน้ ช้ินปลาสวายโมงแล่ ท่ีสัมผสัสารละลาย NaCl 3% มีคะแนน
กล่ินโคลนระดบัเล็กน้อย (คะแนน 4.27)  ขณะท่ีการประเมินคุณภาพประสาทสัมผสัดา้น
ความขาว กล่ิน กล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบรวม ให้คะแนนแบบ Hedonic scale -9- 
points พบวา่ ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับระดบัปานกลาง ถึง ชอบมาก (p0.05)  
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ค าส าคัญ : ปลาสวายโมงแล่แช่แขง็  จีออสมิน   โอโซน  เถา้ใบกลว้ย  โซเดียมคลอไรด ์       
 

บทน า 
        ปลาสวายโมง (Thai panga fish)  มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Pangasius  sp.  นิยมเล้ียงกนัใน
แถบลุ่มแม่น ้ าโขง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็นปลาลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุ
ระหว่างแม่พนัธ์ุปลาสวาย (Pangasiusnodon  hypophthalmus) กับพ่อพนัธ์ุปลาโมง 
(Pangasius  bocourti) เป็นปลาน ้ าจืดท่ีไดรั้บการส่งเสริมการเพาะเล้ียงและสนบัสนุนให้
เป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทยเพื่อการส่งออก (สุญาณีพร ตุลยพงศรั์กษ,์ 2551)  เน้ือมี
สีขาว อวบ และรสชาติดี และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศ เพื่อทดแทนปลาฮาลิบทั 
(Halibut) ซ่ึงมีคุณลกัษณะของเน้ือสีขาวเหมือนกบัปลาสวายโมง และสามารถส่งออกขาย
แลว้   เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป   สหรัฐอเมริกา   สหภาพโซเวยีต   ญ่ีปุ่น เป็นตน้ (นิร
นาม, 2550) ปัจจุบนัประเทศคู่แข่งท่ีส่งออกปลาสวายโมงแล่แช่เยน็แช่แข็ง  คือ เวียตนาม  
ในขณะท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการเล้ียงปลาสวายโมงมากกวา่ เน่ืองจากมีความพร้อม
ทางดา้นทรัพยากร และมีผูเ้ช่ียวชาญด้านการประมง   และเห็นว่าแม่น ้ าโขงเป็นแม่น ้ าท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการเพาะเล้ียงปลาสวายโมง  ซ่ึงส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะน าไปท าเป็นสเต็ก
เน้ือปลาสวายโมง (กรุงเทพธุรกิจ, 2548) แต่ก็ยงัประสบกบัปัญหาเน้ือปลามีกล่ินดินกล่ิน
โคลนเม่ือน ามาแปรรูป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไม่พึงปรารถนาและท าให้สินคา้ตอ้งถูกปฏิเสธ  
ซ่ึงเม่ือไม่นานมาน้ี ฝ่ายประกันคุณภาพกลาง บริษทั ซีพี เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด  
ด าเนินการธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์ปลาน ้ าจืดแล่แช่เยน็หรือแช่แข็งเพื่อจ าหน่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศ ไดโ้ทรศพัท์ติดต่อขอค าแนะน าและส่ง E-mail รายละเอียดมาหาผูว้ิจยั
โดยตรง ไดเ้ล่าถึงปัญหาการเกิดกล่ินดินกล่ินโคลนในผลิตภณัฑ์แปรรูปปลาน ้ าจืดแล่แช่
เยน็แช่แข็งท่ีส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่น ส่งผลให้ลูกคา้ปฏิเสธสินคา้  รวมทั้งการตรวจสอบ
สารให้กล่ินโคลน ลูกคา้ประเทศญ่ีปุ่นตอ้งการให้ตรวจควบคู่กนัระหวา่ง Electronic nose 
กบั SPME-GC/MS เพื่อยืนยนัผลการวิเคราะห์สารให้กล่ินโคลนในเชิงปริมาณดว้ย (ฝ่าย
ประกนัคุณภาพกลาง บริษทั ซีพี เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั, 2553)  จะเห็นไดว้า่ ปัญหา
การเกิดกล่ินดินกล่ินโคลน เป็นปัญหาส าคญัระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีตอ้งท าการวิจยั
ศึกษาหาวิธีการป้องกนั แก้ไขเพื่อลดและ/หรือขจดัในช่วงกระบวนการแปรรูป เม่ือปลา
มาถึงท่ีจุดรับวตัถุดิบ  อีกทั้งยงัเป็นการลดการสูญเสียวตัถุดิบและพลังงาน เม่ือมาถึง
โรงงานแปรรูป ทั้งน้ี งานวิจยัส่วนใหญ่จะเนน้แกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ เพื่อหาทางป้องกนัไม่ให้
สัตวน์ ้ าจืดมีกล่ินโคลนในช่วงการเพาะเล้ียงเม่ือตอนท่ีมีชีวิต  แต่บางคร้ังเกษตรกร หรือผู ้
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เพาะเล้ียงยงัขาดความรู้ความเขา้ใจตน้เหตุของการเกิดกล่ินดินกล่ินโคลน ท าให้เน้ือสัตวน์ ้ า
จืดเกิดการปนเป้ือนสารให้กล่ินโคลนมาส่งถึงโรงงานแปรรูปอาหาร  ดงันั้น  งานวิจยัน้ี
คาดหวงัว่าจะสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกวา้ง เพื่อการแกปั้ญหา
กล่ินดิน กล่ินโคลนในช่วงกระบวนการแปรรูปในไลน์การผลิต ให้กบัผูป้ระกอบการทั้ง
ระดบัวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจการบริการอาหาร  และธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร SMEs  ท่ีท า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ าชนิดอ่ืนๆ ให้มี ขีดความสามารถเพิ่มการแข่งขันกับ
ต่างประเทศภายใตป้ระชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท่ีจะมาถึงในปี 
พ.ศ. 2558 อีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์งานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารละลายโอโซน  โซเดียมคลอไรด์ หรือ เถา้ใบกลว้ย ท่ีมี
ต่อการลดกล่ินโคลน Geosmin ของเน้ือปลาสวายโมงแล่แช่แขง็   

2. เพื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัเน้ือปลาสวายโมงแล่แช่แข็งท่ีมีต่อการ
ยอมรับของผูท้ดสอบ 

 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 

งานวจิยัน้ีผูว้จิยัศึกษาเฉพาะเน้ือปลาสวายโมง (Pangasius sp.) ท่ีผา่นการเพาะเล้ียงใน
กระชงั (ภาพท่ี 1) ในพื้นท่ีแม่น ้ าโขง ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม และ
ถือว่า เ น้ือปลาสวายโมงแล่ เ ป็นช้ินท่ีได้จากแต่ละกระชังไม่ มีความแตกต่างกัน 
(Homogeneity)  
1. ประชากร (Population)  งานวจิยัน้ีประชากร คือ ปลาสวายโมงท่ีไม่มีชีวติหลงัจากจบัได้
ประมาณ 12 ชั่วโมง น ้ าหนักอยู่ในช่วง 1.0–1.5 กิโลกรัม/ตัว ความยาวเฉล่ีย 40-45  
เซนติเมตร (ภาพท่ี 2 ก.) น ามาตดัหัว ควกัไส้  ลา้งเศษเลือด ตดัครีบ และตดัหาง เก็บใน
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต ่า (Low density polyethylene ; LDPE)  แช่แข็ง
แบบเร็ว ท่ีอุณหภูมิ -40 OC   เก็บรักษาต่อในสภาพแช่แขง็ อุณหภูมิ -21 OC  

                           
ภาพที ่1  ปลาสวายโมง ในกระซงัท่ีเพาะเล้ียงในแม่น ้ าโขง  ในเขตพื้นท่ีต าบลอาจ

สามารถ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม 
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2.  หน่วยตัวอย่าง (Sampling  unit)   งานวจิยัน้ีหน่วยตวัอยา่ง คือ ปลาสวายโมงแล่เป็นช้ิน
(ภาพท่ี 2 ข.) ท่ีตกเป็นตวัอยา่งโดยวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple random sampling ; 
SRS)  

           
(ก)                                (ข) 

ภาพที ่2   (ก) ปลาสวายโมงท่ีไม่มีชีวติส าหรับงานวิจยั และ (ข) เน้ือปลาสวายโมง
ลกัษณะแบบแล่แผน่ (Single fillet)        

 
3. วตัถุดิบ และวสัดุอุปกรณ์  มีดงัน้ี 

3.1 วตัถุดิบ  ท่ีใชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ (1) ปลาสวายโมง (2)ใบกลว้ยน ้ าวา้สด ซ้ือจากตลาด
สด  (3) เกลือโซเดียมคลอไรด ์(เกรดอาหาร)  (4) น ้าแขง็บด 

3.2 วัสดุอุปกรณ์   วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเตรียมเน้ือปลาสวายโมง สารละลายโอโซน  
เกลือ NaCl และเถา้ใบกลว้ยน ้ าวา้ ไดแ้ก่ (1) เคร่ีองผลิตก๊าชโอโซน  ยี่ห้อ Metrology   รุ่น 
Favour   (2) ตูแ้ช่แข็ง ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U5411 (3) ตูแ้ช่เยน็แบบลมหมุนเวียน (4) 
ถุงพลาสติกชนิด LDPE แบบ Zip lock (5) เทอร์โมมิเตอร์แบบปลายแหลม (Digital 
penetrate thermometer) ยี่ห้อ Ebro รุ่น TTX 100  (6) ตูอ้บเถา้ใบกลว้ยความร้อนสูง  
Muffle furnace  ยี่ห้อ Vecstar furnaces รุ่น ECF- 3  (7) ตูอ้บแห้งแบบถาด (Tray dryer) (8) 
คร่ืองชัง่ดิจิทอล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius adventurer รุ่นCF224S (9) เคร่ืองชัง่ดิจิ
ทอล ทศนิยม 2 ต  าแหน่ง ยีห่อ้ AHAUS รุ่น ARC 120 (10) ถว้ยกระเบ้ืองครูซิเบิล  พร้อมฝา
ปิด ยี่ห้อ HCT 101/35 DIN (11) กระดาษกรอง  Whatman No. 1  (12) Micropipette ขนาด 
2 ไมโครลิตร ยีห่อ้ Biohit รุ่น Praline (13) กล่องโฟมพร้อมฝาปิด  

3.3  อุปกรณ์ สารเคมีวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และสารเคมีที่ใช้วิเคราะห์สารให้กลิ่น
โคลน Geosmin   มีดงัน้ี (1) สารละลาย Calibrate pH 7.0  และ pH 4.0 (2) เคร่ืองวดัค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)  ยี่ห้อ InoLab pH 720 รุ่น WTW (3) สารละลายมาตรฐาน 
Geosmin ยี่ห้อ Aldrich product G5908 Lot BCBB1829 น าเขา้จากบริษทั SIGMA-
ALDRICH ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (4) เข็มฉีดสาร ขนาด 1 มิลลิลิตร ยี่ห้อ Terumo 
Syringe with needle  (0.33 mm 13 mm) (5) เตาไมโครเวฟ ยีห่อ้ Samsung  รุ่น CE1160  
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 (6) เคร่ือง GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry) (Agilent Technologies 
6890 N network GC system/Agilent technologies 5973 network mass selective detector  
(7) Column HP-5 (30 m0.25 mm ID.0.25 ไมโครเมตร) (8) column SPME (Solid 
phase micro-extraction)  57330–u (9)SPME fiber  divinylbenzene / 
carboxenpolydimethylsiloxane (DVB/CPDMS) Supelco 57550–u (10) สารละลาย
มาตรฐาน Geosmin (trans-1,10–dimethyl–trans–9–decalol) ของ Sigma – Aldrich    
4. การทดลอง  งานวจิยัไดแ้บ่งการทดลอง ดงัน้ี  
 (4.1) เตรียมเนื้อปลาสวายโมงสด (Flesh)   แล่ปลาสวายโมงและเตรียมเน้ือ
ปลาแล่แช่แข็งซ ้ า  การแล่ปลาสวายโมงเป็นช้ิน ดดัแปลงวิธีการของ มอก. 616-2529 ปลา
สดแล่เยอืกแขง็ และ สุญาณีพร ตุลยพงศรั์กษ ์ (2551)  ดงัน้ี (1)  น าปลาสวายโมงท่ีผา่นการ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -21OC   ลา้งน ้ าเยน็ท่ีอุณหภูมิ  10 OC ถึง 15OC (2)  แล่เน้ือปลาแบบ 
Single fillet  (3)  ลา้งเน้ือปลาดว้ยน ้าเยน็ ควบคุมอุณหภูมิของช้ินปลาไม่เกิน 15OC   (3) พกั
ช้ินปลาบนตะแกรง นาน 5  นาที  จากนั้น บรรจุช้ินปลาลงในถุงเยน็ LDPE แบบ Zip lock  
เขา้แช่แขง็ รอบท่ี 2  (4.2) ประเมินความสด  และคุณค่าทางโภชนาการ  ปลาสวายโมงหลงั
ละลายน ้ าแข็ง ประเมินความสด และองค์ประกอบทางเคมีเบ้ืองตน้   (1) ประเมินคุณภาพ
ความสด  ได้แก่ (1.1)  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในด้านลกัษณะปรากฏ
ทัว่ไป   สี   กล่ิน รสชาติ   เน้ือสัมผสั   (ประเมินตามมาตรฐาน ของส านกังานมาตรฐาน
สินคา้อาหารและเกษตรแห่งชาติ (มกอช.) ฉบบั 7001-2547) (1.2) ปริมาณด่างท่ีระเหย
ทั้งหมดในรูปไนโตรเจน (Total volatile base – nitrogen ; TVB-N)  (ตามวิธีการ Conway   
microdiffusion)  (1.3) ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) (วดัดว้ย pH meter )   (2) วิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการ มีดงัน้ี  (2.1) ค่าพลงังาน (Calories) (2.2)  ค่าพลงังานจากไขมนั  (Calories 
from fat) (วิเคราะห์ตามวิธี AOAC international, 1993 , chapter 6 ) (2.3)ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต  (AOAC international, 1993), chapter 1)  (2.4)  ปริมาณโปรตีน (AOAC., 
2005, 940.25)  (2.5)   ปริมาณไขมนั  (AOAC., 2005, 960.39)  (2.6)ปริมาณเถา้ (AOAC., 
2005, 960.39)  (2.7) ปริมาณความช้ืน (AOAC. ,2005, 940.25)  (2.8) โอเมกา–3  โอเมกา–6   
โอเมกา–9  (AOAC. , 2005 ,  996.06)  (4.3)  ฝึกฝนผู้ทดสอบให้รับรู้ (Threshold 
sensitivity) กลิ่นโคลน Geosmin   ให้ผูท้ดสอบ จ านวน 15 คน ทดสอบประเมินความ
แม่นย  า ดว้ยการทดสอบจุดเร่ิมรับรู้สึกของสารใหก้ล่ินโคลน Geosmin ของผูท้ดสอบแต่ละ
คน โดยการให้คะแนนแบบ Scoring  test  ตามวิธีการของ วรพงษ ์ นลินานนท ์(2545)  4.4  
เปรียบเทียบอิทธิพลสารละลายโอโซน   เถ้าใบกล้วย หรือโซเดียมคลอไรด์   ที่มีผลต่อการ
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ลดกลิน่โคลน Geosmin ของเนือ้ปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง    (1) เตรียมสารละลายกลิ่นโคลน 
Geosmin มาตรฐาน และฉีดสารละลาย Geosmin เข้าเนื้อเยื่อปลา เลือกใชค้วามเขม้ขน้สาร 
Geosmin มาตรฐาน ปริมาณ 200 นาโนกรัม/ลิตร  ส าหรับแช่และฉีดเขา้เน้ือเยื่อช้ินปลาแล่ 
(ภาพท่ี  3) ทั้งน้ี  Robertson และคณะ (2004) รายงานวา่ ความเขม้ขน้ของสารละลายกล่ิน
โคลน Geosmin  ปริมาณ 200 นาโนกรัม/ลิตร  ให้ความเขม้ขน้แรงท่ีสุด (Glossly tainted) 
และ พบวา่ สารละลาย Geosmin ความเขม้ขน้ดงักล่าวสามารถเขา้ไปสะสมในเน้ือเยื่อปลา 
เท่ากบั 6.25 ± 0.75 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  

              
    

ภาพที่ 3   การแช่-ฉีด สารละลาย Geosmin มาตรฐาน เขา้ช้ินเน้ือปลาสวายโมงแล่  
(ควบคุมอุณหภูมิช้ินปลา  ไม่เกิน 15OC) 

 
(4.5) การวางแผนทดลอง  งานวิจยัน้ีวางแผนการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลร่วม

ของสารละลายโอโซน เถา้ใบกล้วย หรือเกลือ NaCl  ท่ีมีผลต่อการลดสารให้กล่ินโคลน 
Geosmin เร่ิมจาก น าเน้ือปลาสวายโมงแล่ น ้ าหนกั 60 กรัม สัมผสักบัสารละลายแต่ละ 
Treatments (ตารางท่ี 1)  คือ สารละลายโอโซน 2 ระดบั คือ 200 และ 400 มิลลิกรัม  หรือ  
เถา้ใบกลว้ยน ้ าวา้  2 ระดบั คือ 3.0%  และ 5.0% โดย น ้ าหนกั/ปริมาตร  หรือ NaCl  2 
ระดบั คือ 3.0% และ 5% โดยน ้ าหนกั/ปริมาตร   วางแผนการทดลองแบบ 33-1 Unrepeated  
Factorial  Design   ใหต้วัอยา่งสัมผสักบัสารละลายแต่ละTreatments  นานประมาณ 5 นาที 
จากนั้น ลา้งน ้ าสะอาด  และเก็บรักษาในตูแ้ช่แข็งอุณหภูมิ  -21 OC  เพื่อวิเคราะห์การลด
กล่ินโคลน Geosmin และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั 
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ตารางที่ 1  การวางแผนการทดลอง 33-1 Unrepeated  Factorial  Design    ท่ีใชใ้นการหา 
Significant treatment combination effects ส าหรับการลดกล่ินโคลน Geosmin 

 
(4.6) วิเคราะห์สารให้กลิ่นโคลน Geosmin   งานวิจยัน้ีวิเคราะห์สารให้กล่ินโคลน 

Geosmin ดว้ยวิธี SPME-GC/MS ตามวิธีวิเคราะห์ของ สมชาย  หวงัวิบูลยกิ์จ (2551)  (4.7) 
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดว้ยผูท้ดสอบท่ี
ผา่นการฝึกฝน จ านวน 15 คน โดยใชแ้บบทดสอบ Scoring test ส าหรับการประเมินดา้น
กล่ินโคลน Geosmin ดดัแปลงตามวธีิของ วรพงษ ์นลินานนท ์(2545) และประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผสั โดยให้คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale – 9 -  points ในดา้น
ลกัษณะปรากฏ ความขาว กล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม วางแผนการทดลอง
แบบวดัค่าซ ้ า (Repeated Measure Design;RMD)  (4.8)  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ทดสอบ
ระดบันยัส าคญัของสมมติฐาน  2 วิธี คือ  Graphical method (normal plot)  และ Lenth’s 
method  (กรณีท่ีมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน Pseudo standard error served as a robust estimator 
of standard deviation ) ค่าวิกฤตของวิธี Lenth’s method  ไดจ้ากวิธีของ  Ye และ Hamada 
(2000) 
 
 

Treatments 
 

Treatment combination effects 

ก๊าชโอโซน 

 (มิลลิกรัม) 

เถา้ใบกลว้ย 
 (% w/v) 

โซเดียมคลอไรด์ 
 (% w/v) 

1 200 - - 

2 200 3 5 

3 200 5 3 
4 400 5 - 
5 - 3 - 
6 - 5 5 

7 - - 3 
8 400 3 3 
9 400 3 - 
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ผลวจัิยและการอภิปรายผล 
1. ประเมินคุณภาพความสดเบือ้งต้นของเนื้อปลาสวายโมง (Pangasius sp.) แช่แข็ง 

ทางด้านเคมีและประเมินทางประสาทสัมผัส  พบวา่  เน้ือปลาสวายโมงอยู่ในสภาพความ
สดปกติทั้งในดา้นสี กล่ิน รสชาติ และเน้ือสัมผสั  ในขณะท่ีคุณภาพความสดดา้นความเป็น
กรด-ด่าง และค่าปริมาณด่างท่ีระเหยไดท้ั้งหมด(Total volatile base nitrogen; TVB-N) 
พบวา่ มีค่าเป็น pH  5.980.01 และ 4.850.05 มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 กรัม ตามล าดบั 
ถือว่าปลาสวายโมงท่ีใช้ในการทดลองน้ีมีคุณภาพดีมาก ซ่ึงตรงกับการรายงานของ 
Lannelongue และคณะ (1982) รายงานวา่ ปลาสดท่ีมีคุณภาพดีควรมีค่า TVB-N นอ้ยกวา่ 
12 มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 กรัม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุญาณีพร ตุลยพงศ์รักษ ์
(2551) ท่ีพบวา่ ค่า TVB-N ของปลาสวายโมงท่ีเก็บรักษาในน ้ าแข็งนาน 19 วนั โดยวนัแรก
มีค่า TVB-N เฉล่ียเท่ากบั 8.7 มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 g และวนัสุดทา้ยของการเก็บรักษามี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 11 มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 g  ซ่ึงยงัจดัว่าปลาสวายโมงท่ีเก็บรักษาใน
สภาพน ้าแขง็ก็ยงัคงมีคุณภาพดี ตามการรายงานของ Lannelongue และคณะ (1982) 

2. ประเมินองค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการ ของเนื้อปลาสวายโมง  ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ของเน้ือปลาสวายโมง พบว่า ปริมาณร้อยละของ
น ้ าหนกัเปียก (wet basis) ของปริมาณความช้ืน (78.56) โปรตีน (15.10) ไขมนั (4.16) 
คาร์โบไฮเดรต (1.05)  และ เถา้ (1.13)  ซ่ึงสามารถคิดเป็นค่าพลงังานทั้งหมด 102 กิโล
แคลอรี/100 กรัม และพลงังานจากไขมนั 37.0 กิโลแคลอรี/100 กรัม (ตารางท่ี 2) ปริมาณ
โปรตีนท่ีพบในปลาสวายโมงท่ีใชใ้นการทดลองน้ีใกลเ้คียงกบัปริมาณโปรตีนในปลาสวาย
โมงท่ีวิเคราะห์โดย สุญาณีพร (2551) คือ 15.21%  รวมทั้ง ใกลเ้คียงกบัปริมาณโปรตีนใน
ปลาน ้ าจืดทัว่ไป ไดแ้ก่ 14.6% ในปลาสวาย, 16%  ในปลาดุกอุย, 17.5% ในปลาช่อน 
(สุญาณีพร และคณะ, มปป.)  ส่วนปริมาณไขมนัในปลาสวายโมงมีปริมาณใกลเ้คียงกบั
ปลาช่อน (3.3%) และให้ผลใกลเ้คียงกบั สุญาณีพร และคณะ (มปป.) คือ 3.55%  แต่มี
ปริมาณนอ้ยกวา่ปลาสวาย (16.5%) และปลาดุกอุย (14.7%)  (สุญาณีพร และคณะ, มปป.) 

ขณะท่ี การวิเคราะห์ลิพิดกลุ่ม Omega fatty acids และกรดไขมนัชนิดทรานส์ (Trans 
fatty acid)ของเน้ือปลาสวายโมงแช่แข็ง  จากผลวิเคราะห์ลิพิดกลุ่ม Omega fatty acids 
(ตารางท่ี 3) พบว่า เน้ือปลาสวายโมงมีปริมาณกรดไขมนั Omega-3 , Omega-6  และ 
Omega-9  ในปริมาณสูงมาก คือ 173.29   830.79  และ  2,535.53  มิลลิกรัม/100 กรัมของ
เน้ือปลา ตามล าดบั  และไม่มีกรดไขมนัชนิดทรานส์  
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบ้ืองตน้ (Proximate analysis) ในเน้ือปลา
สวายโมงแช่แขง็ 

รายการวเิคราะห์ ปริมาณ* 

1. พลงังานทั้งหมด 102.00.05  กิโลแคลอรี/100 กรัม 
2. พลงังานจากไขมนั 37.0 0.04    กิโลแคลอรี/100 กรัม 
3. คาร์โบไฮเดรต  1.050.04      กรัม/100 กรัม 
4. โปรตีน  15.100.02    กรัม/100 กรัม 
5. ไขมนั  4.16  0.03    กรัม/100 กรัม 
6. เถา้  1.13 0.06     กรัม/100 กรัม) 
7. ความช้ืน  78.560.05    กรัม/100 กรัม 

  *Limit of detection  0.01 g/100g 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Omega fatty acids และ Trans fatty acid ของเน้ือปลาสวายโมง

แช่แขง็ 
รายการวเิคราะห์ 

 
ปริมาณ* 

(มิลลกิรัม/ 100 กรัม) 
1. Omega-9 2,535.53  0.03 
2. Omega-6 830.79  0.02 
3. Omega-3 173.29  0.01 
4. Trans fatty acid                     0 % 

  *LOimit of detection  0.01 g/100g 
2.  ศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของสารละลายโอโซน  หรือ เถ้าใบกล้วย หรือโซเดียมคลอ
ไรด์ ทีม่ีต่อการลดกลิน่โคลน Geosmin ของเนือ้ปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง (2.1) ผลการฝึกฝน
ผู้ทดสอบให้รับรู้กลิ่นโคลน Geosmin โดยใช้ทดสอบให้คะแนนแบบ  Scoring test  พบวา่ 
ผูท้ดสอบท่ีฝึกฝน ใหค้ะแนนเฉล่ีย  7.67  0.90 คะแนน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีไวต่อกล่ินโคลน 
Geosmin ในระดบัค่อนขา้งมาก (2.2) ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านการ
ลดกลิ่นโคลน Geosmin ด้วยผู้ทดสอบที่ให้คะแนนแบบ Scoring test วางแผนการทดลอง
แบบวดัค่าซ ้ า (Repeated Measure Design ; RMD) ส าหรับการประเมินคุณภาพกล่ินโคลน 
Geosmin   ดว้ยผูท้ดสอบท่ีผา่นการฝึกฝน  15 คน ซ่ึงผูท้ดสอบให้คะแนนแบบ Scoring test 
ทั้งน้ี ผูท้ดสอบท่ีผา่นการฝึกฝนใหค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มควบคุม (ไม่ไดรั้บ Treatment) เป็น 
7.93  1.10 (มีกล่ินโคลนค่อนขา้งมาก) และคะแนนเฉล่ียแต่ละTreatments (ตารางท่ี  4)  
เป็นดงัน้ี 
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ตารางที่ 4   Levene,s statistic  ของคะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้น
กล่ินโคลน Geosmin ของเน้ือปลาสวายโมงแล่แช่แขง็ท่ีผา่นการแช่ในสารละลาย
ต่างๆโดยใหค้ะแนนแบบ Scoring test 
Treatments 

(treatments ; Trt) 
ระดบัคะแนนประเมิน Levene ,s statistic* 

1 2.10  1.10 2.07 

2 2.33  1.63 2.40 

3 2.67  1.50 2.66 

4 2.20  1.42 2.20 

5 2.27  1.58 2.26 

6 2.20  1.15 2.13 

7 4.27  1.44 4.27 

8 1.73  0.80 1.73 

9 1.67  1.11 1.67 

10  
(control treatment) 

7.93  1.10 - 

 หมายเหตุ : 1.  *วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ แบบ Homogeneity of variance 
ตามวธีิการของเลเวน (Levene ,s method) (p  0.05) 
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของแต่ละTreatments ดว้ยวิธีทางสถิติ Levene , s 

Statistic  (ตารางท่ี 4) พบว่า  ความแปรปรวนของแต่ละTreatmentsไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญั (p > 0.05) เม่ือท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของอิทธิพลร่วมของแต่ละ 
Treatments  พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง (p<0.01)  การวิเคราะห์รายคู่ดว้ยวิธี
ทางสถิติ Duncan new multiple range test  พบวา่ ตวัอยา่งท่ีไดรั้บ Treatmentsท่ี 7 (NaCl 
3% ) ลดกล่ินโคลน Geosmin ได้น้อยกว่าการใช้ Treatmentsอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคญั  
ในขณะท่ีTreatmentsอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่มีความแตกต่างกันในการลดกล่ินโคลน เม่ือ
วิเคราะห์จากการประเมินคุณภาพกล่ินโคลน Geosmin จากผูป้ระเมินทางประสาทสัมผสั  
แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชT้reatments อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การใชเ้ถา้ใบกลว้ย 3% , การใชเ้ถา้ใบกลว้ย 
5% ร่วมกบั NaCl 5% ดงันั้น เม่ือประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั จึงกล่าวไดว้่าเรา
สามารถใชเ้ถา้ใบกลว้ย หรือ ใชเ้ถา้ใบกลว้ย ร่วมกบั NaCl  เพื่อลดกล่ินโคลนได ้ (2.3)  ผล
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยรวม ด้วยผู้ทดสอบที่ให้คะแนนแบบ Hedonic 
scale-9-points  พบวา่ ทั้ง 9 Treatments ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นความ
ขาว  กล่ิน  กล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบรวม (p0.05) แต่ไดรั้บคะแนนความชอบสูง
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กวา่ตวัอยา่งควบคุม (ไม่ผา่นการแช่ในสารละลาย) ในดา้นกล่ิน กล่ินรสและความชอบรวม 
อยา่งมีนยัส าคญั (p 0.05) (2.4) ผลการศึกษาปริมาณสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ในเนื้อ
ปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง   วิเคราะห์ความเขม้ขน้ของสารมาตรฐาน Geosmin และการสร้าง
กราฟมาตรฐาน ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ด้วยเคร่ือง  SPME–GC/MS) ตามวิธีการของ สมชาย หวังวิบูลย์กิจ (2551) จะได ้
Chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน Geosmin มีค่า Mass spectrum ของสารละลาย 
Geosmin มาตรฐาน m/z = 112  และไดค้วามสัมพนัธ์ของพื้นท่ีใตก้ราฟ (Corrected area) 
กบัปริมาณ Geosmin จากการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง SPME-GC/MS โดยมีความสัมพนัธ์เชิง
เส้น Corrected area (x) กบั ปริมาณ Geosmin คือ y = 0.002x + 0.0003 (ภาพท่ี 4) 

 
ภาพที ่4  แสดงความสัมพนัธ์พื้นท่ีใตก้ราฟ (Corrected area) กบัปริมาณ Geosmin จากการ

วเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง SPME–GC/MS 
และ ผลวเิคราะห์ปริมาณสาร Geosmin ในเนือ้เยือ่ปลาสวายโมงแล่แช่แข็ง  น าตวัอยา่ง

เน้ือปลาสวายโมงแล่ ท่ีผ่านการแช่-ล้างในสารละลายต่างๆทั้ง 9 Treatments วิเคราะห์
ปริมาณสาร Geosmin พบวา่ ทั้ง 9 Treatments  (ยกเวน้ Treatments  ควบคุม) ตรวจไม่พบ
ปริมาณสาร Geosmin ในเชิงปริมาณ (ภาพท่ี 5) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผสัท่ีให้คะแนนแบบ Hedonic scale 9 points ดว้ยผูท้ดสอบท่ีผ่านการ
ฝึกฝน  พบวา่ ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับรวมในระดบัความชอบปานกลางถึงชอบมาก (ไม่ได้
แสดงข้อมูล) ในขณะท่ีการประเมินให้คะแนนแบบ Scoring test พบวา่ ทุก Treatments ผู ้
ทดสอบให้ระดบัคะแนน เท่ากบั 2  (ไม่พบกล่ินโคลน Geosmin) ยกเวน้ Treatmentsท่ี 7 
(NaCl 3%) มีระดบัคะแนน 4.27  (มีกล่ินโคลน Geosmin เพียงเล็กน้อย) แต่เม่ือน าไป
วิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง SPME–GC/MS กลบัตรวจไม่พบปริมาณสาร Geosmin  และทั้ง 9 
Treatments เม่ือวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ แบบ Homogeneity of variance ตาม
วธีิการของเลเวน (Levene,s method) พบวา่ ทุกTreatmentsไม่มีความแตกต่างกนั (p 0.05)  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสาร Geosmin มีสมบติัละลายไดดี้ในส่วนไขมนั (Lipophilic capacity) 
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(Robertson และคณะ, 2004) ในเน้ือเยื่อดา้นทอ้งปลา ท าให้อาจไม่สามารถตรวจพบสาร
ดงักล่าวได ้   Mohsin และคณะ (1999)  รายงานวา่  การใชส้ารละลายเถา้ใบกลว้ย 5% ลา้ง
เน้ือปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus)  ท่ีผา่นการแล่เป็นช้ิน นาน 5 นาที สามารถ
ลดกล่ินโคลนลงได้ Tameka  (2005) ศึกษาใช้สารละลายโอโซนเพื่อลดกล่ินโคลน 
Geosmin ในเน้ือปลาดุก โดยสุ่มเน้ือปลาแล่  20 กรัม  ฉีดสาร Geosmin ความเขม้ขน้  0  
และ 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม  จากนั้นเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 OC  นานไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง  น า
ตวัอยา่งสัมผสัก๊าชออกซิเจน และสารละลายโอโซน เป็นเวลา 0,  30 และ 60 นาที  จากนั้น 
วิเคราะห์สาร Geosmin ด้วยวิธีเคร่ือง SPME-GC/MS พบว่า สารละลายโอโซนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดกล่ินโคลน Geosmin ในเน้ือปลาดุกแล่อย่างมีนัยส าคญั  
เช่นเดียวกนักบัการทดลองของ วรพงษ ์นลินานนท ์(2545) ท่ีศึกษาลดกล่ินโคลน Geosmin 
ในเน้ือปลานิลก่อนน ามาแปรรูปโดยวิธีการแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -20OC  จากปริมาณสาร 
Geosmin เร่ีมตน้ 76.22 ไมโครกรัม/กิโลกรัม   เม่ือทดลองจะน ามาแล่เป็นช้ิน ขนาด 10 
กรัม แช่ลา้งในสารละลาย เกลือโซเดียมคลอไรด์  100 มิลลิลิตร เขยา่ดว้ยเคร่ืองเขยา่ 140 
รอบต่อนาที นาน 5 นาที  พบวา่ การแช่ลา้งในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเขม้ขน้ 
5% และ 8%  v/v   นาน 5 นาที สามารถลดกล่ินโคลนในเน้ือปลาท่ีถูกชกัน าให้มีการดูดซึม
สารจีออสมินมาแล้ว สามารถลดกล่ินโคลนลงได้ประมาณ 90.11 % และ 95.81 % 
ตามล าดบั เหลือกล่ินโคลนในระดบัท่ียอมรับได ้คือ 7.54 และ 3.19 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 
ตามล าดบั และไดรั้บการยอมรับดว้ยคะแนนดีมากจากผูท้ดสอบในดา้นกล่ินโคลน   

 
ภาพที ่5  Chromatogram ของสาร Geosmin ท่ีวเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง SPME–GC/MS 
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 (2.5) ผลการวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) งานวิจยัน้ี ไดติ้ดตามค่า pH ของ
เน้ือปลาสวายโมงแล่แช่แข็งท่ีผา่นการแช่ในสารละลายต่างๆ เพื่อศึกษาวา่ค่า pH ว่ามีการ
เปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใดเม่ือเทียบกบัตวัควบคุม นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้เป็นค่า
บ่งช้ีการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนในกลา้มเน้ือปลาหลงัจากละลายน ้าแขง็ ซ่ึงงานวิจยั
น้ีผูว้ิจยัแช่แข็งเน้ือปลาสวายโมงแล่-ละลายน ้ าแข็งซ ้ า (Freeze-thaw cycles) จ  านวน 2 รอบ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุญาณีพร ตุลยพงศรั์กษ ์(2551) รายงานวา่ การประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผสัของเน้ือปลาแล่ในสภาพดิบ  ผูท้ดสอบไม่ยอมรับตวัอยา่งไม่เกินรอบท่ี 
2  จากผลการทดลอง พบวา่ เน้ือปลาสวายโมงท่ีผา่นการแช่ในสารละลายทั้ง 9 Treatments
ไม่แสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบั Treatments
ควบคุม แต่เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ t-like statistic พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญั (p0.05)  โดยพบว่า มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.54 ถึง 6.93 (ภาพท่ี 6) ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการละลายน ้ าแข็งซ ้ าในรอบท่ี 2  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุญาณีพร ตุลย
พงศรั์กษ ์(2551) รายงานวา่ ค่า pH มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เม่ือจ านวนรอบของการแช่แข็งและ
ละลายน ้ าแข็งซ ้ าเพิ่มข้ึน  โดยปกติการเปล่ียนแปลง pH จะเกิดจากหลายสาเหตุนัน่คือ เม่ือ
สัตวน์ ้ าตายลง pH มีค่าลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของกระบวนการไกลโคไลซิสซ่ึง
ก่อให้เกิดกรดแลกติก ทั้งน้ีปริมาณกรดแลกติกท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัปริมาณไกลโคเจนท่ี
สะสมก่อนตาย รวมทั้งการปฏิบติัต่อสัตวน์ ้ า ส่วนการเพิ่มข้ึนของ pH อาจมีสาเหตุมาจาก
เน้ือปลาเกิดการยอ่ยสลายตวัเองโดยเอนไซม ์ ท าให้โปรตีนเสียสภาพหรือเกิดการแตกตวั
ของโปรตีน เกิดเป็นสารประกอบไนโตรเจนและสารประเภทเอมีนท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่างออกมา
อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลง pH ของปลาข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งเช่น ฤดูกาล, ลกัษณะ
การจบั, ชนิดของปลา และปัจจยัอ่ืน ๆ (Huss, 1988  อา้งถึงใน สุญาณีพร ตุลยพงศรั์กษ์, 
2551) 
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ภาพที่ 6  ความเป็นกรด–ด่าง (pH) ของเน้ือปลาสวายโมงแล่แช่แข็งท่ีผ่านการแช่ใน
สารละลาย ต่างๆ 

 
สรุปผลวจัิยและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวจัิย  จากผลวจิยัสามารถสรุป ไดด้งัน้ี  
 (1.1) ปลาสวายโมง มีคุณภาพความสดปกติทั้งทางด้านประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสั   และทางดา้นเคมี คือ pH (5.98)  TVB-N (4.85 มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 
กรัม) นอกจากน้ี ปลาสวายโมงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไดแ้ก่ มีสารโอเมกา-3 (173.29 
มิลลิกรัม/100 กรัม)   โอเมกา-6 (830.79 มิลลิกรัม/100 กรัม)  และ โอเมกา-9 (2,535.53 
มิลลิกรัม/100 กรัม)   อีกทั้ง ยงัไม่มีกรดไขมนัชนิดทรานส์ (0%)  

(1.2) จากผลการทดลอง ทั้ง  9  Treatments (pH ช่วง 6.54 - 6.93) พบวา่ ตรวจไม่
พบสารให้กล่ินโคลน Geosmin ในช้ินปลาสวายโมงแล่ ซ่ึงสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผสัของผูท้ดสอบท่ีให้คะแนนแบบ Scoring test  พบว่า ทุก 
Treatments ไม่มีกล่ินโคลน Geosmin  เม่ือผา่นการท าให้สุกดว้ยวิธีไมโครเวฟ ยกเวน้ เน้ือ
ปลาแล่ท่ีสัมผสัสารละลาย NaCl 3% มีกล่ินโคลนระดบัเล็กนอ้ย (4.27)  ขณะท่ีการประเมิน
ทางประสาทสัมผสัดา้นความขาว กล่ิน กล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบรวม ให้คะแนน
แบบ Hedonic scale -9- points พบวา่ ทุก Treatments ผูท้ดสอบให้การยอมรับระดบัปาน
กลางถึงชอบมาก   
2. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  (2.1) ควรมีการน าเถา้ใบกลว้ย หรือ เกลือโซเดียมคลอ
ไรด ์ไปแนะน าให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือธุรกิจอาหาร SME   ใชเ้ป็นทางเลือกและ
บริหารจดัการการป้องกนักล่ินดิน กล่ินโคลน ท่ีเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑแ์ปรรูปสัตวน์ ้ าจืดอ่ืนๆ
ท่ีมีปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อทดแทนการใชส้ารละลายโอโซนประสิทธิภาพสูง
ในการลดกล่ินโคลน Geosmin แต่มีราคาเคร่ืองค่อนขา้งแพง และอาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนใน
การติดตั้งท่ีไลน์กระบวนการผลิต (2.2) ถึงแมว้่าการวิจยัน้ี เถา้ใบกลว้ยน ้ าวา้ หรือ เกลือ
โซเดียมคลอไรด์ สามารถลดกล่ินโคลน Gesominไดแ้ละมีราคาถูก   เราควรพฒันาต่อไป
ใหเ้หมาะสมมากข้ึน 
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วฏัจักรชีวติกจิกรรมเพิม่ผลิตภาพ และคุณลกัษณะของกิจกรรมเพิม่ผลติภาพทีย่ั่งยนื 
 

อศัม์เดช วานิชชินชัย 
 
บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) จ าแนกประเภทกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ
ตามระยะเวลาท่ีกิจกรรมไดรั้บความนิยมหรือความย ัง่ยืนในการถูกน าไปใช้ในภาคธุรกิจ
ทัว่ไปเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพแบบแฟชัน่ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิตภาพ
แบบฟังกช์ัน่ พร้อมอภิปรายคุณลกัษณะท่ีท าให้กิจกรรมเพิ่มผลผลิตภาพมีความย ัง่ยืน และ 
2) น าเสนอวงจรชีวิตของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพจากแนวคิดเร่ืองวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์และ
จากประสบการณ์การเป็นท่ีปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพของผูเ้ขียน พร้อมอภิปราย
คุณลกัษณะท่ีส าคญั และใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมแต่ละช่วงเพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมในองคก์รมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
ค าส าคัญ     กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพ ฟังก์ชัน่ แฟชัน่ วงจรชีวิต วฏัจกัรชีวิต การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
 
บทน า 
 กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ หรือกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Productivity Activity) เช่น 
กิจกรรม 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพหรือกลุ่มคิวซีซี (Quality Control Circle: QCC) กิจกรรม
ไคเซ็นและขอ้เสนอแนะ (Kaizen and Suggestion Scheme: KSS) การจดัการคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management: TQM) การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) การผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just-in-Time: JIT) การจดัการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management: KM) Six Sigma ฯลฯ ไดถู้กน ามาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รต่าง ๆ 
อยา่งแพร่หลาย บางกิจกรรมยงัคงไดรั้บความนิยมเป็นระยะเวลานานและต่อเน่ืองหลายสิบ
ปี ในขณะท่ีกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพสมยัใหม่บางอยา่ง เช่น Six Sigma กลบัไดรั้บความนิยม
ในการน ามาประยุกตใ์ชอ้ยา่งมากและรวดเร็วเฉพาะในช่วงแรกของการริเร่ิมและน าเสนอ
กิจกรรม แต่เม่ือเวลาผ่านไปไม่นานนัก ความนิยมในกิจกรรมเหล่าน้ีกลับลดลงอย่าง
รวดเร็วจนแทบไม่ถูกกล่าวถึง หรือมีเพียงองคก์รหรือกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ยงัคงประยุกตใ์ช้
อยู่ด้วยเหตุผลเฉพาะบางประการ นอกจากน้ีแมว้่ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพบางชนิด เช่น 
กิจกรรม 5ส กิจกรรมไคเซ็นจะขอ้เสนอแนะ จะยงัคงได้รับความนิยมโดยภาพรวมใน
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ระดบัมหภาคจากองค์กรชั้นน าต่าง ๆ ทัว่ประเทศหรือทัว่โลก แต่ในระดบัจุลภาคในบาง
องคก์รโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแลว้ กิจกรรมเหล่าน้ีกลบั
ถูกน ามาใช้อย่างจริงจงัเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แลว้ค่อย ๆ เส่ือมความนิยมลง พนกังาน
ไม่ให้ความมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากและจริงจงัเหมือนช่วงแรก จนทา้ยท่ีสุด
กิจกรรมเหล่าน้ีก็จะค่อย ๆ หายไป หลายองคก์รไม่สามารถธ ารงครั์กษากิจกรรมเหล่าน้ีให้
มีความต่อเน่ือง และย ัง่ยนืได ้
 

บทความน้ีน าเสนอมุมมองของผูเ้ขียนจากประสบการณ์การเป็นท่ีปรึกษาดา้นการ
เพิ่มผลิตภาพเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ในองค์กรต่าง ๆ กว่า 200 แห่งจนไดรั้บรางวลัท่ี
ปรึกษาตวัอยา่งแห่งปี 2553 (สาขาบริหารจดัการ) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวลัท่ี
ปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวนมาก โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการไดแ้ก่ 1) เพื่อ
จ าแนกประเภทกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในระดบัมหภาคตามความย ัง่ยืนของกิจกรรมด้วย
คุณลกัษณะต่าง ๆ และ 2) เพื่อประยุกตว์งจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) มา
อธิบายพฒันาการของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในระดบัจุลภาคภายในองคก์ร การน าเสนอใน
บทความน้ีจึงแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักโดยส่วนแรกอภิปรายถึงคุณลักษณะท่ีส่งเสริมให้
กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพมีความย ัง่ยนืในระดบัมหภาค เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการเพิ่มผลิตภาพ
หรือองค์กรท่ีตอ้งการคิดคน้หรือรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพใช้ประกอบการ
พิจารณาออกแบบและบริหารกิจกรรมให้มีความย ัง่ยืนมากข้ึน และส่วนท่ีสองอธิบาย
พฒันาการของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในระดับจุลภาคในแต่ละองค์กร พร้อมอภิปราย
คุณลักษณะท่ีส าคญัในแต่ละช่วงชีวิตของกิจกรรม และให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนิน
กิจกรรมแต่ละช่วงอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ซ่ึงหากนกัปฏิบติัการและนกัวิชาการมี
ความเขา้ใจในคุณลกัษณะของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในแต่ละช่วงชีวิตซ่ึงมีความแตกต่าง 
และต้องการการเน้นย  ้าท่ีไม่เหมือนกัน ก็จะช่วยให้สามารถบริหารกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยนืมากข้ึน  
 
กจิกรรมแฟช่ัน กจิกรรมฟังก์ช่ัน และคุณลกัษณะ 

จากอดีตถึงปัจจุบนัมีกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพถูกพฒันาและน ามาประยุกต์ใช้อย่าง
มากและหลากหลาย โดยกิจกรรมเหล่าน้ีอาจถูกเรียกวา่ กิจกรรม (Activity) ปรัชญาในการ
บริหารจัดการ (Management Philosophy) แนวคิด (Concept) เทคนิค (Technique) 
เคร่ืองมือ (Tool) หรือระบบบริหารจดัการ (Management System) ฯลฯ แลว้แต่บริบทท่ีถูก
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น าไปประยุกต์ใช้ ตวัอย่างเช่น การจดัการคุณภาพโดยรวม และการจดัการโซ่อุปทานมี
มุมมองของทั้ งการเป็นปรัชญาในการบริหารจัดการ และเป็นระบบปฏิบัติการ 
(Vanichchinchai and Igel, 2009) ในบทความน้ีผูเ้ขียนจะเรียกส่ิงเหล่าน้ีโดยรวมว่า 
“กิจกรรม”  

มีงานวจิยัจ  านวนมากศึกษาและเปรียบเทียบคุณลกัษณะของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ
แต่ละชนิดด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น Kartha (2004) ศึกษาคุณลกัษณะและความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ISO 9000: 2000, QS 9000, ISO/TS 16949 และเกณฑ์รางวลั Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) Rahman and Bullock (2005) จ าแนกเคร่ืองมือการ
จดัการคุณภาพโดยรวมเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ Soft TQM และ Hard TQM ในขณะท่ี 
Andersson, et al. (2006) เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งการจดัการ
คุณภาพโดยรวม Six Sigma และการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) Vanichchinchai 
and Igel (2009) ทบทวนวรรณกรรมและเปรียบเทียบคุณลกัษณะดา้นต่าง ๆ ระหวา่งการ
จดัการโซ่อุปทานและการจดัการคุณภาพโดยรวม อศัมเ์ดช (2553ง; 2555) จ  าแนกแนวทาง
การอนุรักษพ์ลงังานซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตภาพในองคก์รเป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ การปรับปรุงดา้นวิศวกรรมผลิตภาพ (Productivity Engineering) และการ
ปรับปรุงดา้นการจดัการผลิตภาพ (Productivity Management) ในบทความน้ีผูเ้ขียนจ าแนก
กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพเป็น 2 กลุ่มหลกั ตามความย ัง่ยืนหรือช่วงระยะเวลาท่ีกิจกรรมเหล่าน้ี
ถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นภาคธุรกิจโดยทัว่ไป ไดแ้ก่  
1) กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพแบบแฟชัน่ (Fashionable Productivity Activity) หรือกิจกรรม

แฟชัน่ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพท่ีถูกน าไปทดลอง หรือประยกุตใ์ชใ้นระยะเวลาสั้น 
ๆ ตามกระแสความนิยม หรือความใหม่ของกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ค่อย ๆ 
เส่ือมความนิยมลงเม่ือเวลาผา่นไปไม่นานนกั  

2) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตภาพแบบฟังก์ชัน่ (Functional Productivity Activity) หรือกิจกรรม
ฟังกช์ัน่ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพท่ียงัคงไดรั้บความนิยมในการน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานจวบจนถึงปัจจุบนั โดย
กิจกรรมฟังกช์ัน่มกัมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 เป็นพื้นฐาน หรือรากฐานในการเพิ่มผลิตภาพอยา่งแทจ้ริง และองคก์รโดยทัว่ไป

ควรน ามาประยุกตใ์ช ้เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมไคเซ็นและขอ้เสนอแนะ กลุ่มคิว
ซีซี กิจกรรมกลุ่มความปลอดภยั (Kiken Yochi Training: KYT) กลุ่มประชุมก่อน
เร่ิมงาน (Morning Talk Group)  
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 เป็นกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดทางการคา้ หรือมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ 
ตวัอยา่งเช่น มาตรฐานการจดัการดา้นต่าง ๆ อาทิ ISO 9001, ISO 14001,  ISO/TS 
16949, GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points), British Retail Consortium (BRC)  

 เป็นกิจกรรมท่ีมีองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ หรือระดบัชาติเป็น
เจา้ของในการจดัการประกวดและมอบรางวลั หรือรณรงคส่์งเสริมอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การบ ารุงรักษาทวีผลโดยรวม (Total Productive Maintenance: TPM) ซ่ึง 
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) แห่งประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูริ้เร่ิม รณรงค์
ส่งเสริม และมอบรางวลั TPM Excellent Award (Japan Institute of Plant 
Maintenance, 2012) หรือเกณฑ์รางวลั MBNQA ซ่ึงเป็นรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกาท่ีริเร่ิม และส่งเสริมโดย The National Institute of Standards 
and Technology (NIST) แห่งสหรัฐอเมริกา (NIST, 2012) ซ่ึงสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติไดน้ าเกณฑ์ของ MBNQA มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และมอบ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) ส าหรับ
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย (ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2555) 

 เป็นระบบบริหารจดัการหลกัท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินธุรกิจ (Operating System) 
หรือเป็นปรัชญาในการบริหารจดัการท่ียงัคงไดรั้บการพฒันาต่อยอดอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น การจดัการโซ่อุปทาน การจดัการคุณภาพโดยรวม รวมถึงระบบการผลิตแบบ
ทนัเวลาพอดี ซ่ึงพฒันาไปสู่การผลิตแบบลีน และการผลิตแบบโตโยตา้ (Toyota 
Production System: TPS) (Vanichchinchai and Igel, 2009; 2011) 
ทั้งน้ีกิจกรรมฟังก์ชั่นอาจมีคุณลักษณะตรงตามข้างต้นมากกว่า 1 เกณฑ ์

ตวัอยา่งเช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เป็นเจา้ภาพริเร่ิม และจดั
ประกวดรางวลัต่าง ๆ เช่น Thailand 5S Award, Thailand Kaizen Award, Thailand Lean 
Award, Thailand Quality Prize (ส าหรับกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี) เพื่อกระตุน้และรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพดงักล่าวไปประยุกต์ใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2555) แมว้า่กิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นกิจกรรมท่ี
เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงผลิตภาพท่ีมีมาแต่เดิมแลว้และบางกิจกรรมไม่ปรากฎบุคคล
หรือองค์กรผูเ้ป็นเจา้ของกิจกรรมเหล่าน้ีอย่างเป็นทางการ นอกจากน้ีกิจกรรมฟังก์ชั่น
เหล่าน้ีมกัไดรั้บการพฒันาต่อยอดใหค้งความร่วมสมยัอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น  
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 มีการพฒันาออกเวอร์ชัน่ใหม่ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น มาตรฐานคุณภาพ
ต่าง ๆ ท่ีองคก์รท่ีเป็นเจา้ของมาตรฐาน เช่น คณะกรรมการ ISO มีการอพัเดทเวอร์
ชัน่ตามประเภทของอนุกรมมาตรฐาน และเวลาท่ีเหมาะสม (ISO, 2012) 

 มีการพฒันาเทคนิคลูกเล่นในการประยุกต์ใช้แบบใหม่ ๆ เช่น บริษทั ซีพี ออลล ์
จ ากดั (มหาชน) (ซีพี ออลล์, 2555) และ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552) มีกิจกรรม 7ส โดยเพิ่ม ส. สวยงาม 
และ ส. ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปจาก 5ส เดิม  

 มีการพฒันาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การจดัการโซ่อุปทานท่ีมกัน า
เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ เช่น ซอร์ฟแวร์ ERP (Enterprise Resource 
Planning), VMI (Vendor Managed Inventory) และ RFIP (Radio Frequency 
Identification) เขา้มาร่วมประยกุตใ์ช ้

 การจดัประกวดและมอบรางวลัดงัขา้งตน้ท่ีท าให้เกิดการแข่งขนัอนัน ามาซ่ึงการ
ต่อยอดพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยองคก์รผูป้ระยกุตใ์ชเ้อง 
พฒันาการอย่างต่อเน่ืองเหล่าน้ีท าให้กิจกรรมฟังก์ชั่นยงัคงถูกประยุกต์ใช้ใน

องคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานานและยงัอาจทวีความส าคญัมากข้ึน
อีกในอนาคต ในขณะท่ีกิจกรรมแฟชั่นมกัขาดคุณลกัษณะตามขา้งตน้ แต่มกัไดรั้บความ
นิยมอยา่งรวดเร็วและรุนแรงจากพลงัทางการประชาสัมพนัธ์และกระแส ท าให้องคก์รต่าง 
ๆ น ากิจกรรมเหล่าน้ีไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลายตามสมยันิยมในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ซ่ึงไม่
นานนกั ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวมกัจะมีหลกัสูตรฝึกอบรม สัมมนา รวมถึงการให้ค  าปรึกษา
แนะน าในการน ากิจกรรมเหล่าน้ีไปประยุกตใ์ช้ในองคก์รตามมามากมาย แต่เม่ือเวลาผา่น
ไปสักระยะกิจกรรมแฟชัน่เหล่าน้ีก็จะค่อย ๆ เส่ือมความนิยมลงเร่ือย ๆ กิจกรรมในกลุ่มน้ี 
ไดแ้ก่ การร้ือปรับระบบ (Reengineering) หรือ Six Sigma เป็นตน้ โดย Six Sigma ไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในช่วงท่ี Jack Welch เป็นประธานคณะเจา้หนา้ท่ีบริหารของ General 
Electric แต่เม่ือเขาหมดวาระจากต าแหน่ง Six Sigma ก็ค่อย ๆ ไดรั้บความนิยมและกล่าวถึง
นอ้ยลงเร่ือย ๆ ทั้งน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนในกลุ่มแฟชัน่น้ีอีกมาก แต่ผูเ้ขียนจะไม่ขอกล่าวถึงเพื่อ
ไม่ให้เกิดการโตแ้ยง้ท่ีไม่จ  าเป็นจากผูเ้ช่ียวชาญ และองค์กรท่ียงัคงน ากิจกรรมเหล่าน้ีมา
ประยุกต์ใช้อยู่ซ่ึงมีจ  านวนไม่มากนกั เกณฑ์หรือขอ้สังเกตคือหากกิจกรรมดงักล่าวเป็น
เพียงกิจกรรมแฟชั่นก็มักจะมีความนิยมลดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่นานนัก 
(ประมาณ 5-10 ปี) การท่ีกิจกรรมแฟชัน่ไม่สามารถพฒันาต่อยอดไดแ้ละกลบัเส่ือมความ
นิยมลงอยา่งรวดเร็วมาจากสาเหตุหลายประการตามท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ เช่น ขาดองคก์รท่ี
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ได้รับการยอมรับเป็นผูน้ าในการรณรงค์ส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ไม่ได้เป็น
มาตรฐาน กฏหมายหรือขอ้ก าหนดทางการคา้ ขาดการพฒันารูปแบบและต่อยอดอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงกิจกรรมเหล่านั้นไม่ไดน้ าเสนอทางเลือกในการแกปั้ญหา (Solution) ท่ีใหม่
อย่างแทจ้ริงให้กบัองค์กร แต่มกัน ากิจกรรมฟังก์ชั่น หรือแนวคิดเดิม ๆ มาน าเสนอใน
รูปแบบใหม่ให้น่าสนใจมากข้ึน และใช้การรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์มาช่วยในการ
เผยแพร่เท่านั้น 
 
วฏัจักรชีวติผลติภัณฑ์ 
 สรรพส่ิงในโลกล้วนมีวฏัจกัรการเกิดมา ตั้งอยู่ และดบัไป ผลิตภณัฑ์ก็มีวฏัจกัร
ชีวิตหรือวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) ท่ีประกอบไปด้วยช่วงแนะน า 
(Introduction) เติบโต (Growth) อ่ิมตวั (Maturity) และถดถอย (Decline) ดว้ยเช่นกนั วงจร
ชีวติผลิตภณัฑท์ั้งสินคา้และบริการถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะห์คุณลกัษณะต่าง ๆ ในแต่ละ
ช่วงชีวติของผลิตภณัฑอ์ยา่งกวา้งขวางทั้งในดา้นกลยทุธ์ทัว่ไป ยอดขาย ก าไร ความรุนแรง
ในการแข่งขนั ตน้ทุน การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ ฯลฯ เพื่อประกอบตดัสินใจใน
ระดบักลยุทธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ Mohan and Krishnaswamy (2006) พบวา่ความตอ้งการ
กิจกรรมทางการตลาดมีความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของสินคา้อุตสาหกรรม  
ทั้งน้ีการวเิคราะห์วฏัจกัรชีวิตสามารถศึกษาไดห้ลายระดบัตั้งแต่ระดบัอุตสาหกรรม ระดบั
กลุ่มผลิตภณัฑ์ ไปถึงระดบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด (Dess et al. 2010) และยงัศึกษาไดใ้นมิติ
อ่ืนดว้ย เช่น Chattopadhyay (2001) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์กบั
การจดัการสัมพนัธภาพกับลูกค้า พร้อมน าเสนอวงจรชีวิตงานลูกคา้สัมพนัธ์ Parzinger 
(1997) ทบทวนวรรณกรรมและตั้งสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของการจดัการคุณภาพโดยรวมตามกรอบของ Powell (1995) กบัแต่ละช่วงชีวิตของวงจร
ชีวติผลิตภณัฑ ์

กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพหรือกลุ่มคิวซีซี 
กิจกรรมไคเซ็นและข้อเสนอแนะ การจัดการคุณภาพโดยรวม การบ ารุงรักษาทวีผล
โดยรวม การจดัการองค์ความรู้ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ฯลฯ ก็เปรียบเสมือน
ผลิตภณัฑท่ี์องคก์รต่าง ๆ น าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาองคก์ร และต่างก็มีวฏัจกัรชีวิตคลา้ย
กบัผลิตภณัฑ์ทัว่ไปเช่นกนั เน่ืองจากเม่ือน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพเหล่าน้ีไปประยุกตใ์ชใ้น
องคก์รก็จะมีช่วงของการแนะน ากิจกรรมใหม่ให้พนกังานรู้จกั จนพนกังานรู้จกั เขา้ใจและ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจนถึงจุดอ่ิมตวั จากนั้นความนิยม
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ในกิจกรรมก็จะค่อย ๆ ลดลงด้วยเหตุผลต่าง ๆ ในท่ีสุด ทั้งน้ีวฏัจกัรหรือวงจรชีวิตของ
กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพแต่ละชนิดมีความยืนยาวต่างกนัในระดบัมหภาคดงัท่ีได้กล่าวใน
ขา้งตน้ ตวัอยา่งเช่น การร้ือปรับระบบ (Re-engineering) หรือ Six Sigma เคยถูกกล่าวถึง
และเป็นท่ีนิยมอย่างมากในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพียงไม่ก่ีปี ในขณะท่ีกิจกรรมพื้นฐานใน
การเพิ่มผลิตภาพ อาทิ กิจกรรม 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพหรือคิวซีซี กิจกรรมไคเซ็นและ
ขอ้เสนอแนะ มาตรฐาน ISO อนุกรมต่าง ๆ ฯลฯ กลบัยงัคงถูกประยุกตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง
มาเป็นเวลาหลายสิบปี แมว้า่โดยภาพรวมแลว้กิจกรรมพื้นฐานเหล่าน้ีจะยงัคงเป็นท่ีนิยมใน
การน ามาใช้ปรับปรุงองคก์ร แต่ในทางปฏิบติัจริงแลว้การด าเนินกิจกรรมเหล่าน้ีในระดบั
จุลภาคในบางองค์กรก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนเท่าท่ีควร จากประสบการณ์ของ
ผูเ้ขียนมกัพบว่าเม่ือน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจงัสักระยะหน่ึง 
พนักงานก็จะเร่ิมไม่ให้ความมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมมากและจริงจงัเหมือน
ช่วงแรก จนสุดทา้ยกิจกรรมเหล่าน้ีก็จะค่อยหายไปตามวฏัจกัรชีวิต ในบางกรณีเม่ือเวลา
ผา่นไปอีกสักระยะเม่ือถูกลูกคา้ร้องขอหรือบงัคบัให้น ากิจกรรมนั้น ๆ มาประยุกตใ์ช ้หรือ
เม่ือองคก์รพบปัญหาบางอยา่งท่ีจ  าเป็นตอ้งใชกิ้จกรรมนั้น ๆ ในการแกไ้ข หรือเม่ือเปล่ียน
ผูบ้ริหารและนโยบายใหม่ จึงค่อยน ากิจกรรมท่ีเคยท าและลม้เหลวกลบัมาประยุกตใ์ชใ้หม่ 
แต่เม่ือเวลาผ่านไปสักระยะกิจกรรมก็จะค่อย ๆ เส่ือมความนิยมจนหายไป และถูกน า
กลับมาใช้ใหม่ เ ม่ือมีความจ าเป็นเช่นน้ีเ ร่ือย ๆ เน้ือหาของบทความในส่วนน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประยกุตใ์ชว้งจรชีวติของผลิตภณัฑ์มาอธิบายพฒันาการของกิจกรรมเพิ่ม
ผลิตภาพ และอภิปรายคุณลกัษณะท่ีส าคญัในแต่ละช่วงชีวิต พร้อมให้ขอ้เสนอแนะในการ
ด าเนินกิจกรรมแต่ละช่วงอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 
วฏัจักรชีวติกจิกรรมเพิม่ผลติภาพ 

ในบทความน้ีวงจรชีวิตกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพประกอบดว้ย 5 ช่วงหลกั ไดแ้ก่ ช่วง
แนะน า (Introduction) ช่วงเติบโต (Growth) ช่วงอ่ิมตวั (Maturity) ช่วงถดถอย (Decline) 
และช่วงยกเลิก (Dead) โดยแต่ละช่วงชีวิตของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความมีส่วนร่วมของพนกังาน (หรือลูกคา้ผูท้  ากิจกรรม) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางตรง
กบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม ดงัรูปท่ี 1 และสรุปคุณลกัษณะท่ีส าคญัในแต่ละ
ช่วงชีวติในตารางท่ี 1 
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รูปท่ี 1 วฏัจกัรชีวติกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ 
 

1) ช่วงแนะน า (Introduction)  
เป็นช่วงท่ีเพิ่งเ ร่ิมต้นน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 

กิจกรรมจึงยงัใหม่และพนกังานยงัไม่ค่อยรู้จกั ท าใหจ้  านวนพนกังาน ความมีส่วนร่วม และ
ความจริงจงั ในการด าเนินกิจกรรมยงัมีนอ้ย เป้าหมายหลกัของช่วงน้ีจึงเพื่อสร้างการรับรู้
ของพนักงานต่อกิจกรรมใหม่ ท าให้พนักงานทราบถึงความส าคญั ความจ าเป็น และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากกิจกรรม รวมถึงบทบาทความมีส่วนร่วมในกิจกรรมของตัว
พนกังานเอง เป็นช่วงท่ีองคก์รตอ้งดดัแปลงและหารูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
ส าหรับกิจกรรมท่ียากและมีความซับซ้อนมากอาจเลือกเฉพาะกลุ่มพนักงาน หรือพื้นท่ี
ตวัอยา่ง (Model/Pilot Area) มาทดลองด าเนินการก่อนหากส าเร็จจึงค่อยขยายผลภายหลงั  
การฝึกอบรมใหค้วามรู้ท่ีจ  าเป็นกบัพนกังาน และการรณรงคส่์งเสริมประชาสัมพนัธ์มีส่วน
ส าคญัยิ่งในการท าให้พนักงานรู้จกั เข้าใจ สนใจในกิจกรรม มีความรู้ และทกัษะเพียง
พอท่ีจะมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมได ้โดยอาจรณรงคส่์งเสริมผา่นวธีิการและผา่นส่ือ
ต่าง ๆ เช่น ติดป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย แจ้งผ่านการประชุม จัด
ประกวดค าขวญั จัดวนัประกาศนโยบายและพิธีเร่ิมด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการ 
(Kick-off) ประกาศแต่งตั้งคณะท างานอยา่งเป็นทางการ ฯลฯ ช่วงน้ีองคก์รจึงตอ้งลงทุนใน
ด้านเวลา บุคลากร การฝึกอบรม เคร่ืองมืออุปกรณ์ เงินทุน ฯลฯ กบักิจกรรมมากแต่ยงั
ไม่ได้ผลตอบแทนกลับคืนมา คณะท างานหรือผูท่ี้จะมีหน้าท่ีเป็นแกนน าหลักในการ
ประสานงานหรือด าเนินกิจกรรม เช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายพฒันาองค์กรจะมี

ระดบัความมสี่วนรว่ม  หรอื

ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรม 

เวลา 
ยกเลกิ ถดถอย อิม่ตวั เตบิโต แนะน า 
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บทบาทมากในการประสานงานและเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ส าหรับกิจกรรม ความเป็น
ผูน้ าท่ีเข้มแข็งของเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงก็มีส่วนส าคญัยิ่งในการกระตุ้น
พนกังานให้สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยตอ้งแสดงความมีส่วนร่วมและความ
ตั้งใจจริง (Top Management Commitment) ให้พนกังานเห็นเป็นตวัอยา่ง เช่น ให้นโยบาย
และแต่งตั้ งคณะท างานอย่างเป็นทางการ หาโอกาสพูดตอกย  ้ าถึงกิจกรรมบ่อย ๆ จน
พนกังานใหค้วามสนใจและปฏิบติัตาม เป็นตน้ 

2) ช่วงเติบโต (Growth)  
เป็นช่วงท่ีกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพมีการเติบโต พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ และมี

ความสนใจในกิจกรรมดีแล้ว  พนักงานรับ รู้ กิจกรรมผ่านการรณรงค์ส่ ง เส ริม
ประชาสัมพนัธ์ พร้อมทั้งมีความรู้และทกัษะในการท ากิจกรรมผ่านการฝึกอบรม จึงมี
จ านวนพนักงานและความมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มข้ึนอย่างมาก พนักงานเร่ิมยอมรับ
กิจกรรมโดยอาจเป็นเพราะถูกบงัคบัให้มีส่วนร่วมหรือเห็นประโยชน์เบ้ืองตน้จากการ
ด าเนินกิจกรรมจริงบ้างแล้วจนเกิดความมัน่ใจ พนักงานบางส่วนท่ีมีบทบาทหลักใน
กิจกรรมและประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมอาจภูมิใจหรือประทบัใจถึงจนเกิด
ความจงรักภกัดีในกิจกรรม (Loyalty) วตัถุประสงค์หลกัของช่วงน้ีคือเพื่อกระตุน้ให้
พนกังานมีส่วนร่วมและทุ่มเทในกิจกรรมมากท่ีสุด จึงตอ้งขยายผลกิจกรรมไปยงัพื้นท่ีหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มากข้ึน ซ่ึงจะช่วยท าให้กิจกรรมไดรั้บความนิยมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ในช่วงน้ีจึงยงัตอ้งมีการรณรงค์ส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้และผลกัดนัให้พนกังาน
เกิดความทุ่มเทมากท่ีสุด โดยอาจให้พนักงานท่ีจงรักภกัดีในกิจกรรมเขา้มาเป็นผูร่้วม
รณรงคส่์งเสริม (Facilitator) โดยมีบทบาทช่วยในการขยายผลและโนม้นา้วเพื่อนพนกังาน
ดว้ยกนัได ้ แมผ้ลการด าเนินกิจกรรมท่ีไดรั้บกลบัคืนมาในช่วงน้ีจะเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่มาก
นัก เน่ืองจากมีการเติบโตและขยายพื้นท่ีท ากิจกรรมออกไปมากจึงมักมีปัญหาต่าง ๆ 
ในทางปฏิบติัตามมามากด้วยเช่นกนั คณะท างานตอ้งมีการปรับปรุงพฒันารูปแบบของ
กิจกรรมเพิ่มเติมตามปัญหาท่ีพบ บทบาทของคณะท างานในการขยายผล ทกัษะในการ
แกปั้ญหาท่ีพบและการโคช้ใหพ้นกังานสามารถใชกิ้จกรรมไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพจึงมี
ความส าคญัยิง่ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมในช่วงน้ียงัคงสูงอยูเ่น่ืองจากตอ้งขยายผล มี
การฝึกอบรม รณรงคส่์งเสริมเพิ่มเติม หรือตอ้งมีการลงทุนเฉพาะเร่ืองในหวัขอ้กิจกรรมนั้น 
ๆ เพิ่มเติม ในช่วงน้ีองค์กรจึงยงัไม่ควรน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพใหม่ ๆ เข้ามาร่วม
ด าเนินการเพิ่มเติมเพราะจะให้พนกังานสับสน ขาดความมีส่วนร่วมและทุ่มเทอยา่งเต็มท่ี
กบักิจกรรมเดิมท่ีก าลงัอยูใ่นช่วงของการเติบโต 
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3) ช่วงอิม่ตัว (Maturity)  

ในช่วงน้ีกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพจะเติบโตจนถึงจุดสูงสุดและเร่ิมอ่ิมตวั พนกังานมี
ความเขา้ใจและช านาญในการด าเนินกิจกรรมอย่างเต็มท่ี เห็นผลการปรับปรุงอยา่งชดัเจน 
ท าให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีและสม ่ าเสมอต่อเน่ือง 
เป้าหมายของช่วงน้ีคือเพื่อรักษาระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานให้สม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองเช่นน้ีไวไ้ด้นานท่ีสุด ต้องขยายผลกิจกรรมให้ครอบคลุมหน่วยงานในองค์กร
ทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้อง ต้องจัดรูปแบบหลัก ๆ ในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นมาตรฐาน 
(Standardization) ขององคก์รเองเพื่อให้พนกังานเขา้ใจตรงกนั การลงทุนในการฝึกอบรม 
และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์เร่ิมน้อยลงเน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่รู้จกักิจกรรม
เป็นอย่างดีแล้ว แต่ยงัคงต้องท าอย่างต่อเน่ืองและกระตุ้นเป็นช่วง ๆ เพื่อให้พนักงาน
ตระหนกัในความส าคญัของกิจกรรม โดยอาจประชาสัมพนัธ์ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จริงแลว้จากผลส าเร็จของกิจกรรม ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีองคก์รจะไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดจาก
กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพเน่ืองจากพนักงานมีความช านาญและมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมมากท่ีสุด องคก์รจึงตอ้งพยายามเก็บเก่ียวผลตอบแทนจากกิจกรรมให้ไดม้ากท่ีสุด
ดว้ย ปัญหาท่ีทา้ทายในช่วงน้ีคือตอ้งพยายามรักษาระดบัความมีส่วนร่วมของพนกังานให้
คงอยู่ในระดบัสูงสุดน้ีไวใ้ห้ได้นานท่ีสุด ซ่ึงนอกจากจะตอ้งรักษาพนักงานเก่าท่ีมีความ
ช านาญในกิจกรรมไวใ้หไ้ดแ้ลว้ ยงัตอ้งสร้างกลุ่มพนกังานท่ีเหลือหรือพนกังานใหม่เขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มเติม นกัเพิ่มผลิตภาพพึงระลึกไวเ้สมอวา่หากระดบัความความมี
ส่วนร่วมและความจริงจงัของพนกังานไม่ลดลง ผลการด าเนินกิจกรรมก็จะไม่ลดลง จึงควร
มีการกระตุน้เป็นระยะ ๆ ในช่วงน้ีหากองคมี์นโยบายท่ีจะน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพใหม่เขา้
มาประยกุตใ์ชภ้ายในองคเ์พิ่มเติมก็สามารถเร่ิมด าเนินการไปพร้อม ๆ กบักิจกรรมเพิ่มผลิต
ภาพเดิมท่ีพนกังานมีความเขา้ใจ มีส่วนร่วมและเป็นมาตรฐานดีแลว้ได ้

4) ช่วงถดถอย (Decline) 
เป็นช่วงถดถอยของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพท่ีพนกังานเร่ิมรู้สึกเบ่ือ มีส่วนร่วมและ

ทุ่มเทในการด าเนินกิจกรรมนอ้ยลง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากรู้สึกวา่กิจกรรมไม่มีสีสัน ขาดลูกเล่น
ใหม่ คณะท างานในการด าเนินกิจกรรมเองก็ขาดการกระตุน้อยา่งต่อเน่ืองผา่นการรณรงค์
ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ขาดการฝึกอบรมและคิดหาเทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากช่วงท่ีแลว้ 
หรือแม้กระทั่งอาจเป็นเพราะองค์กรเองน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพอ่ืนท่ีใหม่กว่าเข้ามา
ประยกุตใ์ชเ้พิ่มเติม กิจกรรมเดิมจึงเร่ิมลา้สมยัในสายตาพนกังาน พนกังานตอ้งให้เวลาและ
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ความสนใจกบักิจกรรมใหม่ตามนโยบายของบริษทัแทน  ช่วงน้ีจะไม่ค่อยมีพนกังานใหม่
เขา้มาร่วมกิจกรรมและพนกังานเก่าก็ให้ความมีส่วนร่วมนอ้ยลง ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินกิจกรรมจึงเร่ิมต ่าลง นกัเพิ่มผลิตภาพจึงตอ้งคอยเฝ้าระวงัสัญญาณการมาถึงของช่วง
ถดถอยน้ี เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งตอ้งตดัสินใจวา่องคก์รจะ
ยงัคงด าเนินกิจกรรมต่อไปหรือไม่  

โดยถ้าเป็นเพียงกิจกรรมท่ีเป็นแฟชั่นท่ีได้รับความนิยมในช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ 
ตามสมยันิยม เช่น การร้ือปรับระบบ (Re-engineering) Six Sigma ฯลฯ องค์กรก็อาจ
ตดัสินใจไม่ด าเนินกิจกรรมต่อ หรืออาจลดพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมลงให้เหลือเฉพาะพื้นท่ีท่ี
จ  าเป็นจริง ๆ เท่านั้น โดยลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตามลงไปดว้ย แต่ถา้เป็น
กิจกรรมท่ีเป็นฟังก์ชัน่ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัหรือมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ เช่น 
กิจกรรม 5ส กลุ่มคิวซีซี ไคเซ็นและขอ้เสนอแนะ ISO 9001 ฯลฯ ท่ียงัคงตอ้งการธ ารง
รักษาไวคู้่กบัองคก์รแลว้ก็ควรมีการการลงทุนเพิ่มเติมในดา้นการพฒันา น าเสนอรูปแบบ
และลูกเล่นใหม่ แสดงใหพ้นกังานเห็นถึงพฒันาการของกิจกรรมให้มีความรู้สึกวา่กิจกรรม
เพิ่มผลิตภาพนั้น ๆ ยงัคงมีความสดใหม่ทนัสมยัและน่าสนใจอยู่ พร้อมทั้งใช้การรณรงค์
ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ และฝึกอบรมเพิ่มเติมเขา้มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการกระตุน้ให้
ระดบัความมีส่วนร่วมของพนกังานในการด าเนินกิจกรรมกลบัไปสู่ระดบัเดิมอีกคร้ัง (รูปท่ี 
2) หรือหากท าไดอ้ย่างประสิทธิภาพก็อาจสามารถพฒันาหรือยกระดบักิจกรรมการเพิ่ม
ผลิตภาพให้สูงข้ึนกวา่ระดบัเดิมได ้(รูปท่ี 3) เช่น พฒันาจาก 5ส เป็น 7ส หรือจากการผลิต
แบบทนัเวลาพอดีไปสู่ระบบการผลิตในรูปแบบของตนเอง (เช่น Valeo Production System 
ซ่ึงพฒันามาจากการผลิตแบบทนัเวลาพอดี) การกระตุน้และรูปแบบการเปล่ียนแปลงอาจ
เป็นการเปล่ียนเล็กน้อย (minor change) เช่น การประกวดและมอบรางวลัภายในบริษทั 
การผูกโยงกิจกรรมเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ฯลฯ หรือเป็นการ
เปล่ียนแปลงใหญ่ (major change) เช่น องคก์รสมคัรเขา้ประกวดกิจกรรมไคเซ็นและคิวซีซี
ระดบัประเทศหรือรางวลัคุณภาพแห่งชาติ การอพัเกรด ISO-9001 เวอร์ชัน่ใหม่ การบูรณา
การระบบคุณภาพหรือระบบบริหารจดัการหลายระบบเข้าด้วยกนั การลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการโซ่อุปทาน ฯลฯ ในช่วงน้ีจึงตอ้งการความเป็นผูน้ าท่ี
เขม้แข็งของเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในการเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญ่น้ีอีกคร้ัง 
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รูปท่ี 2 การกระตุน้ใหกิ้จกรรมเพิ่มผลิตภาพกลบัไปสู่ระดบัเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 การยกระดบักิจกรรมเพิ่มผลิตภาพไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน 

5) ช่วงยกเลกิ (Dead)  
เป็นช่วงส้ินสุดของกิจกรรม ท่ีคณะท างานไม่สามารถกระตุน้ความมีส่วนร่วมของ

พนักงานได้อีกแล้ว หรือองค์กรตัดสินใจไม่ด าเนินกิจกรรมต่อไปอีกแล้ว แทบไม่มี
พนักงานท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเหลืออีก แต่ยงัคงมีประสบการณ์และผลท่ี
ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมหลงเหลืออยู่ คณะท างานจึงควรจัดท าผลลัพธ์ท่ีได้จาก
กิจกรรมให้เป็นมาตรฐานและย ั่งยืนให้ได้มากท่ีสุดอย่าให้หายตามตัวกิจกรรมไป 
ตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ระดบัของเสียท่ีลดลงไดแ้ลว้จากกิจกรรม Six Sigma เป็นเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานประจ าวนัพร้อมทั้ งก าหนดให้มาตรการท่ีได้ปรับปรุงไปแล้วเป็น
มาตรฐานในการปฏิบติังานต่อไป องคก์รควรสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ประสบการณ์และจดัเก็บ

ระดบัความมสี่วนรว่ม  หรอื

ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรม 

เวลา 

ระดบัความมสี่วนรว่ม  หรอื

ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรม 
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องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการด าเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพนั้น ๆ เพื่อเป็นบทเรียนใน
การพฒันากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพอ่ืนอีกต่อไปในอนาคตตามแนวทางของการจดัการองค์
ความรู้ (Knowledge Management: KM) เน่ืองจากแมว้่าแต่กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพแต่ละ
กิจกรรมจะมีความแตกต่างกนัดา้นองคป์ระกอบ ขั้นตอน เทคนิคและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใน
รายละเอียด แต่แนวทางหลักในการบริหารกิจกรรมก็มกัจะมีความคล้ายคลึงกนัจึงมกั
สามารถประยกุตใ์ชเ้สริมซ่ึงกนัและกนัได ้
ตารางท่ี 1 สรุปคุณลกัษณะส าคญัในแต่ละช่วงของวฏัจกัรชีวติผลิตภาพ 

 แนะน า เติบโต อิม่ตัว ถดถอย 

พฒันาต่อเนื่อง ยกเลกิกจิกรรม 
ผู ้ มี ส่ วน ร่ วมแล ะ
ความจริงจงั 

นอ้ย เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว คงท่ี ลดลง ลดลง 

การรณรงคส่์งเสริม สร้างการรับรู้ กระตุน้ความมีส่วน
ร่วมและทุ่มเท 

รักษาความมีส่วน
ร่วมให้ต่อเน่ือง 

กระตุน้ความมีส่วน
ร่วมมากข้ึน 

ลดระดบั 
 

ขอบเขต อ า จ ท ด ล อ ง ใ น
พ้ืนท่ีตวัอยา่ง 

ขยายผลไปยงัพ้ืนท่ี
อ่ืน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด 

รักษาพ้ืนท่ีเดิมไว ้ ลดรูปแบบคัดเลือก
ให้ เ ห ลื อ เฉพาะ ท่ี
จ าเป็น 

รูปแบบ คน้หารูปแบบของ
ตนเอง 

ป รั บ ป รุ ง พัฒ น า
รูปแบบตามปัญหา 

ท ารูปแบบหลักให้
เป็นมาตรฐาน 

พฒันาและน าเสนอ
รูปแบบใหม่ 

ลดรูปแบบและรักษา
ผลการปรับปรุง 

ประเด็นส าคญั ฝึกอบรม และ 
รณรงคส่์งเสริม 

เป็นโคช้ช่วยด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
แกปั้ญหาท่ีพบ และ
ไ ม่ ค ว ร ด า เ นิ น
กิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม 

ท า ใ ห้ ไ ด้
ผลตอบแทนสูงสุด 
ก าหนดมาตรฐาน
กิจกรรม และเ ร่ิม
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน
ได ้

ล ง ทุ น พั ฒ น า
รูปแบบใหม่ และ
ฝึกอบรม รณรงค์
ส่งเสริมเพ่ิมเติม 
 
 

รักษามาตรฐานผล
ของกิจกรรม และ
จดัเก็บองคค์วามรู้ 

การลงทุน มาก มาก ลงลด เพ่ิมข้ึน ลดลง  
ผลตอบแทน ต ่า เพ่ิมข้ึน สูงสุด ลดลง ลงลง 
แกนน าส าคญั ผู้น าและผู ้บริหาร

ระดบัสูง 
คณะท างาน  และ
โคช้ 

คณะท างาน ผู้น าและผู ้บริหาร
ระดบัสูง 

คณะท างาน 

 
สรุป และข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพก็เป็นเหมือนสินคา้ทัว่ไปท่ีมีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ตั้งแต่ช่วง
การแนะน า เติบโต อ่ิมตวั ถดถอย และยกเลิกหายไปจากตลาดในท่ีสุด การท าให้กิจกรรม
เพิ่มผลิตภาพมีความย ั่งยืนและยงัคงได้รับความนิยมในระดับมหภาคจากผู ้ท่ีน าไป
ประยุกตใ์ชเ้ป็นเวลานานท่ีสุดไดน้ั้นตอ้งการการออกแบบ ริเร่ิม น าเสนอ และจดัการอยา่ง
รอบคอบและเป็นระบบ คุณลกัษณะลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นรากฐานท่ีแทจ้ริงในการ
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เพิ่มผลิตภาพ การเป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ การมีองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับให้การ
สนบัสนุน และการเป็นระบบบริหารจดัการท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาในการออกแบบกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพใหม่ให้มีความย ัง่ยืน 
ตวัอย่างเช่น การท่ีบริษทัผูป้ระกอบรถยนต์ขอความร่วมมือแกมบงัคบัให้ผูผ้ลิตช้ินส่วน
รถยนตต์อ้งประยุกต์ใชร้ะบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี หรือระบบการผลิตแบบโตโยตา้ 
หรือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (เช่น ISO/TS 
16949) การท่ีองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญ่ีปุ่น) หรือสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมอบรางวลัดีเด่นให้กบัองค์กรท่ีเป็นเลิศในการ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ เป็นตน้ ทั้งน้ีกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพท่ีย ัง่ยืนตอ้งการการ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองทั้ งจากองค์กรท่ีริเร่ิมกิจกรรมเอง หรือองค์กรท่ีน าไปประยุกต์ใช ้
เพื่อให้กิจกรรมมีรูปแบบใหม่ท่ียงัคงทนัสมยัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดเ้สมอ 

 
ความล้มเหลวและความไม่ย ัง่ยืนในการด าเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในระดับ

จุลภาคก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ท่ีหลายองค์กรประสบ เม่ือมีปัจจยัภายนอก เช่น กิจกรรมหรือ
แนวคิดท่ีใหม่กวา่หรือดีกวา่เขา้มาทดแทน กิจกรรมเก่าก็จะค่อย ๆ เส่ือมความนิยมไปตาม
กระแสของการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควบคุมและหลีกเล่ียงไดย้าก ในขณะเดียวกนั
ปัจจยัภายใน เช่น การบริหารจดัการและการหมัน่ตรวจสอบสภาพการด าเนินกิจกรรมอยา่ง
ถูกตอ้งสม ่าเสมอในแต่ละช่วงชีวิตของกิจกรรมนั้นก็มีส่วนส าคญัยิ่งในการท าให้กิจกรรม
เพิ่มผลิตภาพในแต่ละองค์กรมีความย ัง่ยืน นกัเพิ่มผลิตภาพจึงควรให้ความส าคญัในการ
บริหารและควบคุมปัจจยัภายในเหล่าน้ี การเขา้ใจในวฏัจกัรชีวิตกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ การ
เขา้ใจขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในแต่ละช่วงชีวิตของกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพจะมีส่วน
ส าคญัยิ่งในการช่วยให้นักเพิ่มผลิตภาพสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการ
บริหารจดัการช่วงชีวิตต่าง ๆ ของกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มโอกาสส าเร็จ 
ลดความเส่ียงในการลม้เหลว และท าให้กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพมีวงจรชีวิตท่ียืนยาวจนอาจ
อยู่คู่กบัองค์กรไปตราบเท่ากบัวฏัจกัรชีวิตขององค์กรเองเลยก็ได ้ดงันั้นนกัเพิ่มผลิตภาพ
ควรต้องเฝ้าระวงัและติดตามวฏัจกัรชีวิตกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในแต่ละช่วง พร้อมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของแต่ละช่วงชีวิตของกิจกรรมเสมอ 
ทั้งน้ีนกัวชิาการและนกัปฏิบติัการควรศึกษาวจิยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลาโดยประมาณใน
แต่ละช่วงชีวติของแต่ละกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ เพื่อให้องคก์รท่ีจะน ากิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ
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นั้น ๆ ไปประยุกตใ์ชส้ามารถคาดการณ์ช่วงเวลาในแต่ละช่วงชีวิตไดค้ร่าว ๆ ซ่ึงจะช่วยให้
การวางแผนการด าเนินกิจกรรม การเตรียมการรองรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละช่วง
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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A Test of the Conflict/Compatibility Model of Development: 

A Comparison Study of Singapore and Taiwan 
 

Pananda Chansukree 
 
Abstract 

This paper aims to determine which political regime, democratic or 
authoritarian, is better for economic growth. The focus of this paper is on two models of 
development referred to as the ‚conflict‛ and ‚compatibility‛ models. The cases of 
Singapore and Taiwan are selected for the comparison study, in order to consider which 
model they support. The result of this qualitative study suggests that authoritarian 
governments may do better than democratic governments in terms of economic 
performance. However, there are some intervening factors contributing to economic 
success of Singapore and Taiwan. These factors include the availability of determined 
developmental elites, the high capacity of the state, and the governmental capability to 
maintain the rule of law. 
 
Introduction 
 There is no doubt that democracy and economic growth are two major goals of 
development which all countries aim to achieve. It has been widely accepted that there is 
a close relationship between democracy and economic growth (Boutros-Ghali 2002). 
However, while it has been admitted that economic growth makes most countries become 
increasingly democratic, there has been no consensus on the impact of democracy on 
economic growth (Hann and Siermann 1995; Iqbal and You 2001). Does democracy lead 
to greater economic growth? More specifically, do increased political rights lead to 
higher economic growth, compared with more authoritarian regimes? The impact of 
democracy on economic development has been the subject of scholarly research for 
centuries (Albornoz and Dutta 2007; Pei 2001; Rivera-Batiz 2002; Stiglitz 2001). 
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Nevertheless, ‘the existing evidence on the links between democracy and economic 
growth does not provide a clear-cut support of the idea that increased democracy causes 
growth’ (Rivera-Batiz 2002, p.225). This has caused the theoretical debate over the 
effects of political regime type on economic development to be highly inconclusive 
(Haggard 2001; Weede 1983). While some theorists believe that democracy is better at 
generating economic growth, some argue that authoritarian is more efficient for 
economic development. In addition, some theorists point out that there is probably no 
significant relationship between economic performance and regime type one way or the 
other (Haggard 2001; Polidano 2002; Polterovich and Popov 2005). Therefore, the 
question of whether or not political regimes affect economic growth remains unanswered 
(Pei 2001). 
 The purpose of this paper is to determine which political regime, democratic or 
authoritarian, is better for economic growth. This paper will begin with reviewing two 
different models of development which explain the relationship between political regime 
and economic growth. These two models are referred to as the ‚conflict‛ and 
‚compatibility‛ models of development. Then, the cases of Singapore and Taiwan will be 
selected for the comparison study, in order to consider which model they support. These 
two countries are very interesting because both of them started with being governed by 
authoritarian regimes, but later, while Taiwan has gradually developed to be democratic, 
Singapore remains an illiberal democracy or (soft) authoritarian democracy. However, 
these two countries are similar in their dazzling economic performance. Finally, the 
intervening factors contributing to economic success of Singapore and Taiwan will be 
illustrated. These factors include the availability of determined developmental elites, the 
high capacity of the state, and the governmental capability to maintain the rule of law. 
 
“Conflict” and “Compatibility” Models of Development 
 In the social science debate about political regimes and economic development, 
there are three different models describing their relationship: the ‚conflict,‛ 
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‚compatibility,‛ and ‚skeptical‛ models (Doucouliagos and Ulubasoglu 2008; Sirowy 
and Inkeles 1990). However, this paper will focus on only the first two models. 

 
 
The Conflict Model 
The conflict model of development claims that ‘economic growth is hindered by 

the democratic organization of the polity’ (Hann and Siermann 1995, p.177). In other 
words, democracy and economic development are viewed as competing concerns 
(Sirowy and Inkeles 1990). According to this model, to achieve successful and rapid 
economic growth, an authoritarian regime that suppresses or delays the extension of basic 
civil and political rights and the development of democratic procedures and institutions is 
required (Doucouliagos and Ulubasoglu 2008; Hann and Siermann 1995; Sirowy and 
Inkeles 1990). Sirowy and Inkeles (1990) point out that there are three major reasons for 
supporting such a claim: 

 
1) dysfunctional consequences of ‚premature‛ democracy act, in turn, 
to slow growth, 2) democratic regimes are largely unable to implement 
effectively the kinds of policies considered necessary to facilitate rapid 
growth, 3) the uniqueness of the present world-historical context 
requires pervasive state involvement in the development process, which 
is in turned unduly fettered by political democracy (p.129). 
  

 In this view, an authoritarian regime has the superior ability to facilitate 
economic growth indirectly since it fosters social and political stability, allows the 
insulation from outside influence, and is able to muster the single-minded strength. 
Moreover, authoritarian regimes can facilitate rapid economic growth directly through a 
number of mechanisms. Some of these mechanisms are ‘their ability to exert firmer 
control over labor and labor markets, their greater efficiency in the allocation of 
resources, their ability to use coercion to break traditional patterns, and their capacity to 
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collectively organize and direct economic policies’ (Sirowy and Inkeles 1990, p.130). 
But perhaps the most frequently noted mechanism is its effect on consumption and 
saving.  

Therefore, advocates of the conflict model argue that developing countries with 
strong central planning under an authoritarian form of government will experience more 
rapid economic growth than will those with democratic regimes (Dick 2001; 
Doucouliagos and Ulubasoglu 2008; Sirowy and Inkeles 1990). The strong advocates of 
this model are Hoover (1957) and Huntington (1968). Hoover (1957) asserts that 
authoritarian states are inherently better at achieving economic growth than democratic 
states (cited in Ryan 2000). His viewpoint is supported by Huntington (1968) whose 
influence has caused the conflict model to acquire widespread acceptance (Przeworski 
and Limongi 1993). He also believes that democracy is inimical to economic 
development (cited in Haan and Siermann 1995). Although this model was more popular 
in the past, it still has its proponents. For instance, the former leader of Singapore, Lee 
Kuan Yew, believes that what a country needs to develop is discipline more than 
democracy because the exuberance of democracy leads to indiscipline and disorderly 
conduct which are inimical to development (Hann and Siermann 1995).  

The Compatibility Model 
Proponents of the compatibility model sharply object to the charges levied by 

proponents of the conflict model. According to Sirowy and Inkeles (1990), ‘although the 
compatibility model concedes that economic development requires an authority to 
enforce contracts, ensure law and order, and so on, they strongly disagree with the 
assumption that development needs to be commanded in all respects by a central 
authority’ (p.132). Fundamental to this model is the claim that the political institutions 
essential for economic development tend to exist and function effectively under 
democratic rule. These institutions include 

 
the rule of law, which protects property rights; individual liberties that 
foster creativity and entrepreneurship; freedom of expression, which 
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ensures the production and unimpeded flow of information; and 
institutional checks and balances that prevent the massive theft of public 
wealth often observed in autocracies  (Pei 2001, p.29).  
 
 
Various arguments have been put forward to support the compatibility model. 

First, democratic regimes may be more effective in reforming the economy than 
authoritarian ones. Second, democratic government may perform better with respect to 
the security of property, which is the foundation for material progress. Finally, many 
authors have found a positive relationship between economic freedom and rates of 
growth. They believe that democracy entrenches economic freedom, and in doing so 
underpins economic growth (Hann and Siermann 1995). 

Advocates of the compatibility model view democracy and economic 
development as very much compatible, actually working to support one another 
(Doucouliagos and Ulubasoglu 2008; Sirowy and Inkeles 1990). They believe that a 
democratic regime is most suitable for fostering sustained and equitable economic 
development. Among the proponents of the compatibility model, ‘there is the sentiment 
that although authoritarian rule may, on some occasions, generate a more rapid rate 
economic development in the short run, democratic rule is more conductive to a 
sustained, sectorially balanced, and equitable growth in the long run’ (Sirowy and Inkeles 
1990, p.134). In their viewpoint, democratic processes and the existence of civil liberties 
and political rights generate the conditions which are most conductive to economic 
development (Ersson and Lane 1996; Hann and Siermann 1995). This is because a 
market economy, which involves special social institutions, is likely to go hand in hand 
with institutions that protect civil and political rights, that is with political democracy. If 
a market economy is expected to operate well, the kind of social institutions that are 
available only in democracies is required. Hence, democracy indirectly promotes 
sustained and equitable economic development by strengthening the market economy 
(Ersson and Lane 1996). 
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Political and Economic Development of Singapore and Taiwan 
After reviewing the conflict and compatibility models, the political and 

economic development of Singapore and Taiwan needs to be examined in order to 
determine which model is more reliable. The issue of political background of both 
Singapore and Taiwan will be explained first, followed by the issue of economic 
background. 

Singapore became a fully independent city-state when it separated from the 
Republic of Malaysia in 1965. The leader of Singapore since the 1950s has been Lee 
Kuan Yew, who ‘presided over an extraordinary successful system of government that 
combines the authoritarian and paternalistic traditions of Chinese governments of the past 
with the democratic forms of government developed in the modern world’ (Wood 2004, 
p.82). After Lee retired in 1990, he was succeeded by his deputy Goh Chok Tong, who 
has carried on the same policies as his predecessor.  

According to Wood (2004), Singapore’s political system can best be described 
as a one-party state since the People’s Action Party (PAP) has dominated elections for 
the past four decades. Although there are more than 20 opposition parties, they are all 
overshadowed and overwhelmed by the PAP, so they have little chance to obtain real 
power in parliament (Mutalib 2000). A mechanism that helps the government to have 
dominated elections is to curtail freedom of expression. The government owns all radio 
and television stations and newspapers are also closely tied to the PAP. Not only 
dissident social and political views are suppressed, but the government also intrudes into 
people’s lives to a significant degree (Mutalib 2000; Wood 2004). Not surprisingly, 
Tamney (1996), the author of The Struggle Over Singapore’s Soul, has no compunction 
to conclude that ‘Singapore is not a democracy, despite the holding of elections, and the 
use of democratic terms such as Parliament and Prime Minister. Democracy Asian-style 
in Singapore is authoritarianism’ (cited in Mutalib 2000, p.316). 

A typical characteristic of the PAP’s form of governance has been described by 
some scholars as ‘illiberal democracy’ (Mutalib 2000, p.315). This is because, judged 
from the four cardinal principles of democracy (popular representation, popular selection, 
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political equality, and majority rule), Singapore is a democracy. Singapore’s democracy, 
however, is sharply different from that of Western liberal democracy. ‘Arguably, even 
Singapore’s form of illiberal democracy is atypical of other illiberal democracies – 
primarily because of the dearth and marginalization of opposition’ (Mutalib 2000, p.316). 
Furthermore, ‘there is neither a free press nor an autonomous civil society, and 
divergence of political views is not readily tolerated’ (Mutalib 2000, p.316). 

Thus, it can be said that the nature of state governance in Singapore tilts towards 
soft authoritarianism (Fukuyama 2001; Mutalib 2000). According to Mutalib (2000), 
‘unlike ‘hard’ authoritarian states, where the barest minimum of the democratic idea is 
readily flouted, Singapore’s ‘soft authoritarian’ proclivity allows some scope for 
procedural democratic norms to function’ (p.318). Although the state assumes a central 
and activist role in shaping the country’s development agendas through the dominant 
party, opposition parties and other interest groups are tolerated, so long as they do not 
threaten the position and role of the ruling regime. 

The political development of Taiwan, which was created in 1949 by Chiang Kai-
shek, is both similar to and different from that of Singapore. The similarity is that at the 
beginning, Taiwan was also governed by an authoritarian regime. According to Wood 
(2004), Taiwan’s government, led by the Kuomintang Party (KMT) under the leadership 
of Chiang Kai-shek until his death in 1975, could best be described as authoritarian. 
Chiang repressed political opposition and imposed martial law that continued till after his 
death. However, unlike Singapore, Taiwan has continually changed to be more and more 
democratic after the death of Chiang. When Chiang died in 1975, his son Chiang Ching-
kuo succeeded him as the leader of the KMT. Chiang Ching-kuo represents ‘a 
remarkable example of how important effective leadership can be to the success of 
democratic institutions’ (Wood 2004, p.59). Determined to lay the institutional 
foundations for democracy in Taiwan, he not only reformed the electoral system, but also 
legalized political opposition to the KMT and abolished martial law. After Chiang Ching-
kuo died in 1988, he was succeeded as president by Lee Teng-hui who ‘continued the 
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process of opening up the political life of Taiwan, presiding over the transition to full and 
complete freedom of the press’ (Wood 2004, p.59). 

Both Lee Teng-hui and Chiang Ching-kuo have been admired for giving Taiwan 
‘the peaceful transition to a fully democratic system’ (Wood 2004, p.59). Since the early 
1990s, Taiwan has transformed itself from authoritarian to democracy. Fukuyama (2001) 
and Haggard (2001) stated that the political evolution of Taiwan from an authoritarian 
state into a democratic state is an exceptional case of successful authoritarian transitions. 
Since the1990s until the present, elections in Taiwan have been free, fair, and frequent. 
The print media are now completely free to express themselves without state 
interference. Residents in Taiwan have enjoyed a high degree of political freedom (Hsieh 
and Hsing 2002). 

Table 1 shows the levels of democracy in some East Asian countries calculated 
by Barro (1998).  In the table, the projected values for 1975 and 1994 are shown together 
with the actual values of democracy. The gap is the difference between the current level 
of democracy and its long-run target. In Singapore, the levels of democracy in 1975 and 
1994 were equivalent. It illustrates that Singapore has not developed to be more 
democratic at all. On the contrary, in Taiwan, low democracy prevailed in 1975, but 
democracy sharply increased in 1994. This is the main difference between Singapore’s 
and Taiwan’s political development. 

Table 1: Levels of democracy 

Country 
Democracy, 1975 Democracy, 1994 

Actual Projected Gap Actual Projected Gap 
Japan 0.83 0.91 -0.08 0.83 1.06 -0.23 
Singapore 0.33 0.36 -0.03 0.33 0.73 -0.39 
Hong Kong 0.67 0.45 0.22 0.33 0.85 -0.51 
Taiwan 0.17 0.55 -0.38 0.67 0.86 -0.19 
South Korea 0.33 0.50 -0.17 0.83 0.81 0.03 
Malaysia 0.67 0.40 0.27 0.50 0.73 -0.23 
Thailand 0.83 0.55 0.28 0.67 0.87 -0.20 
Philippines 0.33 0.62 -0.29 0.67 0.74 -0.07 
Indonesia 0.33 -0.05 0.38 0.00 0.25 -0.25 
China 0.00 0.53 -0.53 0.00 0.53 -0.53 
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 As for the economic development, Singapore has been considered as one of the 
most dynamic and competitive economies in the world (Koh and Mariano 2006). 
According to Lee (2000), Singapore, which was described as the world’s most successful 
economy by the World Bank in 1994, has progressed from a Third World nation to a 
First World nation within a generation (cited in Koh 2006). Over the 40-year period from 
1965 to 2004, ‘Singapore has had an impressive economic growth record’ (Koh 2006, 
p.1). Especially in the 1970s and 1980s, ‘together with Hong Kong, South Korea and 
Taiwan, Singapore was one of the Tiger economies that experienced consistently high 
growth rates of 8-10 percent’ (Koh and Mariano 2006, p.vii). 

Due to its economic performance, Taiwan is also regarded as one of the Four 
Asian Tigers (Hsieh and Hsing 2002). According to Aberbach, Dollar, and Sokoloff 
(1994), the economic growth of Taiwan over the past four decades has been remarkable. 
Real GNP growth per year averaged 7.3 percent in the period from 1953 to 1960, 10.2 
percent from 1961 to 1970, 9.1 percent from 1971 to 1980, and 9.0 percent from 1981 to 
1987. Wood (2004) also points out that in the 1950s and 1960s, Taiwan experienced 
spectacular economic growth, producing increases in GDP that were the envy of the 
world. Thus, it can be said that Taiwan has experienced one of the most successful 
periods of economic growth in modern times. The strong market-oriented economy in 
Taiwan is one of its most positive features which foster the conditions for a successful 
democracy (Hsieh and Hsing 2002; Wood 2004). 

  
The Development Model Supported by the Cases of Singapore and Taiwan 

After considering the histories of Singapore and Taiwan, it is obvious that these 
two countries have achieved historically unprecedented rates of economic growth in spite 
of political authoritarianism (Fukuyama 2001). Hence, they suggest how authoritarian 
governments may do better than democratic governments in terms of economic 
performance (Haggard 2001). This is because authoritarian regimes permitted Singapore 
and Taiwan ‘to make the right policy choices, uncluttered by democratic pressures’ 
(Bhagwati 1999, p.25). Especially the case of Singapore, it powerfully demonstrates the 
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positive link between economic growth and an authoritarian style of governance (Mutalib 
2000). Therefore, the cases of Singapore and Taiwan clearly support the conflict model 
of development mentioned above. According to Ersson and Lane (1996), the conflict 
model has gained considerable support from Asian countries, ‘where rapid economic 
development has taken place within three more or less authoritarian regimes, as in South 
Korea, Taiwan and Singapore’ (p.47). Siegel, Weinstein, and Halperin (2004) also point 
out that the notion of an authoritarian advantage has persisted mainly because of ‘the 
dazzling economic performance of certain eastern Asian autocracies: Singapore, 
Indonesia, South Korea, Taiwan, and, lately, China’ (p.57). 
 If Singapore and Taiwan were democratic since the beginning, they might not be 
able to achieve economic success like this. According to Mutalib (2000), ‘Singapore’s 
rapid economic growth and political stability could not have been achieved if the country 
were to follow the Western liberal democratic path and its attendant notions of 
development’ (p.313). Wong, Maher, Wang, and Long (2001) also believe that Taiwan 
owes much of its economic success to the KMT, which controlled its government for 
several decades. An authoritarian beginning enabled Taiwan to efficiently transform 
itself from a developing country to one that is now industrialized.  
 
Intervening Factors for Economic Success of Singapore and Taiwan 

Nevertheless, the conflict model is not always correct. This is because not all 
authoritarian countries can achieve economic prosperity like Singapore and Taiwan. 
Under authoritarian regimes, Singapore’s and Taiwan’s economic growth has actually 
been phenomenal (Mutalib 2000; Wong et al. 2001). Their authoritarian forms of 
governance have forged a sociopolitical environment that propels economic growth and 
prosperity to the extent that is unattainable even by many developed Western nations. In 
my opinion, what contribute to economic success of Singapore and Taiwan are not only 
authoritarian regimes, but also some intervening factors. The major intervening factors in 
the political aspect which lead to Singapore’s and Taiwan’s exceptional economic growth 
are as follows.   
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Firstly, Singapore and Taiwan have been led by determined developmental 
elites, who have been relatively uncorrupt and strongly committed to national economic 
development. Those developmental elites, such as Lee Kwan Yew in Singapore and 
Chiang Kai-shek in Taiwan, are characterized by ‘their developmental determination, 
their commitment to economic growth and transformation and their capacity to push it 
through’ (Leftwitch 1996 p.285). According to Wood (2004), Lee Kwan Yew of 
Singapore had very strong commitment to economic development. His strong 
determination and high capacity were the major factors behind Singapore’s astonishing 
economic growth during the last four decades of the 20th century. Moreover, corruption 
by the political and administrative elites in Singapore has been unheard. Singapore’s 
government bureaucracy has been ‘widely considered to be among the most honest and 
efficient in the world’ (Wood 2004, p.83). As for Chiang Kai-shek of Taiwan, ‘he may 
not have been committed to democratic principles, but in the realm of economic 
development he opened Taiwan up to the world market and engineered one of the most 
successful periods of economic growth in modern times’ (Wood 2004, p.58). These 
determined developmental elites have caused Singapore and Taiwan to be able to achieve 
miraculous economic growth. 

Secondly, Singapore and Taiwan have a high level of state capacity. This is due 
to the fact that state capacity is more likely to be established in an authoritarian political 
system, which gives political elites autonomy from distributionist pressures (Iwasaki 
2003; Przeworski and Limongi 1993). State capacity could be obtained through securing 
state autonomy and creating efficient bureaucracy (Iwasaki 2003).  

According to Nordlinger (1987), state autonomy means that ‘the state has been 
able to achieve relative independence (or insulation) from the demanding clamour of 
special interests (whether class, regional or sectoral, where they exist) and that it can and 
does override these interests in the putative national interest’ (cited in Leftwitch 1996, 
p.286). State autonomy enhances economic development because: ‘(1) the state has a role 
to play to make the economy function efficiently; (2) the state must be insulated from 
private pressures if it is to perform this role well; and (3) the state apparatus wants to 
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perform this role well’ (Przeworski and Limongi 1993, p.56). In Singapore and Taiwan, 
the political and administrative elites have been able to act relatively independently and 
forcefully on behalf of the nation as a whole with a minimum of lobbying for special 
favors from interest groups (Iwasaki 2003; Thomas and Allen 2000). Huff (1995) points 
out that an important reason for the success of Singapore’s economic development is ‘the 
ability of the government to implement long-term policies consistently and without 
interference from interest groups’ (cited in Koh 2006, p.8). This state autonomy has 
permitted systematic commitment to economic development. Similar to Singapore, 
Taiwan’s state autonomy has permitted the government to pursue policies that would 
have been beyond the capabilities of governments without autonomy (Haggard and Pang 
1994; Thorbecke and Wan 1999). 

As for efficient bureaucracy, it refers to ‘very powerful, highly competent and 
insulated bureaucracies with authority to direct and manage the broad shape of economic 
and social development’ (Leftwitch 1996, p.286). What differentiates these effective 
bureaucracies from general planning institutions in other developing countries is ‘their 
real power, authority, technical competence and insulation in shaping the fundamental 
thrusts of development policy’ (Leftwitch 1996, p.286). The Economic Development 
Board in Singapore and the Council for Economic Development and Planning in Taiwan, 
which are built around small cadres of highly trained professional bureaucrats, are ideal 
examples of efficient bureaucratic institutions (Fukuyama 2001). According to Dent 
(2003), both Singapore and Taiwan have dirigiste bureaucracies which are able to extract 
and channel resources to targeted industries as well as to selectively alter and sequence 
the system of industrial incentives. In addition, with much support from state autonomy 
provided by the PAP in Singapore and the KMT in Taiwan, bureaucrats have been 
faithfully discharging their duties (Iwasaki 2003). The efficient bureaucracies have 
enabled Singapore and Taiwan to achieve economic success. 

Finally, both countries are characterized by the government’s capacity to 
maintain the rule of law that protects property rights. According to Pei (2001), the rule of 
law, which means ‘the supremacy of legal norms and codes, enforced by an independent 
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judiciary’, has proven to be the most important institution for the protection of property 
rights (p.30). Dixit (2006) and Pei (2001) point out that credible protection of property 
rights is essential for investment and innovation. Therefore, it is an important necessary 
condition for successful economic development. Although democracy is viewed as a 
precondition to the rule of law, Singapore and Taiwan before becoming democratic in the 
early 1990s, which are among non-democratic regimes, have been capable of maintaining 
the rule of law (Pei 2001). The rule of law in each of these two countries can maintain its 
effectiveness because the rulers are placed under certain political constraints that defend 
property rights. According to Pei (2001), among East Asian countries, Singapore and 
Hong Kong have the highest capacity to maintain the rule of law. Thus, it is clear that 
Singapore’s government is more capable of maintaining the rule of law than Taiwan’s 
government (Pei 2001). Nevertheless, their high capabilities to maintain the rule of law 
have enabled them to achieve high economic growth. 
 
Conclusion 
 In this paper, theorists’ viewpoints on the impact of political regimes on 
economic growth are divided into two groups. The first group is the belief that 
authoritarianism tends to promote economic growth, while democracy tends to retard it. 
In contrast, the other group is the argument claiming that democratic regimes are better at 
generating economic growth than authoritarian regimes. The historical backgrounds of 
Singapore and Taiwan clearly support the first viewpoint, called the ‚conflict‛ model of 
development. This is because both Singapore and Taiwan have achieved exceptional 
rates of growth despite being governed by authoritarian regimes. Therefore, economic 
success of Singapore and Taiwan clearly illustrate that economic development under 
authoritarian regimes is possible (Siegle et al. 2004). Nonetheless, Singapore and Taiwan 
can be successful in terms of economic development since they are also characterized by 
the specific intervening factors. The political factors contributing to spectacular 
economic growth of Singapore and Taiwan are their determined developmental elites, 
state capacity, and capability to maintain the rule of law. 
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An interesting point from this comparison study is that economic success 
transformed Taiwan from authoritarianism into democracy, while this situation has not 
happened in Singapore. Therefore, it is of interest to see whether Singapore will join 
Taiwan in its marked democratization. In addition, it is essential to recognize that 
authoritarian regimes are not homogeneous (Hann and Siermann 1995). While the 
apparent association of high economic growth with authoritarian regimes is suggested by 
the experience of several non-democratic regimes, such as those in Singapore and 
Taiwan, there is at the same time evident that ‘there are many counter examples of 
‚kleptocratic‛ and/or inept authoritarian regimes whose rulers have led to low economic 
growth rates’ (Hann and Siermann 1995, p.179). In these authoritarian regimes, 
authoritarianism may hinder economic growth. It indicates that ‘the case for the 
advantages of authoritarianism hinges critically on the nature of the authoritarian 
leadership’ (Haggard 2001, p.128). 
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ความเป็นไปไม่ได้ในการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
โดยอาศัยมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญตัิทุนรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 

 
สมศักย์  ทองเอี่ยม 

 
บทคัดย่อ 

 การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เกิดข้ึนในสมยัของ 
พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี  โดยอาศยัพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ต่อมาไดมี้ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ท่ี ฟ.5/2549 ให้เพิก
ถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิและประโยชน์ของ บริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2548 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายวา่ดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 เน่ืองจากการด าเนินการในขั้นตอนท่ีเป็นสาระส าคญัในการ
เปล่ียนทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศเป็นหุ้นของ บริษทั กฟผ.จ ากดั (มหาชน) ไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ค าพิพากษาดงักล่าว เนน้วินิจฉัยไปในขอ้เท็จจริงแห่งคดีมากกวา่ขอ้
กฎหมาย ส าหรับผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิก
กฎหมายวา่ดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 เพื่อยกเลิกพระราชบญัญติั
จดัตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 นั้นกระท าไม่ไดเ้พราะเป็นเร่ือง  “ศกัด์ิ
ของกฎหมาย” (Hierachy of law) ซ่ึงมีหลกัอยูว่า่ กฎหมายท่ีมีสถานะต ่ากวา่จะไปยกเลิก
กฎหมายท่ีมีสถานะสูงกวา่ไม่ได ้ซ่ึงนบัวา่เป็นส่วนส าคญัในทฤษฎีนิติรัฐ รวมถึงหลกัการ
รับโอน 
สาธารณสมบติัของแผน่ดินและหลกัการเวนคืนอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั กฟผ. จ  ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงก็กระท าไม่ไดด้ว้ยเช่นกนั 
ค าส าคญั : การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ศกัด์ิของกฎหมาย กฎหมายล าดบัรอง หลกัความชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
 
บทน า 

1  ความเป็นมา  เม่ือวนัท่ี  23 มีนาคม  2549  ศาลปกครองสูงสุดในคดีท่ี ฟ.5/2549 
ไดมี้ค าพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ  สิทธิและประโยชน์ของบริษทั 
กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) พ.ศ.  2548  และพระราชกฤษฎีกา  ก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย
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วา่ดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พศ. 2548  เน่ืองจากการด าเนินการในขั้นตอน
การเปล่ียนทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหุ้นของบริษทั กฟผ.
จ ากดั (มหาชน) ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยเฉพาะการกระท าของคณะกรรมการเตรียมการ
จดัตั้งบริษทัไดเ้สียไป ทั้งหมดหรือไม่มีผลตามกฎหมายยอ่มมีผลท าใหก้ารด าเนินการต่อมา 
รวมทั้งมติของ ครม. ท่ีอนุมติัเปล่ียนทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหุ้น
และการจดัตั้งบริษทั กฟผ.จ ากดั(มหาชน)รวมทั้งการออก พระราชกฤษฎีกา 2 ฉบบั
ดงักล่าวเสียไปโดยศาลปกครองสูงสุดไดใ้หเ้หตุผลไว ้4  ประการ คือ 

1.1 การแต่งตั้ งนายโอฬาร ไชยประวัติ  เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการเตรียมการจดัตั้ง บริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  เพราะ 
นายโอฬารด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท  ชิน คอร์ปอเรชั่น  จ  ากัด 
(มหาชน) และกรรมการบริษทั  ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงศาลเห็นว่าทั้งสองบริษทัน้ีมี
ประโยชน์ได้เสียเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของ บริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) นาย
โอฬารจึงมีลักษณะต้องห้าม โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า “แม้ว่าจะมีกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนปฏิบติัหน้าท่ีไดก้็ตามกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเตรียมการ
จดัตั้ งบริษทัถือเป็นองค์ประกอบพิเศษและมีความส าคญัในคณะกรรมการ  เพราะเป็น
บุคคลท่ีกฎหมายถือวา่ตอ้งมีความเป็นกลาง ไม่มีประโยชน์ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจการของ
รัฐวิสาหกิจท่ีเปล่ียนทุนเป็นหุ้น  ดงันั้นผลของการออกค าสั่งแต่งตั้งโดยขดัต่อกฎหมาย
ดงักล่าว  จึงถือไดว้่า มีเหตุซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอนัอาจท าให้การด าเนินของคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้ งบริษัทไม่มีความเป็นกลาง  ศาลยงับอกต่อไปว่าในกรณีน้ีไม่อาจน า 
“หลกัการพน้จากต าแหน่งไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ั้นได้ปฏิบติัไปตามอ านาจ
หนา้ท่ี” ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 มาใช้
กบันายโอฬารได ้เพราะคณะกรรมการผูมี้อ  านาจหน้าท่ีในด าเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ตาม  พระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นอยา่งเคร่งครัด  
อ านาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการเตรียมการจดัตั้งบริษทัถือเป็นอ านาจหนา้ท่ีพิเศษท่ีฝ่ายนิติ
บญัญติัมอบหมายให้ท าหน้าท่ีก าหนดรายละเอียดในการเปล่ียนสถานะรัฐวิสาหกิจมาเป็น
บริษทั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจึงมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างไปจากคณะกรรมการท่ีมีอ านาจ
พิจารณาเร่ืองทางปกครองอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 
2539 
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1.2  นายปริญญา  นุตาลัย  ประธานกรรมการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจดว้ยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2543  เพราะด ารงต าแหน่งผูช่้วยรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงถือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ดงันั้นการ
ด ารงต าแหน่งของนายปริญญา  จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้การด าเนินการของ
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปดว้ย 

1 .3  การ รับฟังความคิด เ ห็นของประชาชนไม่ เ ป็นไปตามระ เ บียบ
คณะกรรมการ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2543  เพราะ “การท่ีระเบียบก าหนดให้ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยท่ีมี
การวางจ าหน่ายอย่างแพร่หลายติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนั ตอ้งแปลความว่าหมายถึง  
ประกาศในหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนั ไม่ใช่ฉบบัละหน่ึงวนัรวม
สามฉบบั โดยเร่ืองท่ีประกาศตอ้งมีการสรุปเร่ืองท่ีจะจดัให้มีการแสดงความคิดเห็น  แต่
การประกาศในหนงัสือพิมพข์องผูถู้กฟ้องคดีไดก้ระท าเพียงระบุเฉพาะหวัขอ้เร่ืองท่ีจะรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อมูลท่ีเป็นตวัเลขเก่ียวกับกิจการการผลิตไฟฟ้าสั้ น ๆ เพียงบาง
ประการ  โดยมิไดจ้ดัท าสรุปเร่ืองเก่ียวกบัร่าง พระราชกฤษฎีกา ทั้งสองฉบบัจะรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนว่ามีสาระส าคญัเช่นใดบา้ง” นอกจากน้ี การรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกจา้งและพนกังาน กฟผ. เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2547 ก็ปรากฎวา่มีจ านวนผูล้งทะเบียนร่วม
แสดงความคิดเห็นเพียง 1,057 คนหรือคิดเป็นร้อยละ  3.87 ของพนกังานและลูกจา้งการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งหมดเท่านั้น 

1.4 ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยคดีเฉพาะพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ 
สิทธิและประโยชน์ของบริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2548 โดยศาลเห็นว่าพระราช
กฤษฎีกาฉบบัน้ีให้บริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) มีอ านาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ต่อไป และใหสิ้ทธิแก่บริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี กฟผ. ไดม้าจาก
การเวนคืนก่อนเปล่ียนสถานะดว้ย เม่ือการเวนคืนส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและเป็นอ านาจมหาชนท่ีรัฐธรรมนูญสงวนไวใ้ห้แก่รัฐทรัพยสิ์นของบริษทั 
กฟผ. ท่ีไดม้าจากการเวนคืนและสิทธิเหนือพื้นดินเก่ียวกบัระบบส่งไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า
ทั้งหมดจึงเป็นสิทธิท่ีเกิดข้ึนตาม พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 จึง
ไม่อาจโอนไปให ้บริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) ได ้
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2  ความส าคัญของปัญหา 
จากค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เม่ือพิเคราะห์แล้วพบ

สาระส าคญัท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
2.1  ศาลไม่ไดว้ินิจฉยัถึงแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการแปรรูปการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยแมแ้ต่นอ้ย  ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ศาลมองวา่การแปรรูป
เป็นภารกิจของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ 

2.2  หากรัฐบาลชุดปัจจุบนัภายใตก้ารน าของ นางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร  หรือ
รัฐบาลชุดหลงั ๆ มีความประสงค์ท่ีจะแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตาม
แนวทางเดิมอีกก็ย่อมท าได้ด้วยการจดัตั้ งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ งใหม่ จดัให้มี
ประชาพิจารณ์ใหม่  ออกพระราชกฤษฎีกาใหม่หรืออีกนัยหน่ึงคือ  เข้าไปแก้ไข
กระบวนการท่ีศาลบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเสีย ทั้งน้ีเพราะค าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดไม่ไดบ้อกวา่การตดัสินใจเลือกเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มา
แปรรูปเป็นบริษทัเอกชนไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยไม่ไดบ้อกวา่เน้ือหาสาระของพระราช
กฤษฎีกาท่ีวา่ดว้ยการเปล่ียนทุนของ กฟผ. มาเป็นหุ้นของบริษทั กฟผ. (มหาชน) จ ากดั ไม่
ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ไดบ้อกวา่หา้มแปรรูป กฟผ. ตามแนวทางของพระราชบญัญติัทุน
รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2542 และไม่ไดบ้อกวา่การขายหุน้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย  ศาลบอกแต่เพียงว่ากระบวนการบางขั้นตอนก่อนท่ีจะออกมาเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา ไม่ชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 

2.3  ค าพิพากษาในคดีน้ีเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยเท่านั้น มิไดส้ร้างหลกัเกณฑ์ไปครอบคลุมเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอ่ืนหาก
พึงเกิดมีข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตามบรรทดัฐานส าหรับค าพิพากษาน้ีก็มีอยูต่รงท่ีวา่การตั้ง
บุคคลไปด ารงต าแหน่งต่างๆ ตอ้งระมดัระวงัในประเด็นส่วนไดเ้สียและการขดัแยง้กนัของ
ประโยชน์ส่วนตวักบัประโยชน์สาธารณะเอาไวด้ว้ย 

2.4  ตามมาตรา  28  แห่ง พระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  2542 บญัญติั
วา่ “ในกรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให้ถือวา่กฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ
นั้นเป็นอนัยกเลิกตามเง่ือนไขเวลาท่ีก าหนด ในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราข้ึนเพื่อการนั้น” ซ่ึง
หมายความวา่  ถา้คณะรัฐมนตรีตอ้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดก็ตอ้งมีมติคณะรัฐมนตรียุบ
เลิกรัฐวสิาหกิจนั้นแลว้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกกฎหมายจดัตั้งรัฐวสิาหกิจนั้น ๆ 
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ส าหรับกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรียุบ
เลิกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิก
กฎหมายวา่ดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2548  เพื่อยกเลิกพระราชบญัญติั
จดัตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511  ท่ีมีอยูเ่ดิม จึงเกิดประเด็นวา่การตรา
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2548 โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2542 จะเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเป็นการใช้พระราชกฤษฎีกายกเลิก
พระราชบญัญติัจดัตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ซ่ึงในประเด็นน้ีศาล
ปกครองสูงสุดไม่ได้วินิจฉัยเอาไว ้ ผูว้ิจยัเห็นว่าการวิเคราะห์และวิจยัประเด็นน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการท่ีจะแปรรูป กฟผ. อีกคร้ังในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเปล่ียนทุนของรัฐวสิาหกิจอ่ืนเป็นหุน้ของบริษทัต่อไปในภายหนา้ดว้ย 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

1  ทฤษฎีนิติรัฐ 
ความหมายของ “นิติรัฐ” 
กาเร  เดอมลัแบร์ (R.Carr de Malberg)  นกันิติศาสตร์ชาวฝร่ังเศสไดอ้ธิบาย

ความหมายของนิติรัฐไวด้งัน้ี 
“นิติรัฐ”  (Etat de Droit หรือ Rechtsstat)  “เป็นรัฐท่ีตอ้งยอมตนอยูใ่ตร้ะบบ

กฎหมายในความสัมพนัธ์กบัปัจเจกชน  และเพื่อคุม้ครองสถานะของปัจเจกชน โดยรัฐยอม
ตนอยู่ใต้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดการกระท าของรัฐต่อปัจเจกชนในสองนัย คือ กฎเกณฑ์
ประเภทแรก  ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎเกณฑ์ประเภทท่ีสอง  
ก าหนดวธีีการและมาตรการซ่ึงรัฐหรือหน่วยงานสามารถใชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงท่ีก าหนด 
รวมเป็นกฎเกณฑ์สองชนิดท่ีมีผลร่วมกนั  นั่นก็คือ  การจ ากดัอ านาจของรัฐ  โดยการให้
อ านาจนั้นอยู่ภายใตก้ฎหมายท่ีรัฐก าหนด  ลกัษณะเด่นท่ีสุดประการหน่ึงของนิติรัฐก็คือ  
ฝ่ายปกครองไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนนอกไปจากท่ีกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ในเวลานั้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึน  กระท าการใด ๆ ต่อปัจเจกชนได ้ หลกัน้ีส่งผล
โดยปริยายให้เกิดข้ึนสองประการ  คือ ประการแรก เม่ือฝ่ายปกครองเขา้ไปมีนิติสัมพนัธ์
กบัปัจเจกชน ฝ่ายปกครองหาอาจกระท าการฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียงกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูไ่ด้
ไม่  ประการท่ีสองคือ  ในนิติรัฐท่ีพฒันาจนสมบูรณ์แบบแล้วนั้น ฝ่ายปกครองไม่อาจ
กระท าการใดเป็นการบงัคบัปัจเจกชนโดยเขาไม่สมคัรใจได ้ เวน้แต่จะมีกฎหมายท่ีรัฐสภา
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ตราข้ึน ให้อ านาจไวเ้ท่านั้น  กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ฝ่ายปกครองไม่สามารถใชม้าตรการใด 
ๆ ต่อผูอ้ยู่ใตป้กครองได ้เวน้แต่กฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนจะให้อ านาจไวโ้ดยตรงหรือโดย
ปริยาย  ดงันั้น นิติรัฐจึงเป็นรัฐท่ีให้หลกัประกนัแก่ปัจเจกชนผูอ้ยู่ใตป้กครองว่า เม่ือใดก็
ตามท่ีฝ่ายปกครองละเมิดหลกัน้ีปัจเจกชนสามารถไปสู่ผูมี้อ  านาจวินิจฉัยคดีเพื่อให้เพิก
ถอนการกระท า หรือเปล่ียนแปลงหรือใหเ้ลิกใชก้ารกระท านั้น ๆ ของฝ่ายปกครองท่ีละเมิด
กฎหมายได ้เพราะฉะนั้น ระบบนิติรัฐจึงเป็นระบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ของพลเมือง 
และมีวตัถุประสงคห์ลกัในการป้องกนัและแกไ้ขอ านาจตามอ าเภอใจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และ
เพื่อให้นิติรัฐเป็นความจริงข้ึนมาได ้ก็มีความจ าเป็นท่ีประชาชนตอ้งสามารถด าเนินคดีกบั
การกระท าของรัฐทุกประเภทท่ีมิชอบและท่ีท าใหปั้จเจกชนเสียหาย” 

2 หลกัการ “ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง” 
  หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เป็นหลัก

พื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน และเป็นองค์ประกอบส าคัญในทฤษฎี “นิติรัฐ” มี
สาระส าคญั คือ ฝ่ายปกครองตอ้งผูกพนัตนต่อกฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายนิติบญัญติัและกฎเกณฑ์ท่ี
ตนเองไดต้ราข้ึนมา แต่หลกัการน้ีจะมีผลบงัคบัท่ีเป็นจริงไดจ้ะตอ้งมีองค์กรหลกัในการ
ควบคุมและตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครองดว้ย ซ่ึงระบบ
ของกฎหมายไทยไดแ้ก่ศาลปกครอง แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจศาลปกครองตามท่ี
กฎหมายก าหนดดว้ย 

3 พระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 วรรคแรกบญัญติัวา่ “ ใน
กรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให้ถือวา่กฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเป็น
อนัยกเลิกตามเง่ือนไขเวลาท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราข้ึนเพื่อการนั้น” 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. การประยกุตท์ฤษฎีนิติรัฐมาใชบ้งัคบัการงานวจิยั 
ศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์  วศิรุตพิชญ ์ ให้ค  าอธิบายแนวความคิดและ

สาระส าคญัของทฤษฎีนิติรัฐไว ้ ดงัน้ี 
1.1  แนวความคิด 

รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขั้น
มูลฐานของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญโดยอาจจ าแนกสิทธิเสรีภาพดงักล่าวไดเ้ป็น 3  
ประเภทคือ 
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1. สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท ้ อนัไดแ้ก่  สิทธิเสรีภาพในชีวติ
ร่างกาย สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกนัและกนั สิทธิ
เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่ และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว 

2. สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ  สิทธิเสรีภาพในการมีและใชท้รัพยสิ์น และสิทธิเสรีภาพในการท าสัญญา 

3. สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง  อนั
ไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการวมตวักนัเป็น
สมาคมหรือพรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมคัรรับ
เลือกตั้ง 
 อย่างไรก็ ดี รัฐจะต้องธ ารงรักษาไว้ซ่ึงประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ประโยชน์สาธารณะ  ซ่ึงในบางกรณีรัฐจ าต้องบงัคบัให้ราษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่
กระท าการบางอยา่ง  โดยองคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถล่วงล ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิ
เสรีภาพของราษฎรได ้ แต่รัฐให้ค  ามัน่ต่อราษฎรวา่องคก์รเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะกล ้ากรายสิทธิ
เสรีภาพของราษฎรได ้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวช้ดัแจง้และเป็นการทัว่ไปวา่ให้องค์กร
หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกล ้ ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขต
อยา่งไร 

1.2  สาระส าคญั 
สาระส าคญัของหลกันิติรัฐมีอยู ่ 3  ประการ ดงัน้ี 
(1) บรรดาการกระท าทั้งหลายขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้ง

ชอบดว้ยกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั  กล่าวคือ  องค์กรของรัฐฝ่าย
บริหารจะมีอ านาจสั่งการให้ราษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ได้  ต่อเม่ือมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายให้อ านาจไวอ้ย่างชัดแจง้และจะตอ้งใช้อ านาจนั้น
ภายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

(2) บรรดากฎหมายทั้งหลายท่ีองคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติัไดต้ราข้ึน
จะตอ้งชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่องคก์รของรัฐฝ่าย
บริหารล่วงล ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรนั้นจะตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจนพอสมควรว่าให้องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารองค์กรใดมีอ านาจล่วงล ้ าเขา้ไปในแดน
แห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างใดและกฎหมาย
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล ้ าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิ
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เสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์
สาธารณะ 
 

(3) การควบคุมไม่ให้การกระท าขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารขดัต่อ
กฎหมายก็ดี  การควบคุมไม่ใหก้ฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญก็ดี จะตอ้งเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงมีความเป็นอิสระจากองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กร
ของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั  โดยองค์กรรัฐฝ่ายตุลาการ  ซ่ึงท าหน้าท่ีควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมความชอบดว้ย
กฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารอาจจะเป็นองคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการ
อีกองคก์รหน่ึง  แยกต่างหากจากองคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษา
คดีแพง่และคดีอาญาก็ได ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ก็ไดบ้ญัญติั
รับรองหลกันิติรัฐดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นมาตรา 29 วรรคหน่ึง  ซ่ึงบญัญติัวา่  “การจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น  
และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได”้ 

นอกจากนั้ น บทบัญญัติอ่ืน ๆ ของรัฐธรรมนูญ ก็จะน าหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นไปบัญญัติรับรองไว ้เช่น มาตรา 43 วรรคหน่ึง บัญญติัว่า “การจ ากัด
เสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ...” 

2 จากการน าทฤษฎีนิติรัฐ, ทฤษฎีอ่ืน ตลอดจนหลกัการต่างๆ มาปรับใชก้บั
งานวจิยัเร่ืองน้ี ท าใหเ้กิดผล ดงัน้ี 

2.1 พระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีจดัท า
ข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนทุนรัฐวิสาหกิจให้เป็นหุ้นของบริษทัโดยมิไดมี้เน้ือหาท่ี
ก้าวล่วงไปถึงรายละเอียดของการแปรรูป เช่น การขายหุ้นให้กับเอกชน ฯลฯ เม่ือ
รัฐวสิาหกิจใดไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดงักล่าวครบถว้น รัฐวิสาหกิจนั้น ซ่ึง
เดิมจดัตั้งโดยกฎหมายมหาชนจะเปล่ียนสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้ง เป็นบริษทัมหาชน 
จ ากดั ในระบบกฎหมายเอกชน ดังน้ันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จึงไม่อาจ
เกิดขึ้นได้จากพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวมิได้
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ก าหนดกระบวนการต่อไป “ภายหลัง” จากการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจไปเป็นหุ้นของ
บริษทัแลว้ 

 
2.2  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนทั้ง

ประเทศ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการบริการสาธารณะ เพราะรัฐวิสาหกิจไดน้ าเอา
ภาษีอากรของประชาชนไปเป็นทุนในการด าเนินกิจการดังนั้น “ อ านาจในการเลือก” 
รัฐวิสาหกิจท่ีจะน ามาแปลงทุนเป็นหุ้นตอ้งเป็นอ านาจของ “รัฐสภา” และกฎหมายท่ีแปร
รูปตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกบัพระราชบญัญติัมิใช่เป็นเพียง “มติคณะรัฐมนตรี” ซ่ึงมิไดจ้ดัวา่
เป็นกฎหมายประเภทใดประเภทหน่ึงของทางฝ่ายบริหาร 

2.3  พระราชกฤษฎีกา ก าหนดสิทธิและประโยชน์ของบริษทั กฟผ. 
จ  ากัด  (มหาชน)  พ.ศ .  2548 ก าหนดให้  บริษัท  กฟผ.ฯ มีอ านาจในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยต่์อไป และให้สิทธิแก่บริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน) ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ท่ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มาจาการเวนคืนก่อนเปล่ียนสถานะซ่ึงเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหน่ึงดว้ยดงันั้น การเวนคืนจึงส่งผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนซ่ึงเป็นอ านาจมหาชนท่ีรัฐธรรมนูญสงวนส าหรับเพื่อประโยชน์
สาธารณะเท่านั้น นอกจากน้ีทรัพยสิ์นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีไดม้าจาก
การเวนคืนรวมทั้งสิทธิเหนือฟ้ืนดินเก่ียวกบัระบบส่งไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าทั้งหมดเป็น
สิทธิท่ีเกิดข้ึน ตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ก็เป็นสา
ธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (3) และเป็นท่ีราชพสัดุ ตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 จึงไม่อาจโอนไปใหบ้ริษทั กฟผ. จ  ากดั (มหาชน)ได ้

2.4  กรณีท่ีรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี ให้ยุบเลิกการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยโดยกออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมายว่าดว้ยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ยกเลิกพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511 ตามาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จะขดั
ต่อรัฐธรรมนูญ และหลกั “ศกัด์ิของกฎหมาย” (Hierachy Of Law) หรือไม่ 

ในประเด็นน้ี นางเสริมดรุณี ตนัติเวสส ตุลาการผูแ้ถลงคดี ในคดี ฟ.5 
/2549 เห็นว่าตอ้งเดินตามค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 50/2542 ซ่ึงวินิจฉัยวา่การตราพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเง่ือนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 28 ไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ 
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เพราะพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ได้ยกเลิกกฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหลายไปแลว้ส่วนจะยกเลิกเม่ือไรนั้นให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ส าหรับผูว้ิจยัไม่
เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญดงักล่าวเพราะหากถือวา่ปัจจุบนักฎหมายจดัตั้ง
รัฐวิสาหกิจทั้งหลายได้ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดย พระราชบญัญติัทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ย่อมเกิดข้อยุ่งยากต่างๆ มากมาย เช่น ความเป็นนิติบุคคลของ
รัฐวสิาหกิจทั้งหลาย เพราะปัจจุบนัยอ่มไม่มีกฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจบงัคบัใชใ้นประเทศ
ไทยแลว้ 

นอกจากน้ีการท่ีรัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบั
รองไปยกเลิกพระราชบญัญติัซ่ึงเป็นกฎหมายทีมีศกัด์ิสูงกว่าย่อมเป็นการกระท าท่ีขดัต่อ
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ทั้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจควร
เป็นอ านาจของรัฐสภาซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชนทั้งประเทศแต่ฝ่ายบริหารกลบัแย่งยื้อ
มากระท าเสียเองจึงเป็นการขดัต่อหลกันิติรัฐด้วย อน่ึง ศาสตราจารย ์ดร.นันทวฒัน์ บร
มานันท์ และคณะ ได้ให้เหตุผลเร่ืองน้ีไวใ้นรายงานสรุปผลการศึกษาวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
เร่ือง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หน้า 6 วา่ “..........(4) การยกเลิกกฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ
โดยฝ่ายบริหาร ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีถือว่า “รุนแรง” และ “ร้ายแรง”  ท่ีสุด
ประเด็นหน่ึงท่ีก่อให้เกิดกระแสความขดัแยง้ในสังคม แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะท าลายความ
เขา้ใจในระบบ “ล าดบัศกัด์ิของกฎหมาย” ท่ีมีอยูใ่นสังคมไทยมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ 

หากจะตั้งค  าถามวา่ ท าไมกฎหมายวา่ดว้ยทุนรัฐวิสาหกิจจึงไม่บญัญติั
ให้การยกเลิกกฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีแปลงทุนเป็นหุ้นและจดทะเบียนเป็นบริษทั ท า
โดยกฎหมายระดบัเดียวกบักฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ค าตอบคงมีอยู่สองประการคือ 
ประการแรก การจดัท ากฎหมายยกเลิกกฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกิจระดบัพระราชบญัญติัตอ้ง
ท าเป็นพระราชบญัญติั ซ่ึงต้องผ่านการพิจารณาของรัฐบาลท่ีมกัจะอ้างกันอยู่เสมอว่า
จะตอ้งใช้ระยะเวลานาน ไม่ทนัความตอ้งการของรัฐบาล กบัค าตอบประการท่ีสอง คือ 
ตอ้งการใหอ้ านาจแก่ฝ่ายการเมืองท่ีเป็นรัฐบาลท่ีจะ “รวบรัด” การด าเนินการต่างๆ ทั้งหมด
ให้อยู่ท่ีฝ่ายของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น ความประสงค์ดงักล่าวจึงแสดงออกมาใน
มาตรา 28  แห่งกฎหมายว่าทุนรัฐวิสาหกิจ ท่ีว่า “ ในกรณีท่ีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิก
รัฐวสิาหกิจใด ใหถื้อวา่กฎหมายจดัตั้งรัฐวสิาหกิจนั้นเป็นอนัยกเลิกตามเง่ือนเวลาท่ีก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราข้ึนเพื่อการนั้น” ดงันั้น บทบญัญติัดงักล่าวจึงได้ท าลายระบบ
ล าดบัศกัด์ิของกฎหมายในประเทศไทยลงอยา่งส้ินเชิง  โดยไม่ค  านึงจารีตประเพณีหรือส่ิง
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อ่ืนๆ ท่ีปฎิบติักนัอยู่มาเป็นเวลานาน จึงอาจกล่าวได้ว่า การให้อ านาจฝ่ายบริหารยุบเลิก
รัฐวสิาหกิจไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการทางรัฐสภา แมจ้ะเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ท่ี
ท าโดยไม่ตอ้งมีการตรากฎหมายหลายฉบบั แต่ก็เป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมและไม่
สมควร รวมทั้งยงัเป็นการใหอ้ านาจ “คณะรัฐมนตรี” อีกประการหน่ึงอยา่งเกินความจ าเป็น 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบตามมาในวนัขา้งหนา้อยา่งมาก” 

 
 
บทสรุป 
  พระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีจดัท าข้ึนเป็น
เคร่ืองมือในการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจไปเป็นหุ้นของบริษทั แต่เน้ือหาสาระของ
กฎหมายฉบบัดงักล่าวมิไดล้งรายละเอียดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวแ้ต่อย่างใด ดงันั้น
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจึงไม่อาจเกิดข้ึนได้จากพระราชบญัญติัดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตามบทบญัญติัในมาตรา 28 ขดักบัหลกันิติรัฐและหลกัศกัด์ิของกฎหมายโดยได้
ให้อ านาจฝ่ายบริหารท่ีจะยกเลิกรัฐวิสาหกิจใดก็ไดต้ามความตอ้งการโดยกระท าเป็นพระ
ราชกฤษฎีกายกเลิก พระราชบญัญติัจดัตั้งรัฐวิสาหกิจซ่ึงท่ีถูกควรให้รัฐสภาซ่ึงเป็นตวัแทน
ประชาชนเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจและตอ้งกระท าเป็นพระราชบญัญติั เพื่อจะไดเ้ป็นไปตามหลกั
นิติรัฐ และหลกัศกัด์ิของกฎหมายต่อไป 
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พลวตัการปรับตัวของม้งต่อปัญหาการท าเกษตรกรรมแบบเข้มข้น 
: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยเต่ารู ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

 
บรรเจิด สระปัญญา 

 
บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เป็นการศึกษาถึงการปรับตวัของกลุ่มเกษตรกรชาวมง้เม่ือ
ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเง่ือนไขระบบและผลของการการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้
ของชุมชนมง้ 2) เพื่อศึกษากระบวนการปรับตวัของชาวมง้เม่ือเผชิญกบัปัญหาจากระบบ
การท าเกษตรกรรมแบบเข้มข้น ในประเด็นของการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรใน
พื้นท่ี/ในเมือง และการลงทุนดา้นการศึกษา  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึก  การประมวลผลขอ้มูลทั้งหมดมีการประยุกตใ์ชห้ลกัสถิติพรรณนา ค่าทางสถิติท่ีใช้
จึงได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และมีการเปรียบเทียบกลุ่มของความสัมพนัธ์ 2 กลุ่ม
ระหวา่งกลุ่มมง้รวยกบักลุ่มมง้จนจะใช ้T-Test ผลการศึกษาการ พบวา่  
 1) ระบบการเกษตรท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้เกิดข้ึน ท่ามกลางสถานการณ์
ทุนนิยมท่ีมีการแข่งขนัทางการคา้สูง เกษตรกรชาวมง้จึงเน้นการผลิตเพื่อการคา้มากข้ึน 
กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือ กลุ่มมง้ท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงตอ้งทนอยู่กบั
สภาพการเป็นหน้ีด้านปัจจยัการผลิตและการกู้เงินจากกองทุนเพื่อหมุนเวียนลงทุนท า
เกษตรอยู่เสมอจนกลายเป็นวฏัจกัร ต่างกบักลุ่มมง้ท่ีมีฐานะร ่ ารวย ซ่ึงแมจ้ะยงัคงผลิตพืช
แบบเขม้ขน้ไวแ้ต่มีการเปล่ียนรูปแบบการเพาะปลูกพืช ซ่ึงพืชดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นพืช
ทางเลือกใหม่ของชุมชน  
 2) กระบวนการปรับตวัของกลุ่มเกษตรกรชาวมง้ทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชาวมง้
ท่ีมีฐานะยากจนจะเนน้การปรับตวั คือ การผนัตวัไปเป็นแรงงานรับจา้งในหมู่บา้น/ในเมือง 
เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและหน้ีสินการเกษตร กบักลุ่มชาวมง้ท่ีมีฐานะร ่ ารวยซ่ึงเนน้
การสร้างเครือข่ายการคา้กบัเครือญาติท่ีประสบความส าเร็จ/การลงทุนรับซ้ือสินคา้เกษตรท่ี
เป็นความตอ้งการของทอ้งตลาดในพื้นท่ี/ในเมือง รวมไปการสร้างอาชีพท่ีมีความรู้และมี
ความมัน่คงดา้นรายไดใ้หก้บัรุ่นบุตรหลาน 
ค าส าคญั : ฟลวตั มง้ การปรับตวั เกษตรแบบเขม้ขน้ 

DP
U



764 

 

นิยามศัพท์ 
 ความเป็นพลวตั หมายถึง ภาวะการเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองและ
ไม่หยดุน่ิงของการปรับตวัแบบถอยร่น โดยเกษตรกรยงัคงสามารถด ารงวิถีชีวิตตามสภาพ
ท่ีเป็นอยู่ เม่ือสภาพท่ีเป็นอยูเ่สียเปรียบเม่ือไร เกษตรกรก็จะปรับตวัจากจุดท่ีเสียเปรียบให้
กลบัมาเป็นจุดท่ีคงสภาพเดิม จนเป็นภาวะเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ
ไม่หยดุน่ิงและตายตวั 
 การปรับตัวของเกษตรกร หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรจากการท าเกษตรกรรมแบบยงัชีพมาเป็นการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ (เชิง
พาณิชยห์รือเกษตรเคมี) ของเกษตรกร ซ่ึงเช่ือมโยงกบัฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนเพื่อให้ด ารงชีพอยู่ไดต้ามสภาพความเป็นจริง 
กล่าวคือ การรับจา้งเป็นแรงงานทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร การส่งบุตรหลานไป
เรียนเพื่อรับเงินเดือนแทนการแบกรับภาระปัญหาดา้นเกษตร นอกจากนั้นเกษตรกรรุ่นพ่อ
แม่ยงัคงท าเกษตรอยูเ่น่ืองจากเง่ือนไขสภาพท่ีเป็นอยูมิ่อาจหนีไปจากสังคมเกษตรได ้ 
 การท าเกษตรแบบเข้มข้น หมายถึง การท ากิจกรรมการเกษตรเพื่อการพาณิชย ์
บนพื้นท่ีหน่ึงในช่วงเวลาหน่ึง รวมถึงมีการใชปั้จจยัการผลิต (ทุน แรงงาน ผูป้ระกอบการ 
ท่ีดิน) โดยเฉพาะการใชปุ๋้ยเคมีท่ีใชเ้ร่งบ ารุงพืชและยาฆ่าแมลงเพื่อก าจดัศตัรูพืชในปริมาณ
ท่ีสูง 
 กลุ่มม้งจน หมายถึง กลุ่มมง้ท่ีมีขอ้จ ากดัทางสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือน คือ 
มีปัญหาหน้ีสินมากเม่ือเทียบกับเงินออม และความสามารถในการหารายได้มาจุนเจือ
ครัวเรือน และการถือครองท่ีดินทั้งหมดเฉล่ียต่อจ านวนของสมาชิกในครัวเรือนมีสัดส่วนท่ี
ต ่า 
 กลุ่มม้งรวย หมายถึง กลุ่มมง้ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนท่ีดี มีหน้ีสิน
นอ้ยเม่ือเทียบกบัเงินออมและความสามารถในการหารายไดม้าจุนเจือครัวเรือน และการถือ
ครองท่ีดินทั้งหมดเฉล่ียต่อจ านวนของสมาชิกในครัวเรือนมีสัดส่วนท่ีสูง 
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บทน า 
 ชุมชนมง้บนพื้นท่ีสูงในปัจจุบนัก าลงัเผชิญกบัปัญหาการถูกตราหนา้วา่ท าลาย
ทรัพยากรให้เกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากในอดีตชุมชนม้งเคยผลิตฝ่ิน โดยมีการ
บุกเบิกพื้นท่ีป่า ซ่ึงในระยะแรกรัฐเองก็มีการด าเนินนโยบายอยา่งผิดพลาดคือสนบัสนุนให้
ปลูกฝ่ินเพื่อตอบสนองกลุ่มผูเ้สพ และเก็บภาษีฝ่ินเขา้เป็นรายไดรั้ฐ แต่ต่อมารัฐไดส้ั่งให้
ชาวเขายกเลิกการปลูกฝ่ิน หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ (พืชพาณิชย)์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้
ทดแทนฝ่ินหรือเพื่อการค้าก็ตามก าลังของศักยภาพชุมชน แต่พืชพาณิชย์เหล่านั้นก็มี
ขอ้จ ากดัหลายอย่างท่ีชุมชนมง้จะตอ้งเผชิญ นัน่คือ ราคาทอ้งตลาด ท่ีตอ้งมีการเลือกพืชท่ี
จะผลิตใหส้ัมพนัธ์กบัราคาและปริมาณการบริโภคของคนทัว่ไป จึงเป็นเหตุน ามาซ่ึงการท า
เกษตรกรรมแบบเข้มข้น โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติในระยะยาวอัน
เน่ืองมาจากปัจจยักลไกการตลาด การถือครองทรัพยากร และอนาคตของการศึกษาของ
บุตรหลานท่ีบีบคั้นไวอ้ยู่ ปัญหาของชุมชนห้วยเต่ารูก็ไม่ต่างจากชุมชนม้งบนพื้นท่ีสูง
ทัว่ไป เน่ืองจากประชากรของหมู่บา้นทุกหลงัคาเรือนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัและมีการ
เผชิญกบัปัญหาท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของช่วงเวลาไม่ต่างกนั  ช่วงเวลาของชุมชนห้วย
เต่ารูอาจจ าแนกได ้3 ยคุ ดงัน้ี 
 ยุคที ่1 ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2513 – 2517) 
 ชุมชนมง้หว้ยเต่ารูมีการอพยพมาจากหมู่บา้นพระบาทส่ีรอยเพื่อหาท่ีท ากินและ
ท่ีอยูอ่าศยัในยคุน้ีเพียง 5 ครัวเรือนเท่านั้น โดยเลือกบริเวณท่ีตั้งปัจจุบนัซ่ึงมีความสูงเหมาะ
แก่การเพาะปลูกขา้วไร่ไวส้ าหรับยงัชีพและปลูกฝ่ินส าหรับการคา้เน่ืองจากฝ่ินเป็นพืชท่ี
เหมาะสมกบัอากาศหนาว ประกอบกบัพื้นท่ีของชุมชนสูงประมาณ 1,000 – 1,600 เมตร 
จากระดบัน ้ าทะเล จึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีเอ้ือให้เกิดการปลูกฝ่ินดว้ย สอดคล้องกบังานของ
ประสิทธ์ิ ลีปรีชาท่ีกล่าววา่การตั้งถ่ินฐานบนท่ีสูงของมง้ แมอ้ากาศหนาวแต่ปลอดภยัจาก
โรคร้ายต่างๆ ท่ีเคยแพร่ระบาดก่อนยุคทศวรรษ 2500 อาทิ ไขท้รพิษ ไขม้าลาเรีย และโรค
เร้ือน เม่ือมีการบอกต่อๆกันมาถึงรุ่นลูกหลาน คนเฒ่าคนแก่จะก าชับว่าไม่ให้ตั้ งพื้นท่ี
ชุมชนอยูบ่ริเวณพื้นราบ (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2548: 12-13) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 มีการตั้งโบสถ์คริสต์อย่างเป็นทางการในชุมชนโดย
บาทหลวงจากฝร่ังเศสเขา้มาสอนภาษาและเผยแพร่ศาสนาให้ชาวมง้ เม่ือชุมชนเร่ิมมีการ
ก่อตั้งอย่างชดัเจนในช่วงระยะหลงัชาวมง้จึงเร่ิมชกัชวนกลุ่มเครือญาติจากต่างพื้นท่ีเขา้มา
อยูอ่าศยัและบุกเบิกท่ีท ากินเพิ่มเติม 
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 ยุคที่ 2 ยุคของการยกเลิกการปลูกฝ่ินและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน (พ.ศ. 
2523 – 2545) 
 เม่ือการปลูกฝ่ินกลายเป็นอาชีพหลกัของชาวมง้ จากงานของเลอภพ คีรีสันติกุล
ซ่ึงท าการวิจยัท่ีบา้นแม่โถ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการปลูกขา้วไร่เพียงร้อยละ 
17 ปลูกฝ่ินถึงร้อยละ 83 ฝ่ินจึงเป็นพืชเศรษฐกิจอนัดบัหน่ึงและขา้วไร่เป็นพืชรอง (เลอภพ 
คีรีสันติกุล, 2536: 2) เม่ือนานาประเทศเห็นว่าฝ่ินเป็นพืชท่ีให้โทษอย่างรุนแรง รัฐจึงมี
มาตรการยกเลิกการปลูกฝ่ินโดยการสนบัสนุนให้ชาวเขาเปล่ียนพืชเศรษฐกิจแทนฝ่ิน อนั
เป็นจุดเร่ิมตน้ของโครงการหลวงพฒันาชาวเขา พ.ศ. 2512 และในปี พ.ศ. 2514 องคก์ร
สหประชาชาติมีมติตกลงร่วมกบัรัฐบาลไทยในการเร่ิมตน้ด าเนินโครงการควบคุมยาเสพ
ติด คือ ปลูกพืชทดแทนพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถนะ
ผูติ้ดยาเสพติดและการศึกษาการเผยแพร่โทษภยัของยาเสพติด (วิพฒัน์ ดวงโภชน์, 2541: 2) 
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาท าให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศให้การสนบัสนุนปลูก
พืชทดแทนฝ่ินแก่ชาวบา้นในหมู่บา้นดงัเช่นในกรณีของแม่สาใหม่และปี พ.ศ. 2523 เป็นปี
ท่ีเร่ิมตน้โครงการปลูกพืชทดแทนและการตลาดบนท่ีสูงไทย/สหประชาชาติ (Highland 
Agricultural Marketing and Production Project หรือ HAMP) พืชหลกัท่ีชาวบา้นไดรั้บการ
ส่งเสริมให้ปลูก คือ ล้ินจ่ี มนัฝร่ัง มนัฝร่ัง แครอท กะหล ่าปลี ขา้วโพด ฯลฯ แต่ขอ้จ ากดั
ของพื้นท่ีถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 เป็นตน้มา ชาวบา้นจึงเลือก
ปลูกล้ินจ่ีเป็นหลกั (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2548: 22-23) จึงเป็นเหตุท่ีท าให้ชาวมง้ห้วยเต่ารู
ไดรั้บอิทธิพลจากการส่งเสริมดงักล่าวไปดว้ย จนภายหลงัมาตรการก าจดัฝ่ินส าเร็จ พื้นท่ี
ของการปลูกฝ่ินในชุมชนห้วยเต่ารูลดลงเป็นจ านวนมาก ชุมชนแห่งน้ีจึงไดเ้ร่ิมท าเกษตร
เก่ียวกบัพืชอย่างจริงจงัมากข้ึน รายไดห้ลกั ท่ีท าเงินให้กบัครอบครัวกลายเป็นพืชเกษตร
มากกว่าฝ่ินดงัเช่นในยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2513 – 2517) อาจสรุปไดว้่าพืชให้ผลผลิตและท า
รายได้ดีให้แก่เกษตรกร มีสองประเภท คือ ประเภทท่ีหน่ึงพืชผกัเมืองหนาว ได้แก่ 
กะหล ่าปลี ผกักาดขาวปลี ผกักาดหางหงส์ ผกักาดหอมห่อ แครอท เป็นตน้ และประเภทท่ี
สองคือไมผ้ล ไดแ้ก่ ล้ินจ่ี เป็นตน้ 
 ยุคที ่3 ยุคของการเร่ิมท าการเกษตรกรรมแบบเข้มข้น (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)  
 ปี พ.ศ. 2528 ชุมชนห้วยเต่ารูเร่ิมไดรั้บผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม พืชท่ีทางการส่งเสริมบางอย่าง เช่น ล้ินจ่ี ไม่อาจเพียงพอต่อการบริโภคใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ชาวมง้จึงเร่ิมปลูกพืชกลุ่มท่ีอายสุั้น หรือกลุ่มท่ีมีช่วงระยะเวลาเพาะปลูกกบัระยะ
เก็บเก่ียวท่ีห่างกันน้อย เงินท่ีได้จากการเก็บเก่ียวผลผลิตจึงจะเพียงพอกับรายจ่ายใน
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ชีวิตประจ าวนัท่ีมีสูงข้ึนเร่ือยๆ พืชดงักล่าวไดแ้ก่ กะหล ่าปลี หวัไชเทา้ เป็นตน้ สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของณชัชา ล้ีวศิิษฏพ์ฒันา (2546) ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ปัญหาในช่วงระยะเวลากวา่ 30 
ปี ท่ีชาวเขาถูกมองจากภายนอกวา่เป็นปัญหาหลายๆประการ ผนวกกบัการแกไ้ขปัญหาจาก
ภาครัฐและเอกชนในเร่ืองของการปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้ลกัษณะของเกษตรกรรมบนท่ี
สูงไดถู้กปรับเปล่ียนเขา้สู่การผลิตในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน โดยระบบท่ีว่าน้ีมีทั้งวิธีปลูกพืช
สลับระหว่างไม้ผลกับผกัหรือพืชล้มลุกมากกว่า 1 คร้ังในรอบปี เช่น ข้าวสลับกับ
กะหล ่าปลี ขา้วโพดแซมดว้ยถัว่ด า เป็นตน้ (ณัชชา ล้ีวิศิษฏ์พฒันา, 2546: 2-3) เป็นผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง 
 อาจกล่าวไดว้า่ขอ้จ ากดัทางดา้นทรัพยากรและผลกระทบของระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมท่ีชาวมง้ก าลงัประสบนั้นเปรียบเสมือนกบัแรงกดดนัท่ีมาบีบคั้นหรือกระแทกกบั
ครัวเรือน ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการผลิตท่ีมีต้นทุนสูงข้ึน ท่ามกลางสภาพนิเวศน์ของ
ทรัพยากรท่ีก าลงัเส่ือมถอยลง จนท าให้ผลผลิตขาดประสิทธิภาพ เม่ือน ารายไดม้าคิดเทียบ
กบัตน้ทุน พบวา่ก าไรท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายในครัวเรือนอยา่งแน่นอนจนตอ้งพึ่งพา
สารเคมี เพื่อควบคุมและป้องกนัพืชผลของตนเองให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขาย แต่นัน่ก็
ไม่ได้หมายความว่าการพึ่ งพาสารเคมีจะท าให้สถานการณ์การเงินของครอบครัวดีข้ึน 
ตรงกนัขา้ม การพึ่งพาสารเคมีมากข้ึนก็คือการเพิ่มปัจจยัการผลิตข้ึนไปอีก เม่ือการขาดดุล
ทางการเกษตรเกิดเด่นชดัข้ึน ชาวมง้จึงหาทางออกดว้ยการรับจา้งเป็นแรงงานในพื้นท่ีและ
เป็นแรงงานนอกพื้นท่ี อีกทั้งยงัวางอนาคตให้ลูกหลานไดพ้น้ชะตากรรมท่ีรุ่นพ่อแม่ก าลงั
ประสบพบเจอดว้ยการลงทุนดา้นการศึกษา จึงท าให้เกิดการอพยพโยกยา้ยไปในเมืองมาก
ข้ึน อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ พบวา่ชาวมง้ท่ีอพยพไปในเมือง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เพื่อการคา้พาณิชยแ์ละกลุ่มเพื่อการศึกษา 
 ปรากฏการณ์ดงัท่ีกล่าวมาของชาวมง้ บางครัวเรือนอาจมีการคงไวซ่ึ้งการท า
เกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ แต่ค าถามคือ การท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้จะท าให้ครัวเรือนมี
ความย ัง่ยนืหรือไม่ ระบบนิเวศน์ ระบบผลิตของชาวมง้จะเป็นอยา่งไร ความเป็นไปไดท่ี้จะ
ปรับเปล่ียนเกษตรเขม้ขน้มาเป็นวนเกษตรมีมากน้อยแค่ไหน เม่ือบุตรหลานเรียนจบอาจ
กลับมาส่งเสริมแนวความคิดใหม่ โดยท าเกษตรท่ีย ัง่ยืนเป็นระบบและอาจกลายเป็น
แนวทางของการเกษตรพาณิชยท่ี์ย ัง่ยนืรูปแบบใหม่ 
ค าถามการวจัิย 
 เม่ือชุมชนชาวมง้ห้วยเต่ารูตอ้งตกอยูใ่นสภาวะการท าเกษตรเขม้ขน้ ท่ามกลาง
สภาพภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกผลผลิต ตลอดจนปัญหาความผนัผวนของราคา
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ผลผลิต  เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตวัในรูปแบบของกลุ่มครัวเรือนท่ีมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 
 1. เหตุใดชุมชนหว้ยเต่ารูยงัคงระบบผลิตภาคเกษตรท่ีเขม้ขน้ไว ้
 2. ชุมชนหว้ยเต่ารูมีการปรับตวัอยา่งไรเม่ือระบบผลิตแบบเขม้ขน้มีปัญหา 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1. ศึกษาระบบการเกษตรท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ในแง่ของปัจจยั เทคนิค
วธีิการและผลท่ีไดรั้บ 
 2. ศึกษากระบวนการปรับตวัของชาวมง้เม่ือเผชิญกบัปัญหาจากระบบการท า
เกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ ในประเด็นของการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรในพื้นท่ี/ใน
เมือง และการลงทุนดา้นการศึกษา 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบระบบการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ในแง่ของปัจจยั เทคนิควิธีการ 
และผลท่ีไดรั้บ 
 2. ทราบกระบวนการปรับตวัของชาวม้งเม่ือเผชิญกับปัญหาจากการท า
เกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ ในประเด็นของการรับจา้งนอกภาคเกษตรและการลงทุนด้าน
การศึกษา 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพื้นท่ีชุมชนห้วยเต่ารู หมู่บา้นแม่ก๊ะเปียง หมู่ 8 
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการศึกษาระดบัชุมชนในน ้ าแม่เลาะ 
ประชากรในพื้นท่ีศึกษาดงักล่าวเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการเกษตร
และการคา้ สาเหตุท่ีเลือกพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีศึกษา เน่ืองมาจาก 
 1. ชาวมง้ในหมู่บา้นห้วยเต่ารูมีการท าเกษตรกรรมแบบเข้มข้นในพื้นท่ี ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
 2. แมว้า่การท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ในปัจจุบนัยงัด าเนินอยู ่แต่ชาวมง้ก็มิ
อาจปฏิเสธต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ อาจน ามาซ่ึงการหมุนเวียนทุนใช้จ่ายใน
การเกษตรไม่ทนัจนเกิดหน้ีสินเกษตร 
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 3. ในอนาคตระบบผลิตของชาวมง้ในหมู่บา้นห้วยเต่ารูจะยงัคงมีอยู่หรือไม่ 
ลูกหลานของพวกเขาซ่ึงเป็นความหวงัของครอบครัวตดัสินใจจะสานต่อกิจกรรมภาค
เกษตรหรือเลือกท่ีจะหาอาชีพอ่ืนเพื่อเป็นทางออกให้กบัปัญหาการท าเกษตรกรรมแบบ
เขม้ขน้ 
 บริบททั่วไปของพื้นท่ีศึกษาน้ี ประกอบด้วยกลุ่มครัวเรือนทั้ งหมด 34 
ครัวเรือน ประชากรในหมู่บา้นทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ มีจ  านวน 229 คน แบ่งเป็น 
เพศชาย 125 คน  
และเพศหญิง 104 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรไมผ้ลผสม พืชไร่ผสมและ
คา้ขาย  
 
รูปแบบการวจัิย   
 การวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลตามกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

  ก. เง่ือนไขเชิงโครงสร้าง 
 ก.1 ทรัพยากรและท่ีดิน 

ตารางที ่2.1 เง่ือนไขเชิงโครงสร้าง (ทรัพยากรและท่ีดิน) 
ด้าน ข้อมูลที่ศึกษา เกบ็ข้อมูลจาก 

- ทรัพยากร
และท่ีดิน 

- เขา้ถึงและถือครอง ปัญหาท่ีดินท า
กิน                                    - การ
หมุนพืช+การหมุนท่ีดิน 

- แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน               
- การศึกษาเชิงพื้นท่ี                              
- แบบสัมภาษณ์เชิงลึก                             

- กลุ่ม
ประชากร 

- กลุ่มมง้รวย                                                           
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม 
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 ก.2 การผลิต การบริโภค การตลาด รายไดแ้ละรายจ่าย 
ตารางที ่2.2 เง่ือนไขเชิงโครงสร้าง (การผลิต การบริโภค การตลาด รายไดแ้ละรายจ่าย) 

ด้าน ข้อมูลที่ศึกษา เกบ็ข้อมูลจาก 

- ประวติัและ
ความเป็นมา 

- การผลิตในชุมชน/ครัวเรือน                                                                    
- การบริโภคในครัวเรือน                                                                                                                                  
- การตลาดในชุมชน/ครัวเรือน                                                                                                                                
- รายไดแ้ละรายจ่ายในครัวเรือน       

- แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ า
ชุมชน/ผูน้ าเกษตรชุมชน 
(N=4)                             

- ขอ้จ ากดัและ
ความตอ้งการ 

- การผลิตในชุมชน/ครัวเรือน                                                                    
- การบริโภคในครัวเรือน                                                                                                                                  
- การตลาดในชุมชน/ครัวเรือน                                                                                                                                
- รายไดแ้ละรายจ่ายในครัวเรือน       

- แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ า   
ชุมชน/ผูน้ าเกษตรชุมชน/
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง (N=6)                                                        

- กลุ่ม
ประชากร 

- กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 

 ข. ผลผลิตและผลของการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ 
 ข.1 พฒันาการของการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ 
 
ตารางที ่2.3 เง่ือนไขเชิงพฒันาการของการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ 

ด้าน ข้อมูลที่ศึกษา เกบ็ข้อมูลจาก 

- การท าเกษตร
เขม้ขน้ 

- พฒันาการ       - แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง (N=6)                                                                                                              

- กลุ่ม
ประชากร 

- กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 

 ข.2  ผลผลิตของการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ 
ตารางที ่2.4 เง่ือนไขเชิงผลผลิตของการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ 

ด้าน ข้อมูลที่ศึกษา เกบ็ข้อมูลจาก 

- การท าเกษตร
เขม้ขน้ 

- ผลผลิต    - แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง (N=6)                                                                                                              

- กลุ่ม
ประชากร 

- กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 
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 ค. เง่ือนไขในระดบัครอบครัวของกลุ่มมง้ 
 ค.1 อาชีพนอกเกษตรในชุมชน 
ตารางที ่2.5 แสดงขอ้มูลท่ีศึกษาเก่ียวกบัอาชีพนอกเกษตรในชุมชน 

ข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มประชากร เกบ็ข้อมูลจาก 

- รับจา้ง                                                  
- พาณิชย ์

- กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 

 ค.2 อาชีพนอกเกษตรในเมือง 
ตารางที ่2.6 แสดงขอ้มูลท่ีศึกษาเก่ียวกบัอาชีพนอกเกษตรในเมือง 

ข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มประชากร เกบ็ข้อมูลจาก 

- รับจา้งไร้ฝีมือ                                                 
- รับจา้งฝีมือ/วชิาชีพ                                          
- พาณิชย ์

- กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 

 ค.3 การศึกษาต่อ 
ตารางที ่2.7 แสดงขอ้มูลท่ีศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาต่อ 

ข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มประชากร เกบ็ข้อมูลจาก 

- โอกาสทางการศึกษา - กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 

 ง. ทางเลือกจากเง่ือนไขเศรษฐกิจครัวเรือน 
ตารางที ่2.8 เง่ือนไขเศรษฐกิจครัวเรือน 

ข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มประชากร เกบ็ข้อมูลจาก 

- ปัจจยัการผลิต (แรงงาน/
ทุนเคร่ืองจกัร) 

- กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 

- การบริโภคท่ีจ าเป็น/
ฟุ่มเฟือย 

- สมาชิกครัวเรือน 

 จ.  ทางเลือกจากเง่ือนไขความสัมพนัธ์ชุมชน 
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ตารางที ่2.9 เง่ือนไขเศรษฐกิจครัวเรือน 
ข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มประชากร เกบ็ข้อมูลจาก 

- กลุ่มความสัมพนัธ์ใน
ชุมชน 

- กลุ่มมง้รวย                                                      
- กลุ่มมง้จน 

- แบบสอบถาม (N=14) 

2.2 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
  ในการวจิยัมีวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  ก. ผูน้ าและเจา้หนา้ท่ี 
ตารางที ่2.10 การจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ าและเจา้หนา้ท่ี 

กลุ่มประชากร สถานภาพ บทบาท ต าแหน่งหน้าที่ 
จ านวนประชากรตัวอย่าง 

(N=6)                                                                                                              
ชาวมง้ - ผูน้  าชุมชน ผูน้ าเกษตร ผูน้ ากลุ่ม

อาชีพ 

16 

หน่วยงานรัฐ - เจา้หนา้ท่ีรังวดั/ป่าไม/้อุทยาน องคก์ร
ฯลฯ 

16 

 ข. กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 
 คดัเลือกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ าชุมชนและผูน้ า
เกษตรกรในหมู่บา้น โดยใชก้ารถือครองท่ีดินต่อครัวเรือน จ านวนสมาชิกท่ีเป็นแรงงานใน
ครอบครัว และรายไดต่้อเดือนจากการประกอบอาชีพท่ีมัน่คง สามารถจ าแนกกลุ่มศึกษา 
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมง้รวยและกลุ่มมง้จน กลุ่มละ 7 ตวัอย่าง เพื่อแจกแบบสอบถาม
แบบแยกกลุ่ม 
2.3 เคร่ืองมือ การวเิคราะห์และน าเสนอ 
 งานวิจยัน้ีใช้หลกัสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าทางสถิติท่ีใช้จึง
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และเปรียบเทียบกลุ่มระหวา่งกลุ่มมง้รวยกบักลุ่มมง้จนจะใช ้
T-Test  
 การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลนั้นจะใช้การบรรยาย(พรรณนา) การน าเขา้
และประมวลผลเชิงสถิติในทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และแสดงผลดว้ยตารางแสดงจ านวน
และร้อยละ (Quantity and Percentage) ของประชากรทั้ง 14 กลุ่มตวัอยา่งศึกษา รวมถึงการ
น าเสนอขอ้มูล ตาราง ภาพและแผนท่ีต่างๆ ร่วมกบัเสนอขอ้มูลผลการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจดียิง่ข้ึน 
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สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวจิยั สรุปไดต้ามค าถามการวจิยั ดงัน้ี คือ  
 ค าถามวิจยัขอ้ท่ี 1 เหตุใดชุมชนห้วยเต่ารูยงัคงระบบผลิตภาคเกษตรท่ีเขม้ขน้
ไว ้พบวา่ สาเหตุท่ีเกษตรกรยงัคงการผลิต/การท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ไว ้ไดแ้ก่ 

1) วิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัการเกษตรเขม้ขน้ จนกลายเป็นความช านาญในวิถีการ
ผลิตแต่เดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีการท าเกษตรแบบยงัชีพและการคา้ องคค์วามรู้ดา้นการคา้ 
พืชผล การเกษตรในวถีิชาติพนัธ์ุ 
 2) นโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจผนวกกบัความช านาญในวิถี
การผลิตแต่เดิม ซ่ึงเป็นปัจจยัอนัเกิดจากการเมืองและนโยบายโดยผลของการกระท าของรัฐ
ในพื้นท่ีเกษตรกรรม  
 3) ปัจจยัดา้นทรัพยากรบนพื้นท่ีสูงเป็นสภาพอากาศเอ้ือต่อการท าเกษตร จาก
การศึกษาวิจยั พบว่า สภาพพื้นท่ีสูงของชุมชนห้วยเต่ารู เป็นปัจจยัหลกัท่ีเอ้ือให้เกิดการ
ปลูกฝ่ิน พืชผกัและไมผ้ลเมืองหนาว เพราะจากความสูงระดบัน้ีส่งให้อุณหภูมิต ่า สภาพ
อากาศจึงหนาวเอ้ือต่อการเพาะปลูก พืชผกัอนัไดแ้ก่ กะหล ่าปลี หวัไชเทา้ เป็นตน้ และไม้
ผลเมืองหนาว ไดแ้ก่ ล้ินจ่ี ส้ม เป็นตน้ ดว้ย  
 4) วฏัจกัรขอ้ผกูมดัดา้นการคา้ในกระแสบริโภคนิยม ในประเด็นการเขา้มาของ
กระแสทุนนิยม ท าให้เห็นว่า ระบบตลาดมีเขา้ไปส่งผลอย่างเขม้ขน้กบัระบบเกษตรและ
พาณิชย ์ทั้งควบคุม ขยายการผลิต การบริโภค การจ าหน่าย แลกเปล่ียน ส่งผลกระทบกบั
ระบบผลิตแบบดั้งเดิมจนเปล่ียนไปเป็นระบบผลิตแบบพาณิชย ์
 5) ความสัมพนัธ์ของชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากสภาพสังคมของ
เกษตรกรชาวมง้ท่ีทุกครัวเรือนต่างมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าการเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้กนั
เป็นส่วนใหญ่ แมจ้ะยงัมีส่วนนอ้ยท่ีมีความพยายามในการปรับเปล่ียนการผลิตพืช 
 ค าถามวิจยัขอ้ท่ี 2 ชุมชนห้วยเต่ารูมีการปรับตวัอย่างไรเม่ือระบบผลิตแบบ
เขม้ขน้มีปัญหา พบวา่  
 1) ชาวมง้ด ารงการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ไว ้เพราะ การท าเกษตรเป็น
ทางเลือกหลกัส าหรับครัวเรือนของชาวมง้กลุ่มท่ียากจน ส่วนทางเลือกท่ีรองลงมาก็คือ การ
รับจา้งเป็นแรงงานทัว่ไปในพื้นท่ีหรือเป็นแรงงานในภาคเกษตร เพราะกลุ่มมง้ท่ียากจนน้ี
เป็นกลุ่มท่ีมีขอ้จ ากดัทางด้าน เศรษฐกิจครัวเรือน การถือครองท่ีดิน ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารปัจจยัการผลิต/ภาวะการแข่งขนัทางการตลาดและแรงงานภายในครัวเรือนท่ีตอ้ง
ท างานเกษตรและรับจา้งวนเวียนอยูใ่นพื้นท่ี ท าให้แรงงานท่ีอยูใ่นวยัเรียนขาดโอกาสท่ีจะ
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ศึกษาต่อในระดับชั้ นท่ีสูงข้ึนไปอีก จึงเป็นสาเหตุให้ชาวม้ง กลุ่มยากจนต้องท าการ
เกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ต่อไป ท่ามกลางสภาพทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรมลง กลุ่มมง้จนจึง
ตอ้งพึ่งปัจจยัการผลิตราคาแพงจากพ่อคา้คนกลาง และเม่ือรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่ายก็จะมี
การกูเ้งินลงทุนจากครัวเรือนอ่ืนหรือกู้จากกองทุนในชุมชน จึงจะท าให้เกิดสภาพคล่อง
ทางการบริโภคและสภาพคล่องทางการเกษตร 
 2) ชาวมง้ท่ีมีการปรับตวัโดยคงการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้โดยคงไว ้ลดลง
หรือหยดุการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ลงดว้ยการประกอบอาชีพคา้ขายหรืออาชีพอ่ืนใน
พื้นท่ี/ในเมือง ตลอดจนส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง เกษตรกลุ่มน้ีไดแ้ก่ กลุ่มมง้รวย ซ่ึงมี
ศกัยภาพในการปรับตวัในระยะยาว คือ มีการวางแผนส าหรับครัวเรือนในอนาคตท่ี ดีกว่า
กลุ่มมง้จน เพราะการศึกษาอาจเป็นค าตอบให้กบัสมาชิกครัวเรือนไดมี้โอกาสเรียนรู้ทาง
วชิาชีพท่ีไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินเดือนซ่ึงมีเงินมัน่คงกวา่การท าเกษตร 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 อภิปรายจากวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาระบบการเกษตรท าเกษตรกรรมแบบเข้มข้นในแง่เทคนิค
วิธีการและผลท่ีไดรั้บ พบว่า เทคนิควิธีการของการท าเกษตรกรรมนั้นยงัมีการอิงการท า
เกษตรกรรมจารีตประเพณี  ซ่ึงเป็นการปลูกพืชหลายๆ ชนิด ในท่ีเดียวกนันั้น โดยอาจมี
การหมุนเวยีนกนัไดต้ามช่วงอายขุองการเก็บเก่ียว โดยท่ีพืชชนิดต่างๆ จะมีส่วนช่วยในการ
สร้างความคุน้เคยใหแ้ก่ดิน ท าให้ดินมีการหมุนเวียนธาตุอาหารท่ีจ าเป็น แมผ้ลท่ีไดรั้บจาก
การเพิ่มปุ๋ย ฮอร์โมน หรืออะไรก็ตามลงไปในดินและพืช อาจท าให้เกษตรกรตอ้งทนอยูก่บั
สภาพการเป็นหน้ีด้านปัจจยัการผลิตและการกู้ แต่ก็เป็นการเพิ่มจ านวนผลผลิตให้ได้
ปริมาณมากเช่นกนั แต่การปรับตวัดา้นอาชีพสามารถแกไ้ขปัญหาผลกระทบท่ีไดรั้บจาก
การท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ไดเ้ช่นกนั  
 2. จากการศึกษากระบวนการปรับตวัของชาวมง้เม่ือเผชิญกบัปัญหาจากระบบ
การท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ พบว่า เกษตรกรรมแบบเขม้ขน้ก่อให้เกิดระบบผลิตแบบ
พาณิชยเ์ก่ียวกบัผลผลิตพืชมากข้ึน จนเกษตรกรชาวมง้ห้วยเต่ารูจึงไม่อาจท่ีจะหลีกหนี
ปัญหาหน้ีสินอนัเกิดจากการผลิตพืชผกั ท าให้เกิดการปรับตวัใน 2 รูปแบบใหญ่ๆของกลุ่ม
ชาวมง้ นัน่คือ กลุ่มมง้ท่ีมีฐานะยากจน คือ การท่ีตอ้งออกไปเป็นแรงงานรับจา้งในหมู่บา้น/
ในเมือง กบัเกษตรกรชาวมง้อีกกลุ่มหน่ึงท่ีเล็งเห็นวา่วงจรหน้ีสินดงักล่าวอาจส้ินสุดไดด้ว้ย
การสร้างอาชีพท่ีมีความรู้และมีความมัน่คงดา้นรายไดใ้หก้บัรุ่นบุตรหลาน  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้นั้นเกษตรกรชาวมง้สามารถท าต่อไปได ้
เพียงแต่ตอ้งมีรูปแบบท่ีตอ้งปรับตวัยอมรับการปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ๆเขา้มา โดยเนน้
พืชทางเลือกใหม่ตามความตอ้งการของตลาด 
 2. การให้โอกาสสมาชิกครัวเรือนไดเ้ลือกท าการศึกษาต่อในด้านท่ีเก่ียวกบั
การเกษตรแบบเขม้ขน้ บุตรหลานท่ีส าเร็จการศึกษาก็จะมีโอกาสไดน้ าความรู้ท่ีร ่ าเรียนมา
ประยุกต์กบัการท าเกษตรเขม้ขน้ในครัวเรือนให้เป็นการเกษตรท่ีมีความย ัง่ยืนกว่า เป็น
ระบบมากกวา่ และเป็นมิตรกบัทรัพยากรมากกวา่ 
 3. การประกอบอาชีพการคา้และการท างานนอกภาคการเกษตร เพื่อเป็นปัจจยั
เติมเตม็ระบบการผลิตเกษตรกรรมท่ีเขม้ขน้  
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การศึกษาผลการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก 
ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ของประเทศไทย 

 
บุญญลกัษม์ ต านานจิตร 

ณฐัวุฒิ สังข์ทอง 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Research) มุ่งศึกษาผลการ
ด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย  เพื่อ
ศึกษาระดบัความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยั ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การสนบัสนุน
จากหน่วยงานและชุมชน และการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และเพื่อ
เปรียบเทียบการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  กลุ่มตวัอย่าง
เชิงปริมาณเป็นผูดู้แลเด็กท่ีประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2554 จ  านวนทั้งส้ิน 
290 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพเป็นการคัดเลือกผู ้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (deep 
interview) จ  านวนทั้งส้ิน 12 คน โดยใชเ้กณฑก์ารเลือกจากผูดู้แลเด็กเล็กสังกดักรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน  ผูบ้ริหารของเทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  เคร่ืองมือในการวจิยัเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามการศึกษาผล
การด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย  ซ่ึงได้
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance-ANOVA) ทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ตามวิธีของ Scheffe’ และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  ข้อมูลเบ้ืองต้นของ
ขอ้เสนอแนะน ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การสร้างข้อค าถามเพื่อ
ประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา ปรับปรุง และส่งเสริมการด าเนินงาน
ในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย  ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเคราะห์เน้ือหาดว้ยการจดัหมวดหมู่และจดัล าดบั แลว้น ามา
เขียนแจกแจงเป็นความถ่ี 
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ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้
1. ผูดู้แลเด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

25.25 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.95 และมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นเวลา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.25 

2.  ผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัมาก มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3.เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การได้รับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชน และการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
จ  าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า 1) ผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูดู้แลเด็กท่ีมีระดบัการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีความ       พึงพอใจ
ในการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05        2) ผูดู้แล
เด็กท่ีมีอายุต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชนไม่แตกต่างกนั  3) ผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุและระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ผูดู้แลเด็กท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีการปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 4. แนวทางการศึกษาผลการด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย คือ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัท าและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานใหผู้ดู้แลเด็กทราบอยา่งทัว่ถึง และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่
ประเทศ พร้อมกบัมีระบบกลัน่กรองและตรวจสอบเพื่อความยุติธรรม ควรจดัสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอและทัว่ถึงในการจดัอบรมสัมมนา และงบประมาณด้านการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ควรจดัตั้งองค์กร หรือหน่วยงานในระดบัประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีให้
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเด็ก เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ทางดา้นวิชาการและให้ค  าปรึกษา พร้อมกบัส่งรูปแบบการจดัท าหลกัสูตรท่ีมีการบูรณาการ
โดยน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาอยู่ในหลักสูตร พร้อมทั้งจดัท าเป็นแผ่นซีดีส่งให้แก่ทุกศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  จดัอบรมสัมมนาให้ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความรู้
ความเขา้ใจดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและลงพื้นท่ีประเมินสภาพความเป็นอยู ่
การจดัการเรียนการสอน  
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ค าส าคัญ:  การจดัการศึกษา  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 
บทน า  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคน มุ่งเนน้ให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายใน
การปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย, 2551 : 3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานซ่ึงมี
ภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการพฒันาเด็ก  ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่า
ดว้ยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจลว้นมีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งส้ิน โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม
และพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น เพื่อให้เด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพ 
และได้มาตรฐาน (มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน, 2551)  ทั้งน้ีจากจากการติดตามและประเมินผลโครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 45-46) พบวา่ การด าเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
นั้น ยงัมีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะในด้านผูส้อนหรือผูดู้แลเด็กท่ีมีคุณวุฒิค่อนขา้งต ่า มี
ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการเล้ียงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวยัน้อย ขาด
ทกัษะในการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนการสอน และการจดัประสบการณ์กบัเด็กบางคน
ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน ทั้งการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมก่อนประจ าการ และการ
ฝึกอบรมระหว่างประจ าการ ท าให้ผูดู้แลเด็กเล็กเหล่าน้ีขาดความมัน่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ไม่เขา้ใจหลกัการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประกอบกบัการท่ีผูดู้แลเด็กมีการลาออก
บ่อย ท าให้เสียเวลาและงบประมาณในการฝึกอบรมใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าท่ีไม่
ต่อเน่ืองและไม่คุ ้นเคยกับเด็ก และคณะกรรมการพฒันาเด็ก ผูป้กครองเด็กบางส่วนยงัไม่
เขา้ใจในหลกัการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จึงส่งผลให้บุคคลกลุ่มน้ีไม่ได้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

จากปัญหาการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และจากขอ้คน้พบของ
ผูว้ิจยัในการติดตามให้การศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระหวา่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิตกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงเป็นโครงการผลิต
บณัฑิตสาขาการศึกษาปฐมวยั โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จดัการเรียนการสอนให้ผูดู้แลเด็กใน
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ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศให้ไดรั้บวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวยั ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาของ
ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย  โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดปัจจยัท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษา คือ ดา้นความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยั ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ
ดา้นการไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชน เพื่อศึกษาว่าตวัแปรใดส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก อนัจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบัติงานของผู ้ดูแลเด็กให้สามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายในการพฒันาเด็กปฐมวยัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย   

1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยั ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การ
สนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชน และการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

2.  เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ าแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 
ระเบียบวธีิวจัิย  
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นผูดู้แลเด็กท่ีปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ จ านวน 45,942 
คน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2551) กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูดู้แลเด็กท่ี
ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  
จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2547 : 132) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน ร้อย
ละ 5  โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ซ่ึงใชผู้ดู้แลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (1 คน/1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) โดยคิดเทียบตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตาม
อ าเภอในแต่ละจงัหวดัท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั คือ เทศบาลต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แล้วจึงท าการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างเชิงคุณภาพท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ การคดัเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์เชิงลึก (deep 
interview) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 12 คน ซ่ึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
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เกณฑก์ารเลือก คือ ผูดู้แลเด็กเล็กสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ภาคละ 3 คน จาก 
4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ 
 
การเกบ็และรวรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 1) จดัส่งแบบสอบถาม พร้อมส่งซองจดหมายเพื่อให้ผูดู้แลเด็กส่งแบบสอบถาม
กลบัมา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  2) ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดท้ั้งหมด ผูว้ิจยั
น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามชุดท่ี
สมบูรณ์ จ  านวน 290  ชุด และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป   
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
1) การคดัเลือกผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และส่งเสริมการ
ด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 12 คน ซ่ึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์การเลือก ผูดู้แลเด็ก
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ านวนภาคละ 3 คน รวม 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้2) น าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใน
แบบสอบถามตอนท่ี 2 - 5 และขอ้เสนอแนะ มาเป็นประเด็นขอ้ค าถามในการจดัสนทนากลุ่ม 4 
ประเด็น คือ วิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย   แนวทางแกไ้ขปัญหาของการด าเนินงานในการจดัการศึกษา
ของผูดู้แลเด็กใน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย  แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กเล็กของประเทศไทยดา้นต่างๆ  ขอ้เสนอแนะดา้น
การด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็กต่อภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
          วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance-ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของ Scheffe’ และวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-deep interview) เพื่อศึกษา
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และส่งเสริมการด าเนินงานในการจดัการศึกษาของผูดู้แลเด็ก
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย  โดยการสังเคราะห์เน้ือหาด้วยการจดัหมวดหมู่และ
จดัล าดบั 4 ประเด็นขา้งตน้  โดยน าผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และผลท่ีได้
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จากการสนทนากลุ่มย่อยซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพก าหนดศึกษาแนวทางในการพฒันา 
ปรับปรุง และส่งเสริมการด าเนินงานในการจดัการศึกษาของ         ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กของประเทศไทย และน ามาเขียนแจกแจงเป็นความถ่ี 
 
สรุปผลการวจัิย  

1. ผูดู้แลเด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุมากกวา่ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.25  
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.95 และมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเป็นเวลา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.25  ดา้นระดบัความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยัอยูใ่น
ระดบัมาก จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ผูดู้แลเด็ก พบวา่ผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 
3.91)  ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 
3.29) ดา้นการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2 
รายการ คือ ดา้นการจดักิจกรรมและประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยั ( ̅ = 4.10) และดา้นการ
ประสานงานกบัหน่วยงานและชุมชน ( ̅ = 3.97)   

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชน และการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
จ  าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  พบว่า 1) ผูดู้แลเด็กท่ีมี
อายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกนั   ผูดู้แล
เด็กท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผูดู้แลเด็กท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) ผูดู้แลเด็กท่ีมี
อายุ ระดับการศึกษา และระยเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและชุมชนไม่แตกต่างกนั   3) ผูดู้แลเด็กท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนัมีการ
ปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วน
ผูดู้แลเด็กท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีการปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 
อภิปรายผลการวจัิย  

1. ระดับความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยั ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  การ
สนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชน  และการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
พบวา่ มีระดบัความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นง
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ลกัษณ์ โกศรี (2549, บทคดัย่อ) เร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจดัการศึกษาใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กององคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ท่ีพบว่าองคป์ระกอบดา้น
บุคลากรในการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญั อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก พบวา่ ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั เทพพนม เมืองแมน 
(2545 : 101) ท่ีกล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน ซ่ึงได้แก่ 
ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัโอกาส ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัวสัดุ ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัการไดแ้สดง
ความสามารถ  ส่ิงจูงใจเก่ียวกับเพื่อนร่วมงาน และส่ิงจูงใจเก่ียวกับความมั่นคงและ
ปลอดภยัทางสังคม และการมีหลกัประกนัของชีวิตนัน่เอง  อนัเป็นผลมาจากการบริหาร
งบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทัว่ไปหรือหลกัเกณฑ์ท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  และมาตรฐานด้าน
บุคลากรและการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, มปป.)   

เม่ือพิจารณาการสนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชน พบวา่ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานและชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
สินธพ อุ่นกอง (2547, บทคดัย่อ) ท่ีท าการวิจยั เร่ือง บทบาทของชุมชนต่อการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองชุม สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
อ าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ภาระหนา้ท่ีของชุมชนท่ีรับผิดชอบส่วนมากจะเป็นเร่ือง
ของแรงงานและความร่วมมืออ่ืน ส่วนในเร่ืองของงบประมาณและการระดมความคิดในการ
พฒันาการศึกษา ชุมชนค่อนขา้งมีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนนอ้ยมาก   

เม่ือพิจารณาการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบวา่ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการพฒันากิจกรรมเยาวชน 
(2551 : 13-17) ท่ีระบุวา่ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นครูผูดู้แลเด็กมีบทบาทในการปฏิบติัเพื่อให้เด็กมีความ
เจริญเติบโต มีพฒันาการทุกดา้นตามวยั และมีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ส่งเสริมพฒันาการและ
การเรียนรู้ของเด็กในลกัษณะบูรณาการ  

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชน และการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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พบวา่ ผูดู้แลเด็กท่ีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิมพ์
กานต ์ไมว้ฒันา (2551, บทคดัยอ่) เร่ือง สภาพและปัญหาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชใ้นการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า 
การพิจารณาคดัเลือกบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กค านึงถึงความสามารถ และความสนใจ
ในการปฏิบติังานเป็นหลกั จึงส่งผลให้ผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความรับผิดชอบ
ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามหลกัการและ
เหตุผลของ กอร์ดอน (Gordon, 1991 อา้งถึงใน ประพนัธ์ ทองสีด า, 2547 : 59) ท่ีกล่าววา่ ความ
พึงพอใจในงาน คือ ปฏิกิริยาของความรู้สึก อารมณ์ท่ีเป็นผลจากการรับรู้ในการประสบ
ผลส าเร็จของงานคนๆ หน่ึง และคุณค่าของความส าเร็จนั้นมีค่าเทียบเท่ากบัความตอ้งการ
พื้นฐานของคนๆ นั้น ซ่ึงมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหลายปัจจยั  

นอกจากน้ี พบว่า ผูดู้แลเด็กท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ผูดู้แลเด็กท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นสภาพการท างาน  การ
ได้รับการยอมรับนับถือ และการพฒันาตนเองและความส าเร็จของงานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า ในภาพรวมผูดู้แลเด็กท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาโทมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าผูดู้แลเด็กท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัอ่ืนๆ และพบวา่ผูดู้แลเด็กท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05    

ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบแก้ว ธุระพันธ์ (2548, 
บทคดัย่อ) ท่ีท าวิจยั เร่ือง การศึกษาการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดันครราชสีมา โดยพบวา่ผูดู้แลเด็กท่ีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลา
ในการปฏิบติังานต่างกนั ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชนแตกต่างกนั   

โดยพบว่า ผูดู้แลเด็กที่มีระดับการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบตัิงานในภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนดา้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั พบว่า ผูดู้แลเด็กท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีมีการจดักิจกรรมและ
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ผูดู้แลเด็กท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบั
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อ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาจาริลโล (Pajarillo, 2001,  Abstract)  ท่ีท าการวิจยั เร่ือง 
การใช้ประเมินผลการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน์ พบว่า ความพึงพอใจในการใช้และผลการ
สืบคน้ฐานขอ้มูลข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการสืบคน้และการไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการ
ใชฐ้านขอ้มูลก่อนการสืบคน้ ผูดู้แลเด็กท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจึง
มีประสบการณ์ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อน าความรู้นั้นมาจดักิจกรรมและประสบการณ์ใน
การพฒันาเด็กเล็ก รวมทั้งปฏิบติังานดา้นต่างๆ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดดี้กว่าผูดู้แลเด็กท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  

พบวา่ ผูดู้แลเด็กท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีการปฏิบติังานในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุณี พิมพขนัธ์ (2551, บทคดัยอ่) ท่ีท าการวิจยั 
เร่ือง กระบวนการพฒันาบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า แนวทางการพฒันาบุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ไดแ้ก่ 1) การก าหนดความตอ้งการในการพฒันา
บุคลากร 2) การวางแผนการพฒันาบุคลากรในประเด็นต่างๆ 3) การจดักิจกรรมพฒันา
บุคลากรในประเด็นจดันิเทศภายใน ส่งเสริมศึกษาดูงาน ให้ครูพี่เล้ียงท าวิจยัในชั้นเรียน 4) 
การจดัวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณสนับสนุนพฒันาบุคลากรในประเด็นมีทะเบียนคุมการ
เบิกจ่าย  ส าหรับดา้นความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวยั ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และการสนบัสนุนจากหน่วยงานและชุมชนเป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการ
ปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพนัธ์ ทองสี
ด า (2547, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกัดกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและการสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนสามารถร่วมกันท านายการ
ปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดร้้อยละ 40.5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .01  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
               1) ด้านความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจดัท าและเผยแพร่
หลกัเกณฑ์ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานให้ผูดู้แลเด็กทราบอย่างทัว่ถึง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ประเทศ พร้อมกบัมีระบบกลัน่กรองและตรวจสอบเพื่อความยุติธรรม เน่ืองจาก
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ผลการวจิยัระบุวา่ระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จึงควรมี
การเสริมแรงดว้ยเงินเดือนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
   2) ดา้นงบประมาณ  หน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกระจาย
งบประมาณอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ และให้ความส าคญัต่อการจดัให้  ผูดู้แลเด็กไดรั้บการ
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานจากโรงเรียนหรือศูนยพ์ฒันาเด็กดีเด่นดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยั
ให้ทัว่ถึงทุกคน  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือจดัอบรมเป็นจงัหวดั/ภูมิภาค โดยเชิญวิทยากร
ที ่เ ชี ่ยวชาญดา้นการศ ึกษาปฐมวยัโดยตรงมาให ้ความ รู ้ด า้นการ เข ียนแผนจดั
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าประสบการในการท างานมีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน จึงควรส่งเสริมดา้นความรู้จากการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแก่ผูดู้แลเด็กอย่างสม ่าเสมอ 
             3) ดา้นความร่วมมือของหน่วยงานและชุมชน ผูบ้ริหารและนกัวิชาการ ควรมี
ความรู้และความเขา้ใจ ตลอดจนเห็นความส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัอย่างแทจ้ริง  ซ่ึงจะท าให้การศึกษาปฐมวยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย
ผูน้ าชุมชนและผูป้กครองควรให้ความส าคญั ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาปฐมวยัให้มากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัหลายเร่ืองสนบัสนุนความส าเร็จจาก
การปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กส่วนหน่ึงมากจากสังคมและชุมชน  

4) ควรจดัตั้งองค์กร หรือหน่วยงานในระดบัประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐ ท่ีให้
ขอ้มูลเก่ียวกับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
ประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาททางด้านวิชาการและให้ค  าปรึกษา พร้อมกบัส่ง
รูปแบบการจดัท าหลกัสูตรท่ีมีการบูรณาการโดยน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาอยู่ในหลกัสูตร 
เอกสารเก่ียวกับนักเรียน รูปแบบการประเมินให้มีมาตรฐานเดียวกัน และจดัอบรมให้
ความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ แก่ผูดู้แลเด็กเล็กเป็นแบบเดียวกนัทัว่ประเทศ พร้อมทั้งจดัท า
เป็นแผ่นซีดีส่งให้แก่ทุกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยเขา้ไปเยี่ยมเยียน หรือนิเทศผูดู้แลเด็กอย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อรับทราบปัญหาและเป็นการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงจากผลการวิจยั 
พบว่าระดับการศึกษามีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยต่อไป 
                 เพื่อให้การวิจัยคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเน่ืองส าหรับผู ้ดูแลเด็ก และผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูว้ิจยัมีขอ้แนะน า 
ดงัน้ี 
               1) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานดา้นการบริหารการศึกษาของผูดู้แล
เด็กของประเทศไทย   
               2) นโยบายการด าเนินงานของผูดู้แลเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศ
ไทยแต่ละภูมิภาค   
               3) การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็กปฐมวยั   
               4) แนวทางส่งเสริมการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย   
               5) ความตอ้งการจ าเป็นต่อการด าเนินงานของผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
แห่งประเทศไทย  
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การเปรียบเทยีบการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาจีนในมหาวทิยาลยั
เอกชนในประเทศไทย 

 
รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล 

 
 บทคัดย่อ 
        การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาจีนท่ีศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติในมหาวทิยาลยัเอกชน
ในประเทศไทย  รูปแบบงานวจิยัคือการวจิยัแบบผสมวธีิเชิงอธิบาย โดยใชแ้บบสอบถาม
เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพกบันกัศึกษาจีนจ านวน 318 คน ในมหาวทิยาลยัเอกชน 4 
แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัไดใ้ชว้ธีิการสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงลึกและ
เพื่อใชข้อ้มูลสนบัสนุนการตีความและการอภิปรายผล  จากผลการวจิยั พบวา่โดยเฉล่ียการ
ใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาจีนท่ีศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยและหลกั 
สูตรนานาชาติมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในระดบัสูง (p < 0.05) งานวจิยัน้ีไดเ้สนอ
ขอ้แนะน าแก่ผูบ้ริหารการศึกษาในประเทศไทย ผูส้อนภาษาองักฤษ เพื่อน าผลการวิจยัไป
ประยกุตใ์ชแ้ละเพื่อวจิยัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 
บทน า 
        ในหลายสิบปีท่ีผ่านมา งานวิจยัในสาขาการสอนภาษาเก่ียวกบักลยุทธ์การเรียน และ
รูปแบบปรีชาญาณ (Cognitive styles) ได้รับความสนใจศึกษาค้นควา้อย่างกวา้งขวาง 
(Wenden, 1987; Nunan, 1995) ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาแนวความคิดท่ีเนน้ผูเ้รียนและการ
เรียนรู้มากกว่าท่ีจะมุ่งความส าคญัไปท่ีผูส้อนและการสอน  ผูเ้รียนภาษาท่ีเก่ง หรือเรียน
ภาษาไดป้ระสบความส าเร็จนั้นดูเหมือนว่าจะเรียนภาษาไดดี้กว่าคนอ่ืน เน่ืองจากผูเ้รียน
เหล่าน้ีใช้กลยุทธ์การเรียนท่ีเหมาะสมในการเรียน หรือกิจกรรมเก่ียวกบัการเรียนของตน 
(Richards, 1994; Rubin, 1987) จึงน าไปสู่สมมติฐานท่ีวา่ ผูเ้รียนภาษาท่ีประสบความส าเร็จ
ในการเรียนนอ้ยกวา่น่าจะสามารถใชก้ลยุทธ์การเรียนเพื่อช่วยให้เรียนภาษาไดเ้ก่งข้ึน และ
เพื่อพฒันาการเรียนภาษาของตนเองไดเ้ช่นกนั  นอกจากน้ี Rubin (1987) และ Chamot และ
คณะ (1996) กล่าวไวว้า่กลยุทธ์การเรียนภาษาเป็นส่ิงท่ีสามารถสอนกนัได ้เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีการใชก้ลยทุธ์การเรียนใหม้ากข้ึน โดยท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บการสอนหรือช้ีแนะให้
รู้จกักลยุทธ์การเรียนอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่เคยใช้เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ลือกใช้กลยุทธ์การเรียนท่ีจะ
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ช่วยใหต้นเรียนภาษาไดดี้ท่ีสุดได ้ และประเด็นดงักล่าวถือเป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากการใชก้ล
ยุทธ์การเรียนท่ีเหมาะสม คือปัจจยัส าคญัท่ีจะบอกวา่ใครคือผูเ้รียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากหรือนอ้ยกวา่กนั ดงันั้นผูส้อนจึงมีบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนมา นัน่คือตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้
กลยทุธ์การเรียนภาษา  แต่อยา่งไรก็ตามผูส้อนจ าเป็นตอ้งทราบก่อนวา่ผูเ้รียนเรียนอยา่งไร 
เพื่อประเมินวา่ผูเ้รียนมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ตนเองมีพฒันาการในการเรียน
ภาษาองักฤษหรือไม่ (McDonough, 1995)  ดงันั้น ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนจึงมีบทบาทร่วมกนั
ในอนัท่ีจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นัน่คือการพฒันาการเรียนภาษา
ของผูเ้รียน  กล่าวคือผูส้อนสอนกลยทุธ์การเรียน และผูเ้รียนเรียนรู้ และใชก้ลยุทธ์การเรียน
ท่ีผูส้อนสอนให้ ดงัท่ี Oxford (1996: 249) กล่าวไวว้า่ ‚การมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนใชก้ลยุทธ์การ
เรียนภาษาสามารถพฒันาผูเ้รียนได‛้   
 
กลยุทธ์การเรียนภาษา (Language learning strategies)    
        มีผูใ้ห้ความหมายค าว่า กลยุทธ์การเรียนภาษาไวม้ากมาย เช่น Chamot (1987:71) 
นิยามว่าคือ ‚เทคนิค รูปแบบ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีนักเรียนใช้หรือท าโดยตั้งใจเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการจ าขอ้มูลในเชิงภาษา และสาระ‛  ส่วน Wenden 
(1987) กล่าววา่คือ พฤติกรรมการเรียนภาษาเพื่อเรียนและก ากบัการเรียนภาษาท่ีสอง คือ
ความรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบักลยุทธ์การเรียนท่ีใช้ และคือความรู้เก่ียวกบัการเรียนภาษาใน
แง่มุมต่าง ๆ  โดยท่ีความรู้เหล่าน้ีอาจมีผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์การเรียน นอกจากน้ี 
Oxford (1990) กล่าววา่ กลยุทธ์การเรียนคือเคร่ืองมือส าหรับการมีส่วนร่วมในการเรียน
อย่างกระฉับกระเฉง และในการเรียนรู้โดยการน าตนเอง ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันา
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative competence)  กล่าวโดย
สรุป กลยุทธ์การเรียนภาษาคือเคร่ืองมือท่ีผูเ้รียนใช้อย่างรู้ตวัในกระบวนการเรียนภาษา 
เพื่อช่วยใหก้ารเรียนรู้ประสบความส าเร็จนัน่เอง 
        กลยุทธ์การเรียนภาษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (Oxford, 1990) คือ กลยุทธ์ทางตรง 
(Direct strategy) และกลยุทธ์ทางออ้ม (Indirect strategy)  กลยุทธ์ทางตรงประกอบดว้ย 1) 
กลยุทธ์ความจ า (Memory strategy) ซ่ึงช่วยในการเก็บหรือเรียกขอ้มูลข้ึนมาใช ้เช่นการใช้
ภาพหรือเสียงช่วยในการจ าความหมาย  2) กลยุทธ์ปริชาน (Cognitive strategy) ช่วยสร้าง
ความเขา้ใจ และมีผลิตผลใหม่ ๆ ทางภาษาออกมา เช่นการฝึกฝน การรับและส่งขอ้ความ 
การคิดวเิคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล  และ 3) กลยุทธ์ชดเชย (Compensation strategy) ช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจภาษา หรือใช้ภาษาในการส่ือความไดแ้มว้่าจะไม่เขา้ใจเน้ือหาสาระ
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ทั้งหมดก็ตามเช่น การเดาความหมายอยา่งมีหลกัการ และการใชว้ิธีการต่าง ๆ เพื่อส่ือสาร
ส่ิงท่ีตอ้งการพูดหรือเขียนให้ได ้    ส่วนกลยุทธ์ทางออ้ม คือกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการจดัการการ
เรียนรู้ทั่ว ๆ ไป ซ่ึงไม่ได้เ ก่ียวข้องกับตัวภาษาอย่างเช่นกลยุทธ์การเรียนทางตรง  
ประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์อภิปริชาน  (Metacognitive strategy) ซ่ึงหมายถึงการกระท าใด ๆ  
ท่ีผูเ้รียนใช้ในการก ากบัดูแลกระบวนการเรียนรู้ของตนเองท่ีมากไปกว่าการใชก้ลยุทธ์ปริ
ชาน เช่น การจดัการ การวางแผนและการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  2) กลยุทธ์จิต
พิสัย (Affective strategy) เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ทศันคติ แรงจูงใจ และค่านิยม ซ่ึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จ หรือความลม้เหลวในการเรียนภาษา  กลยุทธ์จิตพิสัยจะช่วยให้ผูเ้รียนควบคุม
อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ เช่นการลดความวิตกกงัวล การให้ก าลงัใจตนเองและการตรวจดู
ระดบัอารมณ์ของตนเอง  และ 3) กลยุทธ์สังคม (Social strategy) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่ือสาร การมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ ระหวา่งการส่ือสาร เช่น การขอให้คู่สนทนาอธิบาย
หรือแกไ้ขภาษาท่ีใชผ้ิด  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีความเขา้ใจในเชิงวฒันธรรมและ
ตระหนกัถึงความคิดและความรู้สึกของคนอ่ืน 
        การใชก้ลยุทธ์การเรียนมีผลต่อการเรียนภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ 
แต่อยา่งไรก็ตาม ระดบัของการใชก้ลยทุธ์การเรียนก็เกิดจากปัจจยัหลาย ๆ ประการอาทิเช่น 
วฒันธรรม อาย ุระดบัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ บริบท รูปแบบการเรียนของแต่ละบุคคล 
แรงจูงใจ เพศ รูปแบบปรีชาญาณ ภูมิล าเนา และภาษาท่ีเรียน (Kaylani, 1996)  การรับรู้ถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ดงัท่ี Oxford (1996) ไดเ้นน้ย  ้าวา่ การตระหนกัถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เป็นเหตุให้เกิดการใช้กลยุทธ์การเรียน หรือมุมมองเก่ียวกบักลยุทธ์การเรียนภาษาในเชิง
วฒันธรรมขา้มชาติ และในลกัษณะพหุภาษา (Multilingual) สามารถน าไปสู่การฝึกฝนการ
ใชก้ลยุทธ์การเรียนให้ดีข้ึนได ้ ทั้งยงัท าให้มีการพฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้ในดา้นการ
วิจยั รวมทั้งท าให้ผูเ้รียนท่ีใช้กลยุทธ์การเรียนมีผลการเรียนและมีทกัษะในการเรียนรู้ดีข้ึน  
แนวความคิดเหล่าน้ีช่วยใหผู้ส้อนมีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน  ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ในการสอนและการเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในระดบัท่ีสูงข้ึนแก่ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน  
        อน่ึง การใช้กลยุทธ์การเรียนไม่ได้มีลักษณะคงท่ี กล่าวคือมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา หรือพฒันาได้ตามกาลเวลาข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการตามท่ีได้กล่าวแล้ว
ขา้งตน้  สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการใชก้ลยุทธ์การเรียนและ
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชก้ลยุทธ์การเรียนได ้ งานวิจยัช้ินน้ี จึงสนใจท่ีจะศึกษาเชิง
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เปรียบเทียบ การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาจีนในประเทศไทยท่ีศึกษา
ในหลกัสูตรภาษาไทย และหลกัสูตรนานาชาติ  ทั้งน้ีเห็นไดช้ดัเจนวา่สภาพแวดลอ้มในการ
เรียนของทั้งสองหลกัสูตรมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมากในระดบัการใชภ้าษาองักฤษใน
การเรียนการสอน 
 
เหตุผลในการท าวจัิยกบันักศึกษาจีน 
        รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการรับนกัศึกษาต่างชาติใหเ้ขา้มาศึกษาในประเทศไทย
มาอยา่งชา้นาน  เน่ืองจากรัฐบาลไดเ้ล็งเห็นวา่นกัศึกษาต่างชาติเหล่าน้ีเป็นแหล่งรายไดข้อง
ประเทศ  ดงันั้นรัฐบาลจึงสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัต่าง ๆ เปิดสอนหลกัสูตรนานาชาติใน
ประเทศไทย เพื่อเนน้การยกระดบัคุณภาพของมหาวทิยาลยัซ่ึงจะเพิ่มขีดความสามารถใน
การดึงดูดนกัศึกษาต่างชาติใหเ้ขา้มาศึกษาในประเทศไทยใหม้ากข้ึน  คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ใน
หมู่นกัศึกษาต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ นั้น นกัศึกษาชาวจีนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญั
ของมหาวทิยาลยัหลาย ๆ แห่งท่ีตอ้งการรับเขา้มาศึกษาในสถาบนัของตน  ทั้งน้ีดว้ยเหตุผล
ท่ีวา่ประเทศจีนมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมมาอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหมี้นกัศึกษา
จีนท่ีศึกษาในต่างประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Gao, 2003) 
        ส าหรับประเทศไทย ขณะน้ีมีนกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมากท่ีสุดในจ านวนนกัศึกษาต่างชาติท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นประเทศไทย จากขอ้มูล
ของส านกังานอุดมศึกษา (2551) จากสถิติปรากฏวา่ในปีพ.ศ. 2544 และ 2545 มีนกัศึกษา
จีนศึกษาในประเทศไทยจ านวนประมาณ 1 ,000 คน และเพิ่ม ข้ึนเป็น 4 ,000 คน 
โดยประมาณในปีพ.ศ. 2549 และเพิ่มข้ึนเป็น 7,300 คน โดยประมาณในปีพ.ศ.2551  และ
ในปีพ.ศ. 2552 เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากกวา่ 20,000 คน เห็นไดช้ดัเจนวา่มีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองและคาดการณ์วา่แนวโนม้จะยงัคงสูงข้ึนต่อไป  เหตุผลท่ีดึงดูดนกัศึกษาจีนให้เขา้
มาศึกษาในประเทศไทย คือ ค่าเล่าเรียนต ่า วฒันธรรมคลา้ยคลึงกนั และมีหลกัสูตรให้เลือก
เรียนหลากหลาย นอกเหนือจากข้อดีทั้ งหลายเหล่า น้ีแล้ว  ศักยภาพการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยเปิดโอกาสใหม้หาวทิยาลยัเพิ่มจ านวนนกัศึกษาจีนไดม้ากข้ึนดว้ย  
        งานวจิยัช้ินน้ีเลือกนกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย
เป็นพลวจิยั (Subjects) ดว้ยเหตุผลส าคญั คือจนถึงปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการท างานวิจยัในระดบั
ใหญ่ท่ีศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาจีนในบริบทการเรียนในประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นบริบทใหม่และนกัศึกษาจีนอาจจะไม่คุน้เคย  งานวิจยัดา้นน้ีจะสะทอ้นให้เห็น
ถึงการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาขา้มวฒันธรรม  และผลจากการวจิยัจะท าให้เกิดความเขา้ใจ
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มากยิ่งข้ึนเก่ียวกบัการใช้กลยุทธ์การเรียนท่ีมีพลวตัวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง (Oxford, 
1996) แก่ผูส้อนภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาจีนในประเทศไทย 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
        เพื่อเปรียบเทียบการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาจีนในหลกัสูตร
ภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติในมหาวทิยาลยัเอกชนในประเทศไทย 
 
สมมติฐาน 
        ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษาจีนในหลกัสูตรภาษาไทย และหลกัสูตรนานาชาติในมหาวทิยาลยัเอกชนใน
ประเทศไทย (  = 0.05) 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรคือ นกัศึกษาชาวจีนจ านวน 1,800 คน ในปีการศึกษา 2552 ท่ีศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในสาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ การตลาด และการเงินในมหาวิทยาลยัเอกชน 4 
แห่ง ซ่ึงถูกสุ่มมาจากจ านวนทั้งหมด 17 แห่ง นกัศึกษาจีนเหล่าน้ีศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย
โดยใชภ้าษาไทยในการเรียนการสอน และหลกัสูตรนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษ 
        ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาคือนักศึกษาจีนจ านวน 318 คน (Krejcie และ
Morgan, 1970) โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบสองขั้น (Two-stage random sampling) โดยคร้ัง
แรกใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เพื่อสุ่มเลือกมหาวิทยาลยัเอกชน 4 แห่ง 
แบ่งออกเป็น 2 แห่งท่ีเปิดสอนหลกัสูตรภาษาไทยและ อีก 2 แห่งท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
นานาชาติ  ต่อจากนั้นใช้วิธีสุ่มตวัอย่างรายบุคคล (Individual random sampling) เพื่อสุ่ม
เลือกตวัอย่างจากแต่ละมหาวิทยาลยั โดยพยายามให้มีจ  านวนตวัอย่างในแต่ละหลกัสูตร
จ านวนเท่า ๆ กนั  ในท่ีสุดแลว้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 160 คน จากหลกัสูตรนานาชาติ และ 
158 คนจากหลกัสูตรภาษาไทย  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามเร่ืองกลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษ
หรือ The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) ท่ีพฒันาข้ึนโดย Oxford 
(1990) แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยขอ้ความ 50 ขอ้ เก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีใชใ้นการเรียน
ภาษาองักฤษ และแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มกลยทุธ์ คือ กลยทุธ์ความจ า กลยทุธ์ปริชาน กลยทุธ์
ชดเชย กลยทุธ์อภิปริชาน กลยทุธ์จิตพิสัย และกลยทุธ์สงัคม แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีค่า 5 ระดบั ใชว้ดัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ 
ไดแ้ก่  5 หมายถึง  ขอ้ความน้ีเป็นจริงตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา 4 หมายถึง  โดยปกติ
ขอ้ความน้ีเป็นจริง 3 หมายถึง  ขอ้ความน้ีเป็นจริงบา้ง  2 หมายถึง  โดยปกติขอ้ความน้ี      
ไม่เป็นจริง  และ 1 หมายถึง  ขอ้ความน้ีไม่เป็นจริงหรือเกือบไม่เป็นจริงเลย 
        เกณฑก์ารประเมินระดบัการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษ (Oxford, 1990) เป็นดงัน้ี 
1.0-1.4 หมายความวา่ ไม่เคยหรือเกือบจะไม่ใชก้ลยทุธ์การเรียนเลย   
1.5-2.4 หมายความวา่ โดยปกติแลว้ไม่ใชก้ลยทุธ์การเรียนเลย   
2.5-3.4 หมายความวา่ ใชก้ลยทุธ์การเรียนเป็นบางคร้ัง   
3.5-4.4 หมายความวา่ โดยปกติแลว้ใชก้ลยทุธ์การเรียน   
5-5.0 หมายความวา่ ใชก้ลยทุธ์การเรียนตลอดหรือเกือบตลอดเวลา 
        ค่าความตรงตามเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถามชุดน้ีเท่ากบั 0.95 
(Oxford, 1990) อยา่งไรก็ตามงานวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามกลยทุธ์การเรียนท่ีเป็นภาษาจีน
กลาง โดยแปลจากภาษาองักฤษ และน าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาจีน 15 คน เพื่อตรวจสอบ
ภาษาจีนและน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงภาษาจีนในแบบสอบถาม ต่อจากนั้นน าแบบสอบ 
ถามไปทดลองใช ้ (Try-out) กบันกัศึกษาจีนจ านวน 50 คน และน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha ไดค้่าความเท่ียงของแบบสอบถามชุดน้ีเท่ากบั 0.973 
        นอกจากน้ียงัใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงลึกและขยายผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 
การวเิคราะห์ผล 
        วเิคราะห์ผลโดยใชค้่าสถิติที (t-test) แบบ Independent-samples เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน (  =0.05) 
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ผลการวจัิย 
        ผลการวจิยัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ความแตกต่างของการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาจีนใน
หลกัสูตรภาษาไทย และหลกัสูตรนานาชาติ 
หลกัสูตร n M SD df t 

ภาษาไทย

นานาชาติ 

177 

141 

3.0271 

3.4306 

0.7819 

0.6136 

221.172 4.333* 

รวม 318  

* p < 0.05 
        ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ .05t221.172 < 4.333 จึงปฏิเสธสมมติฐาน  ดงันั้น โดยเฉล่ีย
การใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาจีนท่ีศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย (ค่ามธัย
ฐาน = 3.0271) และหลกัสูตรนานาชาติ (ค่ามธัยฐาน = 3.4306) ในมหาวทิยาลยัเอกชนมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึงหมายความวา่โดยเฉล่ียนกัศึกษาจีน
ในหลกัสูตรนานาชาติใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษมากกวา่นกัศึกษาจีนในหลกัสูตร
ภาษาไทย 
        นอกจากน้ียงัท าการวเิคราะห์การใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษในแต่ละกลุ่ม  ผล
การวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 2 
 ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของการใชก้ลยทุธ์ในแต่ละกลุ่มกลยทุธ์ 

กลยุทธ์การเรียน 
หลกัสูตรภาษาไทย หลกัสูตรนานาชาติ 

M SD ความหมาย M SD ความหมาย 
กลยทุธ์ความจ า 2.85 0.80 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 3.20 0.71 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 
กลยทุธ์ปริชาน 2.95 0.81 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 3.46 0.71 ใชเ้ป็นปกติ 
กลยทุธ์ชดเชย 3.42 0.91 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 3.66 0.70 ใชเ้ป็นปกติ 
กลยุ ท ธ์ อ ภิป ริ
ชาน 

3.12 
0.93 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 

3.48 0.70 
ใชเ้ป็นปกติ 

กลยทุธ์จิตพิสัย 3.00 0.93 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 3.35 0.77 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 
กลยทุธ์สังคม 2.97 0.92 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 3.48 0.78 ใชเ้ป็นปกติ 
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        จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาจีนในหลกัสูตรภาษาไทยใชก้ลยทุธ์การเรียน
ภาษาองักฤษเป็นบางคร้ังในทุกกลุ่มกลยทุธ์ แต่ใชก้ลยทุธ์ชดเชยมากท่ีสุด (ค่ามธัยฐาน = 
3.42) ส่วนนกัศึกษาจีนในหลกัสูตรนานาชาติโดยปกติแลว้ใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษาองักฤษ
ทุกกลุ่ม ยกเวน้กลยทุธ์ความจ าและกลยทุธ์จิตพิสัยท่ีใชเ้ป็นบางคร้ังเท่านั้น แต่ท่ีน่าสังเกต 
คือ ใชก้ลยทุธ์ชดเชยมากท่ีสุดเช่นเดียวกนักบักลุ่มแรก 
 
อภิปรายผล 
        สาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาจีนในหลกัสูตรนานาชาติใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษ
มากกวา่นกัศึกษาจีนในหลกัสูตรภาษาไทยอาจจะเป็นเพราะ 
1. สมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ 
         หากน าประเด็นในดา้นลกัษณะตามธรรมชาติของหลกัสูตรการเรียนมาพิจารณา จะ
เห็นไดช้ดัเจนว่าหลกัสูตรนานาชาติซ่ึงใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน
สนับสนุนให้ผูเ้รียนมีการพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษมากกว่าหลักสูตรท่ีใช้
ภาษาไทยในการเรียนการสอน เน่ืองจากผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บสัมผสั (Exposure) และใช้
ภาษาองักฤษอยูต่ลอดเวลาทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
         อีกประเด็นท่ีแสดงให้เห็นว่านกัศึกษาจีนในหลกัสูตรนานาชาติมีระดบัสมิทธิภาพ
ทางภาษาองักฤษท่ีสูงกว่าและน าไปสู่การใช้กลยุทธ์การเรียนท่ีมากกว่า ก็คือ การตอบ
แบบสอบถามส่วนท่ีเป็นค าถามปลายเปิดด้วยภาษาองักฤษ ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตร
ภาษาไทยเกือบทั้งหมดเขียนตอบแบบสอบถามเป็นภาษาองักฤษไม่ไดแ้ต่ใชภ้าษาไทยแทน 
         อน่ึง ผลการวิจยัหลาย ๆ ช้ินท่ีใช้แบบสอบถามกลยุทธ์การเรียน SILL ในการเก็บ
ขอ้มูล แสดงใหเ้ห็นวา่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งระดบัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ 
และการใช้กลยุทธ์การเรียน (Dreyer และ Oxford, 1996; Oxford, 1990)  นอกจากน้ียงั
พบวา่ ผูเ้รียนท่ีมีระดบัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษสูงซ่ึงจดัเป็นคุณสมบติัประการหน่ึงของ
ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาเก่ง มกัใชก้ลยทุธ์การเรียนท่ีหลากหลายและใชบ้่อยกวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบั
สมิทธิภาพทางภาษาองักฤษต ่ากวา่อีกดว้ย (Abraham และ Vann, 1987; Chamot, 1987; 
Gan, 2004; O’Mally และ Chamot, 1990; Rubin, 1987; Wimolkasem, 2001; และ 
Swatevacharkul, 2006) ผลการวจิยัช้ินน้ีจึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัดงักล่าว 
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2. ความตระหนักในการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา 
         เหตุผลขอ้น้ีมีความสัมพนัธ์กบัหลกัการพื้นฐานเชิงทฤษฎีของการสอนกลยุทธ์การ
เรียนซ่ึงควรเป็นการสอนอยา่งแจง้ชดั (Explicit teaching) เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดต้ระหนกัวา่
จะตอ้งใช้กลยุทธ์การเรียนในระหว่างการเรียน ตามท่ี O’Mally และ Chamot (1990) ได้
กล่าวไวว้่า การเรียนภาษาสัมพนัธ์กบัการเรียนอย่างรู้ตวัท่ีเกิดจากการใชก้ลยุทธ์การเรียน 
เพื่อเพิ่มระดบัความสามารถในการใชภ้าษาเป้าหมายของผูเ้รียน ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ตอ้งท าใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัถึงการใชก้ลยทุธ์การเรียน 
         จากผลวิจยัช้ินน้ีค่อนขา้งจะชัดเจนว่านักศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติมีระดับของ
ความตระหนักในการใช้กลยุทธ์การเรียนมากกว่านักศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทย ทั้งน้ี
เพราะวา่ตอ้งอ่านต าราหรือเอกสารการสอนภาษาองักฤษและตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารย์
และเพื่อนร่วมชั้น โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนและการส่ือสาร 
นกัศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติจึงมีโอกาสไดส้ัมผสัและใชภ้าษาองักฤษมากกวา่นกัศึกษาท่ี
เรียนในหลกัสูตรภาษาไทย โอกาสในการใชภ้าษาไทยจึงน่าจะเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิด
การตระหนกัถึงการใชก้ลยทุธ์การเรียน และใชบ้่อย ๆ แมว้า่จะไดรั้บการสอนให้ใชก้ลยุทธ์
การเรียนหรือไม่ก็ตาม 
3. แรงจูงใจ 
         แรงจูงใจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดขอบข่ายการใชก้ลยุทธ์การเรียนของนกัศึกษาจีน
ในหลกัสูตรนานาชาติท่ีกวา้งขวางกว่า นกัศึกษาเหล่าน้ีค่อนขา้งจะมีแรงจูงใจในการเรียน
และการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีสูงกวา่นกัศึกษาจีนในหลกัสูตรภาษาไทย สอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของ Oxford (1990) ท่ีวา่ ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจสูงกวา่จะใชก้ลยุทธ์การเรียนมากกวา่
ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจนอ้ยกวา่ 
         ค  าพูดของนกัศึกษาจีนท่ีได้จากการสัมภาษณ์เป็นส่ิงยืนยนัได้ดีถึงแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงก็คือผลลพัธ์ท่ีเกิดจากโอกาสท่ีไดใ้ชภ้าษาองักฤษนัน่เอง 

“อาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษ ผมรู้สึกดี ชอบ บรรยากาศในการเรียนกดี็ ผมได้ใช้
ภาษาอังกฤษมากขึน้” 
“ผมมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึน้ ทักษะการอ่านก็ดีขึ้นเร่ือย ๆ และผมก็
อยากหาวิธีอ่านวิธีอ่ืน ๆ อีกท่ีจะช่วยให้ผมอ่านได้ดีขึน้” 

         ตรงกนัขา้มกบันกัศึกษาจีนในหลกัสูตรภาษาไทยท่ีดูเหมือนวา่จะไม่สนใจและไม่ให้
ความส าคญักบัการเรียนวชิาภาษาองักฤษมากนกั 
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“ผมชอบภาษาไทย ผมอาศัยอยู่ ในประเทศไทยและผมก็พูดภาษาไทยมากกว่า
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นผมจึงไม่ใช้เวลามากมายนักกับภาษาอังกฤษ” 
“ผมเป็นคนจีน และภาษาจีนกส็ าคัญกว่าและใช้มากกว่าภาษาอังกฤษ” 

         จากค ากล่าวขา้งตน้ เห็นไดช้ดัเจนวา่ภาษาองักฤษไม่ไดมี้คุณค่าเท่ากบัภาษาไทยหรือ
ภาษาจีนซ่ึงสะทอ้นถึงการขาดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษไดเ้ป็น
อยา่งดี  อีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการรับรู้ถึงความส าคญัของภาษาแม่และความภาคภูมิใจใน
ชาติพนัธ์ุของตนอีกดว้ย จึงท าให้ยากท่ีจะกลืนตวัเองหรือปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและ
สภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ  อยา่งไรก็ตาม ประเด็นส าคญัคือ นกัศึกษาจีนในกลุ่มน้ีไม่มีโอกาส
ได้ใช้ภาษาองักฤษมากนัก เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและสามารถพูด
ภาษาไทยได ้ จึงกล่าวไดว้า่การขาดโอกาสในการใช้ภาษาองักฤษเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้าง
ทศันคติเชิงลบต่อภาษาองักฤษ ซ่ึงน าไปสู่การขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ 
 
ข้อเสนอแนะ 
         ผูบ้ริหารหลกัสูตรและผูส้อนภาษาองักฤษให้แก่นักศึกษาจีนในหลกัสูตรภาษาไทย 
ควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และใช้
ภาษาองักฤษโดยควรจะพยายามให้นกัศึกษาจีนไดมี้โอกาสรับสัมผสัและใช้ภาษาองักฤษ
ให้มากท่ีสุด เน่ืองจากจะท าให้เกิดการใช้กลยุทธ์การเรียนท่ีหลากหลายและบ่อยมากข้ึน
ตามไปดว้ย นกัศึกษาจีนเหล่าน้ีส่วนมากเพิ่งจะศึกษาในประเทศไทยไดเ้พียงหกถึงเจ็ดเดือน
เท่านั้น ดงันั้นโอกาสในการฝึกฝนการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาองักฤษจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้พวกเขาเป็นผูท่ี้ใช้กลยุทธ์การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วย
พฒันาการเรียนภาษาองักฤษให้ดียิง่ ๆ ข้ึนไป  นอกจากน้ีควรท าการวิจยัซ ้ าเพื่อเปรียบเทียบ
ผลวจิยัและเพื่อเพิ่มความสามารถอา้งอิงได ้(Generalizability) ของผลการวจิยัช้ินน้ี 
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ความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณชิยการเพือ่เข้าสู่ 

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

กรกช  อญัชลนุีกูล 

 

บทคัดย่อ 

            บทความวจิยัเร่ืองความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยดา้นพาณิชยการเพื่อเขา้สู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค ์๒ประการคือเพื่อวิเคราะห์ความพร้อม

ของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยดา้นพาณิชยการในดา้นการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนและ

การพฒันาก าลงัคน และเพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะตลอดจนแผนกลยุทธ์ท่ีสามารถน าไป

ปฏิบติัได ้การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 244 แห่ง ในการหาขอ้มูลและแสดงความ

คิดเห็นซ่ึงมีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย (x̄  ) 

และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  ผลการวิจยัพบว่า สถาบนัการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาทั้งท่ีสังกดัรัฐบาลและสังกดัเอกชน มีทั้งส่วนท่ีมีความพร้อมและส่วนท่ีไม่มี

ความพร้อม  สถาบนัอาชีวศึกษาท่ีมีความพร้อมนั้นพร้อมท่ีจะด าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลไดท้นัทีท่ีรัฐบาลประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัออกมาชดัเจนเน่ืองจากมีความพร้อม

ดา้นปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน ดา้นบุคลากรและดา้น

งบประมาณ 

 ส่วนสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งท่ีสังกดัรัฐบาลและสังกดัเอกชนท่ียงัมี

ส่วนท่ีไม่พร้อมมกัเป็นสถาบนัฯท่ีมีนกัศึกษาในปริมาณไม่มากพอท่ีจะเล้ียงตนเองได ้ ตอ้ง

พึ่งงบประมาณและแรงส่งเสริมจากภาครัฐ หากสถาบนัดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐในดา้นต่างๆจนอยูใ่นระดบัมาตรฐานก็ยอ่มจะมีความพร้อมในการเขา้สู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป  
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บทน า 

สถาบนัอาชีวศึกษามีภารกิจในการผลิตนักวิชาชีพดา้นต่างๆสู่ตลาดแรงงาน จึง
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงตลาดในประชาคมอาเซียนดว้ย และควรไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลไกใน
การพฒันาความเขม้แข็งให้กบัเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การผลิตนกัวิชาชีพท่ีพึงประสงค ์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ
เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดอ้ยา่งทนัสถานการณ์สังคมโลก 
การวจิยัความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยน้ีจะเป็นแนวทางใหป้ระเทศไทยไดป้รับตวั
กบัสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างเต็ม
ก าลงั โดยเฉพาะสาขาพาณิชยการท่ีมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 
ฉะนั้นการศึกษาน้ีจึงมีบทบาทส าคญัในการใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนนโยบายและ
แนวทางการพฒันาสถาบนัอาชีวศึกษาของประเทศเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อไป 

 
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาวจิยัความพร้อมของวทิยาลยัอาชีวศึกษาของไทยดา้นการจดัหลกัสูตร

การเรียนการสอนและการพฒันาก าลงัคน  

2. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะและแผนกลยทุธ์ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้

  ในด้านขอบเขตของบทความวิจัยนี้ ประกอบด้วย 

             ด้านเนือ้หา ใช้กรอบประชาคมอาเซียนท่ีช้ีถึงแนวทางการปฏิบติั โดยค านึงถึง  

การเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมือ    การเปิดเสรีด้านบริการ   และการใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 

ด้านสถานที่  ไดแ้ก่ วิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัส านกังานกรรมการอาชีวศึกษาใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค  

 กรอบแนวคิดของบทความวิจัย มีดังนี้  

การรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยอ่มผลกัดนัให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของการ

เรียนรู้และการพฒันาสถาบนัอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมทั้งหลกัสูตรและสาขาการเรียนรู้ 
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ก าลงับุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการเรียนรู้ เช่น ต ารา เอกสารทางวิชาการ 

บริการห้องสมุดและเคร่ืองมือสารสนเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้สถาบนัอาชีวศึกษาต่างๆ 

ของประเทศสามารถรองรับการเปิดกวา้งและการแข่งขนัทางการศึกษาท่ีมีมากข้ึน โดย

ประเทศท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในดา้นน้ีก็จะกลายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและการ

เรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคไปโดยปริยาย ซ่ึงในระยะยาวจะส่งผลดีต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการผลิต การแข่งขนัและความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ในภูมิภาค  ดงัแผนภาพ

ต่อไปน้ี 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมของอาชีวศึกษาไทย

ด้านการพฒันาก าลงัคน 

   

 

 

 

   

 

 

บทความวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นครูผูส้อนในโรงเรียน

อาชีวศึกษาภาครัฐบาลและภาคเอกชน สังกดักระทรวงศึกษาจ านวน 37,195 คน ซ่ึงไดม้า

โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งและสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Statified 

Random Sampling) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

 

การเตรียมความพร้อมของอาชีวศึกษาไทย

ด้านการจัดหลกัสูตรการเรียนการสอน 

การเตรียมความพร้อมของอาชีวศึกษาไทยดา้น

พาณิชยการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน DP
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ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamana, 1973:727-728)  

 

  
 

     
 

 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

       N = ขนาดของกลุ่มประชากร 

        e = ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดไดท่ี้ 0.05 

                       77.395
)05.0(195,371

195,37
2



n  

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน     395.77     คน    ประมาณ 396 ตวัอยา่ง 

ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามจ านวน  396  แห่ง ปรากฏวา่มีแบบสอบถามตีกลบั

เน่ืองจากโรงเรียนยา้ยท่ีอยูใ่หม่หรือปิดสถาบนัไปแลว้หรือไม่ตอบกลบัจ านวน 152 แห่ง 

ดงันั้นเม่ือครบก าหนดการเก็บแบบสอบถามไดรั้บทั้งส้ิน 244 แห่ง คิดเป็นอตัราผลตอบ

กลบัร้อยละ 61.62 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม  แบบสอบถามน้ีมีลกัษณะ

ของค าถาม 2 ลกัษณะ คือ ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิดเป็นค าถาม

ท่ีมีค าตอบให้เลือก และค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดมี้โอกาสแสดง

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอนัจะท าใหเ้กิดประโยชน์ในการศึกษา แบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะเป็นค าถามปลายปิด แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ

การวจิยัน้ีจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

  ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัความพร้อมดา้นเทคโนโลยเีพื่อรองรับการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของสถาบนัอาชีวศึกษา และ 

 ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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 จากนั้นด าเนินการหาระดบัของการวดัและการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ตามล าดบั  ดงัน้ี 

    ระดบัของการวดั 

 แบบสอบถามท่ีใชใ้นส่วนของการวดัความส าคญัในการวิจยั เร่ือง การศึกษาความ

พร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยดา้นพาณิชยการน้ี ผูว้ิจยัก าหนดใหค้ะแนนค าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) ท่ี

ตรงกบัความรู้สึกกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนของความเห็นไว ้5 

ระดบัดงัน้ี 

  ระดบัความคิดเห็น   ค่าคะแนน 

  เห็นดว้ยมาก         5 

  เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก        4 

  เห็นดว้ยปานกลาง        3 

  เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย        2 

  เห็นดว้ยนอ้ย         1 

 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี  (สุดา สุวรรณา

ภิรมย ์และวชิิต อู่อน้,2548:181)  

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด                                                        

                                           ช่วงคะแนน 

        =  3-1       

                3 

         =       0.66 
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จากการค านวณไดช่้วงคะแนนเฉล่ียแต่ละช่วงมีขนาดเท่ากบั 0.66 ดงันั้น จึงให้ความหมาย

ค่าคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

  ระดบัความคิดเห็น   ค่าคะแนน 

   มาก     2.34 – 3 

   นอ้ย     1.67 - 2.33 

ไม่พร้อม/ไม่เปิด    1.00 – 1.66  

    การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการวจิยัไปทดสอบหาความเท่ียงตรง

และหาความเช่ือมัน่ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการท่ีไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

น าเสนออาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุเพื่อตรวจสอบ 

2. ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ และน า

แบบสอบถามฉบบัท่ีแกไ้ข ปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั

จ านวน 396 ชุด 

3. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าจดัพิมพเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล    

บทความวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

โดยใชแ้บบสอบถาม(Questionnaires) จากเอกสารท่ีสร้างข้ึน เพื่อก าหนดขอบเขตและ

เน้ือหาของแบบทดสอบจะไดมี้ความชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยัมากยิง่ข้ึน 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้

รายละเอียดของเน้ือหา ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความพร้อมของสถาบนั

อาชีวศึกษาดา้นพาณิชยการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาวจิยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แนวคิด ทฤษฎีและขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ เพื่อก าหนดโครงร่างแบบสอบถาม ตามประเด็นของ

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวจิยั 
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ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั

จ  านวน 396 แห่ง 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยส่งทางไปรษณีย ์

 สถิติทีใ่ช้ในการประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูลในบทความวจิยัคร้ังน้ี มี

ดงัน้ี 

 การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ 

 ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชใ้นการพรรณนาขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชใ้น

การพรรณนาขอ้มูล 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัพบวา่สถาบนัระดบัอาชีวศึกษาทั้งท่ีสังกดัรัฐบาลและสังกดัเอกชน มีทั้ง

ส่วนท่ีมีความพร้อมและส่วนท่ีไม่มีความพร้อม เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ดงัน้ี 

 จ านวนนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 -

2553 และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 แสดงเป็นตารางดงัน้ี 

 

 

 ตารางขอ้มูลท่ีศึกษาวิเคราะห์จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ขา้งตน้พบว่า  

จ  านวนนกัเรียนจากสถาบนัอาชีวศึกษา 244 แห่ง ท่ีคาดว่าจะส าเร็จในปี 2554 มีจ านวน 

4,000 คน จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2553 มีจ านวน 3,067 คน จ านวนนกัเรียน

ท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2552 มีจ านวน 2,823 คน  

  

ปีการศึกษา จ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จ/คาดวา่จะส าเร็จ 

2554 

2553 

2552 

4,000 

3,067 

2,823 DP
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สาขาวชิาทีนั่กศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเลอืกเรียนในปีการศึกษา 2552-2554 แสดงเป็น

ตารางดงัน้ี 
 

สาขาวชิา 
2552 2553 2554 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 

 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พาณิชยการ 158 64.8 166 68 166 67 

อุตสาหกรรม 80 32.8 74 30.32 73 30 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ท่องเท่ียว 

2 .8 2 .8 3 12 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 .8 1 .4 1 .4 

ศิลปกรรม 1 .4 1 .4 1 .4 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 1 .4 - - - - 

รวม 244 100 244 99.92 244 100.8 

 

 ตารางแสดงผลการเลือกสาขาวิชาเรียนจากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุดใน 3 ปีการศึกษา 

คือ ปีการศึกษา2554 ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2552 พบว่านกัเรียน/นกัศึกษาทุก

สถาบนัอาชีวศึกษาเลือกเรียนสาขาวิชาพาณิชยการมากท่ีสุด และเลือกเรียนสาขาวิชา

อุตสาหกรรมรองลงมา  
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วิเคราะห์การศึกษาความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาด้านพาณิชยการเพื่อเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

1. การวิเคราะห์การศึกษาความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดรัฐบาล 

ปรากฏผลตามตารางดังนี ้

 

รายการ 

พร้อม (แห่ง)  ไม่พร้อม 

(แห่ง) 

รวม  

x̄   มาก นอ้ย 

หลกัสูตร ปวช. 

1.อุปกรณ์ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียน 

2.อุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน 

3.ห้องปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน 

 

65 

58 

59 

 

49 

56 

53 

 

0 

0 

2 

      

114 

114 

114 

 

1.43 

1.49 

1.5 

หลกัสูตร ปวส. 

1.อุปกรณ์ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียน 

2.อุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน 

3.ห้องปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน 

                   

57 

50 

45 

 

55 

62 

65 

                    

2 

2 

4 

                

114 

114 

114 

             

1.52 

1.58 

1.64 

ความพร้อมของนกัเรียนอาชีวะท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาผลิต 

 1.การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

2.การคา้และการให้บริการในตลาดประชาคมอาเซียน 

3.การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 

4.การคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 

 

34 

    35 

      7 

    80 

             

    71 

71 

96 

33 

 

9 

8 

11 

1 

               

114 

114 

114 

114 

             

1.78 

1.76 

2.04 

1.31 

ความพร้อมของครู/อาจารยใ์นสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีท่าน

สงักดั 

1.ดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 

2.ดา้นการใชไ้อซีที 

3.ดา้นการแลกเปล่ียนครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารทุกระดบักบั

กลุ่มอาเซียน 

 

 

16 

88 

24 

 

 

91 

26 

74 

 

 

7 

- 

16 

               

 

114 

114 

114 

             

 

1.92 

1.23 

1.93 

ความพร้อมในการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาใน

อินเทอร์เน็ตให้แก่นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีกวา้งขวางยิ่งข้ึน 

35 63 16 114 1.83 

ความพร้อมในการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาใน

สถาบนัอาชีวศึกษา 

27 74 13 114 1.88 

ความพร้อมดา้นการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมให้สถาบนัอาชีวศึกษา

53 55 6 114 1.59 
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ทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตนกัเรียนเพ่ือรองรับการเขา้สู่

การเปิดเสรีในดา้นต่างๆ ของกลุ่มอาเซียน 

ความพร้อมดา้นการก าหนดแผนกลยทุธ์ของ

คณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมให้

สถาบนัอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตนกัเรียน

เพ่ือรองรับการเขา้สู่การเปิดเสรีในดา้นต่างๆ ของกลุ่ม

อาเซียน 

48 61 5 114 1.62 

ความพร้อมเพ่ือพฒันาห้องเรียนแห่งอนาคต ให้เป็น

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งหลากหลายในสถาบนัอาชีวศึกษา 

33 70 11 114 1.81 

ความพร้อมการยกระดบัจากการผลิตนกัเรียนเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่งจริงจงัของสถาบนั

อาชีวศึกษา 

31 75 8 114 1.80 

รวม 845 1200 121 114 1.67 

 

 จากตารางขา้งตน้มีขอ้น่าสังเกตเก่ียวกบัความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดั

รัฐบาลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ จ านวนสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดั

รัฐบาลมีดา้นความพร้อมมากจ านวนมากกวา่ดา้นมีความพร้อมนอ้ยเพียง 2 ดา้น ส่วนดา้นท่ี

มีความพร้อมนอ้ยมีจ านวนมากกวา่ดา้นท่ีมีความพร้อมมากถึง 11 ดา้นและดา้นท่ีมีความไม่

พร้อมมีจ านวน 12 ดา้น ดงัน้ี  

 ดา้นท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาล มีความพร้อมมากเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความพร้อมของนกัเรียนดา้นการคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต   

จ านวน   80 แห่ง 

2. ความพร้อมของอาจารยด์า้นการใชไ้อซีที   

จ านวน  88  แห่ง 

ส่วนดา้นท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลมีความพร้อมนอ้ยมีถึง 11 ดา้น ไดแ้ก่ 

             1.การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงาน   จ านวน 71 แห่ง 

 2.การคา้และการใหบ้ริการในตลาดประชาคมอาเซียน จ านวน 71 แห่ง 

 3.การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง    จ านวน 96 แห่ง 
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 4.ดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ   จ านวน 91 แห่ง 

 5.ดา้นการแลกเปล่ียนครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารทุกระดบักบักลุ่มอาเซียน  

จ านวน 74 แห่ง 

 6.การขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในอินเทอร์เน็ตให้แก่นกัศึกษา  

จ านวน 63         แห่ง 

 7.ดา้นการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษา  

จ านวน 74 แห่ง 

 8.ดา้นการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษา   

จ านวน 55 แห่ง 

 9.ดา้นการก าหนดแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการอาชีวศึกษา   

จ านวน 61 แห่ง 

 10.ดา้นการพฒันาหอ้งเรียนแห่งอนาคต ให้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ

เช่ือมโยงการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย    

       จ านวน 70 แห่ง 

 11.ดา้นการยกระดบัการผลิตนกัเรียนเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึง     

            จ  านวน   75         แห่ง 

 อยา่งไรก็ตามดา้นท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลมีความพร้อมนอ้ยทั้ง 11 ดา้น 

ขา้งตน้ก็มีสถาบนัอาชีวศึกษาบางแห่งตอบแบบสอบถามว่ายงัไม่พร้อมเช่นกนั ตวัเลขท่ี

น่าสนใจท่ีสุดคือความพร้อมของครู/อาจารยใ์นสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลดา้นการใช้

ไอซีท่ีไม่ปรากฏค าตอบวา่ไม่พร้อม ปรากฏแต่ความพร้อมมาก 88 แห่ง และตอบวา่มีความ

พร้อมนอ้ย 26 แห่ง  
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2. การวิเคราะห์ความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดเอกชนเพื่อเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ปรากฏผลตามตารางดงัน้ี 
 

รายการ 

พร้อม/แห่ง  

ไม่

พร้อม 

 

รวม 

 

x̄   มาก นอ้ย 

หลกัสูตร ปวช. 

1.อุปกรณ์ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียน 

2.อุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน 

3.หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน 

 

97 

91 

89 

 

32 

38 

39 

 

1 

1 

2 

 

130 

130 

130 

 

1.26 

1.31 

1.33 

หลกัสูตร ปวส. 

1.อุปกรณ์ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียน 

2.อุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน 

3.หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน 

 

97 

90 

87 

 

32 

38 

41 

 

1 

2 

2 

 

130 

130 

130 

 

 

1.42 

1.32 

1.35 

ความพร้อมของนกัเรียนอาชีพท่ีสถาบนั

อาชีวศึกษาผลิตอยูใ่นระดบั 

1.การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

2.การคา้และการใหบ้ริการในตลาดประชาคม

อาเซียน 

3.การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 

4.การคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 

 

   41 

39 

25 

106 

 

   78 

80 

102 

23 

 

      11 

11 

3 

1 

 

   130 

130 

130 

130 

 

1.77 

1.78 

1.83 

1.19 

ความพร้อมของครู/อาจารยใ์นสถาบนั

อาชีวศึกษาท่ีท่านสังกดั 

1.ดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 

2.ดา้นการใชไ้อซีที 

 

35 

107 

23 

 

93 

23 

79 

 

2 

- 

28 

 

130 

130 

130 

 

1.75 

1.77 

2.04 
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3.ดา้นการแลกเปล่ียนครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารทุก

ระดบักบักลุ่มอาเซียน 

ความพร้อมในการขยายหลกัสูตรอาเซียน

ศึกษาในอินเทอร์เน็ตให้แก่นกัเรียน/นกัศึกษา

ท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

52 65 13 130 1.70 

ความพร้อมในการขยายหลกัสูตรอาเซียน

ศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษา 

45 69 16 130 

 

1.78 

ความพร้อมดา้นการก าหนดนโยบายของ

คณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ีจะสนบัสนุน

ส่งเสริมใหส้ถาบนัอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชนผลิตนกัเรียนเพื่อรองรับการเขา้สู่การ

เปิดเสรีในดา้นต่างๆ ของกลุ่มอาเซียน 

44 74 12 130 

 

1.75 

 

ความพร้อมดา้นการก าหนดแผนกลยทุธ์ของ

คณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ีจะสนบัสนุน

ส่งเสริมใหส้ถาบนัอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชนผลิตนกัเรียนเพื่อรองรับการเขา้สู่การ

เปิดเสรีในดา้นต่างๆ ของกลุ่มอาเซียน 

40 78 12 130 

 

1.78 

ความพร้อมเพื่อพฒันาห้องเรียนแห่งอนาคต 

ใหเ้ป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ

เช่ือมโยงการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย

ในสถาบนัอาชีวศึกษา 

53 65 12 130 1.68 

ความพร้อมการยกระดบัจากการผลิตนกัเรียน

เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่ง

จริงจงัของสถาบนัอาชีวศึกษา 

48 75 7 130 1.68 

รวม 1108 984 118 130 1.60 
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 จากตารางขา้งตน้มีขอ้น่าสังเกตเก่ียวกบัความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดั

เอกชนเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ จ านวนสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดั

เอกชนมีดา้นความพร้อมมากเพียง 2 ดา้น ส่วนดา้นท่ีมีความพร้อมนอ้ยมีถึง 11 ดา้นและ

ดา้นไม่พร้อม 12 ดา้น  ดงัน้ี  

 ดา้นท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัเอกชนมีความพร้อมมากเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.ความพร้อมของนกัเรียนดา้นการคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต  

จ านวน 106   แห่ง 

2.ความพร้อมของอาจารยด์า้นการใชไ้อซีที     

จ านวน 107   แห่ง 

 ส่วนดา้นท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัเอกชนมีความพร้อมนอ้ยมีถึง 11 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงาน     
จ านวน 78   แห่ง 
2.การคา้และการใหบ้ริการในตลาดประชาคมอาเซียน   
จ านวน 80   แห่ง 

 3.การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง      
จ านวน 102  แห่ง 

 4.ดา้นการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ     
จ านวน 93   แห่ง 

 5.ดา้นการแลกเปล่ียนครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารทุกระดบักบักลุ่มอาเซียน  
จ านวน 79   แห่ง 

 6.การขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในอินเทอร์เน็ตให้แก่นกัศึกษา  
จ านวน  65   แห่ง 

 7.ดา้นการขยายหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษา  
จ านวน  69   แห่ง 

 8.ดา้นการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษา   
จ านวน 74   แห่ง 

 9.ดา้นการก าหนดแผนกลยทุธ์ของคณะกรรมการอาชีวศึกษา   
จ านวน 78   แห่ง 
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10.ดา้นการพฒันาหอ้งเรียนแห่งอนาคต ให้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย     
จ  านวน  65  แห่ง 
11. ดา้นการยกระดบัการผลิตนกัเรียนเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นใดดา้นหน่ึงอย่าง
จริงจงั จ  านวน 75  แห่ง 

 
 อย่างไรก็ตามความพร้อมด้านต่างๆท่ีสถาบนัอาชีวศึกษาสังกัดเอกชนมีความ
พร้อมน้อยทั้ ง 11 ด้าน ข้างต้นก็มีสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดเอกชนบางแห่งตอบ
แบบสอบถามวา่ยงัไม่พร้อมเช่นกนั 
 ตวัเลขท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือความพร้อมของครู/อาจารยใ์นสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดั

เอกชนดา้นการใช้ไอซีท่ีไม่ปรากฏค าตอบว่าไม่พร้อมเลย คงปรากฏแต่ความพร้อมมาก

จ านวน 107 แห่ง ความพร้อมนอ้ย 23 แห่ง  

 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถแยกให้เห็นถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างด้านความ

พร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างสถาบนัการศึกษาสังกดั

รัฐบาลกบัสถาบนัการศึกษาสังกดัเอกชน ดงัน้ี 

1. ความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนของ

สถาบนัการศึกษาของรัฐบาลมากกวา่สถาบนัการศึกษาของเอกชน มีดงัน้ี 

                     

ความพร้อม สังกดั

รัฐบาล 

สังกดั

เอกชน 

1.อุปกรณ์ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียน 1.43 1.26 

2.อุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน  1.49 1.31 

3.หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน 1.50 1.33 

4.อุปกรณ์ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียน 1.52 1.42 

5.อุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน 1.58 1.32 

6.หอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน 1.64 1.35 

7.การเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ตลาดแรงงาน 1.78 1.77 
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ความพร้อม สังกดั

รัฐบาล 

สังกดั

เอกชน 

8.การใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 2.04 1.83 

9.การคน้ควา้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 1.31 1.19 

10.การส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 1.92 1.75 

11.การขยายหลักสูตรอาเซียนศึกษาในอินเทอร์เน็ต

ใหแ้ก่นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

1.83 1.70 

12 .การขยายหลัก สูตรอา เ ซียน ศึกษาในสถาบัน

อาชีวศึกษา 

1.88 1.78 

13.พัฒนาห้องเ รียนแห่งอนาคต ให้เ ป็นห้องเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนได้

อยา่งหลากหลายในสถาบนัอาชีวศึกษา 

1.80 1.68 

14.การผลิตนกัเรียนเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นใดดา้นหน่ึง

อยา่งจริงจงัของสถาบนัอาชีวศึกษา 

1.80 1.68 

 

 2.ความพร้อมในการรอง รับการ เ ป็นประชาคม เศรษฐกิจอา เ ซียนของ

สถาบนัการศึกษาของเอกชนมากกวา่สถาบนัการศึกษาของรัฐบาล มีดงัน้ี 
ความพร้อม สังกดัรัฐบาล สังกดัเอกชน 

1.การค้าและการให้บริการในตลาดประชาคมอาเซียน 1.78 1.76 

2.การใช้ไอซีที 1.77 1.23 

3.การแลกเปลีย่นครู/อาจารย์ ผู้บริหารทุกระดบักบักลุ่มอาเซียน 2.04 1.93 

4.การก าหนดนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้

สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตนักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่การ

เปิดเสรีในด้านต่างๆ ของกลุ่มอาเซียน  

1.75 1.59 

5.การก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่จะสนับสนุนส่งเสริม

ให้สถาบันอาชีวศึกษาทั้งสังกดัรัฐและสังกดัเอกชนผลิตนักเรียนเพื่อรองรับการ

เข้าสู่การเปิดเสรีในด้านต่างๆ ของกลุ่มอาเซียน  

1.78 1.62 
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รวมค่าเฉล่ียทั้งของสถาบนัการศึกษารัฐบาลกบัสถาบนัการศึกษาเอกชน 1.67 : 1.60 

3.ข้อสรุปจากการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างทั้งสถาบันอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาล

และสถาบันอาชีวศึกษาสังกดัเอกชน  

 จากการศึกษาขอ้มูลและกลุ่มตวัอยา่งทั้งสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลและ

สถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัเอกชน สามารถสรุปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

 3.1การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของไทยด้านการ

จัดหลกัสูตรการเรียนการสอนและการพฒันาก าลงัคน 

 จากการส ารวจขอ้มูลและกลุ่มตวัอย่างจ านวน 244 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ปฏิบติังานในสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีเปิดด าเนินการสอนช่วงเวลาระหวา่ง 11-15 ปี มาก

ท่ีสุดคือ 60 แห่ง ส่วนโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงเวลาระหว่าง 21-25 ปี มีน้อยท่ีสุดคือ 3 แห่ง 

ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่านกัเรียนไทยยงันิยมศึกษาสายอาชีวศึกษามาอยา่งต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคมไทย ซ่ึงเก่ียวโยงกบัจ านวน

ของนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากปีการศึกษา 

2552-2554 มีผูส้ าเร็จการศึกษาเฉล่ียปีการศึกษาละประมาณ 589 คน และสาขาวิชาท่ี

นักเรียน/นักศึกษาสนใจเลือกเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาพาณิชยการ ประมาณร้อยละ 68 

สาขาวิชาท่ีนิยมเลือกเรียนรองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 32.8  สะทอ้น

วา่น่าจะเน่ืองจากเป็นสาขาวชิาท่ีมีงานรองรับมากท่ีสุดและรองลงมา 

 นอกจากน้ีจากตารางการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัความพร้อมของสถาบนั

อาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาล และสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัเอกชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนปรากฏผลวเิคราะห์วา่ตวัเลขท่ีแสดงความพร้อมมาก ความพร้อมนอ้ยและ

ความไม่พร้อมแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ ความพร้อม และความไม่พร้อมดา้นศกัยภาพ

ของบุคคลไดแ้ก่ นกัเรียนและครู และความพร้อมความไม่พร้อมดา้นนโยบาย 

 ความพร้อมและความไม่พร้อมท่ีน่าจะพฒันาได้ในระยะเวลารวดเร็วคือความ

พร้อมและความไม่พร้อมดา้นนโยบาย  ส่วนความพร้อมและความไม่พร้อมท่ีน่าจะตอ้งใช้

ระยะเวลานานในการพฒันาให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  คือความพร้อมและความไม่พร้อมดา้นศกัยภาพของบุคคล 
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 ความพร้อมและความไม่พร้อมด้านศักยภาพของนักเรียนและครูด้านทักษะ

ภาษาองักฤษของสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลและสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัเอกชนอาจ

เปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

 ความพร้อมดา้นศกัยภาพผูเ้รียนและผูส้อนดา้นทกัษะภาษาองักฤษ 

 1. ความพร้อมของนกัเรียนอาชีวะสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลดา้นศกัยภาพ

การใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความ

พร้อมมากเพียง 7 แห่ง พร้อมนอ้ยจ านวน 96 แห่ง ไม่พร้อมจ านวน 11 แห่ง ในขณะท่ีความ

พร้อมดา้นการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ของนกัเรียนอาชีวะสังกดัเอกชนคือมีความพร้อมมากจ านวน 25 แห่ง  พร้อมน้อยจ านวน  

102 แห่ง   และไม่พร้อมเพียง  3 แห่ง 

 2. ความพร้อมของครู/อาจารยส์ถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลดา้นศกัยภาพการใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความพร้อมมาก

เพียง 16 แห่ง พร้อมน้อย 91 แห่ง ไม่พร้อม 7 แห่ง ในขณะท่ีความพร้อมด้านการใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลาง เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของครู/อาจารย์

อาชีวะสังกดัเอกชน มีความพร้อมมากจ านวน 35 แห่ง พร้อมนอ้ยจ านวน 93 แห่ง ไม่พร้อม

เพียง   2 แห่ง 

 ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลและ

สถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัเอกชนควรปรับปรุงส่วนท่ีมีความพร้อมนอ้ยให้มีความพร้อมมาก 

และปรับปรุงส่วนท่ีไม่พร้อมให้มีความพร้อมซ่ึงน่าจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการพฒันา

ดา้นน้ี 

 3.2 ข้อเสนอแนะและแผนกลยุทธ์ทีส่ามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 การวิเคราะห์เน้ือหาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษาความพร้อม
ของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยดา้นพาณิชยการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากแบบสอบถามปลายเปิด ซ่ึงสรุปเป็นดา้นหลกัๆ  ดงัน้ี 

   3.2.1 ด้านหลกัสูตร นโยบาย และแผนกลยุทธ์  
   กลุ่มตวัอย่างทั้งของสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลและสังกดัเอกชน 
ต่างให้ขอ้คิดเห็นดา้นหลกัสูตรว่าตอ้งการให้รัฐบาลก าหนดกรอบในการพฒันาหลกัสูตร
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ใหช้ดัเจนข้ึน และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในเขตภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ีควรแยก
วชิาทฤษฎีและวชิาภาคปฏิบติัออกจากกนัใหช้ดัเจนใหย้บุรวมรายวชิาบางวชิาเพื่อไม่ให้เกิด
การซ ้ าซ้อนและไม่ควรให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพราะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการ
สอนในดา้นการบริหารงานนโยบายของรัฐยงัไม่ชดัเจนโดยเฉพาะตน้สังกดัของอาชีวศึกษา
เอกชนไม่มีความพร้อมและขาดการนิเทศมากท่ีสุด จึงท าให้ตอ้งท างานซ ้ าซ้อนกนั บางคร้ัง
ผู ้บ ริหารงานต้องตัดสินใจบริหารงานเองโดยใช้คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี
บุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการช่วยเหลือและสนบัสนุนอีกทั้งตอ้งขอความช่วยเหลือจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการลงนามร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ  

 3.2.2 ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  กลุ่มตวัอย่างทั้งของสถาบนัอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้
ขอ้คิดเห็นด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนว่า ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ส่ือ โสตทศันูปกรณ์ เป็น
หัวใจหลกัท่ีทั้งรัฐบาลและคณะกรรมการอาชีวศึกษาควรให้การช่วยเหลือสนบัสนุนแก่
โรงเรียนท่ียงัมีไม่เพียงพอ หรือ มีแต่ไม่ทนัสมยั  

 3.2.3 ด้านบุคลากร 

  กลุ่มตัวอย่างทั้ งสถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้

ข้อคิดเ ห็นด้านบุคลากรว่า  ครู  อาจารย์ นัก เ รียน/นักศึกษา เจ้าหน้า ท่ี  ตลอดจน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา ควรมีความรู้ด้านภาษาองักฤษ ปัจจุบนับุคลากรท่ีมีความรู้

ภาษาองักฤษมีจ านวนไม่เพียงพอ เน่ืองจากการขาดการอบรมให้ครูมีความรู้ภาษาองักฤษ

มากข้ึน หรือเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาต่อเพิ่มเติม และสร้างมาตรฐานครูวิชาชีพให้มี

มาตรฐานเดียวกนั 

 3.2.4 ด้านงบประมาณ 
   กลุ่มตวัอยา่งทั้งสถาบนัอาชีวศึกษาสังกดัรัฐบาลและสังกดัเอกชน ต่างให้
ข้อคิดเห็นว่า รัฐบาลควรจัดสรรเงินงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของ
สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาแต่ละสถาบนั เพื่อน าเงินไปพฒันาสถาบนัอาชีวศึกษา
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทสรุป 
 
 จากผลสรุปขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่าการศึกษาความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษา
ดา้นพาณิชยการ ในปีพุทธศกัราช 2558 คร้ังน้ีพบวา่ สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้ง
ท่ีสังกัดรัฐบาลและสังกัดเอกชนมีทั้ งท่ีมีความพร้อมและท่ีไม่มีความพร้อม  สถาบัน
อาชีวศึกษาท่ีมีความพร้อมย่อมพร้อมท่ีจะด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ทนัทีท่ี
รัฐบาลประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัออกมา เน่ืองจากมีความพร้อมด้านปัจจยัหลกั ได้แก่ 
ดา้นหลกัสูตร ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน ดา้นบุคลากรและดา้นงบประมาณ 
 ส่วนสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งท่ีสังกดัรัฐบาลและสังกดัเอกชนท่ียงัไม่
พร้อมเท่าท่ีควรมกัเป็นสถาบนัฯท่ีมีนกัเรียน/นกัศึกษาในปริมาณไม่มากพอท่ีจะเล้ียงตนเอง
ได้ ต้องพึ่ งงบประมาณและแรงส่งเสริมจากภาครัฐ หากสถาบันดังกล่าวได้รับการ
สนบัสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆจนอยู่ในระดบัมาตรฐานก็ย่อมจะมีความพร้อมต่อไป 
ทั้งน้ีทั้งนั้นบุคลากรในแต่ละสถาบนัตอ้งอุทิศเวลาแสวงหาความรู้ให้เกิดความสามารถเกิด
ศกัยภาพในการเรียนการสอนเพื่อพร้อมจะน าลูกศิษยก์า้วต่อไป  

ดงันั้นการศึกษาความพร้อมของสถาบนัอาชีวศึกษาดา้นพาณิชยการจึงควรผลกัดนั

ใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของการเรียนรู้และการพฒันาสถาบนัอาชีวศึกษาใหมี้ความพร้อม

ทั้งหลกัสูตรและสาขาการเรียนรู้ ก าลงับุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการเรียนรู้ 

เช่น ต ารา เอกสารทางวิชาการ บริการห้องสมุดและเคร่ืองมือสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งน้ี

เพื่อให้สถาบนัอาชีวศึกษาต่างๆ ของประเทศสามารถรองรับการเปิดกวา้งและการแข่งขนั

ทางการศึกษาท่ีมีมากข้ึน โดยประเทศท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในดา้นน้ีก็จะกลายเป็น

ศูนยก์ลางการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคไปโดยปริยาย ซ่ึงในระยะยาว

จะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต การแข่งขนัและความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ใน

ภูมิภาค 

 ผูว้จิยัจึงเสนอแนะในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
1. หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องควรศึกษาวิจัยติดตามผลของหลักสูตรวิชา

ภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนให้เกิดความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อไป 
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2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรศึกษาวิจัยติดตามผลของหลักสูตรวิชาด้าน
พาณิชยการท่ีสร้างข้ึนให้เกิดความพร้อมในการเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อไป 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัอบรมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อผลกัดนัให้เกิดการ
พฒันาศักยภาพของการเรียนรู้และการพฒันาสถาบันอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมทั้ ง
หลกัสูตรและสาขาการเรียนรู้ ก าลงับุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการเรียนรู้ใน
การเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
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ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการนักเรียนเพือ่ประสิทธิผลการพฒันาผู้เรียนในยุคสารสนเทศ 
 

เสาวภาคย์  แหลมเพช็ร 
 
 บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการใน
การบริหารกิจการนกัเรียนในยคุสารสนเทศ   2)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนใน
ยุคสารสนเทศ  3) เพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผลการ
พฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน ครูปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ครูสอนคอมพิวเตอร์ และ
ประธานเครือข่ายผูป้กครอง โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling)  วิ ธีด า เ นินการวิจัย  มี  3  ขั้ นตอน  ได้แก่   ขั้ นตอนท่ี 1   การจัดเตรียม
โครงการวิจยั  ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินการวิจยั  และขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั  
ผลการวิจัย  1. สภาพการบริหารกิจการนักเรียนในด้าน 1) ระเบียบวินัยนักเรียน  2) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  3) การรักษาความปลอดภยั   4) กิจกรรมนกัเรียน  คาดวา่จะได้
ทราบถึงสภาพและความต้องการว่าอยู่ในระดับใด  ประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนว่ามี
องค์ประกอบใดบา้ง  ส าหรับยุทธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผลการ
พฒันาผูเ้รียนในยคุสารสนเทศ จะไดศึ้กษาตามขั้นตอนต่อไป  
ค าส าคัญ (Keyword)  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผลการพฒันา
ผูเ้รียนในยคุสารสนเทศ 
 
บทน า 

  ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบทั้งท่ีเป็น
โอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ ส่งผลให้ทุกประเทศตอ้งปรับตวั โดยเฉพาะ
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเป็นทั้งโอกาสหรือภยัคุกคามในการพฒันา (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2554 : 2-3) สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศยงัต้องเผชิญกระแสการ
เปล่ียนแปลงและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี11 (พ.ศ. 2555-2559) ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2554 : ฉ-ช) ยทุธศาสตร์การบริหารจึงเป็นกลยุทธ์การท างานให้ส าเร็จ  นกั
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บริหารจึงพยายามใชย้ทุธศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อมุ่งใชค้นเท่าเดิมท างานมากข้ึน งานเท่า
เดิมแต่ใชค้นนอ้ยลง และคุณภาพของงานตอ้งดีเท่าเดิมหรือดีกวา่ (อธิปัตย ์ คล่ีสุนทร, 2555 
: 3-4) 

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 2) ของประเทศไทย 
พ.ศ.2552-2556 มีเป้าหมายในเชิงการพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
(กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552 : 5-7) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556 ก าหนดให้มีการใชI้CT 
เพื่อพฒันาคุณภาพผูจ้บการศึกษาเพื่อการพฒันาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุก
แห่งจดัการเรียนการสอนโดยใชI้CTเป็นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 1-2)  อีกทั้ง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรมุ่งพฒันาผูเ้รียน
ให้มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลย ี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6-7)   

  เพื่อให้การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนประกอบดว้ย กลุ่มการบริหาร 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มการบริหาร
วชิาการ กลุ่มการบริหารบุคคลและงบประมาณ กลุ่มการบริหารทัว่ไป และกลุ่มการบริหาร
กิจการนกัเรียน (กลุ่มการบริหารกิจการนกัเรียน, 2555 : 6) การบริหารกิจการนกัเรียนเป็น
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน  มุ่งสร้างนกัเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็น
กิจกรรมท่ีต้องส่งเสริม พฒันา ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ใน
ระเบียบวนิยั เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยูร่่วมกนั  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนเฉลียวฉลาด มี
ความคิดริเร่ิม มีวสิัยทศัน์ เพราะปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษานั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารเป็นส าคญั (สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ,์ 2550 : 19)  

 อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีถูกน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการ
จดัเก็บข้อมูล การสนทนาบนอินเตอร์เน็ต สามารถรับรู้ วิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัวอักษร 
สามารถส่ือสารและส่งผา่นขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วอีกดว้ย (เรวดี  เสนแกว้, 2554 : 107) ส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารข้อมูลท่ีเข้าถึงผูค้นทุกระดับ ภายใต้การพฒันา
ตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีแนวโนม้จะกลายเป็นส่ือหลกัส าหรับ
ผูค้นในโลกอนาคต (พิชิต  วจิิตรบุญยรักษ,์ 2554 : 99)  

 จากผลการวิจยัของประภาพร  ชวนปิยะวงศ ์(2549 : 166) พบวา่ วยัรุ่นส่วนใหญ่
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง โดยวยัรุ่นชายมีความเส่ียงจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกวา่
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วยัรุ่นหญิง จากผลการวิจยัของวิกานดา  พรสกุลวานิช (2550 : บทคดัยอ่) พบว่า กิจกรรม
ทางอินเทอร์เน็ตท่ีเยาวชนไทยนิยมมากท่ีสุด คือ การสนทนาออนไลน์  จากผลการวิจยัของ
นิศากร  สนามเขต (2550 : บทคดัย่อ) พบว่า กลุ่มเส่ียงเร่งด่วนท่ีควรพฒันา คือ กลุ่ม
นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่า  จากผลการวิจยัของวูด๊สัน (Woodson. 2002 : Online) พบว่า 
นกัเรียนมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งผิดจริยธรรม  จากผลการวิจยัของบุบผา  เมฆศรีทองค า
และอรรยา  สิงห์สงบ (2552 : 190-191) พบว่า จากการใช้อินเทอร์เน็ตวยัรุ่นทุกช่วงวยั
ไดรั้บผลกระทบดา้นการศึกษา และผลกระทบด้านร่างกาย คือ ท าให้ปวดตา  และจาก
ผลการวิจยัของชนากิตต์ิ  ราชพิบูลย ์(2553 : ข) พบวา่ นกัเรียนใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพราะไดรั้บข่าวสารใหม่ๆและมีวจิารณญาณในการเล่นดว้ย   

  จากเหตุผลและงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษายุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศ  ผลการวิจยัจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารการศึกษาใช้ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการพฒันากลุ่มการ
บริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ  เป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดยุ้ทธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนสามารถน าผลการวิจยัไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน สามารถน ายุทธศาสตร์ไปใชต้ามความเหมาะสมกบั
สภาพของโรงเรียน  เป็นประโยชน์ต่อครูในการให้ความรู้นักเรียนในการเล่นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมให้แก่ผูเ้รียนก่อนจะสายเกินไป  และ
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความรู้เท่าทนัส่ือ  มีความรู้ดา้นภาษา มี
ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  มีจริยธรรมทางสารสนเทศ  และมีความรับผิดชอบ
ทางสารสนเทศ ทั้งน้ีเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย (Research Objectives)   

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการบริหารกิจการนกัเรียนในยุค
สารสนเทศ   

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยคุสารสนเทศ   
3.  เพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผลการพฒันา

ผูเ้รียนในยคุสารสนเทศ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ขั้นตอนที ่1  การจดัเตรียมโครงการวจิยั 
   ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยั 
โดยศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต เพื่อ
น ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  จดัท าโครงร่างการวิจยัและเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  สอบปกป้องโครงร่างการวิจยั และขออนุมติัวิทยาลยัครุศาสตร์เพื่อ
ด าเนินการวจิยั 
ขั้นตอนที ่2  การด าเนินการวิจยั  เพื่อตอบค าถามการวิจยั ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
1.  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารกจิการนักเรียนในยุคสารสนเทศ   
โดยการศึกษาเอกสาร วเิคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าขอ้สรุปท่ีมา
วเิคราะห์สาระ (อุทุมพร  จามรมาน, 2539 ; Krippendorff, 1986 ; อา้งถึงใน สมานจิต  
ภิรมยร่ื์น, 2546 : 85) ดงัน้ี  1) วเิคราะห์สาระ 2) วเิคราะห์ด าเนินการศึกษา  3) ด าเนินการ
รวบรวมขอ้มูล   4) ประเมินขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้  
        1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population)  ท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย โรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดเล็ก จ านวน 877  โรงเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง จ านวน  918 โรงเรียน 
และโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 566  โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน 2,361  โรงเรียน   

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือ
รองผูอ้  านวยการกลุ่มการบริหารกิจการนกัเรียน จ านวน  246  คน  ครูปฏิบติังานในกลุ่ม
การบริหารกิจการนกัเรียน จ านวน  246  คน และครูสอนคอมพิวเตอร์ จ  านวน  246  คน 
ประธานเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน  จ  านวน 246  คน รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  984 คน  
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
         2.  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ (Instrument) 
 การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
นกัเรียน 
 2. ประมวลและสังเคราะห์องคค์วามรู้จากการศึกษาและวเิคราะห์สาระ  
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 3. น าแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  5 คน ตรวจสอบ แก้ไขความ
เท่ียงตรงเชิงสาระ (Content Validity) วิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ดว้ยเทคนิค  
IOC (Index of Item Objective Congruence)  เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือก่อนน าไปทดลองใช ้
(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเดียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ี จ  านวน 10 
โรงเรียน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน  30  คน  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  
         3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
 1.  ติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์  และ
เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล 
 2.  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการในการบริหาร
กิจการนักเรียนในยุคสารสนเทศ  ท่ีติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองแล้ว และส่งคืนทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนั  
 4. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บตอบกลบั มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
        4.  การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
 
2.  ศึกษาประสิทธิผลการพฒันาผู้เรียนในยุคสารสนเทศ 
        1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร (Population)  ท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม(Focus Group) จ  านวน  15  ท่าน 
ตามแนวคิดของนงลักษณ์  วิรัชชัย (2552 : 216)  คุณสมบัติผูท้รงคุณวุฒิ  มีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังน้ี   ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน   ด้านแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านกิจการนัก เ รียน  ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน/รองผูอ้  านวยการในโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่   ศึกษานิเทศกท่ี์มีความเช่ียวชาญพิเศษดา้นการวิจยั  และครูผูส้อนท่ี
มีความเช่ียวชาญพิเศษดา้นการสอนวชิาคอมพิวเตอร์  
        2.  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี  
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             2.1  น าผลจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารกิจการ
นกัเรียนในยคุสารสนเทศ เพื่อน ามาเป็นกรอบประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
             2.2  ศึกษาและวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องจากต ารา  สังเคราะห์ความรู้เพื่อน ามาเป็นกรอบประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
             2.3 วิเคราะห์องคป์ระกอบประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศ ใชส้ถิ ติ
การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร (Correlation) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อน ามาเป็นกรอบประเด็นในการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 
             2.4  การสนทนากลุ่ม ด า เนินการโดยก าหนดหัวข้อเ ร่ืองสนทนา  ก าหนด
วตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม  ก าหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
สนทนา  แนวค าถามการสนทนา 
        3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection)             
             3.1 ติดต่อขอหนงัสือจากวทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 15 คน ในการสนทนากลุ่ม(Focus Group)  
             3.2 จดบนัทึกการสนทนา เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกวดีีโอ 
      4.  การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
             4.1 วเิคราะห์องคป์ระกอบประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียน ใชส้ถิติการวิเคราะห์
องคป์ระกอบปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร (Correlation) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป   
             4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าผลจากการจดบนัทึกการสนทนา  น าผลจากการถอด
บนัทึกเสียงและเคร่ืองบนัทึกวดีีโอ  วเิคราะห์สาระ และเขียนในเชิงพรรณนาตามประเด็น
ในการสนทนา 
 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการนักเรียนเพือ่ประสิทธิผลการพฒันาผู้เรียนในยุค
สารสนเทศ 
             ผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เก่ียวกบัยุทธศาสตร์โดยใช้วิธี SWOT
และก าหนดยุทธศาสตร์จากTOWS Matrix ตามแนวคิดของ Wheelen และ Hunger (2004 : 
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9)  ขอบข่ายของการบริหารกิจการนกัเรียน ในด้าน 1) ระเบียบวินัยนกัเรียน 2) ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  3) ส่งเสริมรักษาความปลอดภยั 4) กิจกรรมนกัเรียน   ประสิทธิผลการ
พฒันาผูเ้รียน  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 2)  แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559  ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2554-2556 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network)  
การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้ ง
งานวจิยัในประเทศและงานวจิยัต่างประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการจดัท ายุทธศาสตร์
การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยคุสารสนเทศ 
      1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ป ร ะ ช า ก ร  ( Population)   ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย ใ ช้ วิ ธี อ้ า ง อิ ง ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
(Connoisseurship) ซ่ึงเป็นแนวคิดของ ไอส์เนอร์ (Eisner, 1976 : 192-193 ) จ านวน 15 คน 
คุณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิ  มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ
พิเศษดา้นนโยบายและแผน   ดา้นแผนยทุธศาสตร์ ดา้นกิจการนกัเรียน  ดา้นส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน/รอง
ผูอ้  านวยการในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่   ศึกษานิเทศก์ท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษดา้น
การวจิยั  และครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษดา้นการสอนวชิาคอมพิวเตอร์  
      2.  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี  
           2.1 น าผลจากการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการบริหารกิจการนกัเรียน
เพื่อประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยคุสารสนเทศ เพื่อน ามาเป็นกรอบประเด็นในการ
ด าเนินการสัมมนากลุ่มโดยใชว้ธีิอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จ านวน 15 คน  
           2.2 สร้างเคร่ืองมือการน าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารกิจการนักเรียนเพื่อ
ประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศท่ีเหมาะสม ด าเนินการโดยผูว้ิจยัไดน้ าร่าง
ยุทธศาสตร์ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ และสัมมนา
กลุ่มโดยใชว้ธีิอา้งอิงผูท้รงคุณวฒิุ  
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    3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
           3.1 ติดต่อขอหนงัสือจากวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 15 คน ในการสัมมนากลุ่มโดยใช้วิธีอ้างอิง
ผูท้รงคุณวฒิุ (Connoisseurship)   
           3.2 จดบนัทึกการสนทนา เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกวดีีโอ 
      4.  การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
           วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าผลจากการสัมมนากลุ่มโดยใชว้ธีิอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship) น าผลจากการถอดบนัทึกเสียงและเคร่ืองบนัทึกวดีีโอ  มาวเิคราะห์สาระ 
(Content Analysis) และเขียนในเชิงพรรณนาตามประเด็น 
 
ขั้นตอนที ่3  การรายงานผลการวจัิย 
 ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ  หลังจากนั้น จดัท าร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  น าเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีคณะกรรม
เสนอแนะ  จดัพิมพร์ายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เสนอวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อขออนุมติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาการจดัการการศึกษา 
 
ผลการวจัิย  ผู้วจัิยคาดว่าจะได้ผลการวจัิยดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารกิจการนกัเรียนในดา้น 1) ดา้นระเบียบวนิยันกัเรียน  2) ดา้น
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  3) ดา้นการรักษาความปลอดภยั   4) ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  
คาดวา่ทุกดา้นมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด      
             2.  ประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียน คาดวา่องคป์ระกอบของประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย 1) มีความรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศดิจิตลั  2) มีความรู้ดา้นภาษา  3) มีความคิด
วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ  4) มีจริยธรรมทางสารสนเทศ   5) มีความรับผิดชอบทาง
สารสนเทศ   
             3.  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยคุ
สารสนเทศ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน คาดวา่จะประกอบดว้ย  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความ
รู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศดิจิตลั   ยทุธศาสตร์ท่ี 2   พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ดา้น
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ภาษา  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ  
ยทุธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาผูเ้รียนใหมี้จริยธรรมอนัดีงามในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งปลอดภยั  ยทุธศาสตร์ท่ี 5   พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบในการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งสร้างสรรค ์
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ทีไ่ด้รับ
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กบัสังคม 

 
กมลรัตน์ ฉิมพาล ี

ประสาท เนืองเฉลมิ 
 

บทคดัย่อ 
 การเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กบัสังคมท าให้ผูเ้รียนตระหนักถึง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี สังคม และคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตจริง การวิจยั
คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเหตุผลเชิงจริยธรรมระหวา่งก่อนเรียน
และหลงัเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประเด็นวทิยาศาสตร์กบัสังคมกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง
คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 29 คน กลุ่มควบคุมคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
5/1  จ  านวน  31  คน  จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  7  ขั้นโรงเรียนพนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดับุรีรัมย์  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 40 ขอ้ ค่าอ านาจ
จ าแนก(B)รายขอ้ตั้งแต่ 0.32-0.78 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94  แบบทดสอบ
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมชนิดเลือกตอบ6 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้มีค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ตั้งแต่ 0.89-0.93 ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.99 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t - test  (Dependent  Samples)  ผลการวิจยัพบวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กบัสังคม  มี
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเหตุผล-เชิงจริยธรรม  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 
ค ำส ำคัญ:  ประเด็นวทิยาศาสตร์กบัสังคม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเหตุผลเชิงจริยธรรม 
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บทน า 
 การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ควรเป็นห้องเรียนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสัและ
เกิดประสบการณ์กบัขอ้มูลท่ีหลากหลายเม่ือมีขอ้มูลท่ีมากพอเพื่อประกอบการตดัสินใจจะ
ท าให้ผูเ้รียนเกิดการสร้างมุมมองใหม่และฝึกการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในประเด็นท่ี
เกิดข้ึนในสังคม (Zeidler and Nichols. 2009 : 51-52) การเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กบัสังคม มีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนอภิปรายประเด็นท่ีโตแ้ยง้/การอภิปราย ระหว่าง 
วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อน ตอ้งอาศยัขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์
หลกัฐาน และค านึงถึงหลกัจริยธรรม (Sadler and  Zeidler. 2003 : 72 ; Zeidler and others. 
2009 : 74-101; Venville and Dawson. 2010 : 144148)ผูเ้รียนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ท่ี
ช่วยเพิ่มเน้ือหาด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้
หลกัการวิทยาศาสตร์ (Science concept) ปรัชญา ประวติัศาสตร์ สังคม ค่านิยมและ
จริยธรรม (Albe.  2008) การเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามแนวคิดประเด็น 
วิทยาศาสตร์กบัสังคมส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีจิตส านึกต่อ
สังคมในการตดัสินประเด็นวิทยาศาสตร์กบัสังคมนบัเป็นทกัษะพื้นฐานต่อการน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตจริงสร้างการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตในสังคม การเมือง
และวฒันธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองท่ีรู้วิทยาศาสตร์ในอนาคต (ประสาท 
เนืองเฉลิม. 2551: 99-106 ;  Zeidler and others.  2005 :  361-372 ; Nuangchalerm. 2010: 
34-37)   
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดประเด็นวทิยาศาสตร์กบัสังคม
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
   1.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีเรียนดว้ยการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
ทางวทิยาศาสตร์ 
กบัสังคมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และเหตุผลเชิงจริยธรรม  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร   
 นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 อ าเภอนางรอง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ปีการศึกษา 2553 ท่ีมีบริบทคลา้ยกนัจากจ านวน 
4  โรงเรียน 8  หอ้ง รวมนกัเรียนทั้งส้ิน จ านวน 250  คน 
              2. กลุ่มตวัอยา่ง   
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพนมรุ้ง อ าเภอนางรองส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 1 
หอ้งเรียน  จ  านวน  29  คน  ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มกลุ่ม  (Cluster  Random  
Sampling)  โดยใชห้น่วยการสุ่มเป็นโรงเรียน และหน่วยเป็นหอ้งเรียนโดยการจบัสลาก  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบประเด็นวทิยาศาสตร์กบั
สังคม  
  3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable)   
   3.1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
   3.1. 2  เหตุผลเชิงจริยธรรม 
    
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย มี  3 ชนิด ดังนี ้ 
 1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วชิาชีววทิยา เร่ืองพนัธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 6 แผน รวมเวลา 16 ชัว่โมง 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 
ขอ้มีค่าอ านาจจ าแนก(B) รายขอ้ตั้งแต่ 0.32-0.78 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 
 3. แบบทดสอบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบเลือกตอบ 6 ตวัเลือก จ านวน 20 
ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.89-0.93 ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.99 
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วธีิด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบแผนการทดลอง 
  การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้ผนการทดลองแบบ  One-group  Pretest-Posttest  
Campbell and Stanley.  1963  :  7)  ดงัตาราง  1 

ตารางท่ี  1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

กลุ่มทดลอง   1T  1X  2T  

 
  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 

   1X   แทน การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบประเด็นทางวทิยาศาสตร์
กบัสังคม 

     แทน การทดสอบความรู้ก่อนท าการทดลอง  (Pre-test) 
     แทน การทดสอบความรู้หลงัท าการทดลอง  (Post-test) 
 
 
 2.  การด าเนินการทดลอง 
  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง  คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5/2  
โรงเรียนพนมรุ้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดับุรีรัมย ์ ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  
2553  ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน  2553 - มีนาคม  2554  โดยด าเนินการ  ดงัน้ี 
   2.1  ท าการ  Pretest  นกัเรียนดว้ยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และแบบทดสอบ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม 
   2.2  จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบวทิยาศาสตร์กบัสังคม  
    2.3  เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จส้ิน  ท าการ  Posttest  ดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบเหตุผลเชิงจริยธรรม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มา
เปรียบเทียบคะแนนทางการเรียน และเหตุผลเชิงจริยธรรม ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน 
 
 

1T

2T
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเหตุผลเชิงจริยธรรม ระหว่างก่อนและหลงัเรียนดว้ย t-test  
(Dependent  Samples) 
   
 
ผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดท้  าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวทิยาศาสตร์กบัสังคม 
ซ่ึงปรากฎผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การจดั 
      กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นวทิยาศาสตร์กบัสังคม  
 

การทดสอบ N X  S.D. P 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน 29 9.31 2.54 .000* 

หลงัเรียน  29 32.55 4.24 

เหตุผลเชิงจริยธรรม ก่อนเรียน 29 2.17 0.36 .000* 

หลงัเรียน  29 4.58 0.28 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวทิยาศาสตร์กบั
สังคมมีคะแนน 
เฉล่ียหลงัเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ประเด็นทางวทิยาศาสตร์กบัสังคม พบวา่มีคะแนนเฉล่ียหลงัจากการเรียนและคะแนนเฉล่ีย
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หลงัเรียนเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรีพรย ์ แกว้เมืองมูล (2551  :  120) บุญเพง็ ขวญั
ทอง (2552 : 91)  ปิยลกัษณ์  วงศศ์รี  (2553  :  96-100)  สมปอง  อินละคร  (2553 : 74-75)  
นักเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับ
สังคมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งน้ีเน่ืองจากประเด็นวิทยาศาสตร์กบั
สังคมเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงมิติทางจริยธรรมของวิทยาศาสตร์เหตุผลเชิง
จริยธรรมในการตดัสินใจนกัเรียนจะกระตุน้ให้นกัเรียนใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมมาเป็นหลกั
ในการวิเคราะห์ (Sadler. 2004 : 986-1004) การใชรู้ปแบบการสอนตามแนวคิดประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม จึงสามารถน าประเด็นต่างๆมาใช้กระตุ้นความสนใจของผูเ้รียน 
เป็นโอกาสท่ีสร้างความทา้ทายการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม กระบวนการคิด แสดงให้เห็น
หลกัการและเหตุผลของแต่ละบุคคล เม่ือเกิดการโตแ้ยง้ผูเ้รียนจะใชค้วามคิด กระบวนการ
ให้เหตุผลการอภิปรายและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Zeidler and Nichols.  2009 : 51-52 ; 
Zeidler and others.  2009  : 74-75)  รวมถึงการพฒันาผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในหลายๆด้าน เช่น ตีความหมายเพื่อประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือของ
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู ่(Zeidler.  2003) ทกัษะการคิดวิเคราะห์แสดงการอภิปราย 
โตแ้ยง้การแสดงความคิดเห็นและการประนีประนอมรวมถึงการตดัสินใจลงความเห็น
ทกัษะการสรุปกรอบ/แนวคิดโดยใชห้ลกัฐานและเหตุผล (Lewis.  2003) จากการวิจยัคร้ังน้ี
จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมเป็นเทคนิคการสอน
วทิยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการน าสถานการณ์ในสังคมและหลกัจริยธรรมสู่ห้องเรียน  
สร้างบุคคลใหมี้คุณธรรมจริยธรรม  ใชค้วามรู้ทกัษะและมีจิตส านึกต่อสังคมในการตดัสิน
ประเด็นทางวทิยาศาสตร์กบัสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเลือกประเด็นวทิยาศาสตร์กบัสังคมเพื่อจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เน้ือหา กระบวนการและความสนใจของผูเ้รียน ค านึงถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีตอ้งมี
หลากหลาย เพียงพอใหผู้เ้รียนไดร้วบรวมสืบคน้ขอ้มูล 
 2. การใชกิ้จกรรม Role Play ในการจดัการเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบริบทของ
วทิยาศาสตร์กบัสังคม 
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 3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย ให้ความส าคญักบัทุกความคิด
เห็นการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
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การเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่รองรับการสร้าง

ประชาคมอาเซียนภายใต้พลวตัแห่งโลกาภิวตัน์ 

จันทร์พา ทดัภูทร 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีน าเสนอการวเิคราะห์การเตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษาเพื่อสร้าง

ประชาคมอาเซียนของชาติสมาชิกทั้งสิบของอาเซียนภายใตพ้ลวตัแห่งโลกาภิวตัน์ โดยมี

สมมุติฐานเบ้ืองตน้วา่การสร้างประชาคมอาเซียนตามท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นกฎบตัรอาเซียนนั้น

แท้จริงแล้วเป็นเพียงอนุพันธ์ุ  (Derivative) ของกระบวนการโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีการ

เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ไม่หยุดน่ิงอยู่กบัท่ี (Static) ด้วยเหตุ

ดงักล่าวการเตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษาให้กบัพลเมืองของแต่ละประเทศในกลุ่ม

อาเซียนจึงเตม็ไปดว้ยความทา้ทายจากตวัแปรทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

ในระดบัภูมิภาคและสากล บทความน้ีน าเสนอหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารและขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญบางส่วนท่ีแสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษา

ของชาติสมาชิกอาเซียนนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเตรียมความพร้อมทางด้าน

การศึกษาเพื่อสนองตอบต่อความทา้ทายของพลวตัแห่งกระบวนการโลกาภิวตัน์ 

บทน า 

 บทความน้ีน าเสนอการวเิคราะห์การเตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษาเพื่อสร้าง

ประชาคมอาเซียนของชาติสมาชิกทั้งสิบของอาเซียนภายใตพ้ลวตัแห่งโลกาภิวตัน์  ทั้งน้ี

เป็นท่ีรู้กนัว่าอาเซียนคือลกัษณะหน่ึงของพลวตัแห่งโลกาภิวตัน์ ดงันั้นในระดบัมหภาค

แลว้ การเตรียมความพร้อมของชาติสมาชิกอาเซียนจึงมีลกัษณะร่วม (commonalities) ท่ีมี

ทิศทางคลา้ยคลึงกนั นัน่คือการจดัการศึกษาในระดบัชาติให้สามารถตอบสนองต่อความ

ซับซ้อนและพลวตัแห่งโลกาภิวตัน์ให้ได้ เพื่อรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural 

Identity) และความเป็นรัฐชาติเอาไวใ้ห้ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้
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สืบต่อไป ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบ คือ ไทย มาเลเซีย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์และบรูไน ต่างเตรียมความพร้อม (preparedness) ในมิติ

ต่างๆของการพฒันาท่ีแตกต่างกนั บางประเทศมีความพร้อมสูง เช่น สิงคโปร์ ในส่วนของ

มิติของการศึกษา แน่นอนทุกประเทศต่างมุ่งเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างพลเมืองของตนให้

สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในเวทีอาเซียนและเวทีโลกและในขณะเดียวกนัทุก

ประเทศต่างก็ตอ้งการสร้างพลเมือง (citizens) ท่ีมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติของตน

เอาไว ้ท่ามกลางการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาติและการค้าเสรีในยุคโลกาภิวตัน์ 

(Globalization) การธ ารงรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินและของชาติเอาไวคื้อความทา้ทายยิ่ง 

ดงัท่ีนักคิดและผูรู้้เคยตั้งข้อสังเกตเอาไวว้่า โลกาภิวตัน์ อาจท าให้เกิดการครอบง าทาง

วฒันธรรม (Cultural Imperialism) ข้ึนไดซ่ึ้งย่อมส่งผลเสียต่อวฒันธรรมของรัฐชาติและ

ของทอ้งถ่ิน  

 กระบวนการรวมกลุ่มอาเซียน (Aseanization) เป็นเพียงอนุพนัธ์ุ (Derivative) หน่ึง

ของกระบวนการโลกาภิวตัน์ (Globalization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมองจากมิติทางดา้น

เศรษฐกิจ อาเซียนมุ่งไปสู่การสร้างตลาดการคา้เสรี (Free Market Economy) ซ่ึงก็คือหวัใจ

ของโลกาภิวตัน์ ก่อนท่ีอาเซียนจะลงนามรับรองกฎบัติอาเซียนในปี ค.ศ. 2006 อดีต

เลขาธิการของอาเซียน Rodolfo C. Severino ไดเ้คยกล่าวเอาไวว้า่ พลงัต่างๆของโลกาภิ

วตัน์ท่ีก าลงัถาโถมเขา้ใส่อาเซียนยอ่มหมายถึงการท่ีชาติสมาชิกอาเซียนตอ้งร่วมมือกนัให้

แนบแน่นยิ่งข้ึนในทุกๆมิติ1 ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อความทา้ทายในการรวมกลุ่มต่างๆ ใน

ท านองเดียวกนัอดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ นาย S. Jayakumar 

ได้เคยกล่าวเอาไวใ้นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าอาเซียนต้องสามารถ

ตอบสนองให้ไดก้บัความทา้ทายต่างๆของกระบวนการโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจ2 กล่าว

                                                        
1 GLOBALIZATION’S CHALLENGE TO REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION 

Source: http://www.aseansec.org/2781.htm (3 September 2012) 
2 ASEAN Must Meet Challenges of Globalization: FMs 
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โดยสรุปก็คือประชาคมอาเซียนคือประชาคมหน่ึงของโลกภายใตพ้ลวตัแห่งโลกาภิวตัน์ 

การรวมกลุ่ม การสร้างประชาคมอาเซียนจึงเป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัแต่ละประเทศ

สมาชิกนัน่เอง 

บทความน้ีวเิคราะห์ตามโมเดล EKSA ซ่ึงเสนอวา่ในการเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนนั้น มีองคป์ระกอบอยู ่4 องคป์ระกอบ คือองคป์ระกอบทางดา้น
ภาษาองักฤษ (English) ดา้นความรู้เก่ียวกบัอาเซียน (ASEAN Knowledge) ดา้นทกัษะเพื่อ

ส่งเสริมการสร้างประชาคม (ASEAN Skills) และดา้นเจตคติท่ีมีต่อการรวมกนัเป็น
ประชาคมอาเซียน (Attitudes towards ASEAN Integration) ในบทความน้ีเป็นการวิเคราะห์

ภาพรวมและนโยบายทางดา้นการศึกษาในภาพรวม 

1 ประเทศบรูไน (Brunei) 

  จุดเด่นท่ีสุดของบรูไนคือ การเป็นรัฐสมาชิกท่ีมีการลงทุนทางการศึกษาสูงเม่ือคิด

ค านวณออกมาเป็นรายหัว (GNI per Capita) ในส่วนของรายได้ประชาชาติต่อหัวนั้น 

ธนาคารโลกถือว่าประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อหัวของประชากรสูงคือ 

50,506 ดอลล่าร์3 ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองของอาเซียนดชันีการพฒันามนุษย ์(HDI) ของบรูไน

นั้นสูงเป็นอนัดบัสองของอาเซียนดว้ยเช่นกนัคือ 0.838 

บรูไนมีความพร้อมทางดา้นภาษาองักฤษพอสมควร และความพร้อมทางดา้นภาษาองักฤษ
ของบรูไนนั้น ถือวา่ไม่นอ้ยหนา้ชาติสมาชิกอ่ืนๆ จากขอ้มูลเบ้ืองตน้บรูไนมีการใช้

ภาษาองักฤษสูง จริงอยูแ่มบ้รูไนจะก าหนดใหใ้ชภ้าษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ าชาติ แต่
ภาษาองักฤษก็มีการใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ในส่วนของความรู้และทกัษะนั้นเก่ียวกบัอาเซียน

นั้น ดว้ยขนาดท่ีเล็กของประเทศและประชากรเพียงประมาณส่ีแสนคน บรูไนมีความพร้อม
สูงในดา้นของการศึกษา ดร. สมเกียรติ อ่อนวมิล4 หน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาเซียนเคยแสดง

                                                                                                                                                 

Source: http://english.people.com.cn/english/200007/24/eng20000724_46292.html [3 
September 2012] 

 
3 World Development Indicators database, World Bank. Accessed  on  9 July 2012. 

4 สัมภาษณ์วนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 
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ทรรศนะเอาไวว้า่ “บรูไนเป็นประเทศเล็กๆ ไม่ค่อยมีปัญหาในการท าความรู้จกักบัอาเซียน 
วนัเดียวก็เดินไปถึงหมดแลว้” ในบรูไนนั้น หลกัการปกครองประเทศคือ Melayu Islam 

Beraja หรือ MIB อนัหมายถึง การผสมผสานของภาษามาเลย ์(Malay language) 
วฒันธรรมมาเลย ์ค าสอนของศาสนาอิสลาม  และระบอบราชาธิปไตย ( monarchy system) 
MIB มีความแตกต่างกบัระบบท่ีไม่ใชศ้าสนาเป็นตวัตั้ง (secularism) การใชป้รัชญาอิสลาม
ดงักล่าวมีส่วนท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการนบั
ถือศาสนา ดงัเช่น ขอ้มูลจาก www. opendoors.org ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตร์ายงานการลงโทษผูท่ี้
นบัถือศาสนาคริสตท์ัว่โลก ไดร้ายงานวา่ บรูไนจ ากดัเสรีภาพทางดา้นศาสนา โดยบุคคลท่ี

นบัถือศาสนาอ่ืนไดต้อ้งไม่ใช่ชาวมาเลยบ์รูไน กล่าวคือเฉพาะผูท่ี้ไม่ไดมี้เช้ือสายมาเลย์
เท่านั้น จึงจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ลือกนบัถือศาสนาตามความเช่ือของพวกเขา การเปล่ียน

ศาสนาของชาวมาเลยท่ี์นบัถือศาสนาอิสลาม ถือวา่เป็นการกระท าท่ีขดัขวางสันติภาพและ
ความสามคัคี ผูท่ี้เปล่ียนศาสนาจะตอ้งไดรั้บการศึกษาอีกคร้ังเพื่อฟ้ืนฟูความเช่ือของศาสนา

อิสลามหากเราพิจารณาจากแผนกลยทุธ์การศึกษาของบรูไน เช่นแผนฯ ส าหรับปี ค.ศ. 
2007-2011 ซ่ึงจดัท าโดยกระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education)5 (Berakas, 

Ministry of Education, 2007) จะพบวา่แผนฯดงักล่าวมุ่งพฒันาบรูไนใหมี้ระดบัการพฒันา
การศึกษาในระดบัสูงข้ึนและสร้างพลเมืองใหมี้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมแบบบรูไน 

2. ประเทศกมัพูชา (Cambodia)  

รายงานธนาคารโลกระบุ กมัพชูาเป็นประเทศท่ีมีระดบัของรายไดต้ ่า (Low Income) มี 
GDP (current US$) ในปี 2010 $11,242,266,3346 และประชากร ในปี 2010 14,139,000 
คน มี GNP ต่อหวัท่ี 750 เหรียญสหรัฐ (2010) ประชากรร้อยละ 30 มีรายไดต่้อวนัต ่ากวา่ 

1.25 เหรียญสหรัฐ  
กมัพชูาหนัมาใหค้วามส าคญักบัภาษาองักฤษมากข้ึน ปัจจุบนัภาษาองักฤษถือวา่ไดรั้บความ

นิยมสูงสุด Thel Thong. (1985) ไดร้ะบุวา่กมัพชูาเรียนภาษาฝร่ังเศสลดลง ส่วนอีกภาษา
หน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมากกคือภาษาจีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวกมัพชูาเช้ือสายจีน ใน

วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ บรรดาอาจารยม์กัใชภ้าษาองักฤษหรือฝร่ังเศสในการ
                                                        

5 http://planipolis.iiep.unesco.org/format_liste1_en.php?Chp2=Brunei+Darussalam [17 
May 2012] 

6 http://data.worldbank.org/country/cambodia 
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อธิบายเน้ือหา ในกรณีของกมัพชูานั้น ภาษาองักฤษมาพร้อมกบัความช่วยเหลือและโอกาส
ท่ีดีกวา่ในชีวติ แมว้า่รัฐบาลฯจะยอมรับความช่วยเหลือทางการศึกษาจากต่างชาติ รัฐบาลฯ
ยงัคงเขา้ก าหนดทิศทางการสอน เช่น หา้มการวิจารณ์รัฐบาล และท่ีส าคญัคือการก าหนดให้
มีการสอนภาษาเขมร และสอนวชิาหลกัเช่นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์มิใช่สอนเฉพาะ

ภาษาแต่เพียงอยา่งเดียว7 
 แผนการศึกษาระดบัชาติท่ีโดดเด่นท่ีสุดของกมัพชูาคือ แผนการศึกษาส าหรับคนทุกคน 

(Education for All) ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2003-20158  แรงผลกัดนัพื้นฐานของ
แผนดงักล่าวคือเพื่อให้แน่ใจวา่เด็กและเยาวชนกมัพชูาทุกคนมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการ
เขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยไม่มีขอ้ปิด
กั้นทาง เศรษฐกิจ สถานะทางเพศ ภูมิศาสตร์ การพิการทางร่างกาย และเช้ือชาติ นัน่คือ

หวัใจส าคญัของนโยบายการศึกษาเพื่อคนทุกคนนัน่เอง 
เอกสารท่ีส าคญัอีกหน่ึงเอกสารคือแผนพฒันาการวิจยัทางการศึกษาของราชอาณาจกัร

กมัพชูา ระหวา่งปี 2011-2015 มีรายละเอียดคือ (1) มุ่งสร้างความหลากหลายของการวจิยั
จะด าเนินการ (2) ปรับปรุงความสามารถของนกัวจิยัและสถาบนัอุดมศึกษา (3) ส่งเสริม

การเคารพในจริยธรรมการวิจยั (4) เผยแพร่ผลงานวจิยัให้กวา้งขวางและส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลการวิจยั (5) ส่งเสริมการวิจยัท่ีน าไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่และ

ส่ิงประดิษฐ์ แผนแม่บทน้ีสนบัสนุนนโยบายเก่ียวกบัการพฒันางานวิจยัในภาคการศึกษา
ซ่ึงเป็นแผนท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีในวนัท่ี 14 มีนาคม 20119 การ
ด าเนินการตามแผนแม่บทจะไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินและทางเทคนิคท่ีผา่นการ
คุณภาพการศึกษาของธนาคารโลก (WB) ซ่ึงหน่ึงในเป้าหมายของแผนคือการพฒันา

                                                        
7 

http://www.savong.com/SAVONGSCHOOL/EducationFactsandFiguresCambodia/tabid/
114/Default.aspx (6 มีนาคม 2555) 

8 Education for All (EFA) National Plan 2003-2015 Phnom Penh, MoEYS, 2003, 112 p. 
From http://planipolis.iiep.unesco.org/format_liste1_en.php?Chp2=Cambodia (15 July 

2015) 
9 Master plan for research development in the education sector 2011-2015 

Phnom Penh, MoEYS, 2011, 13 p. 
From http://planipolis.iiep.unesco.org/format_liste1_en.php?Chp2=Cambodia 
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ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ (English language competency) ของอาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาของกมัพชูา 

 
จะเห็นไดว้า่กมัพชูามุ่งพฒันาประเทศแต่ไม่ละเลยท่ีจะอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชาติ ใน
หมวด 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูานั้น10 ก าหนดให้รักษาวฒันธรรมของ
ชาติเอาไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น มาตรา 98 ท่ีมุ่งส่งเสริมให้วดัจดัการศึกษา และมาตรา 69 ท่ี

ปกป้องภาษาเขมรและวฒันธรรมของชาติ 

3. ประเทศอนิโดนีเซีย (Indonesia)  

ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม G20 และรัฐสมาชิกท่ีใหญ่ท่ีสุดของอาเซียน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียคือผูน้ าของอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ นโยบายของอินโดนีเซียเก่ียวกบั

อาเซียนนั้นมีความชดัเจน และไดเ้อาจริงเอาจงักบักิจกรรมและกิจการต่างๆของอาเซียน 
ดร. สมเกียรติ อ่อนวมิล ไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบับทบาทและท่าทีของอินโดนีเซียต่อกลุ่ม

อาเซียนเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “อาเซียนคือ cornerstone of Indonesia foreign policy 
(เสาเอกของนโยบายต่างประเทศ)” 

ดงันั้น อาเซียนเป็นเสาหลกัในนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียเจตคติของประเทศต่อ
อาเซียนยอ่มเป็นบวก และหากพิจารณาจากประโยชน์ท่ีประชาชนอินโดนีเซียจะไดรั้บจาก

ประชาคมอาเซียนแลว้ น่าจะพออนุมานไดว้า่คนอินโดนีเซียมีทศันคติท่ีดีต่ออาเซียน 
การคา้แรงงานของชาวอินโดนีเซียท่ีมีกวา่ส่ีลา้นคน เหล่าน้ีคือแรงงานขา้มชาติ ชาว

อินโดนีเซียไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, ซาอุดิอารเบีย, ฮ่องกง, ไตห้วนั, 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต เป็นตน้ 

สาระหลกัของหลกัสูตรการศึกษาพื้นฐานของอินโดนีเซียประกอบไปดว้ยการให้
ความส าคญักบัหลกัปัญจศิลา (Pancasila) อนัเป็นอุดมคติแห่งรัฐ (state ideology) 

ความส าคญัและหลกัการของศาสนา (religion) หนา้ท่ีพลเมือง (civic education) ภาษา
อินโดนีเซีย (Indonesian language) การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์โลก งานฝีมือ ศิลปะ พลศึกษา  วาดรูป องักฤษ และ
                                                        

10Constitution of the Kingdom of Cambodia. 
  http://www.pressocm.gov.kh/alpha/inside.php?view=detail&story=840#chapter22 (20 

/09/2012๗ 
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เน้ือหาทอ้งถ่ิน เนน้การศึกษาเพื่อสร้างบุคลิกภาพ เป็นหลกัสูตรท่ีมีความยดืหยุน่สูง11 การท่ี
อินโดนีเซียมีโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาแนวศาสนาควบคู่ไปกบัโรงเรียนแบบ

ปกติยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งอนุรักษอ์ตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติ 

4. ประเทศลาว (Laos) 

ลาวจดัเป็นประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางค่อนขา้งต ่า12 (Lower Middle Income) การส ารวจ
ในปี 2010 มีGDP (current US$) เท่ากบั $7,296,361,374 ประชากร 6,201,000 คน มี GNI 
ต่อหวั 1040 เหรีญสหรัฐ ร้อยละ 27.6 ของประชากรมีรายไดต้  ่ากวา่เส้นแบ่งความยากจน

สากล   ไดจ้ดัการศึกษาเพื่อใหค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนแก่ทุกภาค
ส่วนทั้งภาคการผลิต เพื่อให้ประเทศสามารถปรับตวัไดท้นั 

ในส่วนของภาษาองักฤษนั้น (English) ลาวยงัมีปัญหาอยูม่าก ตวับ่งช้ีทางการศึกษาของลาว
ยงับ่งบอกวา่ลาวมีความพร้อมนอ้ย เช่น การเขา้ถึงการศึกษาเป็นตน้ ภาษาองักฤษถือเป็น

ภาษาต่างประเทศของชาวลาว ปัญหาหลกัของลาวคือการพฒันาประเทศ  ลาวเองก็
ตระหนกัดีถึงความส าคญัของภาษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาองักฤษ ดงัจะเห็นไดจ้ากการ

ใหส้ัมภาษณ์ของนายแสงสมพน วรีะยทุธ (Sengsomphone Viravouth) ท่ีวา่ “ปัจจุบนั 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาบางคน เรียนโปรแกรมสองภาษา (Bilingual Curriculum) 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จะตอ้งเรียนภาษาองักฤษ ผูท่ี้อาศยัอยูต่ามแนวชายแดนตอ้ง
เรียนภาษาของเพื่อนบา้น รวมถึงภาษาไทยและเวยีดนาม”13   

ดว้ยระดบัการพฒันาประเทศท่ียงัไม่สูงนกั ดชันีการพฒันามนุษย ์(HDI) ของลาวยงัไม่สูง
มากนกั คืออยูใ่นระดบัการพฒันาปานกลาง (0.524) พลเมืองลาวยงัตอ้งไดรั้บการพฒันา

ทกัษะอาเซียนอยู ่เช่น การเป็นผูน้ า การคิดวเิคราะห์ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีรายงานระบุ
วา่ลาว นั้นกระตือรือร้น เป็นอยา่งยิง่ในการใหก้ารศึกษากบัประชาชนในทุกระดบั (The 

Nation, 28 มีนาคม 2454, หนา้ 3A) น่ีอาจเป็นดชันีท่ีบ่งช้ีใหเ้ราทราบวา่ ประชาชนชาวลาว
และรัฐบาลของลาวมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน โดย

                                                        
11 

http://www.seameo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=85 
 

12 http://data.worldbank.org/country/lao-pdr [9 May 2012] 
13 Interview of Sengsomphone Viravouth by the Nation, dated 20 June 2011 
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ภาพรวม ลาวมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน แต่ลาวยงัขาดปัจจยั เช่น
ระบบการศึกษาท่ียงัลา้หลงั ขาดเงินทุนสนบัสนุน ยงัคงตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศอีกมาก 
รัฐธรรมนูญของลาว14ก าหนดเอาไวว้า่รัฐมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหป้ระชาชนอยา่งทัว่ถึง 
(มาตรา 22) และส่งเสริมสนบัสนุนการรักษาศิลปะและวฒันธรรมของชาติ (มาตรา 23) 
ทั้งน้ียงัไดร้ะบุเอาไวว้า่ลาวห้ามไม่ใหมี้กิจกรรมและการน าเสนอส่ือใดๆท่ีเป็นภยัคุกคาม

ทางวฒันธรรมของลาว 

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 

มาเลเซียจดัเป็นชาติท่ีมีรายไดร้ะดบัลางค่อนขา้งสูง (upper middle income)15 โดยรวมแลว้
มาเลเซียมีระบบเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่ง หากพิจารณาจากดชันีความสารถทางภาษาองักฤษ
ของ English First อนัดบัท่ีของประเทศมาเลเซีย คะแนน EF EPI อยูท่ี่ระดบั 9 คือมีระดบั
ความสามารถ สูง ผลสอบ TOEFL iBT ใชช่วงเดือนกนัยายน ค.ศ. 2005 ถึงเดือนธนัวาคม 

ค.ศ. 2006 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 89 คะแนน ซ่ึงถือวา่สูงมาก ท าใหเ้ราอาจอนุมานไดว้า่
ความสามารถทางภาษาของชาวมาเลเซียนั้นมีสูง และความพร้อมทางดา้นน้ีของประเทศ

ยอ่มมีสูงตามตวัไปดว้ย แมจ้ะมุ่งเรียนภาษาองักฤษแต่มาเลเซียยงัใหค้วามส าคญัยิง่กบัภาษา
มาเลย ์(Malay) อนัเป็นภาษาประจ าชาติ นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ดะโตะ๊ เสรี นาจิบ รา
ซกั ไดใ้หค้วามส าคญักบัทั้งภาษาองักฤษและภาษาบาฮาซา มาเลเซีย ดงัส่วนหน่ึงของค า
ปาฐกถาท่ีวา่ “เราตอ้งมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือโลกมี
ความเช่ือมโยงกนัมากข้ึน แต่ไม่ไดห้มายความวา่ หากเราเรียนภาษาองักฤษ เราจะไม่ให้

ความสนใจกบัภาษาบาฮาซาของเรา” Gomez, Lydia (2011, April 4)  
มาเลเซียมีเป้าหมายในการเป็นประเทศพฒันาแลว้ (developed country) ท าใหก้ารพฒันา

ทกัษะของชาวมาเลเซีย (Malaysians) มีทิศทางและความชดัเจน อนัจะเห็นไดจ้ากการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ 2020 ท่ีตอ้งการพฒันาประเทศไปสู่สถานะของการเป็นชาติท่ีพฒันาแลว้ 

ในส่วนของแนวนโยบายการพฒันาของประเทศนั้น มาเลเซียไม่ไดมุ้่งพฒันาเฉพาะ
                                                        

14 Constitution of the Lao People's Democratic Republic [Lao People's Democratic 
Republic],No.25/NA,6May2003,availableat: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5221a.html [accessed 1 October 2012] 
15 http://data.worldbank.org/country/malaysia 
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เศรษฐกิจเท่านั้น ค ากล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร. มหาเธ โมหะหมดั ในค าน าของ
วสิัยทศัน์ 2020 เนน้ย  ้าถึงความส าคญัในการพฒันาในทุกๆดา้น อนัรวมถึงดา้นสังคมและ

วฒันธรรม16 
เม่ือเร็วๆน้ีมาเลเซียไดเ้ปิดเผยถึงแผนการศึกษาของชาติ (Malaysia Education Blueprint 
2013-2025) เพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของชาติใหท้ดัเทียมกบัประเทศพฒันาแลว้ 

โดยไดร้ะบุวา่ นกัเรียนทุกคนควรมีลกัษณะอนัพึงประสงค ์6 ลกัษณะ คือ (1) มีความรู้ดี (2) 
มีทกัษะในการคิด (3) ทกัษะการเป็นผูน้ า (4) รู้สองภาษา (5) มีจรรยาบรรณ และ (6) รักษา

ไวซ่ึ้งลกัษณ์ของชาติ17   

6. ประเทศพม่า (Myanmar) 

พม่านั้นเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษเกือบหน่ึงร้อยปี (ค.ศ. 1901-1969) ในอดีต
ภาษาองักฤษมีความส าคญัยิง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มชนชั้นปกครอง (Elites) ของพม่า 

ปัจจุบนัพม่ายงัมีปัญหาในดา้นการเขา้ถึงการศึกษา (Access) อนัรวมถึงภาษาองักฤษอีกดว้ย 
หนงัสือพิมพอิ์ระวะดีเพรส (The Irrawady Press)18 ไดร้ายงานใหเ้ราทราบถึงสถานการณ์
การศึกษาภาษาองักฤษของพม่า วา่ โรงเรียนเอกชน (Private Schools) ในพม่านั้นไดรั้บ

ความนิยมมากข้ึนเน่ืองจากการปิดโรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยัของรัฐบาลพม่า โรงเรียน
เอกชนเกือบทุกแห่งใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอน นกัเรียนถูกหา้มไม่ใหใ้ชภ้าษาแม่ 

พื้นเมืองในเขตโรงเรียน ส่ิงหน่ึงท่ีเราควรใหค้วามส าคญัคือการเอาใจใส่ของการศึกษา
ภาคเอกชน ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางในพม่า อนัเป็นผลมาจากปัญหาของประเทศพม่า19  
ผลสอบภาษาองักฤษของพม่า เช่น ค่าเฉล่ียคะแนนสอบ TOEFL iBT ในระหวา่งปี 2005-

2006 ของประเทศคือ 73 คะแนนซ่ึงสูงกวา่ไทย เวยีดนาม ลาวและกมัพชูา ดงันั้นหาก
พิจารณาเฉพาะมิติทางดา้นภาษาเราอาจบอกไดว้า่พม่ายงัมีปัญหาดา้นการใหบ้ริการระบบ

สาธารณูปโภคทางการศึกษาและการเขา้ถึงระบบการศึกษา 
                                                        

16Mohamad,M.(1991).The way forward: Vision 2020. 
 http://www.wawasan2020.com/vision/, accessed on September 12, 2012. 

17 Priyakorn Pusawiro. So, Where is our master plan? The Nation. 17 September 2012 
18 http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=3007 

19 Burma’s two-tiered education system, Mizzima News, from  
http://www.bnionline.net/interview/mizzima/ 
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นางอองซาน ซูจี ผูน้  าฝ่ายคา้นของพม่าไดก้ล่าวปาฐกถาในโอกาสท่ีเธอไดเ้ดินทางมาเขา้
ร่วมการประชุม World Economic Forum on East Asia ท่ีประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 

2555 วา่ พม่าตอ้งการความช่วยเหลือจากประชาคมระหวา่งประเทศในการพฒันาระบบ
การศึกษาในทุกๆดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัมธัยมศึกษา20 และพม่ามีผูจ้บปริญญาเอก 

(Ph D Holders) นอ้ย (The Nation, 2 มิถุนายน 2555) ขอ้มูลน้ีกอรปกบัขอ้มูลจาก ธนาคาร
พฒันาแห่งเอเชีย (ADB) ท่ีระบุวา่พม่ามีดชันีการพฒันาประเทศอยูท่ี่ 149 ซ่ึงถือวา่ต ่ามาก 

ความรู้และทกัษะในการท างานของชาวพม่าจึงยงัต ่ากวา่ชาติอาเซียนอ่ืนๆ21 จากขอ้มูลเพียง
เท่าน้ีและขอ้มูลพื้นฐานการศึกษาท่ีใหไ้วก่้อนหนา้น้ี เราอาจสรุปไดว้า่พม่ายงัมีความพร้อม

นอ้ยและมีความจ าเป็นในการมตวัสูงในดา้นการพฒันาทกัษะการท างาน  
พม่ามีเจตคติต่อในทางบวกต่ออาเซียน เน่ืองจากประชาชนชาวพม่ายอ่มไดป้ระโยชน์หาก
พม่าเขา้ไปมีส่วนในการสร้างประชาคมอาเซียน เราจึงอนุมานไดว้า่ชาวพม่าโดยส่วนใหญ่
ตอ้งการร่วมมือกบัอาเซียน มีชาวพม่าจ านวนไม่นอ้ยท่ีแสวงหาโอกาสท่ีดีกวา่ในชีวติโดย
การท างานในประเทศไทย ถามวา่เจตคติของเขาต่ออาเซียนจะเป็นเช่นไรนั้น เราอาจตอบ

ไม่ได ้อน่ึง David Scott Mathieson22 ไดอ้ธิบายสถานการณ์ในพม่าเอาไวว้า่แรงงานพม่าใน
ไทยอาจมีสูงถึงสองลา้นคน 

หากพิจารณาแผนพฒันาร่วมระหวา่งพม่ากบัยเูอน็ (United Nations Strategic Framework 
2012-2015 UNDAF)23 แลว้จะพบวา่พม่าเร่ิมเปิดประเทศมากยิง่ข้ึนมีทิศทางในทางบวกต่อ

การพฒันาประชาธิปไตยในประเทศ เรายงัพบความพยายามของพม่าในการพฒันา
การศึกษาของชาติ ในรายงานท่ีเรียกวา่ Myanmar: national report ในการประชุมท่ีกรุงเจนี

วา24 ( 48th session of the International Conference on Education, ICE: "Inclusive 
Education: The Way of the Future", Geneva, 25-28 November 2008) ในปี ค.ศ. 2008 

                                                        
20 “Suu Kyi Urges World to Keep Pressure on Nay Pyi Taw” The Nation, 2 June 2012, p. 

A1. 
21 “Myanmar: Asia’s newest investment hotspot” in World Ecomomic Forum special 

edition of The Nation, 2 June 2012. 
22 http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ME17Ae01.html [7 May 2012] 

23 http://planipolis.iiep.unesco.org/format_liste1_en.php?Chp2=Myanmar 
24 http://planipolis.iiep.unesco.org/format_liste1_en.php?Chp2=Myanmar 
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แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาในการศึกษา การเขา้ถึงการศึกษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มเช่น กระ
เหร่ียง 

7. ประเทศฟิลปิปินส์ (Philippines) 

ในส่วนของรายไดป้ระชาชาติต่อหวันั้น การรายงานล่าสุดคือในปี ค.ศ. 2011 ธนาคารโลก
ถือวา่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของประชากรปานกลางค่อนขา้ง

ต ่า ซ่ึงต ่ากวา่อินโดนีเซียเล็กนอ้ย ดว้ยประชากรท่ีมีเกือบ 100 ลา้นคน การศึกษาถือเป็น
จุดเด่นของฟิลิปปินส์ ในอดีตท่ีผา่นมา นกัเรียนนกัศึกษาไทยบางส่วนเลือกท่ีจะไปเรียนท่ี
ฟิลิปปินส์ ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของฟิลิปปินส์ทางดา้นการศึกษา หากพดูถึงความ

พร้อมของฟิลิปปินส์แลว้ ถือวา่ไม่เป็นสองรองชาติสมาชิกใดแน่นอน ตวัช้ีวดัหน่ึงท่ี
น่าสนใจคือการเขา้มาศึกษาของนกัศึกษาต่างชาติในฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2554 น้ีมีสูงถึง

เกือบสองหม่ืนคน (Jason Gutierrez, 2554) ตวัเลขน้ียงัไม่นบัรวมตวัเลขของนกัเรียน
นกัศึกษาจากจีนและเกาหลีใตท่ี้นิยมเดินทางไปศึกษาภาษาองักฤษในระยะเวลาอนัสั้นๆ 
ฟิลิปปินส์มีสถาบนัทางการศึกษากวา่ 2,100 แห่งพร้อมให้บริการการศึกษาและเปิดหนกั

สูตรท่ีใชภ้าษาองักฤษเตรียมพร้อมเอาไวแ้ลว้ 
จุดแขง็ของฟิลิปปินส์คือ ภาษาองักฤษ ในอดีตเราพบวา่ นกัศึกษาไทยนิยมไปเรียนท่ี

ฟิลิปปินส์ เน่ืองจากมีการเรียนโดยใชภ้าษาองักฤษ และในอดีตนั้น ฟิลิปปินส์ไดรั้บการยก
ยอ่งวา่เป็น “ไข่มุกแห่งเอเชีย” แต่ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัในฟิลิปปินส์ไม่ใช่เป้าหมายหลกัใน

การศึกษาต่อต่างประเทศของไทยอีกต่อไป (Natapanu Nopakun, The Nation, 26 May 
2011) มีตวัเลขท่ียงัไม่ไดรั้บการยนืยนัวา่ประชากรกวา่ร้อยละ 60 ของฟิลิปปินส์สามารถ

ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้
ดร. สมเกียรติ อ่อนวมิลไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาของฟิลิปปินส์วา่ “ประเทศ
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีการศึกษาดีในระบบโครงสร้าง อยา่งเช่น ภาษาองักฤษ” ส่ิงท่ีเรา
ควรค านึงถึงก็คือฟิลิปปินส์ส่งออกการศึกษา นอกจากจะมีสถาบนัทางการศึกษาจ านวนบั
พนัแลว้ ยงัมีนโยบายท่ีเปิดกวา้งทางการตรวจคนเขา้เมือง การสร้างความรู้ การเรียนรู้ของ

ประชากรฟิลิปปินส์นั้นไม่ใช่เร่ือง การท่ีฟิลิปปินส์นิยมไปท างานต่างประเทศ จนกลายเป็น
วฒันธรรมของประเทศท าให้ชาวฟิลิปปินส์ตอ้งศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบักฎเกณฑ ์กฎหมาย 

วฒันธรรมอยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตามฟิลิปปินส์ยงัมีการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหา
ความยากจนอยูท่  าใหอ้าจจะเป็นอุปสรรคบา้งในการเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสาร ตลอดจน
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ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนพลเมืองของตนในเร่ืองเก่ียวกบัอาเซียน  อน่ึงการ
ปรับปรุงและพฒันาการศึกษาของฟิลิปปินส์มีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2555 (เดือนมิถุนายน) 

ฟิลิปปินส์จะเร่ิมใชร้ะบบการศึกษาของสากล 12 ปี คือเร่ิมจาก เกรดหน่ึง ถึง เกรดท่ี 12 
แบบอเมริกนั (แบบไทย) และก าหนดใหโ้รงเรียนรัฐบาลเร่ิมใหบ้ริการการสอนใน
ระดบัชั้นอนุบาลเพิ่มเติม ส่ิงน้ีแสดงถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกบัการ

เปล่ียนแปลงของสากล 
ทกัษะหน่ึงท่ีคนฟิลิปปินส์มีสูงคือการอาศยัอยูร่่วมกบัความแตกต่าง เน่ืองจากเป็นประเทศ
ท่ีมีความหลากหลายทางดา้นภาษาและวฒันธรรม  เวบ็ไซตแ์ห่งหน่ึงไดป้ระเมินจุดแขง็ของ
ฟิลิปปินส์เอาไวว้า่ แรงงานของฟิลิปปินส์เป็นท่ีความตอ้งการอยา่งมากในหลายส่วนของ
โลกเน่ืองจากพวกเขามีทกัษะวชิาชีพและมีความช านาญในภาษาองักฤษและความสามารถ

ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและ
ประเพณีใหม่ๆไดเ้ป็นอยา่งดี25 

8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 

สิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใด นอกจากความสามารถและประสิทธิภาพของคน
สิงคโปร์เอง จึงไม่แปลกท่ีคนสิงคโปร์(Singaporeans) ใหค้วามส าคญัยิง่ต่อการศึกษา การ
พฒันาคนใหมี้ความสามารถและคุณธรรมจึงเป็นเป้าหมายของสิงคโปร์ การประเมินจาก

ธนาคารโลกเองก็ย  ้าใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ของสิงคโปร์ในมิติของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ใน
ส่วนของอาเซีย สิงคโปร์ใหค้วามส าคญัยิง่ต่อการสร้างประชาคมอาเซียน และอาจกล่าวได้
วา่ สิงคโปร์มีความพร้อมมากท่ีสุดในส่วนของการศึกษา ยทุธศาสตร์ของสิงคโปร์คือการ
เจริญเติบโตไปพร้อมๆกบัอาเซียน สิงคโปร์จดัเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง (High income)26 
ตามรายงานของธนาคารโลกสิงคโปร์มีจีดีพี ปี 2010 อยูท่ี่ 208,765,019,308 เหรียญสหรัฐ 

มีรายไดต่้อหวั GNI per Capita สูงถึง 40,070 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี อยา่งไรก็ตาม
รายไดป้ระชาชาติต่อหวัของสิงคโปร์เพิ่มข้ึนเป็น 59711 ดอลล่าร์ต่อปี ในปี ค.ศ. 2011 ซ่ึง

สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของอาเซียน  

                                                        
25 The Education System in Philippines from http://www.spainexchange.com/guide/PH-

education.htm (25 พฤษภาคม) 
26 http://data.worldbank.org/country/singapore 
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ในส่วนของหลกัสูตรการเรียนการสอนนั้น สิงคโปร์สร้างหลกัสูตรท่ีชดัเจนและก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการกา้วเป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษาของอาเซียนและเอเซีย การศึกษาของ
สิงคโปร์นั้นมีมาตรฐานระดบัสากล ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัอนัดบัสถาบนัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัในสิงคโปร์ข้ึนไปอยูใ่นอนัดบัตน้ๆของโลก สิงคโปร์มี
นโยบายแบบ Secularism คือแยกการปกครองออกจากศาสนาและลทัธิทางความเช่ือต่างๆ 

สิงคโปร์ให้อิสระในการนบัถือศาสนา ศาสนาพุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต ์
(14.5%) ฮินดู (4%) มีผูท่ี้ไม่นบัถือศาสนาใดๆสูงถึง 25% ส าหรับนโยบายเก่ียวกบัภาษานั้น
สิงคโปร์มีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ สิงคโปร์เนน้นโยบายพหุภาษา  โดยก าหนดให้ภาษา 
องักฤษ มาลาย ูจีนกลาง ทมิฬ เป็นภาษาอยา่งเป็นทางการเรียกวา่ Official Language โดยมี

มาลายเูป็นภาษาประจ าชาติและองักฤษเป็นภาษาราชการ  
ดว้ยระดบัของการพฒันาประเทศระดบัสากล เช่นผลสอบ PISA และ PIRLS (2006) 

สิงคโปร์มีความพร้อมสูงในมิติของทกัษะท่ีส าคญัในการสร้างประชาคมอาเซียน (Asean 
Skills) กอรปกบัดชันีการพฒันามนุษย ์(HDI) ของประเทศท่ีสูงมาก (0.866) ซ่ึงสูงท่ีสุดใน
อาเซียนท าใหแ้นวโนม้ท่ีนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนชาวสิงคโปร์จะมีทกัษะท่ีจ าเป็น

ในการสร้างประชาคมอาเซียนใหป้ระสบความส าเร็จจึงมีความเป็นไปไดสู้ง  
การท่ีเป็นประเทศพหุวฒันธรรม (Multi-cultural Society) และการท่ีสิงคโปร์มีการพฒันา

ทางดา้นเศรษฐกิจท่ี สิงคโปร์เปิดประเทศตอ้นรับแรงงานชาวต่างชาติมานานพอสมควร จึง
ไม่แปลกท่ีการส ารวจถึงทศันคติของคนสิงคโปร์จะพบวา่ยงัสองจิตสองใจในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเน่ืองจากขนาดของประเทศ การจดัการดา้นแรงงานจึงเป็นส่ิงท่ี
สิงคโปร์ใหค้วามส าคญัมาก ปัญหาท่ีน่าหนกัใจท่ีสุดของสิงคโปร์คือความวติกกงัวลใน
เร่ืองของโครงสร้างของสังคม สิงคโปร์วิตกกงัวลสูงเก่ียวกบัสัดส่วนทางชาติพนัธ์ุของ

ประชากรท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ค าปราศรัยของนายยกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ นาย ลี เซียน 
ลุง (Lee Hsien Loong)27 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้วิตกกงัวลในเร่ืองน้ี ในการปราศรัยนายลีได้
ย  ้าใหเ้ห็นถึงนโยบายหลกัของสิงคโปร์ในเร่ืองการเป็นรัฐท่ีมีองคป์ระกอบทางชาติพนัธ์ุท่ี
หลากหลาย โดยไดก้ล่าววา่ขอใหช้าวสิงคโปร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนกลุ่มนอ้ยท่ีน่ี จงไวใ้จ
วา่จะไม่ใหมี้จ านวนผูอ้พยพเขา้เมือง (immigrants) ท าลายความเป็นสัดส่วนท่ีลงตวัทางชาติ
พนัธ์ุของสิงคโปร์ สัดส่วนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีดีอยูแ่ลว้ มีความปรองดองทางดา้นศาสนา
และชาติพนัธ์ุดีอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตามยงัมีความวติกกงัวลอยูใ่นหมู่ชาวสิงคโปร์บางส่วนท่ี

                                                        
27 http://www.channelnewsasia.com/nd2010/Rally2010_M.pdf 
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มองวา่การไหลบ่าของแรงงานต่างชาติจะท าใหค้นสิงคโปร์ตอ้งแข่งขนัมากยิง่ข้ึน นโยบาย
แห่งรัฐของสิงคโปร์นั้นเรียกไดว้า่ โปรอาเซียนมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก การแสดงตวัเป็นผูน้ า

ในหลายๆดา้น เช่น การใหทุ้น ASEAN28  แก่นกัศึกษาชาติสมาชิกอ่ืนๆ เช่น ไทย 
อินโดนีเซีย เป็นตน้ 

9. ประเทศเวยีดนาม (Vietnam) 

การเร่งพฒันาประเทศหลงัสงครามของเวยีดนาม โดยเฉพาะการพฒันาประเทศภายใต้
นโยบาย Doi Moi ในปี ค.ศ. 1986 บ่งบอกใหเ้ราทราบถึงท่าทีของเวยีดนามในการพฒันา

ประเทศ ดงันั้นการเขา้ไปมีส่วนในการด าเนินการของอาเซียนของเวยีดนามยอ่มมี
ความหมายต่อการพฒันาชาติของเวยีดนาม  

ความสามารถทางภาษาองักฤษของชาวเวยีดนามพบวา่เวยีดนามมีปัญหาในการใช้
ภาษาองักฤษเช่นเดียวกบัสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียน เวยีดนามไดห้นัมาให้ความสนใจ
ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงไดก้ลายเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเป็นภาษาท่ีสองการศึกษา
ภาษาองักฤษอยูใ่นขณะน้ี ในส่วนของภาษาองักฤษนั้น ค่าเฉล่ียคะแนนสอบ TOEFL iBT 
ในระหวา่งปี 2005-2006 ของเวยีดนามคือ 71 คะแนนซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของไทยอยูเ่พียง 1 
คะแนน แมเ้ราจะไม่ทราบผลสอบ PISA ของเวยีดนามแต่เราก็อาจจะสามารถอนุมานได้
จากวฒันธรรมพื้นฐานของการเรียนรู้ของเวยีดนาม เวยีดนามนั้นเคยไดรั้บอิทธิพลสูงจาก

อารยธรรมใกลเ้คียงท่ีใหญ่กวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวคิดของลทัธิขงจ้ือ (confucianism) ท่ี
ใหค้วามส าคญักบัการศึกษา อีกตวับ่งช้ีหน่ึงคือจ านวนงบประมาณท่ีเวยีดนามทุ่มลงไปเพื่อ

ยกระดบัการพฒันาการศึกษาของประเทศ 
ธนาคารโลกไดป้ระเมินวา่ เวียดนามมีแผนท่ีจะกา้วข้ึนเป็นประเทศอุตสาหกรรมและ

ทนัสมยัภายในปี 2020 ยทุธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมล่าสุดของเวยีดนาม 
(Socio-Economic Development Strategy (2011-2020)29 ไดร้ะบุเป้าหมายในการท าให้แผน

                                                        
28 http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/ (12 มีนาคม 2555) 

 
29 Vietnam Development Report (VDR) 2012: Market Economy for A Middle-income 

Country from 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEX
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เป็นจริง โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีมัน่คง (stabilize the economy) สร้าง
ระบบสาธารณูปโภคท่ีไดม้าตรฐานระดบัโลก (build world-class infrastructure) สร้าง

แรงงานระดบัฝีมือ (create a skilled labor force) และ สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัทาง
การตลาด (strengthen market-based institutions) รายงานดงักล่าวน้ีช้ีใชเ้ราเห็นถึงทิศ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องเวยีดนาม อนัรวมถึงทกัษะในการสร้างประชาคม

อาเซียน ตอ้งอาศยัทกัษะทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไอที อยา่งไรก็ตามดชันีการ
พฒันามนุษย ์(HDI) ของเวยีดนามยงัไม่สูงมากนกั คืออยูใ่นระดบัการพฒันาปานกลาง 

(0.593)30  เวยีดนามจะไดป้ระโยชน์มากจากการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน ทศันคติของคน
เวยีดนามท่ีมีต่อการสร้างประชาคมอาเซียนจึงเป็นไปในทิศทางบวก  

อน่ึงรัฐธรรมนูญของเวยีดนามเนน้ความเป็นปึกแผน่ของชาติท่ีมีผูค้นจากหลากชาติพนัธ์ุ
อาศยัอยูร่่วมกนั ใหสิ้ทธิแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุในการอนุรักษภ์าษา และวฒันธรรมของตน 

10. ประเทศไทย (Thailand) 

แผนและทิศทางการศึกษาของไทยก็เช่นเดียวกบัแผนการศึกษาของชาติสมาชิกอ่ืนๆของ
อาเซียนคือ การสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของพลเมืองของตนและเตรียมคนใหพ้ร้อม 
คือใหมี้ความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีสร้างสรรคต่์อการสร้างประชาคมอาเซียน ในส่วนของ

ภาษาองักฤษ ไทยยงัตอ้งใชค้วามพยายามมากข้ึนในการส่งเสริมใหค้นไทยใชภ้าษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งดีและกวา้งขวางมากข้ึน ไทยเราน าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไวใ้น

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี 9 ท่ีเร่ิมใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาประเทศและยดึ
มัน่ในแนวทางนั้นเร่ือยมา  ปัจจุบนัเราก าลงัอยูใ่นแผนฯท่ี 11 เนน้สังคมบริการ (Services) 

หรืออุตสาหกรรมการบริการ ตอ้งพฒันาคนใหท้ างานเก่งเป็นคนท่ีกา้วทนักบัความ
เปล่ียนแปลงของโลกและมีอตัลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีดี  

ท่ามกลางกระแสการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างๆเขา้มาในประเทศ ไทยเราตอ้งเผชิญกบั
ความทา้ทายในการธ ารงรักษาความเป็นไทยท่ีดีเอาไว ้ซ่ึงการท่ีไทยไดบู้รณาการแนวคิด

                                                                                                                                                 

T/VIETNAMEXTN/0,,contentMDK:22416790~pagePK:141137~piPK:141127~theSiteP
K:387565,00.html [9 May 2012] 

30 Human Development Report 2011 - "Human development statistical annex". HDRO 
(Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 127–

130. [31 กรกฎาคม 2555] 
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ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Royal Sufficiency Theory) นั้นมีความเหมาะสมยิง่ 
และเป็นทิศทางท่ีย ัง่ยนื หากเราพิจารณารายละเอียดของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั

ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) นั้นเราจะพบวา่ ปรัชญาหลกัและกรอบแนวคิดของแผน คือ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือการยดึทางสายกลาง รู้จกัพอประมาณ อยา่งมี

เหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลก 
 

หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบวา่ ชาติสมาชิกอาเซียนต่างตอ้งการสร้างพลเมืองท่ีมี
คุณภาพและคุณลกัษณะทางวฒันธรรมของชาติของตนกนัทั้งนั้น เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

และกมัพชูา ไทยเราเองก็เช่นกนั การท่ีเราน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Theory) มาเป็นแก่นในการด าเนินการพฒันาประเทจึงเป็นการด าเนินนโยบายในเชิงรุกและ

เชิงรับไปพร้อมๆกนั 

สรุป 

การเตรียมความพร้อมทางดา้นการศึกษาเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนของชาติสมาชิกทั้งสิบ
ของอาเซียนภายใตพ้ลวตัแห่งโลกาภิวตัน์นั้นตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในมิติทางเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม สังคมและการเมือง ซ่ึงมีความซบัซอ้นสูงและการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ทุกประเทศต่างเผชิญกบัความทา้ทายและโอกาสท่ีคลา้ยคลึงกนั โจทยท่ี์ตอ้งตอบของทุก
ชาติสมาชิกก็คือการจดัการศึกษาใหมี้ทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีดีเพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีอตั

ลกัษณ์ทางวฒัธรรมแห่งชาติของตนเป็นเอกลกัษณ์และในขณะเดียวกนัก็สร้างพลเมืองท่ีมี
ความเป็นสากลสามารถแข่งขนั มีทกัษะความรู้ความสามารถท่ีดี เพื่อรักษาเอาไวซ่ึ้งความ

เป็นรัฐชาติท่ีมีความมัง่คัง่ กา้วหนา้และย ัง่ยนื 
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การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการบริหารงาน 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

 
ประสิทธ์ิ   ไชยศรี  

 
บทคัดย่อ 
               การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการ
บริหารงานมหาวทิยาลยัราชภฏั  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วน
ร่วมในการบริหารของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวิทยาลยัราชภฎัในการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏั 2. เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฏั   
3.  เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์
และขา้ราชการมหาวิทยาลยัราชภฎัท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ประชากรท่ี ใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวทิยาลยัราชภฏั กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 300 คน โดยแบ่งเป็นประธานสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ จ านวน 40  คน  กรรมการ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวิทยาลยัราชภฏั  
จ านวน 260  คนรวม  300  คน   ผลการวิจยัพอสรุปไดว้า่ สภาพในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการบริหารของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวิทยาลยัราชภฎัอยูใ่นระดบัท่ีสูง มี
ลกัษณะการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัในทุกระดบัและทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  และรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารของสภา
คณาจารยแ์ละข้าราชการมหาวิทยาลยัราชภฎัท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ 
 
บทน า 
               มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาพฒันามาจาก 
"โรงเรียนฝึกหดัอาจารย"์ ไดมี้พระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั ยกฐานะวทิยาลยัครู ใหเ้ป็น"
สถาบนัราชภฏั" โดยใหส้ถาบนัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(http://www.thailaws.com/body_thaiacts_a18.htm)   มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาวชิาการ
และวชิาชีพชั้นสูง ท าการวจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันา
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เทคโนโลย ีทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครูจากนั้น ในปี พ.ศ. 
2547 สถาบนัราชภฏั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "มหาวทิยาลยัราชภฏั" ตามพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัราชภฏัดงัเช่นปัจจุบนั  จากพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547   
มาตรา 23 ใหม้หาวทิยาลยัแต่ละแห่งมีสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ประกอบดว้ย
ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยป์ระจ า     และขา้ราชการของ
มหาวทิยาลยั   องคป์ระกอบ  จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการไดม้า วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหน่ึง 
ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและการเรียกประชุมคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
  ส าหรับบทบาทและหนา้ท่ีของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการตามความในมาตรา  
24  ของพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547  อาจสรุปได ้4 ประการคือ ให้
ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะในกิจการของมหาวทิยาลยัและการพฒันามหาวทิยาลยัต่อ
อธิการบดีหรือสภามหาวทิยาลยั แสวงหาแนวทางร่วมกนัเพื่อส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของ
คณาจารย ์และขา้ราชการในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพพิทกัษ์
ผลประโยชน์ของมหาวทิยาลยัและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดี หรือสภามหาวทิยาลยั
มอบหมายและเรียกประชุมคณาจารยแ์ละขา้ราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวทิยาลยั 
น าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวทิยาลยัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการถือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและการด าเนินการใดๆในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
ชอบยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและไม่เป็นเหตุในการด าเนินการทางวนิยั 

จากการปฏิบติังานของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการตามพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547  ซ่ึงมีแนวคิด เพื่อใหส้ภาคณาจารย ์ แยกตวัออกจากฝ่าย
บริหาร เพื่อตอ้งการท าใหส้ภาคณาจารยแ์ยกจากฝ่ายบริหารโดยเด็ดขาด โดยการหา้มผู ้
ด ารงต าแหน่งบริหารมาเป็นสมาชิกสภาคณาจารย ์ประกอบกบัมีผูส้นใจสมคัรเป็นสมาชิก
สภาคณาจารยค์่อนขา้งนอ้ย จึงเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีคุณสมบติัไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบฝ่าย
บริหารเขา้มาเป็นสมาชิกสภาคณาจารยจ์  านวนมากท าใหผู้บ้ริหารเกิดความหวาดระแวง 
ขาดความเช่ือถือองคก์รสภาคณาจารย ์จึงท าให้เกิดปัญหาส าคญัอยา่งนอ้ย   3  ประการ   คือ 
 ประการแรก ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในดา้นสถานท่ีบุคลากรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมประจ า และกิจกรรมพิเศษท า
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ใหก้ารท ากิจกรรมอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดัมากหรือตอ้งท ากิจกรรมตามแนวทางท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนด 

 
 ประการทีส่อง ฝ่ายบริหารแทรกแซงการท างานของสภาคณาจารย ์สภาคณาจารย์
บางแห่งถูกฝ่ายบริหารของมหาวทิยาลยัเขา้มาแทรกแซงการท างานของสภาคณาจารย ์เช่น 
การขอตรวจข่าวสารท่ีจะพิมพเ์ผยแพร่ การสั่งหา้มท ากิจกรรมบางอยา่ง การส่งคนของฝ่าย
บริหารเขา้มาเป็นสมาชิกสภาคณาจารย ์    การมอบหมายงานท่ีไม่ใช่บทบาทหนา้ท่ีของ
สภาคณาจารยใ์หท้  าฯลฯ 
 ประการทีส่าม ฝ่ายบริหารไม่ค่อยยอมรับขอ้เสนอหรือมติใดของสภาคณาจารย ์
โดยเกรงวา่จะเสียศกัด์ิศรีภาพพจน์ หรือเป็นการพา่ยแพถ้า้ยงัไม่มีการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 
สภาคณาจารยแ์ละฝ่ายบริหารจะมีความขดัแยง้กนัมากข้ึนเร่ือย ๆ กลายเป็นเร่ืองท านองฝ่าย
คา้นและฝ่ายรัฐบาล ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดผลดีต่อมหาวทิยาลยัและสังคม ในยคุท่ีมหาวทิยาลยั
ตอ้งปรับตวั และขดัแยง้ท าไมจึงไม่ร่วมกนัเปล่ียนแนวคิดใหมี้ฝ่ายบริการท่ีมีความเขม้แขง็
ในการท างาน สภาคณาจารยเ์ป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็มีศกัยภาพในการใหค้  าปรึกษา ให้
ขอ้เสนอแนะ ประเมิน และรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยั เพราะถา้ใหโ้อกาสทุกฝ่าย
ท าหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถบนหลกัของธรรมรัฐ (good governance) แลว้
เช่ือวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อมหาวทิยาลยัและส่วนรวมมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั   

จากสภาพปัญหาและแนวคิดในการบริหารในระดบัอุดมศึกษาดงักล่าว   บทบาท
และหน้า ท่ีของสภาคณาจารย์และข้าราชการนั้ นมีเป้าหมายหลักอยู่ ท่ีการพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มากท่ีสุด      
จากอดีตท่ีสภาคณาจารยไ์ม่ค่อยมีบทบาทในการพฒันามหาวิทยาลยั มาสู่ยุคปัจจุบนัและ
โลกอนาคตท่ีสภาคณาจารยต์อ้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีดี และสนับสนุนฝ่ายมหาวิทยาลยัให้
ท างานพฒันามหาวิทยาลยัในกรอบของธรรมรัฐ และประการท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัไดน้ าเอาขอ้เสนอแนะของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  ไปด าเนินการให้เป็น
รูปธรรมหรือไม่อยา่งไร   

จากการสังเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหาร  ประกอบดว้ย  4 องคป์ระกอบคือ  
การวางแผน  ( Planning )  การจดัองคก์าร ( Organizing )  การใชภ้าวะผูน้ า(  Leading )  
การควบคุม (Controlling  )    กระบวนการมีส่วนร่วมประกอบดว้ย   การระดมคิด การ
วางแผน  การต่อรองและตดัสินใจ  การร่วมกนัด าเนินการ  การร่วมกนัประเมินผล   การ
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ร่วมรับผลประโยชน์  และภารกิจหนา้ท่ีของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยัราช
ภฏัและมหาวทิยาลยัในต่างประเทศไดส้รุป  บทบาทและหนา้ท่ีของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ โดยการรวม เป็นดา้นๆ  ประกอบดว้ย   ใหค้  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั   
พิทกัษผ์ลประโยชน์   เรียกประชุมคณาจารย ์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นตวัแทน
คณาจารย ์  ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของคณาจารย ์  ซ่ึงไดน้ ามาประกอบการวจิยัในคร้ังน้ี   
 ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาวา่ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมีบทบาทในการมีส่วนร่วม
ในการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัมากนอ้ยเพียงใด  รูปแบบการมีส่วนร่วมตามบทบาทของ
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการในการบริหารมหาวิทยาลยัควรเป็นไปในลกัษณะใด ผลของ
การวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการในการ
บริหารงานมหาวทิยาลยัราชภฏัในภาพรวมต่อไปในอนาคต 
ข้อค าถามของการวจัิย 
 1. สภาพในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารของสภาคณาจารย์และ
ขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฎัเป็นอยา่งไร 
 2.  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวทิยาลยัราชภฎั     มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 3. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฎัท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

 1. เพื ่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารของสภาคณาจารยแ์ละ

ขา้ราชการมหาวิทยาลยัราชภฎัในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั 

 2.   เพื ่อสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสภา

คณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวิทยาลยัราชภฏั  

 3.  เพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวิทยาลยัราชภฎัท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

วธีิการด าเนินการวจัิย 
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การว ิจ ยัค ร้ัง น้ีมีวตัถุประสงค ์เพื ่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสภา

คณาจารยแ์ละขา้ราชการในการบริหารงานมหาวิทยาลยัราชภฎั   เพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาว ิทยาลยัราชภฏัที ่ม ีต ่อ  การมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานมหาวิทยาลยัราชภฏั  และ  เพื ่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสภา

คณาจารยแ์ละขา้ราชการในการบริหารงานมหาวิทยาลยัราชภฏั    มี รายละเอียด   ดงัน้ี 

ระยะที่  1  ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยฯแบบมีส่วนร่วมของสภา
คณาจารย์ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้

ขั้นท่ี 1  ศึกษาเอกสาร รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาองคป์ระกอบหลกั   การมี
ส่วนร่วมของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการในการบริหารงานมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

ขั้นท่ี 2  วเิคราะห์ องคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบรอง และองคป์ระกอบยอ่ย 
ขั้นท่ี 3  จดัท าเคร่ืองมือ  เพื่อสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารยแ์ละ

ขา้ราชการในการบริหารงามมหาวทิยาลยัราชภฏั     รายละเอียดขั้นตอนการจดัท าเคร่ืองมือ
ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือในในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires)   ซ่ึง ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดัง
รายละเอียด 

แบบสอบถามความคิดเห็น  (questionnaires) ใชเ้พื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพของการ
มีส่วนร่วมของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎั    ใน
ขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการโดยน าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ หลกัการแนวคิดทฤษฎี 
และสรุป ตามหลกัการของการมีส่วนร่วม  แลว้สร้างขอ้ ค าถามของแบบสอบถาม เพื่อ
น าไปสอบถามความคิดเห็นจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลยัราชภฎั ซ่ึง
แบบสอบถามในคร้ังน้ีใชส้อบถามความคิดเห็นของประธานสภาคณาจารย ์    ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน จ านวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม
ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนั เป็นแบบ  เลือกตวัเลือกท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นตวัเลือก (force choice) 
จ านวน 5 ขอ้  
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ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั สภาพการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการในการบริหารมหาวทิยาลยั   ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีของนกัการศึกษา 
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ โดยจ าแนกขอ้ค าถามตามตวัแปรยอ่ย   ซ่ึงเป็นชนิดจดัอนัดบั
คุณภาพ 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert) โดยผูว้ิจยัก าหนดค่าคะแนนของช่วงน ้ าหนกัเป็น 5 
ระดบั ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่า
น ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

ระดบั 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยมีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่า
น ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบั 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมากมีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่า
น ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันา และสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามข้ึนตามกรอบ
แนวคิดและวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และแบบสอบถาม
ฉบบัท่ีอา้งถึง แลว้น าผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือ โดยขอค าแนะน าจาก
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดย
น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งของ
เน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item 
– Objective Congruence) แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง 

ขั้นท่ี 3  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้ (try out) กบัผูใ้ห้
ขอ้มูลในสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยั   ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 1 แห่ง 
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ขั้นท่ี 4  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient)   หา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั  

ขั้นท่ี 5  เก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บข้อมูล โดยมีประชากร ประกอบด้วย  
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั    
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการตามขั้นตอน  
ดงัน้ี 

1. ท าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์พื่อท าหนงัสือ
ขอความร่วมมือไปยงั มหาวิทยาลยัราชภฏั ขอความอนุเคราะห์เพื่อให้บุคลากรในสังกดัได้
ตอบแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ ไปยงัมหาวิทยาลยัราชภฏัในการวิจยั 
และนดัหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  จึงได้วิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดบัขั้นตอนโดยค านวณค่าสถิติ ดงัน้ี 
        1. ผูว้ิจยัไดส้ร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสอบถามความคิดเห็นของประธานสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการของ มหาวทิยาลยัราชภฏั  
         2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลผลใช้
เกณฑด์งัน้ี 
                              2.1 เกณฑ์การใหค้ะแนน  มีเกณฑก์ารใหค้่าคะแนน ดงัน้ี 
                                         2.1.1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่             ใหค้ะแนน   5   คะแนน 
                                         2.1.2 เห็นดว้ย                          ใหค้ะแนน   4   คะแนน  
                                         2.1.3 ไม่แน่ใจ                          ใหค้ะแนน   3  คะแนน 
                                         2.1.4 ไม่เห็นดว้ย                      ใหค้ะแนน   2  คะแนน  
                            2.1.5 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่         ใหค้ะแนน   1  คะแนน 
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                   2.2 การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดย วธีิหา
ค่าคะแนนเฉล่ีย ( x  ) และค่าส่วนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลผลใชเ้กณฑ ์  
ดงัน้ี   (สาวติรี โรจนะสมิต อาร์โนลด,์ 2553 ) 
 
                ค่าคะแนนเฉล่ีย      ความหมาย             
                              4.50  - 5.00        รูปแบบการพฒันามีความเหมาะสมมากท่ีสุด                 

                     3.50 - 4.49          รูปแบบการพฒันามีความเหมาะสมมาก                                                 
                      2.50 - 3.49        รูปแบบการพฒันามีความเหมาะสมปานกลาง                 

                          1.50 - 2.49         รูปแบบการพฒันามีความเหมาะสมนอ้ย                 
                              1.00 - 1.49         รูปแบบการพฒันามีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด   
 
ระยะที ่2  การจัดท าร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 

ขั้นท่ี  1   จดัท าร่างรูปแบบ ตามองค์ประกอบท่ีไดจ้ากระยะท่ี  1  การด าเนินการ
วิจยัในขั้นน้ี เป็นการร่างรูปแบบการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการในการบริหารงานมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดร่้าง และออกแบบส่วนประกอบ
และขอ้ก าหนดของรูปแบบท่ีไดศึ้กษาไว ้โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั และผลการวิจยั
ในขั้นตอนท่ี 1 น ามาเรียบเรียงรูปแบบ และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาในรายละเอียดของ
รูปแบบการการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการในการบริหารงานมหาวิทยาลยั
ราชภฏั  (ฉบบัร่าง)  ดงัขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสังเคราะห์องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการร่างรูปแบบ   
2. การยกร่างรูปแบบโดยแสดงเป็นตาราง แผนภาพ 
3. การจดัท าร่างรูปแบบฉบบัร่าง และค าช้ีแจงอธิบาย ประกอบในส่วน

ต่างๆส าหรับ 
รายละเอียดของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏั (ฉบบัร่าง)  

 
ขั้นท่ี 2  ยนืยนัรูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุ ( Focus group หรือ สัมภาษณ์เชิงลึก ) 

การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ในขั้นตอนน้ีคือ การสัมมนา
กลุ่ม โดยการก าหนด สถานท่ี วนั เวลา และก าหนดวิทยากร เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเป็น
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จริงและถูกตอ้งมากท่ีสุด ผูเ้ช่ียวชาญตามท่ีก าหนด   เพื่อวิพากษ์รูปแบบฉบบัร่าง และให้
ขอ้เสนอแนะ  ท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึน    

การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ี เป็นการตรวจสอบความเหมาะสม
องค์ประกอบรูปแบบ และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ มีรายละเอียดในการสัมมนา ดงัน้ี 
คือ 

1. การให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการ มีส่วนร่วม  สภาคณาจารย ์และ
ขา้ราชการ 

รวมทั้งการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภฏัตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม 
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 

2. น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย ์
และ 

ขา้ราชการในการเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการยนืยนัรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ  ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
คุณสมบติัผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี คือ เป็นผูท่ี้มีต าแหน่งประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
มหาวทิยาลยัราชภฏั     จ  านวน 40  คน  
 

ขั้นท่ี 3 ปรับปรุงรูปแบบตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
ระยะที ่3 ทดสอบรูปแบบ ประกอบด้วย 

ขั้นท่ี 1 จดัท าเคร่ืองมือ     ตามองค์ประกอบของรูปแบบท่ีได้รับการยืนยนัและ
ปรับปรุง เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการจดัท าเคร่ืองมือดงัรายละเอียดดงัน้ี 
              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires)   ซ่ึง ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดัง
รายละเอียด  

แบบสอบถามความคิดเห็น  (questionnaires) ใชเ้พื่อศึกษาวเิคราะห์ความเป็นไปได้
และสร้างรูปแบบของการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์และข้าราชการในการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฎั               ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยน าขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์ หลกัการแนวคิดทฤษฎี และสรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ
มาสรุปเป็นตวัแปรแลว้สร้างขอ้ ค าถามของแบบสอบถาม เพื่อน าไปสอบถามความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอย่างจากมหาวิทยาลยัอ่ืน ซ่ึงแบบสอบถามในคร้ังน้ีใช้สอบถามความคิดเห็น
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ของประธานสภาคณาจารย ์ กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั   และตวัแทนคณาจารย ์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จ านวน 1 ฉบบั โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม
ในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์การท างาน
ในต าแหน่งปัจจุบนั       เป็นแบบ เลือกตวัเลือกท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นตวัเลือก (force choice) 
จ านวน 5 ขอ้  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั รูปแบบการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีของนัก
การศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ โดยจ าแนกขอ้ค าถามตามตวัแปรยอ่ย   ซ่ึงเป็นชนิด
จดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert) โดยผูว้ิจยัก าหนดค่าคะแนนของช่วง
น ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่า
น ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

ระดบั 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยมีค่าน ้ าหนกั
เท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่า
น ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

ระดบั 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมากมีค่าน ้าหนกั 
เท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่า
น ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันา และสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามข้ึนตามกรอบ
แนวคิดและวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และแบบสอบถาม
ฉบบัท่ีอา้งถึง แลว้น าผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือ โดยขอค าแนะน าจาก
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 
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ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดย
น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งของ
เน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item 
– Objective Congruence) แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง 

ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้ (try out) กบัผูใ้ห้
ขอ้มูลในสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยั   ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 1 แห่ง 

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient)   หา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั    

ขั้นท่ี 2  เก็บรวบรวมขอ้มูล   โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี  
              1.1  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ประธานสภาคณาจารย์

และขา้ราชการ มหาวทิยาลยัราชภฏั  จ  านวน 40 แห่ง   40  คน   
                             1.2  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  กรรมการสภาคณาจารย์
และขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฏั  จ  านวน 800 คน  สุ่มตวัอยา่งโดยใช ้ตารางของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 260 คน    
  1.3  ผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  ประธานสภาคณาจารย์และ
ขา้ราชการ  จ านวน  40 คน  และกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ มหาวิทยาลยัราช
ภฏั จ านวน  260 คน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการตามขั้นตอน  
ดงัน้ี 

1. ท าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์พื่อท าหนงัสือ
ขอความร่วมมือไปยงั มหาวิทยาลยัราชภฏั ขอความอนุเคราะห์เพื่อให้บุคลากรในสังกดัได้
ตอบแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์  ไปยงัมหาวิทยาลยัราชภฏั   ในการ
วจิยั และนดัหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ (Implication of the Study) 
สภาพในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารของสภาคณาจารยแ์ละ

ขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฎัอยูใ่นระดบัท่ีสูง มีลกัษณะการมีส่วนร่วมในการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏัในทุกระดบัและทุกภารกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏั  และรูปแบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยั
ราชภฎัท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
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รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 

เพือ่สร้างความเป็นผู้น าด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

มาโนช  หวงัตระกูล 
 
บทคัดย่อ 
  ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ซ่ึงเป็นองค์กรทางสังคมท่ีตอ้งเผชิญกบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีทนัสมยั รวมทั้งกฎระเบียบของการปฏิรูปการศึกษา ในการบริหารจดัการ
สมยัใหม่จ  าเป็นต้องปรับเปล่ียนสถานศึกษาการพฒันาประเทศไทยสู่การเป็นผูน้ าด้าน
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตวักนัเป็นประชาคมในปี 
2558 จุดเน้นท่ีส าคัญท่ีโรงเรียนควรต้องรีบด าเนินการ คื อ การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวชิาการ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษา ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน                             
 การวิจยัคร้ังน้ี เร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อศึกษาสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้าง
ความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method 
Research)  
ค าส าคัญ 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
หมายถึง ชุดของการวิเคราะห์เน้ือหาการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใช ้ดา้นการเรียนการสอน ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่ือการเรียนการ
สอน และดา้นวดัผลและประเมินผล ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง 
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พฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตร เกิดประโยชน์สูงสุด
กบัผูเ้รียน อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา ท่ีสามารถรองรับการพฒันา
ประเทศไทยสู่การเป็นผูน้ าทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ในลกัษณะการร่วมแบ่งปัน
ค่าใชจ่้ายระหว่างกนั การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง การจดัระบบเทียบโอนหน่วยกิตทาง
การศึกษา และการถ่ายโอนนักเรียน การท าวิจยั รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ร่วมกัน การให้ความรู้แก่เยาวชนด้านวฒันธรรม ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้นการ
พฒันาครู เน้นการพฒันาเทคนิค  การสอน การสร้างครูอาเซียนท่ีมีจรรยาบรรณร่วมกนั 
พฒันากรอบมาตรฐานในการพฒันาครู ในโครงการต่างๆ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการ
สอนทุกระดบั การจดัท ากรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การจดัการศึกษาทุกระดับเพื่อให้เกิดการรวมตวัของอาเซียน การจัดท าหลักสูตร เน้น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนอาเซียน  ดงัน้ี 

1. ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการรวมตวัของอาเซียน โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ และในภูมิภาค
อาเซียน ในลกัษณะของการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย การจดัท ากรอบมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจดัระบบเทียบ
โอนหน่วยกิตทางการศึกษา และการถ่ายโอนนกัเรียน การท าวิจยั รวมถึงการใชท้รัพยากร
ทางการศึกษา 

2. ด้านการเรียนการสอน หมายถึง การจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในประเทศไทย เพื่อใหเ้กิดการรวมตวัของอาเซียน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ในลกัษณะของการ
พฒันาการเรียนการสอน เพื่อเผชิญส่ิงทา้ทายในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึง
การให้ความรู้แก่เยาวชนด้านวฒันธรรม ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น การพฒันาครู 
เน้นการพฒันาเทคนิคการสอน การสร้างครูอาเซียนท่ีมีจรรยาบรรณร่วมกนั พฒันากรอบ
มาตรฐานในการพฒันาครู ในโครงการต่างๆ เพื่อให้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบติั ไดแ้ก่ 
การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การจดัแผนการเรียน การจดัตารางสอน การจดัท า
แผนการสอนรายวชิา บนัทึกการสอน 

3. ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน หมายถึง การ
จดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการรวมตวัของอาเซียน 
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โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ และ
ในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะของการพัฒนาการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกสรร จดัท า หรือสร้างข้ึนของเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่ือการเรียนการสอนให้
เป็นวสัดุอุปกรณ์ และวธีิการเพื่อน ามาใชเ้ป็นตวักลางในการใหก้ารศึกษา หรือให้ความรู้แก่
ผูเ้รียน 

4. ด้านวัดผลและประเมินผล  หมายถึง การจัดการศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในประเทศไทย เพื่อใหเ้กิดการรวมตวัของอาเซียน โดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา และการท ามาตรฐานเปรียบเทียบการวดัและประเมินผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในประเทศ และ ในภูมิภาคอาเซียน ในลกัษณะของการพฒันาการด าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกับการแสวงหาและจดักระท าข้อมูลเพื่อน ามาใช้ส าหรับการตดัสินใจในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
 โรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐ 
และของเอกชนในประเทศไทย ท่ีท าการจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสังกดัมหาวทิยาลยั 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการกลุ่มงาน
วชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐ และของเอกชนใน
ประเทศไทย ท่ีท าการจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสังกดัมหาวทิยาลยั 
  
บทน า 

ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ซ่ึงเป็นองค์กรทางสังคมท่ีตอ้งเผชิญกบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ท่ีทนัสมยั รวมทั้งกฎระเบียบของการปฏิรูปการศึกษา ในการบริหารจดัการ
สมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีความคล่องตวั ปรับตวัไดดี้ มี
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และเต็มไปดว้ยการสร้างสรรค์ เพื่อสามารถตอบสนองทางเลือก
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ของผูรั้บบริการทางการศึกษาท่ีมีความเป็นตวัของตนเองมากข้ึน และมีความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติอนัเป็นผลมาจากการเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน  

จากประเด็นของการเปล่ียนแปลงองค์การทางการศึกษาเพื่อรองรับความ
หลากหลายทางเช้ือชาติอันเป็นผลมาจากการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ขา้งตน้ พบว่า จุดเน้นของการด าเนินการดงักล่าวนั้น อยู่ท่ีการจดัการการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่การด าเนินการดงักล่าวกลบัไม่ง่ายอยา่งท่ีควรจะ
เป็น เพราะประสบกบัปัญหาท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงคือ ปัญหาการพฒันาดา้นการศึกษาของ
ประเทศท่ียงัขาดดุลยภาพ เป็นไปในลกัษณะแยกส่วน ไม่มีความเช่ือมโยงและบูรณาการ
ระหวา่งคุณภาพคนไทยยุคใหม่ กบัคุณภาพของงานดา้นวิชาการท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง 
คุณภาพครูยุคใหม่ คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และคุณภาพการบริหาร
จดัการแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ท่ีมุ่งการกระจายอ านาจ และ
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ตามแนวทางของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

นอกจากนั้นในอนาคตอนัใกล้น้ี การจดัการศึกษาของไทยจะตอ้งเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่อีกคร้ัง เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมตวั
กนัเป็นประชาคม ซ่ึงนัน่ก็หมายถึงการมีสิทธิเสรีและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่ง
ประเทศสมาชิกแต่เน่ืองจากกลุ่มประเทศในอาเซียนมีความหลากในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ภาษา วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง สภาพภูมิประเทศ ระบบการศึกษา
ประวติัศาสตร์ ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มคน ท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีท่ีต่างกนั อีกทั้งเร่ืองเช้ือ
ชาติ ศาสนา ฯลฯ ดงันั้นการสร้างศูนยก์ลางการศึกษา (Education Hub) เพื่อสร้างความ
เขา้ใจอนัดีต่อกนั ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ประชากรในอาเซียนสามารถปรับตวัต่อการ
เขา้ร่วมเป็นประชาคมไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้
พยายามยกระดบัเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ให้เป็นท่ียอมรับของนกัเรียนจากประเทศเพื่อบา้นและชาวต่างชาติอ่ืนๆ ให้เขา้มาศึกษาต่อ
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ภายใตโ้ครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ซ่ึง
มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพโรงเรียนในส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ท่ีมีความพร้อมในการบริหารจดัการและการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในระดบั
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สากลเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ และพฒันาการสู่เป็นการเป็นผูน้ าทางการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน  
 จากความส าคญัของการพฒันาประเทศไทยสู่การเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน ดงักล่าวขา้งตน้ จุดเน้นท่ีส าคญัท่ีโรงเรียนควรตอ้งรีบด าเนินการ คือ การพฒันา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการสร้าง และการส่งเสริมสนบัสนุน
การเรียนการสอนเพื่อการพฒันาความรู้ให้แก่บุคคล ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียน ไดต่้อไป  
 
ค าถามการวจัิย 

1. สภาพปัจจุบนัของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีลกัษณะเป็น
อยา่งไร  

2. สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร  

3. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อ
สร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. เพื่อศึกษาสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

3. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ขอบเขตของเนือ้หา 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดจากนกัวิชาการของส านกับริหารงาน
การมธัยมศึกษาตอนปลาย (2554 : 7-8) กมล ภู่ประเสริฐ (2545: 9-17)ปรียาพร วงศอ์นุตร
โรจน์(2544 :            3-4) กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 57-74) และจนัทรานี สงวนนาม (2547: 
142) ท่ีกล่าวถึงการบริหารงานวชิาการ ไวว้า่ เป็นการบริหารกิจกรรมดา้นหลกัสูตรและการ
น าหลกัสูตรไปใช้ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่ือการเรียน
การสอน และด้านวดัผลและประเมินผล ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีเก่ียวกับการ
ปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา ท่ีสามารถ
รองรับการพฒันาประเทศไทยสู่การเป็นผูน้ าทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ไดแ้ก่ 1) การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาภายใตก้รอบอาเซียน ในลกัษณะการร่วมแบ่งปัน
ค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง การจดัระบบเทียบโอนหน่วยกิตทาง
การศึกษา และการถ่ายโอนนกัเรียน การท าวิจยั รวมถึงการใชท้รัพยากรทางการศึกษา
ร่วมกนั2) การจดัการศึกษาเพื่อเผชิญ ส่ิงทา้ทายในอนาคต ซ่ึงเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน
ดา้นวฒันธรรม ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น การพฒันาครู เนน้การพฒันาเทคนิค  การ
สอน การสร้างครูอาเซียนท่ีมีจรรยาบรรณร่วมกนั พฒันากรอบมาตรฐานในการพฒันาครู 
ในโครงการต่างๆ การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ การจัดท ากรอบ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ3) การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นอาเซียน ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาทุกระดบัเพื่อให้เกิดการรวมตวัของ
อาเซียน การจดัท าหลักสูตร เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมโครงการ
แลกเปล่ียนนักเรียนอาเซียน  เช่น การจัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ การจัดตั้ งชมรม 
ASEANNESS การพฒันาครูการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสอน เป็นต้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2555) เพื่อเน้นการสร้างความมัน่ใจให้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องว่า
ผูเ้รียนจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมา  

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย ผู ้อ  านวยการ และรอง

ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในประเทศไทย จ าแนกได้
ดงัน้ี 
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1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)จ านวน          42 เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมจ านวน 2,287 โรงเรียน 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั จ  านวน 77 
โรงเรียน 

3. โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนจ านวน 251 โรงเรียน 
4. โรงเรียนสาธิตมธัยมศึกษา  

4.1 ในสังกดัมหาวทิยาลยัรัฐของประเทศไทย จ านวน 17 แห่ง 
4.2 ในสังกดัมหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 23 แห่ง 
4.3 ในสังกดัมหาวทิยาลยัเอกชน จ านวน 1 แห่ง 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวจิยัเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี  

การบริหารการศึกษา  
ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา  
แนวคิดการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการการศึกษา  
การบริหารงานวชิาการ  
การบริหารงานวชิาการเพื่อความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
รูปแบบและการพฒันารูปแบบ  
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
วธีิการด าเนินงานวจัิย 

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 2) 

กิจกรรมการวิจยัเชิงปริมาณ โดยศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้น
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใชแ้บบสอบถาม  
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กิจกรรมการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน สรุป และน าเสนอผลการศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 2  พฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผู ้น าด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ตอบ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 3) 

วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้าง
ความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ทุกดา้น ในภาพรวม และรายขอ้ แลว้
จดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Set Priority) ของการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน โดยใชว้ิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) (Witkin & 
Alschuld. 1995 ; อา้งถึงในสุวมิล วอ่งวาณิช. 2548)  

จดัเรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ตามล าดบัค่า PNI จากมากไปหานอ้ย  

ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อก าหนดเป็นรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้น
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

ขั้นตอนท่ี 3  ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้น
การศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 3) 

น ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อ
สร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีจดัท าข้ึนไปท่ีจดัท าข้ึนไป
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อท าการตรวจประเมินความเหมาะสม  

สรุป และน าเสนอผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

แนวทางการสนทนากลุ่มรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อความเหมาะสม และความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทย
เพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ท าการหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ดว้ย
วธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์
ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็น
ผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ทุกด้าน ในภาพรวม และรายข้อ โดยใช้วิธี 
Modified Priority Needs Index (PNI Modified) 

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าด้านการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จากนั้นน าเสนอในรูปของความเรียง  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1.  ผลจากการวจิยัท าใหไ้ดน้วตักรรมทางการพฒันารูปแบบการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยเพื่อสร้างความเป็นผูน้ าดา้นการศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีสามารถปฏิรูปผูเ้รียน หลกัสูตร ครูผูส้อน กระบวนการจดัการเรียน
การสอน การวจิยั และการวดัผลประเมินผล ไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานสากลไดต้ามมา 

2. ผลท่ีไดรั้บจากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพดา้นการศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง น่าท่ีจะน าผลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัคร้ังน้ี ไปเป็นตน้แบบทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อมุ่งให้
ผูเ้รียน เก่ง ดี และมีความสุขในอนาคตไดต่้อไป 

3. ผลท่ีได้รับจากการวิจยั ท าให้ทราบถึงขอ้สนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาในโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อวางแผนในการนิเทศ ควบคุมดูแล และให้ค  าแนะน าท่ี
ถูกตอ้งในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนต่าง ๆ ไดต้าม 
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กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาส าหรับ

โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รุ่งรุจน์ธนัน บุณยรักษ์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคม
ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการสร้างคุณค่า แก่ผูป้กครอง และเด็กนกัเรียนบนพื้นฐานของหลกั
พฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีถูกตอ้ง ประเด็นส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี คือ คน้หาวา่ผูป้กครองท่ีส่ง
ลูกเขา้เรียน ในโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัการพฒันาเด็กปฐมวยัมากน้อยเพียงใด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการดูแลพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั และโรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีในการเผยแพร่ให้ความรู้ผูป้กครอง ควบคู่ไปกบัการ
จดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการเด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กมีพฒันาการท่ีสมบูรณ์
ใน ทุก ๆ ด้านสมวยั และเต็มตามศกัยภาพ งานวิจยัฉบบัน้ีมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ 
(Multidiscipline)  ด้วยการน าเอาทฤษฎีพฒันาการเด็กปฐมวยัมาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา
บูรณาการกบัการบริหารโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล 

วิธีด าเนินการวิจยัในเบ้ืองตน้ คือ การส ารวจขอ้มูลทางออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซต์
(Website) และโซเชียล มีเดีย (Social Media) ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 245 โรงเรียน ว่ามีการใช้เว็บไซต์ และโซเชียล มีเดีย เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้ทางการศึกษาแก่ผูป้กครองและชุมชนใน
ระดบัใด โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ผลการวิจยัเบ้ืองตน้พบวา่ โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครมี
เวบ็ไซต์เป็นของตวัเองจ านวนต ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของโรงเรียนทั้งหมด  และการใช้โซเชียล
มีเดียผา่นเฟสบุ๊ค  และทวิตเตอร์อยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารโรงเรียน
ยงัไม่เขา้ใจในการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพท่ีจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหวา่งผูป้กครอง  และโรงเรียนในการขบัเคล่ือนการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีคล่ืนลูก
ใหม่   ส่วนการให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของโรง เ รียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต
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กรุงเทพมหานคร  พบวา่ ทางโรงเรียนไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในการใชเ้วบ็ไซตใ์ห้ความรู้กบั
ผูป้กครองในหลกัพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีถูกตอ้งเท่าท่ีควร  จึงท าให้ผูป้กครองขาดความ
เขา้ใจถึงบทบาทของตนในการส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งถูกวิธี  ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้
และพฒันาการของเด็กปฐมวยัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
ค าส าคัญ  :  การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์  โรงเรียนเอกชน
ระดบัอนุบาล  กลยทุธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ในการศึกษา 
 
บทน า 
 การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัในยุคโลกาภิวฒัน์น้ี  คือ  การแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนอย่าง
กวา้งขวางในทุกระบบของสังคมไม่เวน้กระทัง่ระบบการศึกษา  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  
ดงัจะเห็นไดว้า่โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลมีความจ าเป็นตอ้งจดัการศึกษาท่ีเนน้คุณภาพ
เพื่อแข่งขนักบัโรงเรียนรัฐบาล  และแข่งขนักบัโรงเรียนเอกชนดว้ยกนั 
 ในปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยกีารส่ือสารไดก้า้วเขา้สู่ยุคเทคโนโลยีคล่ืนลูกใหม่ 
(New wave technology)  ท าให้การเช่ือมโยง (Connectivity)  และการตอบโต ้
(Interactivity)  ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายข้ึน  ในปี
พุทธศักราช 2554 ท่ีผ่านมานั้น  เป็นปีของการส่ือสารบนโลกออนไลน์สังเกตได้จาก
จ านวนผูใ้ชง้านเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์  เฟสบุค๊ (Facebook)  ท่ีมีผูใ้ชง้านเกินกวา่ 800 ลา้น
คนทัว่โลก  ทวิตเตอร์ (Twitter)  มีผูใ้ช้งานมากกว่า 250 ล้านคนทัว่โลก  และเม่ือ
เทคโนโลยพีฒันากา้วหนา้ส่งผลให้เกิดเคร่ืองมือส่ือสารทนัสมยัมากข้ึน  เช่น  สมาร์ทโฟน 
(Smartphone)  และแท็บเล็ต (Tablet)  เป็นตน้  ซ่ึงเคร่ืองมือส่ือสารยิ่งทนัสมยัยิ่งท าให้การ
ส่ือสารบนโลกออนไลน์ขยายตวัแบบไร้ขีดจ ากดั เคร่ืองมือส่ือสารท่ีพฒันาดงักล่าวไดก้ลาย
มาเป็นโซเชียลมีเดีย (Social media) เพราะสร้างให้เกดโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) 
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีอาศยัช่องทางโซเชียลมีเดียยิ่งทวีบทบาทส าคญัในการ
ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลมากข้ึนเพราะทุกวนัน้ีผูป้กครองและบุคคลต่างๆ ไดน้ าโซเชียล
มีเดียมาใชแ้สดงความคิดเห็นมากข้ึน ผูป้กครองก็สามารถโนม้นา้วความคิดและความรู้สึก
ของผูป้กครองท่านอ่ืนให้คล้อยตามได้ด้วยการเล่าหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  โฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ท่ีโรงเรียนลงทุนสร้างข้ึนเพื่อเชิญ
ชวนให้ผูป้กครองเช่ือจึงมีบทบาทลดนอ้ยลงเร่ือยๆ  นอกจากน้ีผูป้กครองยุคใหม่ยงัสนใจ
กิจกรรมอย่างอ่ืนดว้ย เช่น ใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากข้ึน  ดูโฆษณาน้อยลง ท าให้
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โซเชียลมีเดียนบัวนัก็ยิ่งมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน  และจะเป็นรูปแบบของการ
ส่ือสารการตลาดในอนาคต เพราะเป็นส่ือท่ีใชต้น้ทุนต ่า และไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 
(Kotler, 2010:5) ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ผูป้กครองจ านวนไม่นอ้ยมีการรวมตวักนั
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ การท่ีผูป้กครองแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในทางดา้นลบ
จะมีผลกระทบถึงช่ือเสียง, ภาพลกัษณ์ และการด าเนินกิจการของโรงเรียนอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้  แต่ถ้าหากผูป้กครองแสดงความคิดเห็นเชิงบวก  บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โรงเรียนจะไดรั้บประโยชน์จากการแนะน า (Positive word-of-mouth) เป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์  และสร้างการเป็นท่ียอมรับให้แก่โรงเรียนไดอ้ย่างมหาศาลทีเดียว ในขณะท่ี
ผูป้กครองก็ได้ประโยชน์โดยการมีขอ้มูลทางการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการเล้ียงดู  
และพฒันาบุตรหลานใหถู้กตอ้งตามหลกัพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 ปรากฏการณ์ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัในยุคปัจจุบนัคือการแข่งขนัระหว่างโรงเรียนต่างๆ 
ซ่ึงรวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง, โรงเรียนของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายโรงเรียนรูปแบบใหม่เกิดข้ึน เช่น โรงเรียนสองภาษา, โรงเรียนตน้แบบ, โรงเรียน
วถีิพุทธ และการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของโรงเรียนนานาชาติ จากสถิติการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2548 พบว่า จ  านวนโรงเรียนนานาชาติไดมี้จ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี  และมีอตัรา
การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจากผูป้กครองท่ีมีรายได้สูงนิยมส่งบุตรหลานไปเขา้เรียน 
เพราะเช่ือมัน่ในมาตรฐาน ( ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543: 51) โรงเรียน
นานาชาติไดส้ร้างความแปลกใหม่ให้กบัวงการศึกษาไทยในดา้นคุณภาพของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าระดบัสากล, เทคโนโลยีการศึกษา, ความทนัสมยั และ
ความพร้อมของอาคารสถานท่ี  อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน  รวมถึงการสร้างบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การบริหารท่ีเนน้คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) เทคนิคในการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่น การท าแผนการตลาดทางการศึกษาท่ีมีความชดัเจน การสร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น The 
Regent’s School Bangkok ติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองของตนอ่านทาง Facebook Page : 
http://www.facebook.com/RegentsSchoolBangkok โดยมีผูป้กครองเป็นศูนย์กลางของทุก
กิจกรรมของโรงเรียน โปรแกรมการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และท่ี
ส าคญัผูบ้ริหารโรงเรียนนานาชาติต่างมีความรู้ความเขา้ใจในการส่ือสารคุณค่าของการ
บริการทางการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนนานาชาติได้น ามาประยุกต์ใช้ในการดึงดูด และใน
ขณะเดียวกนัก็สร้างความพึงพอใจให้กบัผูป้กครองเป็นอย่างมาก ความสามารถต่างๆ ท่ี
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กล่าวมาน้ี มีส่วนช่วยให้โรงเรียนนานาชาติประสบความส าเร็จในการสร้างตลาดใหม่ การ
หาประโยชน์จากตลาดใหม่ การสร้างความพึงพอใจให้ผูป้กครองเป็นอย่างมากดว้ยการ
เสนอรูปแบบการศึกษาท่ีผูป้กครองไม่เคยนึกถึงมาก่อน แต่ในท่ีสุดก็กลายเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
ข้ึนมาก (Prahalad and Hamel, 1990 : 14) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดแข็งในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัได้อย่างชัดเจน พฒันาการของการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนท าให้สถานศึกษา
เอกชนระดบัอนุบาลหลายแห่ง ไม่สามารถปรับตวัและเปล่ียนแปลงไดท้นัจึงท าให้ตกอยู่
ในสถานการณ์ค่อนขา้งเสียเปรียบและล าบาก  
 ส่วนโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลท่ีอยู่รอดนั้ นต้องท าการแข่งขันบนความ
ตอ้งการของผูป้กครองและสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้โดยจดัการศึกษาระดับปฐมวยัท่ี
มุ่งเน้นทกัษะอ่านออกเขียนได้ และติวเพื่อสอบแข่งขนัเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ตามท่ีผูป้กครองคาดหวงั ซ่ึงโรงเรียนเหล่าน้ีจะท าการตลาดโดยให้ความส าคญักบัการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผูป้กครองเห็นถึงความสามารถ
ของเด็กนกัเรียนในการสอบเขา้เรียนต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงเพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
กระแสความต้องการของสังคม และยงัเป็นวิธีการหาลูกค้ารายใหม่อีกด้วย ซ่ึงการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีเน้นการเรียนแบบท่องจ า หรือเรียนเพื่อสอบนั้นไม่ตรงกบัหลกั
พฒันาการเด็กปฐมวยัเท่าท่ีควร ซ่ึงการส่ือสารระหวา่งโรงเรียนสู่สังคมท าให้ผูป้กครองมี
ความเห็นท่ีผิดในหลกัพฒันาการเด็กปฐมวยั เพราะไม่ค  านึงถึงพฒันาการเด็กดา้นอ่ืน เช่น 
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงมีความส าคญั และควรไดรั้บการพฒันา
ควบคู่ไปกบัด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยั ท าให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับการพฒันาอย่าง
สมบูรณ์และรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตอีกดว้ย จาก
การจดัการเรียนการสอนของไทยท่ีผ่านมา พบว่า ในการเรียนการสอนนั้นยงัเน้นการให้
ความรู้ การให้เด็กนักเรียนท่องจ าเป็นส าคญั เด็กนักเรียนถูกก าหนดกรอบให้ฟัง การ
ถ่ายทอดความรู้ผา่นตวัครู ในหอ้งส่ีเหล่ียมแคบๆ ท าให้เด็กเกิดความเครียด ความอึดอดั ไร้
ความสุข ศกัยภาพของเขาท่ีควรได้รับการพฒันาอย่างเดิมทุกๆ ด้าน จะถูกจ ากดั (กรม
วิชาการ,2542:1) แมรั้ฐบาลจะพยายามปฏิรูปการศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นเด็กเป็นส าคญัมาโดยตลอด แนวการจดัการเรียนรู้แบบเดิมท่ีมุ่งเน้นวิชาการยงัคง
ปรากฏให้เห็นในสถานศึกษาระดบัปฐมวยัทัว่ไปทั้งรัฐและเอกชน ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อ
ค่านิยม ของผู ้ปกครองท่ีต้องการให้บุตรหลาน สอบผ่านการคัดเลือกเข้าระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงกบัเด็กเขา้เรียน โดยใชเ้กณฑ์ความสามารถทาง
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วิชาการ ดงัจะเห็นได้จากรายงานการวิจยัของกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามและ
ประเมินสถานะภาพ การด าเนินงานเก่ียวกบันโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเขา้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีรายงานว่าผูบ้ริหารโรงเรียนร้อยละ 46 มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง
เก่ียวกบัการรับนกัเรียนเขา้เรียน โดยยดึความสามารถทางวชิาการจากการวดัพื้นฐานความรู้
ทางวิชาการเบ้ืองตน้ เป็นรายวิชา โดยการทอสอบ อ่านเขียน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547 : 120) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบน้ี นับเป็นการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบั
ปรัชญา และหลักการจดัการศึกษาปฐมวยัตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช 2546 ท่ีเนน้การเตรียมความพร้อมและการพฒันาเด็กตามธรรมชาติ การเรียนรู้
ผา่นประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย มุ่งเนน้กระบวนการมากกวา่ เน้ือหาวิชาการ ซ่ึงผูว้ิจยั
เห็นวา่ การน าการตลาดเชิงสร้างสรรคท่ี์ใชโ้ซเชียลมีเดียมาเป็นเคร่ืองมือในการให้ความรู้ท่ี
ถูกตอ้งจะไดช่้วยปรับเปล่ียนทศันคติในเร่ืองการท่ีตอ้งการให้เด็กเรียนรู้เกินวยั ซ่ึงจะส่งผล
กระทบทางลบดงัไดก้ล่าวขา้งตน้  
 ปัญหาต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้น เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัอยา่งมาก ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองถึงคุณภาพเด็กไทยในอนาคตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับพฒันาการของเด็กนั้น ผูป้กครอง และผูท่ี้ปฏิบติังานกับเด็ก
จะต้องให้ความส าคัญควบคู่กับการมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการของ
พฒันาการและการเรียนรู้ วิธีการคิดและการเรียนรู้ และพฒันาการด้านต่างๆ เพื่อให้
ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพแห่งวยั เพราะการศึกษา
ระดับปฐมวัยนั้ นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของชีวิตมนุษย์และเป็น
ฐานรองรับการศึกษาในทุกระดบัอีกดว้ย  
 หัวใจส าคญัประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2545 คือการเปล่ียนแปลง
กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเตม็ศกัยภาพแห่งตน โดยปรับเปล่ียนกระบวนการ
เรียนรู้แบบเดิมท่ีเนน้ท่องจ า และท าตามโดยมีครูเป็นศูนยก์ลาง มาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเอาชีวิตจริงของผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง เป็นการเรียนรู้จากปฏิบติัจริง 
เน้นการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้ เพื่อน ามาใชเ้พื่อป้องกนัและการแกปั้ญหาทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (นภเนตร ธรรมบวร, 2544:1) 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี2 พุทธศกัราช 

2545 ไดก้ าหนดแนวการจดัการศึกษาตามหมวด 1 มาตรา 6 ไวว้่า “การจดัการศึกษาตอ้ง

เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี

ความสุข” และ หมวด 4 มาตรา 22 บญัญติัวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคน

มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการ

จดัการการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” 

และการพฒันาคุณภาพของคนนั้น เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 15) ไดใ้ห้แนวความคิดไวว้่า

การจดัการศึกษาตอ้งเร่ิมตั้งแต่ช่วง 5 ปีแรกของชีวิต ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

นบัวา่เป็นช่วงส าคญัของการวางรากฐานท่ีดีของชีวิต เน่ืองจากเด็กปฐมวยัซ่ึงมีอายุต  ่ากว่า 

3-5 ปี นับเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศเป็นวยัท่ีร่างกายและ

สมองของเด็กก าลงัเจริญเติบโตเป็นวยัท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดดี้ท่ีสุดพฒันาการดา้นต่างๆ

เจริญอยา่งรวดเร็ว 

 การท่ีจะพฒันาเด็กปฐมวยัให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองนั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัการ

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ (Developmentally appropriate practice) การจัด

สภาพแวดลอ้มและจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ 

และความแตกต่างของเด็กรายบุคคล การปฏิบติัท่ีเหมาะสมกับพฒันาการ จึงเป็นส่ิงท่ี

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้กครองควรค านึงถึง และศึกษาให้เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื่อท่ีจะ

ไดจ้ดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฒันาการ และมีความหมายต่อตวัเด็ก และเป็นส่ิงท่ีเด็ก

ควรไดรั้บจากการศึกษาระดบัปฐมวยั 

 จากสภาพปัญหาของงวิกฤตการในพฒันาการเด็กปฐมวยั ดังท่ีได้กล่าวมาท่ี

โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั ท าให้ผูว้ิจยั

มีความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจของผูป้กครอง เก่ียวกบัหลกัพฒันาการ และ

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั และคุณค่าความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูป้กครอง เพื่อท่ีจะหาดุลย

ภาพระหว่างความอยู่รอด และความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนอนุบาล ในยุคของการ

แข่งขันท่ีรุนแรงกับการจัดการศึกษาท่ีปฏิบติัตามหลักพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีถูกต้อง 
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เพื่อให้เด็กมีพฒันาการท่ีสมบูรณ์ในทุกๆดา้นสมวยั และเต็มตามศกัยภาพ ประเด็นส าคญั

ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คน้หาว่าผูป้กครองท่ีส่งลูกเขา้เรียนในโรงเรียนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพฒันาเด็กปฐมวยัมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการดูแลพฒันาการเด็กปฐมวยั และโรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีในการเผยแพร่

ให้ความรู้ผูป้กครองควบคู่ไปกบัการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักพฒันาการเด็ก

ปฐมวยั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนกัเรียน และผูป้กครอง 

 ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัจะน ามาพฒันาเป็นกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative online social 

cooperation strategy management ) เพื่อสร้างคุณค่า (Value creation) แก่ผูป้กครองบน

พื้นฐานของหลกัพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีถูกตอ้ง เพื่อสร้างทศันคติในการเรียนรู้ท่ีดีให้แก่

เด็ก และเป็นการวางรากฐานทางการศึกษาท่ีมั่นคงให้กับอนาคตของชาติ ผู ้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนระดบัอนุบาล จะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินงานของโรงเรียน ใน

บริบทของการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคเทคโนโลยีคล่ืนลูกใหม่ ในการสร้าง

คุณค่าทางการศึกษาท่ีแทจ้ริง (Value creation in Education)  และต่อเน่ืองเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการพฒันาสถานศึกษาให้ย ัง่ยืน (Sustainable development) อีกทางหน่ึง การ

บริหารสถานศึกษาโดยยดึหลกัการบริหารการตลาดเชิงสร้างสรรค ์มีความส าคญัมากในยุค

ปัจจุบนัท่ีผูป้กครองมีความสลบัซับซ้อน และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะตอ้ง

ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงนั้น ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนขาดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง

ของคุณค่าความตอ้งการของผูป้กครองแลว้ จะส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบติัตาม

กลยุทธ์จะท าให้ไม่สามารถพฒันาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ดงันั้นในฐานะผูบ้ริหาร

โรงเรียนซ่ึงเป็นองค์กรทางการศึกษา จึงตอ้งมีการศึกษาในเร่ืองของกลยุทธ์การบริหาร

การตลาดเชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะแสวงหากลยุทธ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทและสภาพความต้องการของผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุดมาใช้ในการพฒันา
ประสิทธิผลในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัองคก์ร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์
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การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาส าหรับโรงเรียน
เอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยงานวิจยัฉบบัน้ีมีลักษณะเป็นสห-
วทิยาการ (Multidiscipline) ดว้ยการน าเอาทฤษฎีพฒันาการเด็กปฐมวยัมาใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การก าหนดกลยทุธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษา
บูรณาการกบัการบริหารโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล ผลการวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นขอ้มูลส่วน
หน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโรงเรียน และใช้เป็นแนวทางให้กบัสถานศึกษาในการ
สร้างคุณค่าความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชนต่อโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล อนัจะ
น าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เป็นท่ียอมรับต่อสาธารณชนทัว่ไป 
โดยก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive advantage) ท่ีจะส่งผลดีต่อ
ความเจริญเติบโตและความมั่นคงของโรงเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม
ออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์น

การศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ใน

การศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวิธีด าเนินการ

วจิยัประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาปฐมวยั การตลาด/การบริหารการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และการพฒันากลยุทธ์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือ 

ทางสั งคมออนไลน์ เ ชิ งส ร้ างสรรค์ของโรง เ รี ยนเอกชนระดั บอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ในการศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ฉบบัร่าง) 

 ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การ

บริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชน

ระดบัอนุบาลโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 ขั้นตอนท่ี 6 ปรับปรุงและน าเสนอสกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร (ฉบบัสมบูรณ์) 

 

ผลการวจัิย 

 จากการส ารวจการใชเ้วบ็ไซต ์(Website) และโซเซียลมีเดีย (Social Media) ในการ

ส่ือสารให้ความรู้ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 245 

โรงเรียน ในเบ้ืองตน้พบวา่ (ภาพท่ี 1 ) โรงเรียนท่ีมีเวบ็ไซต ์มีจ  านวนทั้งส้ิน 107 โรงเรียน 

(ร้อยละ 43.7) โรงเรียนท่ีมีเฟสบุ๊ค (Facebook) จ านวน 42 โรงเรียน (ร้อยละ 17.1) และ 

โรงเรียนท่ีมีทวติเตอร์ (Twitter) มีเพียง 1 โรงเรียน (ร้อยละ 0.4) 

 จากการส ารวจการจดัล าดับการให้ขอ้มูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนเอกชนระดับ

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 245 โรงเรียน ในเบ้ืองต้นพบว่า (ภาพท่ี 1 ) 

โรงเรียนท่ีมีเว็บไซต์มีจ  านวนทั้งสิน 107 โรงเรียน (ร้อยละ 43.7)โรงเรียนท่ีมีเฟสบุ๊ค 
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ภาพที ่1  ร้อยละของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชเ้วบไซต ์
เฟสบุค๊ และทวติเตอร์ 

(Facebook)จ านวน 42 โรงเรียน (ร้องละ 17.1) และโรงเรียนท่ีมี ทวติเตอร์ (Twitter)  มีเพียง 

1 โรงเรียน (ร้อยละ 0.4) 

 จากการส ารวจการจดัล าดับการให้ขอ้มูลในเว็บไซต์ของโรงเรียนเอกชนระดับ

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า (ภาพท่ี2) โรงเรียนให้ความส าคญัในด้านการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนมากท่ีสุด (ร้อยละ93.5)รองลงมาคือภาพกิจกรรมของโรงเรียน(ร้อย

ละ75.7)หลกัสูตรและการสอน(ร้อยละ72.9)แนะน าผูบ้ริหาร(ร้อยละ59.8)นโยบายของ

โรงเรียน(ร้อยละ42.1)ส่ือการเรียนการสอน (ร้อยละ39.3)อาคารสถานท่ี(ร้อยละ25.2)

กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร (ร้อยละ25.2)เวบ็บอร์ดของโรงเรียน(ร้อยละ16.8)มีลิงค์เขา้

เฟสบุค๊(ร้อยละ13.1) โครงสร้างการบริหารงาน(ร้อยละ5.6)ในดา้นพฒันาการเด็ก โรงเรียน

ให้ความส าคญัดา้นสติปัญญามากท่ีสุด (ร้อยละ5.6)ดา้นร่างกาย(ร้อยละ3.7)ด้านอารมณ์

(3.7)และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสังคม (ร้อยละ2.8)  
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ภาพที ่2  ร้อยละของการจดัล าดบัการใหข้อ้มูลในเวบไซตข์องโรงเรียนเอกชนระดบั
อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

จากผลการวิจัยในเบ้ืองต้นจะเห็นได้ว่า โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองจ านวนต ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของโรงเรียนทั้งหมด ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัช่องทางออนไลน์ท่ีโรงเรียนสามารถใช้

เป็นการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์กบัผูป้กครองปัจจุบนั กลุ่มเป้าหมายและชุมชนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด ส่วนโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลท่ีใช้

โซเชียลมีเดียผ่านเฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ในการส่ือสารถือว่าต ่ามาก คือ ร้อยละ 17.1 และ

ร้อย 0.4 ซ่ึงแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนยงัไม่เขา้ใจของการใชป้ระโยชน์

จากโซเชียลมีเดียไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพให้เกิดความร่วมมือระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียน

ในการขบัเคล่ือนการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีคล่ืนลูกใหม่ ทุกวนัน้ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี

อาศยัช่องทางผ่านโซเชียบมีเดียมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลมากข้ึน

เพราะทุกวนัน้ีผูป้กครองและบุคคลต่างๆไดท้  าโซเชียบมีเดียมาใชแ้สดงความคิดเห็นมาก

ข้ึนผูป้กครองก็สามารถโนม้นา้วความคิดและความรู้สึกของผูป้กครองท่านอ่ืนให้คลอ้ยตาม

ไดด้ว้ยการเล่าหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั โฆษณา หรือ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีโรงเรียนลงทุนสร้างข้ึนเพื่อเชิญชวนให้ผูป้กครองเช่ือจึงมีบทบาทลด

นอ้ยลงเร่ือยๆ นอกจากน้ีผูป้กครองยุคใหม่ยงัสนใจกิจกรรมอย่างอ่ืนดว้ย เช่น ใช้เวลาอยู่

หน้าคอมพิวเตอร์มากข้ึน ดูโฆษณาน้อยลง ท าให้โซเชียบมีเดียนับวนัก็ยิ่งมีบทบาทใน
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ชีวิตประจ าวนัมากข้ึน และจะเป็นรูปแบบของการส่ือสารการตลาดในอนาคต เพราะเป็น

ส่ือท่ีใชต้น้ทุนต ่า และไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง (Kotler,2010:5) 

 ผลจากการวิจยัการจดัล าดบัการใช้เวบ็ไซต์ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลใน

เขต กรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้ห็นวา่ โรงเรียนต่างก็ให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ 

และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆในเว็บไซต์ของโรงเรียนทั้งในด้านการให้ข้อมูลในด้าน

นโยบายของโรงเรียน หลกัสูตรและการสอน ส่ือการเรียนการสอนอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ส่วนในด้านการให้ความรู้แกผูป้กครองหรือชุมชนในด้าน

พฒันาการเด็กปฐมวยัถือว่าอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก เช่น ดา้นสติปัญญา (ร้อยละ5.61)ร่างกาย 

(ร้อยละ3.74) อารมณ์ (ร้อยละ3.74) และสังคม(ร้อยละ2.8) ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่าทาง

โรงเรียนไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในการใชช่้องทางออนไลน์ในการให้ความรู้กบัผูป้กครองใน

หลกัพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีถูกตอ้ง ท าให้ผูป้กครองขาดความเขา้ใจถึงบทบาทของตนใน

การส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งถูกวธีิ ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้และพฒันาการของเด็กปฐมวยั

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั มณัฑนา เทศวิศาล (2532:110)ท่ีกล่าวว่า พ่อแม่

ผูป้กครองยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็กไม่ทราบวิธีการส่งเสริม

พฒันาการให้กบัเด็ก ไม่ทราบบทบาทตนท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมเพียงพอ 

ดงันั้นการท่ีเด็กจะไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้ง ตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบั

ผูป้กครองในการช่วยใหผู้ป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจในตวัเด็กอยา่งถูกตอ้งเพราะถึงแมว้า่

เด็กจะเขา้สู่โรงเรียนแลว้ก็ตามพ่อแม่ก็ยงัเป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดเพราะการอบรมเล้ียงดู

เด็กวิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสม สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีตลอดจนการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาดา้นต่างๆเตม็ความสามารถ 
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การวเิคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในสมุดบันทกึ 14 เร่ือง 
ทีจั่ดท าในปีงบประมาณ 2554 

 
พจนี เทยีมศักดิ์ 

บทคัดย่อ 
                       งานวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานวจิยั เร่ือง การบูรณาการความรู้กบัความ
เข้มแข็งในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน :กรณีศึกษาในพื้นท่ี
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี
วตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในสมุดบนัทึก 14 เร่ือง ซ่ึง
งานวจิยัน้ีอยูใ่นขั้นท่ีสาม คือการน าสมุดบนัทึกไปใช ้แลว้ท าการประเมินผลโดยใชแ้บบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลงั เป็นค าถามจากสมุดบนัทึก มีจ านวน 140 ขอ้ 
เม่ือผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ด้วยแบบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ฉบบัเดิมพบว่า 
ขอ้สอบท่ีท าการทดสอบก่อน (Pretest) มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.9939 และมี
ดชันีท่ีบ่งช้ีวา่ขอ้สอบทั้งฉบบัมีความน่าเช่ือถือร้อยละ 99 คือสามารถจะวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดั
ไดแ้ม่นย  าถึงร้อยละ 99 ท าให้ทราบว่าขอ้สอบแต่ละขอ้เป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ สามารถ
น าไปวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเท่ียงตรงเช่ือถือได ้
Keyword: analysis, achievement of learning score, notebook 
 
บทน า 
                  การด าเนินงานวิจยัในแต่ละปี ในรอบ 8 ปี ท่ีผ่านมาไดจ้ดัท าตามขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นแรก ท าการศึกษา   องค์ความรู้จากชุมชนโดยศึกษาขอ้มูลจากทฤษฎี คน้ควา้จากต ารา 
จากเอกสาร จากงานวิจยั สอบถามจากท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชด าริ จากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี (Stakeholders) โดยส ารวจขอ้มูลพื้นฐานจากชุมชนท่ีจะท าการศึกษา โดย
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ท าการอบรมผูช่้วยวิจยั ท าการอบรมเชิงปฏิบติัการ จดัท าแนว
ค าถาม น าไปทดลองนอกพื้นท่ี จากนั้นน ามาแกไ้ขขอ้บกพร่อง เขา้สู่พื้นท่ีท่ีศึกษา โดยการ
ประสานงานจากผูช่้วยวิจยัเพื่อให้คนชุมชนได้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเขา้ไปเก็บ
ขอ้มูล เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยการเลือกเชิงทฤษฎี และฝังตวัในชุมชน ท าการสัมภาษณ์
แนวลึกและสร้างมโนทศัน์ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างในรูปของขอ้ความ โดย
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จดัหมวดหมู่มโนทศัน์ เพื่อหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง ท าการก าหนดรหัสหมาย (Code) 
แยกหมวดหมู่ (Code Mapping) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละมโน
ทศัน์ หามโนทัศน์หลักและมโนทศัน์ย่อย ท าการหาข้อมูลท่ีมีความแตกต่างไปจาก
คุณสมบติัของกลุ่มมโนทศัน์ท่ีพบ ท าการตรวจสอบแบบสามเส้า จนไม่สามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีแตกต่างไดอี้กต่อไป (Verify) หรือเรียกว่าขอ้มูลอ่ิมตวั แล้วจึงน ามาเขียนเป็น
ขอ้สรุปเชิงทฤษฎีได้ขอ้มูลในภาพรวม ท าการประมวลผล เพื่อให้ได้มโนทัศน์ขององค์
ความรู้ท่ีส าคญัจากมากไปนอ้ย (นภาภรณ์ หะวานนท์.  2543; นวลจิตต ์เชาวกี์รติพงศ์.  
2545) และเป็นท่ีตอ้งการของชุมชน ครู นกัเรียน ผูป้กครอง โรงเรียน แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 และ 11 และยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 7 และ 8 
รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ของรัฐบาล ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลรวบยอด 
จนไดเ้ป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical generalization) ในเร่ืองต่างๆ ขั้นที่สอง การสร้าง
สมุดบันทึกขึน้จากองคค์วามรู้ มาจดัท าเป็นรูปเล่ม โดยศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม น าไปทดลอง
ใช้ เพื่อดูความเขา้ใจ การใช้ภาษา และภาพวาด โดยเลือกองค์ความรู้ท่ีสามารถแกปั้ญหา
เร่งด่วนหรือส่ิงท่ีควรไดรั้บการเรียนรู้ในอนัดบัตน้ ๆ ก่อน น าไปพฒันาข้ึนเป็นรูปเล่ม วาด
ภาพประกอบแล้วน าไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือปราชญ์ในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น าขอ้มูลองค์ความรู้ท่ีไดม้ารังสรรคใ์หม่ ท าการจดัพิมพ ์แลว้
น าไปใช้จริงในพื้นท่ี ขั้นที่สาม การน าไปใช้ การประเมินผลการใช้การวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้และการหาค่าความพงึพอใจต่อสมุดบันทึกในแต่ละปี (บุญเชิด ภิญโญอนนัต
พงษ.์ 2544;  ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์. 2542;  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.  2552; ลว้น สายยศ และองัคณา 
สายยศ. 2543;  สมหวงั พิธิยานุวฒัน์. 2540) เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ในพื้นท่ี
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในจงัหวดั
นครนายกและฉะเชิงเทรา เพราะหลงัจากพิมพเ์สร็จแลว้ ออกแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ ท าการทดสอบก่อน ค านวณหาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนกของตวัลวง (r) 
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ หาค่าความเท่ียงและความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบบั น าไปให้เด็กไดเ้รียนรู้ (Learning process) (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์.  2552; 
นวลจิตต ์เชาวกี์รติพงศ.์ 2545; ไสว ฟักขาว.  2542) จากนั้นท าการประเมินหลงัเรียนรู้ 
                     เน่ืองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงให้
ความส าคญัในเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นได้จากท่ีได้ทรงน าแนวพระราชด าริมา
จดัท าเป็นสมุดพระราชทาน ตั้งแต่วาดภาพประกอบเน้ือหา ในเร่ืองสุขภาพ ตั้งแต่ พ.ศ.
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๒๕๓๖รวมถึงยงัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลายเขา้มาเป็นองคป์ระกอบในการวิจยั (core 
and functional dimension) โดยมีทิศทางการวิจยั  (research direction) หรือแนวทางการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนและทุกองค์กรของชุมชนให้เขา้มามีส่วน
ร่วม โดยยดึแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  (คมกฤช จนัทร์ขจร.  
2551: อมัพร พงษก์งัสนานนัท.์  2551) เป็นหลกั เม่ือไดด้ าเนินการไปไดร้ะยะเวลาหน่ึง จึง
ใชก้ารประเมินผลเป็นเคร่ืองมือใชติ้ดตามโครงการวา่ควรปรับปรุงแกไ้ขอะไร อยา่งไร เพื่อ
จะได้พฒันารูปแบบให้ดียิ่งข้ึนต่อไปวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
ขอ้สอบเป็นรายขอ้ เพื่อพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อมีระดับความยากหรือค่าความง่าย 
(Difficulty index or Easiness) และค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (Discriminate index) 
เพียงใด รวมทั้งพิจารณาถึงประสิทธิภาพของตวัลวงในขอ้เลือกตอบของขอ้สอบขอ้นั้น ๆ 
ดว้ย ผลการวิเคราะห์จะท าให้ทราบวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
ขอ้สอบท่ีมีคุณภาพจะสามารถน าไปวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเท่ียงตรงและเช่ือมัน่ได ้
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูโ่รงเรียนในโครงการตามพระราชด าริจงัหวดั
นครนายกและจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท าการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนการทดลอง 
Pretest ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2554 แจกสมุดบนัทึกท่ีมีเน้ือหาจากองคค์วามรู้ท่ีจดัพิมพใ์น
ปีงบประมาณ 2554 จ านวน 14 เร่ือง ให้น าไปศึกษาขอ้มูลเพื่อ เวน้ระยะเวลา 3 เดือน แลว้
ท าการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบหลงัการทดลอง Posttest ในวนัท่ี 
25 กรกฎาคม 2554 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ ผูว้จิยัใชส้มุดบนัทึกอนัเป็นองคค์วามรู้จากโครงการวจิยับูรณา 
การฯ โดยท าการออกแบบวดัผลสัมฤทธ์ิจากสมุดบนัทึกท่ีจดัท าในปี 2554 ดงัน้ี DP

U



 

914 

 

 

 
 
 

3. ขั้นแรก การจดัท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดว้ยแบบทดสอบก่อน 
การทดลอง Pretest โดยตั้งค  าถามจากสมุดบนัทึกเร่ืองต่าง ๆ ท าการหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นค าถามท่ีตั้งจากสมุด
บนัทึก 2554 มีจ  านวนทั้งส้ิน 140 ขอ้ เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีไดท้ั้ง
จากการทดสอบก่อนและการทดสอบหลงั พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ขอ้สอบฉบบัดงักล่าวมีความสามารถในการวดัส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัไดแ้ม่นย  าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 98 
 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
       ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้กบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครนายกและ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวนทั้งส้ิน 720 คน เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าทางสถิติ ดงัน้ี 
          4.1 การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น/ ดัชนีที่บ่งช้ีว่าข้อสอบทั้งฉบับมีความ
น่าเช่ือถือ ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ทั้งก่อนและหลงักบัขอ้สอบฉบบัเดิมพบวา่ ขอ้สอบท่ีท า
การทดสอบก่อนมีค่าความเช่ือมัน่  (Reliability) เท่ากบั 0.9939 หมายความวา่ ขอ้สอบฉบบั
น้ี ซ่ึงมีจ  านวนขอ้ทั้งส้ิน 140 ขอ้ มีดชันีท่ีบ่งช้ีวา่ขอ้สอบทั้งฉบบัมีความน่าเช่ือถือร้อยละ 99 
นั่นคือสามารถจะวดัส่ิงท่ีต้องการวดัได้แม่นย  าถึงร้อยละ 99 ส าหรับข้อสอบท่ีท าการ
ทดสอบหลงัมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.98 หมายความว่า ขอ้สอบฉบบัน้ีซ่ึงมีจ านวนขอ้
ทั้งส้ิน 140 ขอ้ มีดชันีท่ีบ่งช้ีวา่ขอ้สอบทั้งฉบบัมีความน่าเช่ือถือร้อยละ 98 นัน่คือสามารถ
จะวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัได้แม่นย  าถึงร้อยละ 98 อย่างไรก็ตามเม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าท่ีได้ทั้งจากการทดสอบก่อนและการทดสอบภายหลงั พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ขอ้สอบฉบบัดงักล่าวมี
ความสามารถในการวดัส่ิงท่ีตอ้งการวดัไดแ้ม่นย  าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 98 
 
          4.2. การวเิคราะห์ค่าความยากง่าย 

ระดับความยากง่าย (p) หมายถึง สัดส่วนของจ านวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบไดถู้กตอ้งต่อ
จ านวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบทั้งหมด หรือหมายถึงจ านวนร้อยละของผูต้อบขอ้สอบนั้นๆ ถูก ซ่ึง
ใชเ้กณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่าย (p) ของขอ้สอบ (ลว้น สายยศ และองัคณา 
สายยศ, 2543: 185) 
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ดัชนีความยากง่าย/ ค่าความยากง่ายของข้อสอบ 
(p) 

ความหมาย 

0.81  -  1.00 ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

0.60  -  0.80 ค่อนขา้งง่าย (ดี) 

0.40  -  0.59 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 

0.20  -  0.39 ค่อนขา้งยาก (ดี) 

0  -  0.19 ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง) 

 
            โดยรายละเอียดเก่ียวกบัผลการวเิคราะห์รายขอ้ปรากฏ ดงัตวัอยา่งตารางท่ี 1 และ 2 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้เร่ืองสิละ และปันจกัสีลตั 

สิละและ 

ปัจจกัสีลตั 
pretest posttest 

ค่าp 
(ก่อน) 

ค่าp 
(หลงั) 

ค่าสถิติที การแปลผล 

ขอ้ 101 276 154 0.383 0.214 0.639 ค่อนขา้งยาก (ดี) 

ขอ้ 102 227 161 0.315 0.224   ค่อนขา้งยาก (ดี) 

ขอ้ 103 218 294 0.303 0.408   ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 

ขอ้ 104 223 231 0.310 0.321   ค่อนขา้งยาก (ดี) 

ขอ้ 105 151 392 0.210 0.544   ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 

ขอ้ 106 187 215 0.260 0.299   ค่อนขา้งยาก (ดี) 

ขอ้ 107 159 107 0.221 0.149   ค่อนขา้งง่าย (ดี) 

ขอ้ 108 171 183 0.238 0.254   ค่อนขา้งยาก (ดี) 

ขอ้ 109 161 170 0.224 0.236   ค่อนขา้งยาก (ดี) 

ขอ้ 110 158 173 0.219 0.240   ค่อนขา้งยาก (ดี ) 

ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบเร่ือง สิละและปันจกัสีลตั พบวา่ส่วนใหญ่มี    
ค่าความยากง่ายค่อนขา้งยาก (ดี) และยากพอเหมาะ (ดีมาก) เหมาะกบัการน าไปใชทุ้กขอ้ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้เร่ืองเตยปาหนนั 

เตยปาหนนั pretest posttest 
ค่าp 
(ก่อน) 

ค่าp 
(หลงั) 

ค่าสถิติ
ที 

การแปลผล 

ขอ้ 111 242 132 0.336 0.183 0.253 ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 112 142 192 0.197 0.267   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 113 211 189 0.293 0.263   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 114 270 195 0.375 0.271   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 115 169 189 0.235 0.263   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 116 191 185 0.265 0.257   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 117 158 126 0.219 0.175   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 118 226 281 0.314 0.390   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 119 259 263 0.360 0.365   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ขอ้ 120 347 223 0.482 0.310   ค่อนขา้งยาก ( ดี ) 

ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบเร่ือง เตยปาหนนั พบวา่ ทุกขอ้ค าถามมีค่า
ความยากง่ายค่อนขา้งยาก (ดี) เหมาะกบัการน าไปใชทุ้กขอ้ 
 
          4.3  การวเิคราะห์อ านาจจ าแนกหรือดัชนีความไว (Sensitivity Index : Si) 

อ านาจจ าแนกหรือดัชนีความไว (Sensitivity Index: Si) หมายถึง ผลต่าง
ระหวา่งสัดส่วนของผูท่ี้ตอบถูกหลงัเรียน กบัสัดส่วนผูท่ี้ตอบถูกก่อนเรียน 

Si มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ค่า Si ควรมีค่าเป็นบวก ยิ่งเขา้ใกล ้1 ยิ่งมีความไว ซ่ึง
แสดงวา่ขอ้สอบขอ้นั้นสามารถจ าแนกผูร้อบรู้จากผูไ้ม่รอบรู้ไดดี้และสามารถจ าแนกการ
สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อ านาจจ าแนกหรือดชันีความไวของขอ้สอบ (Si) ควรมีค่า > 0 

ลักษณะข้อสอบอิงเกณฑ์ที่สามารถจ าแนกการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรมีค่า Si ตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2552: หนา้ 145) ผลการวเิคราะห์ปรากฏ  
ดงัตารางท่ี 3 
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                  ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์ดชันีความไวของขอ้สอบบางส่วน 

ผา้ทอเกาะยอ pretest posttest 
ผลต่า
ง 

ดชันีความไวของ
ขอ้สอบ 

ขอ้ 2 451 441 -10 ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขอ้ 3 366 365 -1 ไม่มีประสิทธิภาพ 

ผา้ทอนาหม่ีนศรี pretest posttest 
ผลต่า
ง 

ดชันีความไวของ
ขอ้สอบ 

ขอ้ 12 507 452 -55 ไม่มีประสิทธิภาพ 

ผา้ทอบา้นโคก
หมอ้ 

pretest posttest 
ผลต่า
ง 

ดชันีความไวของ
ขอ้สอบ 

ขอ้ 38 197 182 -15 ไม่มีประสิทธิภาพ 

อุบติัภยั pretest posttest 
ผลต่า
ง 

ดชันีความไวของ
ขอ้สอบ 

ขอ้ 62 203 200 -3 ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขอ้ 65 337 268 -69 ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขอ้ 67 216 170 -46 ไม่มีประสิทธิภาพ 

ค าราชาศพัท ์ pretest posttest 
ผลต่า
ง 

ดชันีความไวของ
ขอ้สอบ 

ขอ้ 92 331 325 -6 ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขอ้ 93 294 289 -5 ไม่มีประสิทธิภาพ 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ขอ้สอบเร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพทั้งเร่ืองไดแ้ก่ ผา้ทอบา้นหม่ี จงัหวดั
ลพบุรีและปริศนาค าทายอะไรเอ่ย ส่วนในเร่ืองอ่ืนๆ มีอยา่งนอ้ย 1/10 ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ ไม่สามารถจ าแนกผูร้อบรู้ออกจากผูไ้ม่รอบรู้ได้ ซ่ึงขอ้สอบเร่ืองท่ีมีอตัราส่วน
ความไม่มีประสิทธิภาพต่อความมีประสิทธิภาพมาก 5/10 ขอ้ ข้ึนไป ไดแ้ก่ ขอ้สอบเร่ือง
การแต่งกายไทย ท่ีมีจ  านวนขอ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 7/10 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 41-42-45-46-47-
49-50 รองลงมาคือ ขอ้สอบเร่ืองเตยปาหนนั ท่ีมีจ  านวนขอ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 6/10 ขอ้ 
ได้แก่ ขอ้ท่ี 111-113-14-116-117-120 ขอ้สอบเร่ืองศิลปะประดิษฐ์ และขอ้สอบเร่ืองจิต
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อาสา และจิตสาธารณะ มีจ านวนขอ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 5/10 ขอ้ ขอ้สอบเร่ืองดอกไมใ้น
ประเทศไทยและขอ้สอบเร่ืองตุงลา้นนามีจ านวนขอ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 4/1 
ผลการวจัิย 
                  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบเร่ือง ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
พบวา่ ใน 10 ขอ้ มีขอ้สอบท่ีควรตดัทิ้ง 1 ขอ้คือ ขอ้ท่ี 1 เน่ืองจากเป็นขอ้ท่ีง่ายมาก อยา่งไรก็
ตามมีขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่ายท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาให้ดียิ่งข้ึนอีก ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 
8 และขอ้ท่ี 10 ส่วนขอ้สอบท่ีมีความยากท่ีเหมาะสมต่อผูเ้รียน ได้แก่ ขอ้ท่ี 3-4-5-6-9 
ตามล าดบั) เร่ือง ผ้าทอหมื่นศรี จังหวัดตรัง พบวา่ มี 2 ใน 10 ขอ้ท่ีค่อนขา้งง่าย แต่ยงั
สามารถน ามาใชไ้ดคื้อ ขอ้ท่ี 12 และ ขอ้ท่ี 17 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้ท่ี 17 ทั้งน้ีอาจเป็นผล
เน่ืองมาจากลกัษณะการใช้ภาษาในข้อค าถามท่ีท าให้สามารถพิจารณาค าตอบได้อย่าง
ชดัเจน เร่ือง ผ้าทอบ้านหมี่ จังหวดัลพบุรี พบวา่ มี 2 ใน 10 ขอ้ท่ีค่อนขา้งง่าย แต่ยงัสามารถ
น ามาใชไ้ดคื้อ ขอ้ท่ี 23 และ ขอ้ท่ี 30 เร่ือง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี เร่ือง การ
แต่งกายไทย พบวา่ มี 2 ใน 10 ขอ้ท่ีค่อนขา้งง่าย แต่ยงัสามารถน ามาใชไ้ดคื้อ ขอ้ท่ี 46  
และ ขอ้ท่ี 50 เร่ือง ตุงล้านนา พบวา่ มี 2 ใน 10 ขอ้ท่ีค่อนขา้งยากมาก (ควรปรับปรุงหรือ
ตดัทิ้ง) แต่ยงัสามารถน ามาใชไ้ดคื้อ ขอ้ท่ี 52 และ ขอ้ท่ี 59 เร่ือง การป้องกันและการปฏิบัติ
ตัวเมื่อมีอุบัติภัย พบว่า ทุกขอ้มีค่าความยากง่ายท่ีดีและดีมาก (มีความยากพอเหมาะและ
ค่อนขา้งยาก) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 63  
ขอ้ท่ี 69 และขอ้ท่ี 70 เร่ือง ศิลปะประดิษฐ์ พบวา่ มีขอ้ท่ีค่อนขา้งง่าย 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 71 และ
มี 3 ขอ้ท่ียากพอเหมาะ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 78-79-80 ส่วนขอ้ท่ีเหลือมค่าความยากง่ายในระดบั
ค่อนขา้งยาก (ดี) เร่ือง ปริศนาค าทายอะไรเอ่ย พบวา่ มีขอ้ท่ียากมากหน่ึงขอ้คือ ขอ้ท่ี 81 
ส่วนขอ้ 82 เป็นขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายค่อนขา้งง่าย ซ่ึงอาจตอ้งพิจารณาปรับปรุงขอ้น้ี ส่วน
ขอ้อ่ืนๆ มีระดบัค่าความยากง่ายในระดบัดี ถึงดีมาก เหมาะสมกบัการน าไปใช้ เร่ือง ค า
ราชาศัพท์ พบวา่ มีขอ้ท่ียากมากหน่ึงขอ้คือ ขอ้ท่ี 95 ส่วนขอ้ 91 เป็นขอ้ท่ีมีค่าความยากง่าย
ค่อนขา้งง่าย ซ่ึงอาจตอ้งพิจารณาปรับปรุงขอ้น้ี ส่วนขอ้อ่ืนๆ มีระดบัค่าความยากง่ายใน
ระดบัดี ถึงดีมาก เหมาะสมกบัการน าไปใช ้เร่ือง สิละ และปันจักสีลัต พบวา่ ส่วนใหญ่ขอ้
ค าถามมีค่าความยากง่ายค่อนขา้งยาก (ดี) และยากพอเหมาะ (ดีมาก) เหมาะกบัการน าไปใช้
ทุกขอ้ ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบเร่ือง เตยปาหนัน พบวา่ ทุกขอ้ค าถามมี
ค่าความยากง่ายค่อนขา้งยาก (ดี) เหมาะกบัการน าไปใช้ทุกขอ้ เร่ือง จิตอาสา และจิต
สาธารณะ พบวา่ ส่วนใหญ่ขอ้ค าถามมีค่าความยากง่ายค่อนขา้งยาก (ดี) และยากพอเหมาะ 
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(ดีมาก) เหมาะกบัการน าไปใชทุ้กขอ้ เร่ือง ดอกไม้ในประเทศไทย พบว่า มี 2 ขอ้ท่ีควร
ปรับปรุงค่าความยากง่ายหรือตดัทิ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 134 และขอ้ท่ี 140 
                   ส่วนผลการวิเคราะห์ดัชนีความไวของข้อสอบ พบว่า ข้อสอบเร่ืองท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้งเร่ืองไดแ้ก่ ผา้ทอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรีและปริศนาค าทายอะไรเอ่ย ส่วน
ในเร่ืองอ่ืนๆ มีอยา่งนอ้ย 1/10 ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ไม่สามารถจ าแนกผูร้อบรู้ออก
จากผู ้ไม่รอบรู้ได้ ซ่ึงข้อสอบเร่ืองท่ีมีอัตราส่วนความไม่มีประสิทธิภาพต่อความมี
ประสิทธิภาพมาก 5/10 ขอ้ ข้ึนไป ไดแ้ก่ ขอ้สอบเร่ืองการแต่งกายไทย ท่ีมีจ  านวนขอ้ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ 7/10 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 41-42-45-46-47-49-50 รองลงมาคือ ขอ้สอบเร่ืองเตย
ปาหนนั ท่ีมีจ  านวนขอ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 6/10 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 111-113-114-116-117-120 
ขอ้สอบเร่ืองศิลปะประดิษฐ ์และขอ้สอบเร่ืองจิตอาสา และจิตสาธารณะ มีจ านวนขอ้ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ 5/10 ขอ้ ขอ้สอบเร่ืองดอกไมใ้นประเทศไทยและขอ้สอบเร่ืองตุงลา้นนามี
จ านวนขอ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 4/1 
 
อภิปรายผล 
              จะเห็นไดว้า่ ผา้ทอบา้นโคกหมอ้ จงัหวดัอุทยัธานี พบวา่ ทุกขอ้มีค่าความยากง่ายท่ี
ดีและดีมาก การป้องกนัและการปฏิบติัตวัเม่ือมีอุบติัภยั พบวา่ ทุกขอ้มีค่าความยากง่ายท่ีดี
และดีมาก มีความยากพอเหมาะและค่อนขา้งยาก สิละและปันจกัสีลตั พบวา่ ส่วนใหญ่ขอ้
ค าถามมีค่าความยากง่ายค่อนขา้งยากและยากพอเหมาะเหมาะกบัการน าไปใช้ทุกขอ้ เตย
ปาหนนั พบวา่ ทุกขอ้ค าถามมีค่าความยากง่ายค่อนขา้งยาก เหมาะกบัการน าไปใชทุ้กขอ้ 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ พบวา่ ส่วนใหญ่ขอ้ค าถามมีค่าความยากง่ายค่อนขา้งยากและยาก
พอเหมาะ เหมาะกบัการน าไปใชทุ้กขอ้ จะเห็นไดว้า่ขอ้ค าถามสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งฉบบั 
              ส่วนผลการวิ เคราะห์ดัชนีความไวของข้อสอบ พบว่า  ข้อสอบเ ร่ืองท่ี มี
ประสิทธิภาพทั้งเร่ือง ไดแ้ก่ ผา้ทอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี และปริศนาค าทาย “อะไรเอ่ย” 
ส่วนในเร่ืองอ่ืน ๆ มีบางขอ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพต่อความมีประสิทธิภาพมาก ซ่ึงเห็นไดจ้าก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ลดลงเม่ือท าขอ้สอบไปได ้40 ขอ้แรก เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบั
เวลากบัจ านวนขอ้สอบ คือโดยเฉล่ียไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง สังเกตไดจ้ากขอ้สอบขอ้แรก ๆ 
แต่ในเม่ือขอ้สอบมีมากถึง 140 ขอ้ ท าใหท้  าขอ้สอบไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผลสัมฤทธ์ิ
ไม่ดีเท่าท่ีควรอนัเป็นผลท่ีแทจ้ริง เพราะยิ่งปล่อยเวลาตรงน้ีขอ้สอบจะคลาดเคล่ือน ซ่ึงโดย
เฉล่ียประมาณ 60 นาที เป็นเวลาท่ีเหมาะสม ขอ้สอบจึงควรได้แบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อให้

DP
U



 

921 

 

นกัเรียนไดมี้ความตั้งใจ สมาธิในการท าขอ้สอบมากข้ึน เพราะจะส่งผลถึงคะแนนซ่ึงเก่ียว
โยงกบัวฒิุภาวะของเด็ก ซ่ึงมีระยะเวลาความสนใจสั้น ๆ พียง 30 นาทีเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
             1. ควรคดัเลือกสมุดบนัทึกท่ีดีมาเป็นแบบอยา่ง เพื่อจะไดดู้รูปแบบในการจดัท าเล่ม
ต่อ ๆ ไป น าสมุดบนัทึกในแต่ละปีมาเปรียบเทียบโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชท้ ั้ง 4 ภาค 
หลากหลายระดบัอายุ 
             2. การพฒันาขั้นต่อไปควรน าสมุดบนัทึกเขา้ไปใช้ในห้องเรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบ การจดัท าสมุดบนัทึกต่อไปควรท าให้เสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งจ  านวนและ
เน้ือหาในแต่ละภาค 
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รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลศิตามมาตรฐานสากลใน

การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
สุรศักดิ์  ศุภเมธีวรกุล 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็น
เลิศ ตามมาตรฐานสากลในปัจจุบนัและสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากลท่ีพึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา ท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา และขอ้มูลสถานะ ส่วนบุคคลของผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) 
ปัจจยัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4) สร้าง
รูปแบบ และวิธีการการพัฒนาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง สู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการหรือ
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ าแนกเป็นโรงเรียน
มธัยมศึกษา 381 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 500 โรงเรียน 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามปัจจยัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่
ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 3) แนวทางการสร้างรูปแบบและวธีิการพฒันาสมรรถนะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  
ค าส าคัญ : สมรรถนะผูน้ า, การบริหารการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
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บทน า 
จากขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัและติดตามผลการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 ท่ีผา่นมา ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับ ท่ี  1 0  เ ก่ี ย วกับ แนวท า งก า รพัฒน าคน ในสั ง ค มไท ย  แล ะ จุ ด เน้น ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชน สู่ศตวรรษท่ี 21จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสมชัดเจน  ทั้ งเป้าหมายของ
หลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ทกัษะกระบวนการนาหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั อีก
ทั้งไดป้รับกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดบั และ
เอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ มีความ
ชดัเจน  ต่อการน าไปปฏิบติั และไดมี้การก าหนดโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีวตัถุประสงค์
ส าคญั  คือ การพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก โดยในระระแรกด าเนินการใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา 381 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 500 
โรงเรียน มุ่งหวงัท่ีจะให้โรงเรียนได้พฒันาต่อยอดคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาผู ้เรียนมุ่งให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิต
สาธารณะ มีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้ พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติ  

 ส าหรับการบริหารจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
สถานศึกษาซ่ึงเป็นองคก์รทางสังคมท่ีตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ท่ีทนัสมยั  รวมทั้ง
กฎระเบียบของการปฏิรูปการศึกษา  ในการบริหารจดัการสมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
สถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีความคล่องตวั  ปรับตวัไดดี้  มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้  และเต็ม
ไปดว้ยการสร้างสรรค์  เพื่อสามารถตอบสนองทางเลือกของผูรั้บบริการทางการศึกษาท่ีมี
ความเป็นตวัของตนเองมากข้ึน ผูน้ าในองคก์รจะมีความเป็นวิชาชีพ  ท างานในบรรยากาศท่ี
ร่วมกนัเป็นทีมงาน  มีการสร้างวิสัยทศัน์และเจคติ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่า  การใช้
สมรรถนะดา้นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นคุณภาพ  
นบัวนัจะเพิ่มความส าคญัยิง่ข้ึน เพราะเป็นทิศทางของการพิจารณาด าเนินการท่ีตอ้งส่ือสาร
ให้ชดัเจนว่า  จะน าองค์กรมุ่งหน้าไปทิศทางใด เพื่อว่าบุคลากรจะสามารถด าเนินงานใน
ทิศทางนั้น ตามวิสัยทศัน์  และคุณค่าขององค์กรได้ นับเป็นส่ิงท่ีทา้ทายของผูน้ าองค์กร 
โดยเฉพาะผูน้ าท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะวางแผน ปรับโครงสร้าง  น าการเปล่ียนแปลง 
และก ากบัติดตามการด าเนินการของสถานศึกษา  เพื่อให้บงัเกิดผลลพัธ์สูงสุด  ให้มีความ
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ไดเ้ปรียบท่ีมัง่คงต่อการแข่งขนัในกระแสของโลกาภิวตัน์ต่อไป  (พิมพนัธ์  เดชะคุปต.์ 2548 
: 272) 

 ดังนั้ น การจะบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานไปสู่ความ เ ป็น เลิศตาม
มาตรฐานสากล  จึงถือเป็นเร่ืองจ าเป็น ผู ้วิจ ัยจึงสนใจท่ีจะสร้างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปสู่การ
ยกระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหส้ามารถกา้วสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ไดต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่ อ ศึกษาสมรรถนะผู ้น าการ เป ล่ียนแปลง สู่ความ เ ป็น เ ลิศตาม
มาตรฐานสากลในปัจจุบนั และท่ีพึงประสงค ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา ท่ีตั้งของสถานศึกษา 
และขอ้มูลสถานะ ส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล  

4. เพื่อสร้างรูปแบบ และวิธีการการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่
ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  

 
ขอบเขตของการวจัิย  

ผูมี้ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการหรือรอง
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ าแนกเป็นโรงเรียน
มธัยมศึกษา 381 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 500 โรงเรียน 

 
นิยามศัพท์ เฉพาะ 
 สมรรถนะผูน้ า หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา                        
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและ
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน ท่ีสนับสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ี และส่งเสริมใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง ชุดของการ
วิเคราะห์สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั ท่ีสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ี และส่งเสริมให้สามารถปฏิบติัภารกิจในหน้าท่ีไดดี้
ยิง่ข้ึน ใน 7 ดา้น ไดแ้ก่   

1. การน าองคก์าร หมายถึง องคป์ระกอบหลกัในการบริหารจดัการของผูน้ า
ระดบัสูงของสถานศึกษาและทีมบริหารวา่ไดช้ี้น าและท าให้สถานศึกษามีการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดผลด าเนินการท่ีดี และมีความความย ัง่ยืน โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 1) การน า
องคก์ารของผูน้ าระดบัสูงโดยพิจารณาจากวิสัยทศัน์และการสร้างคุณค่าท่ีมุ่งเนน้การสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้ การพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิของผู ้เ รียน การส่ือสารและ
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ  ภายในสถานศึกษา 2) ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยพิจารณาจากการปกครองสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมายและการวางเง่ือนไขในการสนบัสนุนชุมชน 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง องคป์ระกอบหลกัในการบริหารจดัการ
วิธีการท่ีจดัท าแผนกลยุทธ์ การก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบติัการของสถานศึกษา การถ่ายทอดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติั
การไปสู่การปฏิบัติ และในการด าเนินการหากเกิดการเปล่ียนแปลงหรือสถานการณ์
เปล่ียนไปจะมีวิธีการอยา่งไร ตลอดจนวิธีการวดัผลความกา้วหนา้ โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย 
2 ดา้น คือ 1) การพฒันากลยุทธ์โดยพิจารณาจาก กระบวนการพฒันาแผนกลยุทธ์และการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องกลยุทธ์ 2) การน า กลยุทธ์ไปปฏิบติัโดยพิจารณาจากการพฒันา
แผนปฏิบติัการและการน าแผนไปปฏิบติัและการคาดการณ์ ผลการด าเนินการ 

3. การมุ่งเน้นผูเ้รียน และชุมชน หมายถึง องค์ประกอบหลกัในการบริหาร
จดัการวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงัและความนิยมของผูเ้รียน ผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตในความเช่ือมัน่ต่อสถานศึกษา โดยการสร้าง
ความพึงพอใจ ความภกัดี และความไม่ย่อทอ้ รวมถึงวิธีการท่ีสถานศึกษาด าเนินงานเพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนก าหนดปัจจยัท่ีส าคญัในการ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและคู่ความร่วมมือเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความภกัดี และ
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ความไม่ยอ่ทอ้ โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย 2 ดา้น คือ 1) ความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียและชุมชน โดยพิจารณาจากการด าเนินการดา้นความรู้เร่ืองผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และการสนองตอบต่อความต้องการต่อผู ้เ รียน ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน 2) 
สัมพนัธภาพและความพึงพอใจของผูเ้รียน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจาก
ความสัมพนัธ์ของสถานศึกษากบัผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อสถานศึกษา 

4. การจัดการความรู้ หมายถึง องค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ และการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและ
สินทรัพยเ์ชิงความรู้ โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย  2 ดา้น คือ 1) การวดั และการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากวิธีการวดัผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
และวิธีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และการส่ือสารผลการวิเคราะห์ ท่ี
ไดไ้ปในสถานศึกษา 2) การจดัการสารสนเทศและความรู้ โดยพิจารณาจากวิธีการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลและสารสนเทศการบริหารจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ ในการน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และการจดัท าระบบขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งมีคุณภาพ 

5. การมุ่งเนน้บุคลากร หมายถึง องคป์ระกอบหลกัในการบริหารจดัการการ
จดัระบบงาน การเรียนรู้ของครูผูส้อนและบุคลากร ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจภายใน
สถานศึกษาการเอ้ืออ านวยใหค้รูผูส้อนและบุคลากรพฒันาตนเอง และสามารถใชศ้กัยภาพ
ของตนอยา่งเต็มท่ีและมุ่งไปทางเดียวกนักบัวตัถุประสงคแ์ละแผนปฏิบติังานโดยรวมของ
สถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาด าเนินการอยา่งไรในการสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ตลอดจนบรรยากาศท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของครูผูส้อนและบุคลากรอนัจะ
น าไปสู่ความเป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของทั้ งบุคคลและสถานศึกษา โดยมี
องค์ประกอบย่อย 3 ดา้น คือ 1) การจดัระบบงานโดยพิจารณาจากการจดัองค์การให้มี
โครงสร้างการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ, การจดัระบบการปฏิบติังานของครูผูส้อนและ
บุคลากร การจา้งงานและความกา้วหนา้ในอาชีพ 2) การเรียนรู้ของครูผูส้อน บุคลากรและ
การสร้างแรงจูงใจ โดยพิจารณาจากการฝึกอบรมและพฒันาครูผูส้อนและบุคลากรและการ
สร้างแรงจูงใจในการพฒันาวชิาชีพ 3) ความเป็นอยูท่ี่ดีและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนและบุคลากรโดยพิจารณาจากการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการ
ท างานของสถานศึกษาและการส่งเสริมและสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจต่อ
ครูผูส้อนและบุคลากร 
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6. การจดัการกระบวนการ หมายถึง องคป์ระกอบหลกัในการบริหารจดัการ
ประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญัในการจดัการกระบวนการของสถานศึกษา ทั้งกระบวนการเก่ียวกบั
หลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นส าคัญ รวมถึงกระบวนการ
สนบัสนุนในการด าเนินการมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย 2 ดา้น คือ 1) 
กระบวนการท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยพิจารณาจากกระบวนการหลกัท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และกระบวนการสร้างคุณค่าใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนการจดักระบวนการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) กระบวนการสนับสนุน โดยพิจารณาจาก
กระบวนการหลกัท่ีสนบัสนุนกระบวนการท่ีเนน้การเรียนรู้เป็นส าคญัของสถานศึกษาโดย
มีการประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินงานของกระบวนการสนบัสนุน 

7. การก ากบัผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา หมายถึง องคป์ระกอบหลกัในการ
บริหารจดัการเพื่อควบคุมผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงคใ์น
การจดัการศึกษา และการปรับปรุงการด าเนินงาน การใช้การวดั ตวัช้ีวดัและประเมินผล
ของการเปรียบเทียบสมรรถนะของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีแสดงระดบั แนวโนม้ 
ผลิตผลและประสิทธิผลในรอบเวลาของการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยมี
องคป์ระกอบยอ่ย 6 ดา้น คือ 1) การก ากบัผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน 2) การก ากบั
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน 3) การก ากับผลลัพธ์
งบประมาณ การเงิน 4) การก ากบัผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้นครูผูส้อนและบุคลากร5) การ
ก ากบัผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลขององค์การ 6) การก ากบัผลลพัธ์ดา้นการน าองค์การและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐาน สากล  ผูว้จิยัไดบู้รณาการแนวคิดสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานสากลของส านกังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549) Beer 
(2008 : 19-27) Baldrige National Quality Program (2010) และตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) (อา้งถึงในส านกับริหารงานการมธัยมศึกษา
ตอนปลาย. 2554 : 7) ใน 7 ลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 1) การน าองคก์าร  2) การวางแผนกลยุทธ์  
3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน และชุมชน 4) การจดัการความรู้ 5) การมุ่งเนน้บุคลากร  6) การจดัการ
กระบวนการ  7) การก ากับผลลัพธ์ของการจดัการศึกษา นอกจากนั้น ในประเด็นของ
วิธีการพฒันา ผูว้ิจยัใช้กระบวนการการฝึกอบรม ซ่ึงจะท าให้การพฒันาสมรรถนะมี
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาคนให้มีความรู้ ทกัษะความถนัด 
ความสามารถและความช านาญงานไดดี้ยิ่งข้ึน (นอ้ย ศิริโชติ. 2524: 6; Flippo. 1966: 243; 
Jucius. 1971: 125)  โดยใช้วิทยากรเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ได้แก่ การบรรยายการ
อภิปรายเป็นคณะ  การสาธิต การสอนงาน หรือท่ีเรียกว่าภาคทฤษฎี  และใช้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง  การเรียนรู้ ไดแ้ก่ การระดมสมอง การประชุมกลุ่มยอ่ย กรณีศึกษา 
หรือท่ีเรียกวา่ภาคปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed 
Method Research) โดยมีขั้นตอนการวิจยั คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปัจจยัสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบและวิธีการ
พฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ขั้นตอนท่ี 3  
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่
ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  

การบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สู่ความเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล 

- การน าองคก์าร   
- การวางแผนเชงิกลยุทธ ์  
- การมุง่เน้นผูเ้รยีน และชุมชน   
- การจดัการความรู ้  
- การมุง่เน้นบุคลากร   
- การจดัการกระบวนการ   
- การก ากบัผลลพัธข์องการจดัการศกึษา 

ปจัจยัสมรรถนะผูน้ าการเปลีย่นแปลง                 ใน

การบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐานสูค่วามเป็นเลศิ                               

ตามมาตรฐานสากล 

รปูแบบและวธิกีารพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปลีย่นแปลงสู่ความเป็นเลศิตามมาตรฐานสากล 

ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน DP
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1.  แบบสอบถามปัจจยัสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม

มาตรฐานสากล  
2.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม

มาตรฐานสากล  
3.   แนวทางการสร้างรูปแบบและวิ ธีการพัฒนาสมรรถนะผู้น าการ

เปล่ียนแปลงสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล                 
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อความเหมาะสมของ

รูปแบบและวิ ธีการพัฒนาสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลง สู่ความเป็นเ ลิศตาม
มาตรฐานสากล 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1.   ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ดว้ยแบบสอบถาม 

2.   ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก 

3.   จดัส่งแบบสอบถาม พร้อมส่งคืนทางไปรษณีย ์ 
4.   นดัหมายวนั และเวลากบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อท า

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
5.   ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อเตรียมท าการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัสมรรถนะ

ผูน้ า การเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการบริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความร่วมมือจากผูท้รงคุณวุฒิดา้น
บริหารการศึกษา จ านวน 17 คน  ในการพิจารณารูปแบบและวิธีการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7.   จดัส่งหนงัสือเชิญจากบณัฑิตวทิยาลยั ไปยงัผูท้รงคุณวฒิุ 
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8. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเขา้ร่วม
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
   9.  จดัส่งหนงัสือเชิญจากบณัฑิตวิทยาลยั ไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   10.  จดัการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบและวธีิการพฒันาสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ท าการหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเ ช่ือมั่น

(Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั และสมรรถนะ
ผูน้ า  การเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์ โดยหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสมรรถนะ
ผูน้ า  การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั และท่ีพึงประสงค ์ทุกดา้น ในภาพรวม และรายขอ้ แลว้
จดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Set Priority) ของสมรรถนะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง โดยใชว้ธีิ Modified Priority Needs Index (PNI Modified)  

3. จดัเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นในการใช้รูปแบบและวิธีการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ตามล าดบัค่า PNI จาก
มาก ไปหานอ้ย 

4. ศึกษาปัจจัยสมรรถนะผู ้น าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเ ลิศตาม
มาตรฐานสากล ด้วยสถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดว้ยวิธี Principal-Component 
Analysis (PC) และใชว้ิธีหมุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal)  ซ่ึงแต่
ละองคป์ระกอบจะตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficients) 
ตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไปเท่านั้นจึงจะถือไดว้า่เป็นตวัแปรท่ีส าคญัจริงๆ (ปกติท่ีใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไปจะ
ใชม้ากกวา่ 0.20 ข้ึนไป) จากนั้นน าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 

5. ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่
ความ เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ดว้ยสถิติ t – test และ F - test 
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6. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสมรรถนะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  

7. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ด้วยสถิติ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นน าเสนอในรูปของ
ตารางประกอบความเรียง 
ผลการวจัิย 
การอภิปรายผล 
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การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวเิศษชัยชาญวทิยาคมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
ไพศาล    มั่นอก 

          
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 2) เพื่อ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่นกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) โดยใชน้กัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม เป็นหน่วย
ของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผูว้ิจยั 1 คน ผูร่้วมวิจยั 16 คน นกัเรียนโรงเรียนวิเศษ
ชยัชาญวทิยาคมจ านวน 200 คน 
 ผลการวจิยั คาดวา่ 

1.  องค์ประกอบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การมี

ความซ่ือสัตยสุ์จริต 2) การมีความขยนัอดทน 3) การมีสติปัญญา 4) การรู้จกัแบ่งปัน 

 2.  การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคมตาม
หลกัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ก าหนดการวจิยัเป็น 2 วงรอบๆ ละ 3 เดือน 
 
บทน า 
                 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั 11 (พ.ศ 2555 -2559) ไทยตอ้ง
เผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็ว 
และ ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน   ซ่ึงเป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะ
ขอ้ผูกพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยจึงตอ้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัใน
ประเทศ ให้เขม้แข็งข้ึนเพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่คนในสังคมและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้ง

DP
U



 

935 

 

ในระดบัโลกและภายในประเทศ ในระดบัโลก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทาน
ค าสอนและทรงคิดคน้รูปแบบกระบวนการพฒันาท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันาคน ยึด
หลกัผลประโยชน์และมีส่วนร่วมตดัสินใจของประชาชนและภูมิสังคมท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละภูมิภาคแต่ละทอ้งถ่ิน ทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวปฏิบติั
ตั้งแต่ระดบัครอบครัวระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐในการพฒันาและบริหารประเทศดา้น
การศึกษา ทั้งมูลนิธิสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั และ พฒันาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเร่ิมจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  8 -10 และ
ต่อเน่ืองมาถึงแผนท่ี 11 โดยยงัคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา รวมทั้งสร้างความสมดุลการพฒันาในทุกมิติและขบัเคล่ือนให้บงั
เกิดผลในทางปฏิบติัให้ชดัเจนยิ่งข้ึนในทุกระดบั และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของสังคมไทย 
รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนิน
ชีวิตด้วยความเพียร การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจะส าเร็จได้นั้ นต้องอาศัย
ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตอ้งปฏิบติัให้เป็นแบบอยา่งท่ีดี ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมพฒันาให้นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด าเนิน
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการสอนสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ 2) กิจกรรมการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมโดยการอบรมหนา้เสาธง และ3) กิจกรรมการบูรณาการกบัวิถีชีวิตทั้งใน
และนอกโรงเรียน โดยจดักิจกรรมภายในโรงเรียน จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนหรือร่วมกับชุมชน กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความมัน่ใจในการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ตนเอง ท าให้นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ผลการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
 จากการสังเคราะห์องคค์วามรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบคุณธรรมจริยธรรมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 4 กลุ่ม  คือ 1) การมีความซ่ือสัตย์
สุจริต  2) การมีความขยนัอดทน  3) การมีสติปัญญา  4) การรู้จกัแบ่งปัน ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้
เก่ียวกบัองคป์ระกอบคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็น
แนวทางพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวทิยาคม  ผูว้จิยัจึงใช้
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม)Participatory   Action Research: PAR) โดยร่วมกบั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแง่มุมต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพสังคมและ
สภาพโรงเรียน และระบบการศึกษาท่ีประกอบกนั โดยผา่นการอภิปรายปัญหา และเป็นพื้น
ฐานขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและการวางแผนการปฏิบติัเพื่อพฒันาในส่วนท่ีเป็น
ปัญหาต่อไป เพื่อด าเนินการวิจยัในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน
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วเิศษชยัชาญวทิยาคม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย   

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม  

2.   เพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี

ส่วนร่วม 

                   
วธีิด าเนินการวจัิย      
               การวิจยัเร่ือง “การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญ
วิทยาคมตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม และเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ
นกัเรียนโรงเรียนวเิศษชยัชาญวิทยาคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใชผู้อ้  านวยการ ครู และ
นกัเรียนโรงเรียนวเิศษชยัชาญวทิยาคม เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดย
มีขอบเขตเน้ือหา ประชากร และแบบแผนการวจิยั ท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตและประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
      ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน
วเิศษชยัชาญวิทยาคมตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมมีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
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  1.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
       1. การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 
  2. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมคิด การร่วมปฏิบติั การร่วม
สังเกตผล และการร่วมสะทอ้นผล ในกิจกรรมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน
โรงเรียนวเิศษชยัชาญวทิยาคมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
         2.1 การร่วมคิด  
         2.2 การร่วมปฏิบติั  
         2.3 การสังเกตผล  
         2.4 การร่วมสะทอ้นผล   
  3. หลกัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
         3.1 การจดักิจกรรมนกัเรียน 
          3.2 การจดักิจกรรมแนะแนว 
          3.3 การจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชน์ 
   4. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.1 ความพอประมาณ 
          4.2 ความมีเหตุผล 
   4.3 ความมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
   4.4 การมีความรู้  
        4.5 การมีคุณธรรม 
  5. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  กระบวนการวิจยัท่ีมีผู ้
มี ส่ วน ร่วมหลาย ฝ่าย เข้ามา ร่วมกันแก้ปัญหา ท่ี เ กิด ข้ึน  โดย มีการส่วนร่วมทุก
กระบวนการวิจยั ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ โดยยึดการมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน คือ การ
การวางแผน ปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นกลบั 
  6. คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
   6.1 การมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
        6.2 การมีความขยนัอดทน   
        6.3 การมีสติปัญญา 
   6.4 การรู้จกัแบ่งปัน     
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  1.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
            กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ โรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคมนกัเรียน
จ านวน 200 คน    
 

2. แบบแผนการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) โดยผูว้จิยัไดน้ าเอาหลกัการของ Kemmis & McTaggart (1988, p: 11) มา
ใชใ้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning)  
 ขั้นตอนท่ี 2 การน าแผนไปปฏิบติั (Action)  
 ขั้นตอนท่ี  3 การสังเกต ติดตามและประเมินผล (Observation)  
 ขั้นตอนท่ี 4 การสะทอ้นกลบั (Reflection) 
 ขั้นตอนที ่1 การวางแผน (Planning)  
        1.1 การเตรียมตวัของผูว้จิยั  
                 1. การศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้
ทางทฤษฎี ท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
หลกัการจดัโครงการ กิจกรรม  
                 2. ศึกษาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ตามเง่ือนไขความรู้คู่คุณธรรม เพื่อ
น ามาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยผ่านโครงการ กิจกรรม ในรูปแบบหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นกัเรียนเกิดพฒันาคุณภาพดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้คู่
คุณธรรม  
                3. ศึกษาเก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) การพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษาตามแนวคิด
ของ (Kemmis & McTaggart, 1988) ท่ีประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning) การ
กระท า/การด าเนินการ (Action) การสังเกตผล (Observation) การสะทอ้น/การทบทวนผล 
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(Reflection) ร่วมกันการศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการในการวจิยั  
   

1.2 การเตรียมตวัผูร่้วมวจิยั     
               ผูว้ิจยัไดต้กลงร่วมกนักบัผูอ้  านวยการโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม 
และคณะครูในโรงเรียนร่วมกันในการวิจยัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม แลว้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
                                  1)  ให้ความ รู้ เ ก่ี ยวกับการวิจัย เ ชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR)   
                                   2) ให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวธีิการ  
                                         2.1 การศึกษาดูงาน  
                                         2.2 การเขา้รับการอบรมจากวทิยากรบรรยาย 
  1.3 ผูร่้วมวจิยัวางแผนร่วมกนั  
              เสนอความคิดเห็นสภาพในอดีต สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ตอ้งการ ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การวเิคราะห์ปัญหา ดว้ยจดัการท า (SWOT)    
         1.4 จดัท าแผนงานโครงการและกิจกรรม จดัการท า (SWOT) P4 
                     การพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกนั  
                                1) ก าหนดเป้าหมาย   วตัถุประสงค ์
                                2) จดัท าโครงการแผนปฏิบติัการ  
                                3) มอบหมายงานตามภาระหนา้ท่ี 
 ขั้นตอนที ่2 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) แผนการปฏิบัติงาน  
   ขั้นการลงมือปฏิบติัมีการด าเนินการปฏิบติัตามโครงการ กิจกรรม ตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้   
 ขั้นตอนที ่3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) จดัท าแผนการสังเกตและติดตาม  
                          ขั้นการสังเกตการณ์ มีขั้นตอนการติดตามดงัน้ี   
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  3.1 การนิเทศ  
  3.2 การติดตาม  
  3.3 การประเมินผล 
            ขณะท่ีโครงการ กิจกรรมด าเนินไปตามขั้นตอน ผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจัย
สังเกตการณ์ควบคู่กนัไปพร้อมดว้ยการถ่ายภาพ  อดัเทป  สัมภาษณ์ จดบนัทึกเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัเพื่อเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์หาขอ้สรุปต่อไป
  
 ขั้นตอนที ่ 4 ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) จดัท าแผนใหม ่         
            ขั้นการสะทอ้นผล เป็นขั้นสุดทา้ยของวงจรการวิจยัรอบแรกคือการ
สะทอ้นผลการปฏิบติัตามโครงการกิจกรรม  ตรวจสอบปัญหา อุปสรรคหรือความส าเร็จ
ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนัตรวจสอบสภาพการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนในทุกแง่ทุกมุมโดย
ผา่นการถกเถียง อภิปรายปัญหาและความส าเร็จซ่ึงจะไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาส่วนท่ี
ยงัไม่ประสพความส าเร็จต่อไปในวงรอบท่ี 2 การวางแผนรอบท่ี 2 น้ีน าขอ้มูลท่ียงัเป็น
ปัญหามาวเิคราะห์จดัท าแผนใหม่ ลงมือปฏิบติัการใหม่ ติดตามผลใหม่ และสะทอ้นผล
ใหม่ตรวจสอบดูความส าเร็จ เพื่อน ามาสรุปผลและจดัท ารายงานผลการวจิยัต่อไป 
 
ผลการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  องค์ประกอบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคม มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การมี

ความซ่ือสัตยสุ์จริต 2) การมีความขยนัอดทน 3) การมีสติปัญญา 4) การรู้จกัแบ่งปัน 

 2.  การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนวิเศษชยัชาญวิทยาคมตาม
หลกัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ก าหนดการวจิยัเป็น 2 วงรอบๆ ละ 3 เดือน 
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การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 

ในเขตจังหวดัปทุมธานี 

จิราวรรณ    อารยัน 
 

บทคัดย่อ 

            การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านของครูบรรณารักษ์จ  าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานด้านวุฒิและขนาดสถานศึกษา  ศึกษา

ปัญหาและขอ้เสนอ ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม คือ ครูบรรณารักษ์ห้อง สมุด

โรงเรียนในเขตจังหวดัปทุมธานี จ านวน 127 คน ตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ประกอบด้วย 1.ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษา  ผูอ้  านวยโรงเรียนมธัยมศึกษา  ครู

บรรณารักษโ์รงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวนรวม 8 คน  เลือกแบบ

เจาะจงจากโรงเรียนทัว่ไป   2. ผูอ้  านวยการโรงเรียน และครูบรรณารักษ์โรงเรียน

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จท่ีดีในการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน(Good Practice) จ  านวนรวม 4 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

เช่นกนั   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน 

 ผลวิจยัพบว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีครูบรรณารักษ์จดัให้แก่นักเรียน 10 

กิจกรรม คือ การเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนังสือ การแนะน าหนังสือ การสนทนา

เก่ียวกบัหนงัสือ การโตว้าทีเก่ียวหนงัสือ การจดันิทรรศการ การจดัท ารายการช่ือหนงัสือท่ี

น่าสนใจ การอ่านหนงัสือให้ฟัง การแข่งขนัเก่ียวกบัหนงัสือ และการแสดงละครจากเร่ือง

ในหนังสือ ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานีตามวุฒิการศึกษาพบว่าครูท่ีส าเร็จการศึกษาวุฒิ

บรรณารักษ์ กบัครูบรรณารักษ์ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน กิจกรรมแนะน าหนังสือ กิจกรรมการโต้วาทีเก่ียวกับหนังสือ กิจกรรมการจัด
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นิทรรศการ และกิจกรรมการจดัท ารายการหนงัสือท่ีน่าสนใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ี ระดบั .01 ส่วนกิจกรรมดา้นการเล่านิทาน การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ การสนทนา

เก่ียวกบัหนงัสือ การอ่านหนงัสือให้ฟัง การแข่งขนัเก่ียวกบัหนงัสือ และการแสดงละคร

จากเร่ืองในหนังสือ พบว่ามีการจดักิจกรรมไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี ตาม

ขนาดสถานศึกษา  พบวา่  ครูบรรณารักษท่ี์ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีการ

จดักิจกรรมการเล่านิทาน การโต้วาทีเก่ียวกับหนังสือ การจัดท ารายการช่ือหนังสือท่ี

น่าสนใจ และการแข่งขนัเก่ียวกบัหนงัสือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 

และมีการกิจกรรมแสดงละครจากเร่ืองในหนงัสือ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ส่วนกิจกรรมดา้นการเล่าเร่ืองจากหนงัสือ การแนะน าหนงัสือ สนทนาเก่ียวกบั

หนงัสือ การจดันิทรรศการ และการอ่านหนงัสือให้ฟัง พบว่ามีการจดักิจกรรมไม่แตกต่าง

กนั 

 การศึกษาปัญหาพบว่า ครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ เห็นว่าปัญหาการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านดา้นการโตว้าทีเก่ียวกบัหนังสือ มีปัญหา คือ ครูบรรณารักษ์ขาดความรู้ 

และมีประสบการณ์น้อย ด้านการเล่านิทาน ครูบรรณารักษ์ไม่มีเวลาจดักิจกรรมการเล่า

นิทานเพราะต้องท าหน้าท่ีอ่ืนๆ มากกว่าการเป็นครูบรรณารักษ์ และด้านการแข่งขัน

เก่ียวกบัหนงัสือ พบวา่มีปัญหาขาดแคลนส่ือในการจดักิจกรรม และโรงเรียนไม่มีบุคลากร

ท่ีจบบรรณารักษโ์ดยตรง 

 ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันา ครูบรรณารักษส่์วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในด้าน กิจกรรมการเล่านิทาน  เสนอแนะ  ให้ครู

บรรณารักษ์ควรฝึกฝน กิจกรรมการเล่านิทานอยู่เสมอๆ กิจกรรมการแข่งขนัเก่ียวกับ

หนังสือ  ควรเลือกหนังสือท่ีน่าสนใจของนักเรียน เช่น หนังสือท่ีเก่ียวกับ เหตุการณ์

ปัจจุบนั หนงัสือท่ีนกัเรียนมีความสนใจ และเร่ืองราวข่าวสารในปัจจุบนั และกิจกรรมการ

เล่าเร่ืองจากหนงัสือ  ควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ไดศึ้กษา และเรียนรู้ การจดักิจกรรม

ห้องสมุดท่ีมีคุณภาพจากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนควรจัดหาบุคลากรในต าแหน่ง

บรรณารักษ์ หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ทางบรรณารักษ์ให้ครบทุกโรงเรียน สร้างความ
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ตระหนักให้ครูบรรณารักษ์ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเห็นความส าคญัในการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน จดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้ให้นักเรียนมีความสนใจเขา้ร่วม

กิจกรรม และใช้บริหารห้องสมุด พฒันาห้องสมุดให้มีอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ หนงัสือท่ีมีความ

หลากหลายจะท าให้นกัเรียนสนใจมากข้ึน เพิ่มชัว่โมงให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ห้องสมุด 

มีงบประมาณเพียงพอต่อพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจดัระบบห้องสมุดท่ี

ทนัสมยั 

 

บทน า 
ในปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่รู้จกัการอ่านเพื่อ

พฒันาตนเอง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้การพฒันาประเทศล่าช้า ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัหลายๆ 
ดา้น เช่น หนงัสือแพง ไม่มีหนงัสืออ่าน ไม่เห็นประโยชน์จากการอ่านสภาพแวดลอ้มไม่
เอ้ือต่อการอ่าน ดงันั้นห้องสมุดกบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัอย่างแยกไม่ได ้ห้องสมุด
โรงเรียนเป็นแหล่งส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาเยาวชนในทุกดา้น ช่วยวางรากฐานให้นักเรียน
เป็นผูรั้กการเรียนรู้ และสนใจเรียนรู้จนตลอดชีวิตเพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพ จึงเป็น
หน้าท่ีของผูบ้ริหาร คณะครูและบรรณารักษ์ท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัส่งเสริมห้องสมุดให้เป็น
ศูนยก์ารเรียนท่ีสมบูรณ์แบบมีเอกสารส่ิงพิมพแ์ละส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการ และมีบริการท่ีดีเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนได้เลือกศึกษาคน้ควา้ตามความ
ถนดั ความสามารถและความสนใจ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กบันกัเรียน ดงันั้น
ครูบรรณารักษ์ควรเห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียน
การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเองและมีนิสัยรักการอ่านของเด็กนกัเรียน  กิจกรรมสร้าง
เสริมการอ่านท่ีจดัในหอ้งสมุดโรงเรียน  สามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ  เช่น นิทรรศการ  เล่า
นิทาน  การแนะน าหนงัสือ  การแข่งขนัตอบปัญหา  การโตว้าทีเก่ียวกบัหนงัสือ  เป็นตน้  
เป็นหนา้ท่ีของครูบรรณารักษท่ี์จะตอ้งพิจารณาด าเนินงานให้เหมาะสม  และตอ้งค านึงถึง
ในการเสนอกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัวยั  ภาวการณ์เรียนรู้  ประสบการณ์ 
ตลอดจนความตอ้งการของนกัเรียน  และเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเร็จและ
ได้ผลดียิ่งข้ึน ครูบรรณารักษ์ควรลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง  ปรับปรุงบริการและ
กิจกรรมของหอ้งสมุดใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู

บรรณารักษ์ (2) เปรียบเทียบการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์แยกตาม

ขอ้มูลพื้นฐานดา้นวฒิุและขนาดสถานศึกษา และ (3) ศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะในการ

จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ความหมายลกัษณะของการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน  (วีระวรรณ  วรรณโท, 2545 : 67)  เป็นงานท่ีห้องสมุดจะตอ้งท าข้ึนเพื่อชกัจูงส่งเสริม
ใหผู้ม้าใชห้อ้งสมุดมีความเขา้ใจในเร่ืองของหนงัสือ  รู้จกัวธีิอ่าน  วธีิการเลือกใชห้นงัสือ  
รู้จกัวธีิสร้างวจิารณญาณในการอ่านใหเ้กิดนิสัยรักการอ่าน เพื่อดึงดูดใหเ้ยาวชนสนใจใน
การอ่านเห็นความส าคญั  ความจ าเป็น  และเพลิดเพลินในการอ่าน ตลอดจนพฒันาการอ่าน
ของตนใหมี้ความเขา้ใจมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน และมีรสนิยมท่ีดีในการอ่าน 
 คุณภาพการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   แม้นมาศ  ชวลิต (2529 : 218) ได้
กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จะมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

(1) จูงใจ ให้บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายเกิดความพยายามท่ีจะอ่านให้แตกฉาน เพื่อจะ
ไดรู้้เร่ืองราวน่ารู้ น่าสนุก ท่ีมีอยูใ่นหนงัสือ  

(2) เร้าใจ บุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย อาจเป็นคนเดียวหรือกลุ่มคนทัว่ไป ให้เกิดความ
อยากอ่านหนงัสือ โดยเฉพาะหนงัสือท่ีมีคุณภาพตามท่ีประสงค์หรือผูจ้ดักิจกรรมเห็นว่า
ควรอ่าน กิจกรรมจะช้ีใหเ้ห็นวา่ การอ่านเป็นส่ิงจ าเป็น มีความส าคญั มีประโยชน์ต่อบุคคล 

วิธีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเก่ียวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน มีบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานของหาราชการไดเ้สนอหลกัการและวิธีการในการ
จดักิจกรรมน้ีไวเ้ป็นจ านวนมาก จากการท่ีผูว้จิยัไดค้น้ควา้มาและรวบรวมจากเอกสารต่างๆ 
ปรากฏว่ามีผูเ้สนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไวห้ลายกิจกรรมแต่ละกิจกรรม มีวิธีการจดั
กิจกรรมดงัรายละเอียดต่อไป 

1)  การเล่านิทาน 
 การเล่านิทานเป็นวิธีหน่ึงในการปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักสนใจในการอ่าน  

ตลอดจนพฒันาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน นิทานท่ีนอกจากจะสร้างความสนุกสนาน ยงั
ช่วยพฒันาการพดูและการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2) การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ 
การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ (Book Talk) เป็นกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม ส าหรับเด็กโต 

ระดับมัธยมศึกษา เร่ืองในหนังสือท่ีควรเล่าอาจเป็นสารคดี  บันเทิง  หนังสือวารสาร  
หนงัสือพิมพ ์ หรือเร่ืองในหนงัสืออ่านเสริมหลกัสูตร และหยิบยกเอาคติในเร่ือง  มากล่าวดว้ย   
อนนัต ์ ส่งอ าไพ (2528 : 18)  

 การเร่ิมตน้รายการเป็นส่ิงส าคญัไม่นอ้ยกวา่การเล่าเร่ืองหนงัสือผูเ้ล่าจะตอ้งหาวิธีสร้าง
อารมณ์คลอ้ยตามหรือดึงดูดความสนใจของผูฟั้งมาสู่เร่ืองท่ีจะเล่าจึงอาจท าไดโ้ดยการพูดถึง
เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นหรือระยะเวลาไม่นานนกั เร่ืองท่ีปรากฏในหน้า
หนงัสือพิมพห์รือจากรายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมจากจุดเร่ิมตน้จะน าไปสู่หนงัสือเล่ม
แรกท่ีพูดถึง  ซ่ึงควรเป็นหนงัสือท่ีน่าสนใจและอ่านกนัไดทุ้กคน แลว้จึงเร่ิมไปสู่หนงัสือเล่ม
ยาก ๆ ต่อไป 

การเล่าเร่ืองหนงัสือนั้น  ควรจะดึงตอนท่ีน่าต่ืนเตน้  น่าสนใจของเร่ืองออกมาเล่า  โดย
ค านึงถึงความส าคญั 2 ประการคือ การไม่เล่าเร่ืองหนังสือท่ีผูเ้ล่าเองไม่เคยอ่าน  และไม่เล่า
เร่ืองหนังสือจนถึงตอนจบของเร่ือง  โดยหยุดตรงจุดสุดยอด (Climax) หรือก่อนจะถึงจุด
คล่ีคลายของเร่ืองลึกลบัต่าง ๆ เพราะผูฟั้งจะไม่สนใจหนังสือเล่มนั้นอีกเลย  และตอ้งค านึง
เสมอว่า  การเล่าเร่ืองหนังสือนั้น ไดอ้รรถรสสู่การอ่านหนงัสือดว้ยตนเองไม่ได ้พร้อมกนัน้ี
การเล่าเร่ืองหนงัสือท่ีดีตอ้งให้ความสนุกสนานน่าสนใจทั้งแก่ผูฟั้งและผูเ้ล่า 

3. การแนะน าหนงัสือ  เป็นวิธีการชกัชวนหรือเร้าใจให้ผูฟั้งสนใจในการอ่านวิธีหน่ึง 
ซ่ึงแตกต่างจากการเล่าเร่ืองจากหนังสือเล็กน้อย โดยผูแ้นะน าไม่ตอ้งเล่าเร่ืองให้ละเอียดนัก 
เพียงบอกเร่ืองย่อ ๆ พอสังเขป เน้นการวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และประโยชน์ท่ีผูฟั้งจะ
ไดรั้บ การแนะน าควรให้เหมาะสมกบัวยั ระดบัการศึกษา และพื้นฐานความรู้ของผูฟั้งดว้ย  

หนังสือท่ีจะน ามาแนะน าต้องจดัเตรียมพร้อมไวเ้พื่อจดับริการให้อ่าน 
อาจติดตามผลไดจ้ากการสังเกตการอ่าน และอาจให้ผูอ่้านกรอกแบบสอบถามเพื่อน ามา
ประเมินผลแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

4.  การสนทนาเก่ียวกบัหนงัสือ   เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเกิดข้ึนจากพื้นฐาน
พฤติกรรมของคนเราท่ีชอบสนทนากนัถึงเร่ืองต่าง ๆ เช่น เล่าถึงภาพยนตร์ท่ีตนดูแล้วชอบ 
หรือหนงัสือท่ีอ่านแลว้จบัใจ  เป็นตน้ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดความอยากอ่าน แต่การสนทนา
เร่ืองหนงัสือท่ีจดัเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้นจะมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ  ซ่ึงนอกจะท า
ให้การสนทนานั้นเป็นเคร่ืองประเทืองปัญญาในชีวิตประจ าวนัแล้ว  ยงัช่วยพฒันาการอ่าน
ไปสู่ระดบัวิเคราะห์  วิจารณ์  และสังเคราะห์อีกดว้ย ผูส้นทนาจะเป็นผูซ่ึ้งมีการพฒันาการใน
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การอ่านมากแลว้ ส่วนผูฟั้งการสนทนาและบางคนท่ีร่วมสนทนาซ่ึงอาจยงัไม่พฒันาการอ่าน
ของตนไปไดม้ากนกั  ก็จะไดป้ระโยชน์จากการฟังขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสือนั้น ๆ  ดว้ย  

5. การโตว้าทีเก่ียวกบัหนงัสือ การโตว้าทีสามารถน ามาใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านไดอ้ย่างหน่ึงมีวตัถุประสงคจ์ะให้ผูฟั้งไดรั้บขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสือทั้งดา้นดีและไม่ดี 
ไดฟั้งขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสือเล่มนั้น หรือในเร่ืองนั้น ๆจากบุคคลหลายคนทุกแง่มุม ช่วย
ใหผู้ฟั้งรู้จกัอ่านโดยไตร่ตรอง  รู้จกัมองหนงัสือหลาย ดา้น  นอกจากน้ีผูท่ี้จะฟังการโตว้าทีอาจ
อ่านหนงัสือเล่มนั้น ๆ ก่อน เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบขอ้คิดเห็นของตนกบัขอ้คิดเห็นของผูโ้ตว้าที
อีกดว้ย 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบวิจัยเชิงส ารวจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครู
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีครูบรรณารักษ์และ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูใ้หข้อ้มูล ระเบียบการวจิยัมีดงัน้ี 
  ประชากรและตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีก าหนดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด
โรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 190 คน และผูอ้  านวยการโรงเรียนในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 6 คน 

 ตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดและ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 127 คน (จากตารางการสุ่มเครซ่ีและมอร์
แกน)  

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  (1) ผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษา 2 คน และผูอ้  านวยการโรงเรียน
มธัยมศึกษา 2 คน ครูบรรณารักษโ์รงเรียนประถมศึกษา 2 คน และโรงเรียนมธัยมศึกษา 2 
คน รวม 8 คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง  
  (2) ผูอ้  านวยการโรงเรียน และครูบรรณารักษ ์โรงเรียนท่ีมีวิธีการปฏิบติัท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จท่ีดีในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Good Practice) ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนประถมศึกษา 1 คน และผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา 1 คน ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนประถมศึกษา 1 คน และครูบรรณารักษ์โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 คน รวม 4 คน 
ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 
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ผลการวจัิย 
 (1)  สภาพการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียน
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ครูบรรณารักษ์จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากท่ีสุดคือ กิจกรรม
เล่านิทา (ร้อยละ 89.80) รองลงมาคือ การจดันิทรรศการ (ร้อยละ83.50) การแนะน าหนงัสือ 
(ร้อยละ 73.40) และการเล่าเร่ืองจากหนงัสือ (ร้อยละ 60.60)ตามล าดบั ส่วนกิจกรรมท่ีครู
บรรณารักษ์จดัน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมการโต้วาทีเก่ียวกับหนังสือ (ร้อยละ 22.80) การ
สนทนาเก่ียวกบัหนงัสือ และการแสดงละครจากเร่ืองในหนงัสือ การเปรียบเทียบการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานีตาม
วุฒิการศึกษา (2) ผลการเปรียบเทียบการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์
พบวา่ ครูท่ีส าเร็จการศึกษาวุฒิบรรณารักษก์บัครูบรรณารักษท่ี์ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน มี
การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือ กิจกรรมการแนะน าหนังสือ กิจกรรมการโต้วาที
เก่ียวกับหนังสือ กิจกรรมการจดันิทรรศการ และกิจกรรมการจดัท ารายการหนังสือท่ี
น่าสนใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนกิจกรรมดา้น การเล่านิทาน 
การเล่าเร่ืองจากหนงัสือ การสนทนาเก่ียวกบัหนงัสือ การอ่านหนงัสือให้ฟัง การแข่งขนั
เก่ียวกบัหนงัสือ และการแสดงละครจากเร่ืองในหนงัสือ พบว่าไม่แตกต่างกนั (3) ปัญหา
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวดั
ปทุมธานี ครูบรรณารักษส่์วนใหญ่ เห็นวา่ปัญหาการจดักิจรรมส่งเสริมการอ่าน ดา้นการโต
วาทีเก่ียวกบัหนงัสือ พบวา่มีปัญหาครูบรรณารักษข์าดความรู้ และมีประสบการณ์นอ้ย ดา้น
การเล่านิทาน พบวา่มีปัญหาไม่มีเวลาจดักิจกรรมการเล่นนิทาน เพราะตอ้งท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ 
มากกว่าการเป็นครูบรรณารักษ์ และดา้นการแข่งขนัเก่ียวกบัหนังสือ พบว่ามีปัญหาขาด
แคลนส่ือในการจดักิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันา ครูบรรณารักษส่์วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในด้าน กิจกรรมการเล่านิทาน  เสนอแนะ  ให้ครู
บรรณารักษ์ควรฝึกฝน กิจกรรมการเล่านิทานอยู่เสมอๆ กิจกรรมการแข่งขนัเก่ียวกับ
หนังสือ  ควรเลือกหนังสือท่ีน่าสนใจของนักเรียน เช่น หนังสือท่ีเก่ียวกับ เหตุการณ์
ปัจจุบนั หนงัสือท่ีนกัเรียนมีความสนใจ และเร่ืองราวข่าวสารในปัจจุบนั และกิจกรรมการ
เล่าเร่ืองจากหนงัสือ  ควรส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์ไดศึ้กษา และเรียนรู้ การจดักิจกรรม
ห้องสมุดท่ีมีคุณภาพจากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนควรจัดหาบุคลากรในต าแหน่ง
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บรรณารักษ์ หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ทางบรรณารักษ์ให้ครบทุกโรงเรียน สร้างความ
ตระหนักให้ครูบรรณารักษ์ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเห็นความส าคญัในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน จดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้ให้นักเรียนมีความสนใจเขา้ร่วม
กิจกรรม และใช้บริหารห้องสมุด พฒันาห้องสมุดให้มีอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ หนงัสือท่ีมีความ
หลากหลายจะท าให้นกัเรียนสนใจมากข้ึน เพิ่มชัว่โมงให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ห้องสมุด 
มีงบประมาณเพียงพอต่อพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจดัระบบห้องสมุดท่ี
ทนัสมยั 
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กลยุทธ์การจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
 

ทวศัีกดิ์  หงสาภินันทน์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยั เร่ืองกลยุทธ์การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

โรงเรียนในเครือสารสาสน์มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความ
ตอ้งการในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ และเพื่อเสนอกลยุทธ์การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รอง
ผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
หรือหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูท่ีมีสัญชาติไทย รวม  369  คน  ของ
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ประจ าปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 33 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมมี 4 ชุด ประกอบดว้ย ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัใน
การจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556 ท่ีประกอบดว้ย 1) การสร้างก าลงัคนใหมี้ศกัยภาพ  2) 
การสนบัสนุนการเรียนการสอนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3) การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ 4) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ ชุดท่ี 2  เป็นแบบ
สัมภาษณ์เพื่อศึกษาปัญหา และความตอ้งการในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในโรงเรียน ชุดท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาแบบอย่างท่ีดีในการจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียน และชุดท่ี 4 เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา
ภาพในอนาคตในการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียน  

ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ Taro Yamane ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย  ด้วยการจบัฉลาก (Lottery) จากบญัชีรายช่ือครูของแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนท่ี
ก าหนด  และใช้สถิติในการวิจยัด้วยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีใชป้ระเมินมาตราส่วนแบบประมาณค่าในการวิเคราะห์
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ขอ้มูล รวมถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ การวเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งการจดั
สัมมนาเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั รวมถึงผลการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพถูกตอ้ง
ตามขั้นตอนของระเบียบวธีิการวจิยั 

 
บทน า 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีประโยชน์ในการน าไปใชใ้นวงการต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือน ามาใชก้บัวงการการศึกษา ซ่ึงจะช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้รอบ
ดา้นและท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ ความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาจึงเป็นการน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย ์  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.2554-2556  
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการบูรณาการ เพื่อท่ีจะเช่ือมประสาน
ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินพนัธกิจในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ฉบบัท่ี 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์
การพฒันาท่ีเหมาะสม 4 ประการ  เพื่อเอ้ือต่อการศึกษาแห่งอนาคต (Future Education)คือ 
1) สร้างก าลังคนให้มีศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์   และมีธรรมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทนัรวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย  2) สนบัสนุนการเรียนการสอน ดว้ยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย 3) 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุน
การศึกษาของประเทศไทย 4)ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจดัการ และการบริการดา้นการศึกษา ซ่ึงจะเอ้ือต่อการสร้างธรรมาภิบาลของสังคม 
(แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2554-2556 (ส านกังานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ และส านกับริการวิชาการ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร , 2553 :4-7) 
              กลยุทธ์การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการบริหารจดัการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงสถานศึกษาต่างๆลว้นแล้วแต่
ตอ้งการพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงข้ึนในทุกๆดา้น ในการพฒันา
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การศึกษานั้นเป็นท่ียอมรับกนัวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาท
เก่ียวขอ้งกบัวิถีความเป็นอยูข่องสังคมสมยัใหม่มาก (ยืน ภู่สุวรรณ, 2546:21) สังคมในยุค
ปัจจุบนัเป็นสังคมของยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีความก้าวหน้าทั้ งทางด้านเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารและการส่ือสาร ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และท่ี
ส าคญัความเจริญกา้วหน้าดงักล่าวไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากต่อการจดัการศึกษาในทุก
ระดบัของประเทศไทย 
 การท่ีโรงเรียนในเครือสารสาสน์จะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบาย
ต่างๆดา้นสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความอยูร่อดของโรงเรียนไดน้ั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งใช้กลยุทธ์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ดา้นการบริหารจดัการ
ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการพฒันาบุคลากร ลว้นแลว้แต่ตอ้งการความส าเร็จทั้งส้ิน ดว้ย
เหตุท่ีความส าเร็จและอ านาจของบุคคลและหน่วยงานจะอยู่ท่ีความสามารถในการเขา้ถึง
การประยุกต์ใช้ประโยชน์และการจัดการเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2546 : 15)  

การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารและปฏิบติัการท่ีเหมาะสม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต ถือเป็นกลยทุธ์หลกัประการหน่ึงท่ีหน่วยงานต่างๆจะตอ้งด าเนินการ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ กลยุทธ์การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงมีความส าคญัยิ่งส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
(ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,2551 :5) 
 โรงเรียนในเครือสารสาสน์  เป็นโรงเรียนเอกชนสังกดัคณะกรรมการศึกษาเอกชน  
เร่ิมเปิดกิจการโรงเรียนตั้ งแต่ปีพุทธศักราช 2507 เ ปิดด า เนินการสอน ดังน้ี (กอง
อ านวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ อนุสรณ์ 40 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา, 2547: 22)  
1) สายสามัญ  เปิดด าเนินการสอนตั้ งแต่เตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  2) สาย
อาชีวศึกษา  เปิดด าเนินการสอนตั้งแต่ ปวช. 1 ถึง ปวส.  3) สายการศึกษาพิเศษ (ใช้ส่ือ
การเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) เปิดด าเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง มธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 (สยมพร ทองเน้ือดี, 2552:50) 
                  ปัจจุบนัโรงเรียนในเครือสารสาสน์เป็นโรงเรียนเอกชนท่ีมีโรงเรียนในเครือข่าย
เดียวกนัมากท่ีสุดถึง 33 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2555 มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 74,945 คน  มี
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ครูไทย 4,814 คน  และครูต่างชาติ 1,145 คน (กองอ านวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์
,2555 : 6-7) จึงนบัไดว้่าเป็นการเจริญเติบโตท่ีมีพฒันาการไดอ้ย่างรวดเร็วมาก จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งน า ICT มาใช้เพื่อจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบนโยบายสารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ.ศ.2554 -2563 ของประเทศไทย  
( ICT2020)  แ ล ะ แผนแม่ บท เ ทค โนโ ล ยี แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556 เพื่อให้โรงเรียนในเครือสารสาสน์รองรับกบัการ
เปล่ียนแปลงต่างๆและความอยูร่อดขององคก์ร (พิบูลย ์ ยงคก์มล, 2547: 25) 
 จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการน า ICT มาใช้ในโรงเรียนเน่ืองจากการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาการพฒันาดา้นกลยทุธ์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากยิ่งข้ึน 
จึงไดท้  าการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมี
จ านวนนกัเรียนมากท่ีสุดในเครือสารสาสน์เพื่อสอบถามความตอ้งการและสภาพปัญหา
การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า  
“การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถด าเนินการไดต้ามศกัยภาพ
ของโรงเรียนท่ีมีอยู่ก็จริง  แต่ยงัขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมัย 
จ  านวนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้
การเรียนการสอนเกิดความไม่คล่องตวั ผูบ้ริหารและบุคลากรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อมาประยุกต์ใช้กบังาน
ดา้นต่างๆในโรงเรียน ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโต  

ดงันั้นโรงเรียนในเครือสารสาสน์จึงตอ้งการเพิ่มความไวว้างใจของผูป้กครองต่อ
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายส าคญัของโรงเรียนในเครือ
สารสาสน์อีกนโยบายหน่ึง คือ การท าให้การศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาเด็กไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงข้ึนเท่า
เทียมหรือใกลเ้คียงนานาอารยประเทศ” (สยมพร ทองเน้ือดี,2555 : บทสัมภาษณ์) 
  จากเหตุผลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าโรงเรียนในเครือสารสาสน์ยงัไม่มีกลยุทธ์การ
จดัการเรียนรู้ดา้น ICT  อย ่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นตอ้งการเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาการจดัการเ รียนรู้ด ้าน ICT ของโรงเ รียนในเครือสารสาสน์ทั้งระบบ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน า  ICT มาใชใ้นการจดัการศึกษา แต่โรงเรียนยงัไม่มีกลยุทธ์ในการ
จดัการดา้น ICT ในการจดัการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์เป็นการเฉพาะ  
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ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท าการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  ทั้ งน้ีเพื่อน า
ผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบ วางแผนจดัการกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  ตลอดจน
ปรับปรุงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด อนัจะส่งผลไปยงัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือ
สารสาสน์โดยรวมต่อไป  

 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการในการจดัการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 

2. เพื่อเสนอกลยุทธ์การจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

ผูว้จิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
     ขั้นตอนที ่ 2  การศึกษาแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
    ขั้นตอนที ่3 การร่างกลยุทธ์และตรวจสอบกลยุทธ์ เ บ้ืองต้น  
     ขั้นตอนที ่4  การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยทุธ์ 

ผูว้จิยัสรุปรายละเอียดการวจิยัแต่ละขั้นตอนตามแผนภาพ ดงัน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและ
ปัญหาการจัดการด้าน เทคโนโลยี
ส า รสน เทศและการ ส่ื อสาร ขอ ง
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
1.1 ศกึษาสภาพปจัจุบนัในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในโรงเรยีน 

1.2 ศึกษาปญัหา ความต้องการในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรยีน 

 

 

ขั้นตอนที ่2  ศึกษาแบบอยา่งท่ีดีในการ
จดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
 2.1 ศึกษาโรงเรียนตน้แบบ จ านวน 3 
โรงเรียน 
2.2 ภาพในอนาคตดา้นการจดัการ ICT 

ขั้นตอนที่ 3 การร่างกล ยุท ธ์แ ล ะ
ตรวจสอบกลยุทธ์ เ บ้ืองต้น  

ขั้นตอนการวจัิย 
 

ขั้นตอนที่  4 การตรวจสอบความ
เหมาะสมของกลยทุธ์ 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
1.1 ส ารวจความคดิเหน็ดว้ยแบบสอบถาม 
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์หรือหัวหน้า

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูที่มี

ส ัญชาติไทย ของโรงเรียนในเครือสาร

สาสน์ 33โรงเรียน  จากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 369 คน 

1.2  สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์

ตวัแทนของโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ 33 

โรงเรยีน จ านวน 17 คน 

 

ผลลพัธ์ 
 
1.สภาพปัจจุบ ัน ในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารในโรงเรยีน 

2. ปัญหา ความต้องการใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารในโรงเรยีน 

 

 

2.1 สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์

ผูบ้รหิารและผู้รบัผดิชอบในองค์กรที่เป็น

แบบอย่างทีด่ ีจ านวน 6 คน 

2.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความสามารถเป็นอย่างดีในด้าน  ICT 
จ านวน 3 คน 

 

3.สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในดา้น ICTเป็นอยา่งดี จ านวน 5 คน 
 

4. จัดสัมมนาโดยใช้ประเด็นการ
สัมมนาผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จ านวน 30 คน 
 

1.แบบอย่างท่ีดีในการจดัการ

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร 

2.ภาพอนาคต ในการจดัการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร 

 

 กลยทุธ์ฯฉบบัร่าง 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร จัด ก า ร ด้ า น

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของโรงเรียนใน

เครือสารสาสน์ 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์    

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียน 
     1.  การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ท่ี ใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ได้แก่  ผู ้อ  านวยการโรงเ รียน รอง
ผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
หรือหวัหนา้แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ และครูท่ีมีสัญชาติไทย ของโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ 33โรงเรียน ในปีการศึกษา 2555 รวม  4,814  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์หรือหัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ และครูท่ีมีสัญชาติไทย รวม  369   คน 
       การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร 
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p. 125) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดค่าความคลาด
เคล่ือนเท่ากบั 0.05 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ดว้ยการจบัฉลาก (Lottery) จากบญัชีรายช่ือ
ครูของแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนท่ีก าหนด 

2. การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
               2.1 ลักษณะเคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถามที่มีลกัษณะแบบเลือกตอบ จ านวน 1 
ฉบบั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ และตอนท่ี 2 จะเป็น
แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 
ระดบัของลิเคอร์ท (Likert) (บุญเรียง ขจรศิลป์. 2543: 95)  
                2.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใชเ้ทคนิค IOC (Item 
Objective Congruence Index) หรือดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและเน้ือหาโดย
ใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน                
   2.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นการหาค่าความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal Consistency) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีครอนบาค 
(Cronbach) แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือใหมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสมก่อนน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try Out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่ครู จ  านวน 30 คน เพื่อ
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ตรวจสอบความชัดเจนของขอ้กระทงค าถามในแบบสอบถาม หลงัจากนั้นน าผลท่ี
ได้มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  
     3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมโดย 1) น าหนงัสือจาก
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตไปยงัประธานอ านวยการโรงเรียนใน
เครือสารสาสน์เพื่อขอความร่วมมือท าการเก็บขอ้มูล และแจง้ไปยงัโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการให้ขอ้มูลเพื่อการวิจยั และ  2) จดัส่งแบบสอบถาม
พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและรวบรวม
แบบสอบถามกลบัดว้ยตนเอง 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล        
               ผู ว้ ิจ ัยใช ้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข ้อมูล  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี         
               ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จะใชว้ิธีวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)  
               ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จะใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามท่ีใชป้ระเมินมาตราส่วนแบบประมาณค่าในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.2 ศึกษาปัญหา ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
โรงเรียน เป็นการศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหา ความตอ้งการในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
               1.เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหา 
ความตอ้งการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการของ
โรงเรียน ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การสร้างก าลงัคนให้มีศกัยภาพ  2) การสนบัสนุนการเรียน
การสอนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  3) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ 4) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษา  เพื่อสัมภาษณ์ตวัแทนของโรงเรียนในเครือ
สารสาสน์ท่ีมีหนา้ท่ีและปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน 
จ านวน 17 คน 
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                   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และส่งหนงัสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูบ้ริหารของโรงเรียน
ในเครือสารสาสน์ โดยมีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ปัญหา ความ
ตอ้งการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  
เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญั หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ข
และน าส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
อยา่งดี จ  านวน 5 ท่านเพื่อท าการตรวจสอบ 
                 3. การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
ขั้นตอนที ่2 การศึกษาแบบอย่างทีด่ีในการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เป็นการศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั องคก์รท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

     2.1 การศึกษาแบบอย่างทีด่ีในการจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เป็นการศึกษาแบบอย่างท่ีดีในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย
การคดัเลือกจากองคก์รท่ีประสบความส าเร็จในดา้น ICT เป็นอยา่งดี ลกัษณะเคร่ืองมือ เป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  ด าเนินการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ใช้
ประเด็นและค าถามแบบกวา้งๆ  ซ่ึงมีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
                           1. การคัดเลือกกรณีศึกษา ผูว้ิจยัคดัเลือกกรณีศึกษาแบบเด่น (Extreme 
Case Sampling) 3 กรณีศึกษา ไดแ้ก่  
                     1.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี ผูใ้ห้ขอ้มูลในกรณีศึกษา  
ได้แก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน และผูรั้บผดิชอบงานดา้น ICT ของโรงเรียน จ านวน 2 คน 
                      1.2 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  จ.กรุงเทพมหานคร ผูใ้ห้ขอ้มูลในกรณีศึกษา  
ได้แก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน และผูรั้บผดิชอบงานดา้น ICT ของโรงเรียน จ านวน 2 คน 
                      1.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ผูใ้ห้ขอ้มูลในกรณีศึกษา   ได้แก่ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน และผูรั้บผดิชอบงานดา้น ICT ของโรงเรียน จ านวน 2 คน 
                        2. เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกบัแบบอย่างท่ีดีในการการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขพร้อมน าส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่านเพื่อท าการตรวจสอบ 
                       3.การเก็บรวบรวมข้อมูล ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยผูว้ิจยัส่งหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูบ้ริหารของ
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องคก์ร โดยมีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และผู ้เ ก่ียวข้องใน
องค์กรที่มีการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ประสบความส าเร็จ 
และเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญั 
                        4. การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
  2.2 การศึกษาภาพอนาคตในการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เป็นการศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั ภาพอนาคตของโรงเรียนในการจดัการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  มีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
                1.เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัภาพ
อนาคตในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามแบบ
ไม่เป็นทางการ เพื่อสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นอยา่งดี  จ  านวน 3 คน  
                   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยผูว้จิยัส่งหนงัสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูท้รงคุณวุฒิ โดย
มีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัภาพอนาคตในการจดัการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญั หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขและน าส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้น
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นอยา่งดี จ  านวน 5 ท่านเพื่อท าการตรวจสอบ 
                 3. การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
ขั้นตอนที่ 3  การร่างกลยุทธ์การ จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็นการร่างกลยุทธ์แลว้ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์
โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 ท่านซ่ึงมีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  5 ทา่น ท่ีมีความรู้
เร่ืองกลยทุธ์การ 

จดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
                                 2. เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความเหมาะสมของร่างกลยุทธ์การจดัการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่ได้จากผลการสังเคราะห์
การวิจ ัย เชิงปริมาณ คือ สภาพปัจจุบนัในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และจากการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ปัญหา ความ
ตอ้งการในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสาร
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สาสน์ การศึกษาองค์กรท่ีมีการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี รวมถึงภาพในอนาคตด้านการจดัการ ICT แล้วได้กลยุทธ์การจดัการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ รวมทั้งหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ บูรณาการเข้าด้วยกันตามความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ 
เพื่อให้ได้กลยุทธ์การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนใน
เครือสารสาสน์ จากนั้นน าส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าร่างกล
ยทุธ์ฯ ท่ีได ้ใหผู้ท้รงคุณวฒิุจ านวน  5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ว ิธีการวิจ ยั เชิงคุณภาพโดยการไป
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลดว้ย 

ตนเอง ณ สถานท่ีไดน้ดัหมายไว ้ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอ

ดว้ยการบรรยายและน าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม 
เพื่อให้ได้ร่างกลยุทธ์ฯส าหรับใช้ในการสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ก่ียวขอ้งในขั้นตอน
ต่อไป 
ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ โดยการจดัสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 30 ท่านเพื่อขยายความเก่ียวกบักลยทุธ์ฯ ซ่ึงมีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกีย่วข้อง โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

จ านวน 30 ท่าน ซ่ึง ได้แก่  ผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหาร และตวัแทนครู  เขา้สัมมนา เพื่อขยาย
ความรู้เร่ืองกลยทุธ์ฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของกลยทุธ์  

2. เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการสัมมนา  คือ
ร่างกลยทุธ์การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ที่ไดจ้ากวิธีด าเนินการในขั้นตอนที่ 4  ให้ผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วม
สัมมนา จ านวน 30 ท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของกลยทุธ์ 

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดย
การจัดสัมมนา  และใช้เวลาในการจัดสัมมนา ประมาณ  3  ชั่วโมง พร้อมน าเสนอ
กระบวนการวิจยัแก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีท่ีมีความรู้ด้านกลยุทธ์การจดัการด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  และผูเ้ก่ียวข้องท่ีเข้าร่วม
สัมมนา จ านวน 30 ท่าน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ขเพิ่มเติม 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 
ผลการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. ประโยชน์เชิงวชิาการ  ได้กลยุทธ์การจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ส าหรับใชใ้นบริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์
ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

 2.ประโยชน์เชิงประยุกต์   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สามารถน าผลการวิจยัไปขยายผลหรือแนะน าโรงเรียนอ่ืนๆในการปรับปรุงและพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการของโรงเรียนได ้
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กลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจังหวดัปทุมธานี 
 

โชติ  แย้มแสง 
 
บทคัดย่อ 

             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1 ศึกษาสภาพการด าเนินงาน  2 ศึกษาการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ  3 พฒันากลยทุธ์การด าเนินงานสู่ความ
เป็นเลิศ 4 ทดสอบกลยทุธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ  โดยศึกษาจากสถานศึกษาปฐมวยั
ในจงัหวดัปทุมธานี  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  1 ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดย
การศึกษาเอกสาร รายงาน และสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและ ศึกษานิเทศก ์ 
2 ศึกษาการด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศ  โดยการสัมภาษณ์บุคลากร
และสังเกตการด าเนินงานในสถานศึกษาปฐมวยัท่ีเป็นเลิศ   3พฒันากลยุทธ์ โดยการจดัท า 
SWOT Analysis ,TOWS Matrix, และFocus Group.   4 ทดสอบกลยุทธ์โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั  ผลการศึกษาในระยะแรกพบว่า  สภาพการ
ด าเนินงา น  ดา้นวิชาการใช้หลกัสูตรปฐมวยั พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   การจดัตารางสอนเป็นการจดัตาราง
กิจกรรมพฒันาเด็ก 4 ดา้น  วดัและประเมินผลความพร้อมใน 4 ดา้น   ดา้นกิจการนกัเรียน
การดูแลความปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด   มีกิจกรรมฝึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม   ชุมชน
มีส่วนร่วม  ดา้นบริหารงานบุคคล  เนน้คุณวุฒิดา้นปฐมวยั    บุคลากรทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
วนิยัและจรรยาบรรณของทางราชการ  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ   จดัตามระเบียบราชการ   
เงินรายได้ส่วนใหญ่จากงบอุดหนุนรายหัวทางราชการและเงินจากตน้สังกดั  ดา้นอาคาร
สถานท่ี มีเพียงพอ เน้นให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืนและปลอดภยั มีการส่งเสริมให้
ผูป้กครองช่วยเหลือโรงเรียนในเร่ืองการพฒันาเด็ก   ดา้นบริหารและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจดัท าแผนปฏิบติังาน
ประจ าปี     
                  ส าหรับในขั้นตอนต่อไปจะไดศึ้กษา กลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี . 
ค าส าคัญ  (keyword)  กลยทุธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั 
 
 บทน า 
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การศึกษาปฐมวยัเป็นพื้นฐานของการศึกษา  ช่วงปฐมวยัมีความส าคญัมาก  
เพราะสมองเติบโตและพฒันารวดเร็วท่ีสุด  เรียนรู้และพฤติกรรมพฒันาการเปล่ียนรวดเร็ว  
การอบรมเล้ียงดูเด็กในช่วงน้ีมีผลต่อคุณภาพของคนตลอดชีวิต   สมองควบคุมโปรแกรม
การเจริญเติบโตของร่างกายทั้งหมด   ควบคุมการท างานของระบบเน้ือเยื่อ และเซลล์ต่างๆ
ในร่างกาย   พฒันาการของสมองเป็นรากฐานของการพฒันาทุกๆดา้น ทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติ ปัญญา วฒันธรรม ทกัษะการส่ือสาร/ภาษา สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และคุณธรรม   
สมองเป็นระบบของการรับรู้  และประมวลข้อมูล  การเรียนรู้ เก็บความจ า  และ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีสร้างโลกทศัน์ของความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเราและความสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาสมองจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาของมนุษยแ์บบบูรณาการ   
( แพทย์หญิง นิตยา  จิราธิยุต คชภกัดี ,2553 )  ช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดของมนุษย์อยู่ใน
ช่วงแรกเกิดถึง 7 ปี  การพฒันาในช่วงน้ีจึงมีความจ าเป็น หากพฒันาภายหลงัช่วงวยัน้ีแลว้
ถือว่าสาย  เพราะการพฒันาสมองของมนุษย์ในช่วงวยัน้ีสามารถพฒันาไปถึง  70 %  
(อญัชลี  ไสยวรรณ ,2552 ) ประกอบกบัผลการวิจยัยงัพบวา่ สมองจะเติบโตสูงสุดในช่วง
อายุ 0-6 ปี   การพฒันามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องเร่ิมตั้ งแต่ปฏิสนธิ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฐมวยัซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาทั้งปวง (ส านกัมาตรฐาน
การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ .ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2552) 

การพฒันาเด็กปฐมวยัมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเป็นการด่วน 
และดว้ยเหตุน้ีเองพอ่แม่ ผูป้กครอง ครู  ผูเ้ล้ียงดูเด็กตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกั
ถึงความส าคญัของการพฒันาเด็กในช่วงวยั 0-5 ปี ซ่ึงจะสามารถเล้ียงดู จดัประสบการณ์
พฒันาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาไดอ้ยา่งเต็มตามศกัยภาพอยา่งแทจ้ริง    จากทฤษฎี
องค์ความรู้เร่ืองพฒันาการเด็ก รวมทั้งงานวิจยัต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี
เก่ียวกับเด็กปฐมวยั  ช้ีให้เห็นว่าปฐมวยัเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีสุดของการ
วางรากฐานการพฒันาความเจริญเติบโตในทุกดา้น   ฉะนั้นหากเด็กไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดีและ
ถูกตอ้งตามหลกัจิตวิทยา และหลกัวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ เด็กจะเกิดการพฒันาไดเ้ต็มท่ี    
( ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 )  การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวยัเรียนนบัเป็น
ส่ิงส าคญัยิ่งเพราะเด็กก่อนวยัเรียนถือเป็นวยัทองของชีวิต  เป็นวยัแห่งการวางรากฐาน
ทั้งหลายทั้งปวงในชีวติ  ความส าคญัของชีวิตคนเราเร่ิมตน้ท่ีจุดน้ี  บุคลิกภาพจะก่อตวัและ
พฒันาไปในด้านท่ีดีงามทั้งหลายอยู่ท่ีจุดเร่ิมตน้ของชีวิต คือ ในระยะท่ีเด็กอยู่ในวยัก่อน
เรียน ( จรรจา สุวรรณทตั ) 

DP
U



 

971 

 

ส านกัประเมินผลการจดัการศึกษา  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2551 )  
ไดป้ระเมินผลการจดัการศึกษาปฐมวยั  พบว่า ปัจจุบนัการพฒันาเด็กปฐมวยัมีการจดัการ
หลายรูปแบบ ทั้งในรูปของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั  โรงเรียนและศูนยก์ารเรียน  หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยัมีการจดักิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็กใน
ทุกดา้น  แต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายการจดับุคลากร  งบประมาณ รวมทั้งรูปแบบ  วิธีการ
จดัท่ีแตกต่างกนั ท าให้การพฒันาการเด็กขาดเอกภาพและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
และขาดกลไกการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพท าให้การพฒันาเด็กปฐมวยัท าได้ไม่เต็ม
ศกัยภาพเท่าท่ีควร     

วฒันา ปุญญฤทธ์ิ ( 2551 ) ได้ศึกษาปัญหาของเด็กปฐมวยั  พบว่า   1.เด็ก
ปฐมวยัอยูท่่ามกลางสภาพสังคมท่ีบกพร่องดา้นคุณธรรม ตวัแบบท่ีดีไม่มีหรือหายาก    เด็ก
จึงอาจเติบโตข้ึนมาอย่างขาดคุณภาพ  สืบเน่ืองจากสภาพการไหลบ่าทางวฒันธรรมท่ีมา
จากการส่ือสารไร้พรมแดนท าให้วฒันธรรม ค่านิยมท่ีดีงามลดน้อยถอยลง ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินถูกละเลย ลกัษณะของสังคมไทยท่ีเคยช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทรเอาใจใส่ดูแลรัก
ใคร่ฉนัญาติมิตรพี่นอ้งเร่ิมเส่ือมถอย สังคมเมืองขยายตวัมากข้ึน เกิดกระแสวตัถุนิยมเป็น
ค่านิยมของคน  วิถีชีวิตท่ีเคยพึ่ งพาตนเองมีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสูญหายไป 
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จิตส านึกสาธารณะไม่มี เกิด
ความรู้สึกว่าธุระไม่ใช่ ไม่สนใจความประพฤติของตนว่าจะส่งผลเสียหายต่อผูอ่ื้นหรือ
สังคม   2.เด็กปฐมวยัเติบโตข้ึนมาท่ามกลางภาวะแห่งความทุกข์ยาก  สืบเน่ืองจาก การ
ท าลาย ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุม้ค่า ขาดการเอาใจใส่ดูแลจดัการอย่างมี
คุณภาพท าให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติขาดความสมดุล เกิดปัญหาระบบนิเวศ 
มีอุบติัภยัทางธรรมชาติเกิดข้ึนมากมาย รวมทั้งโรคภยัไขเ้จ็บท่ีรุมเร้ามนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ปริมาณขยะและของเสียอนัตรายมาก
ข้ึน แบบแผนการด าเนินวิถีชีวิตไม่เหมาะสม ความสุขในชีวิตจึงลดน้อยลง อุบติัภยัและ
โรคภยัต่าง ๆ เป็นภยัต่อมนุษยม์าก 

ประกอบกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2552 ) ไดป้ระเมินเด็กปฐมวยั
ปรากฏว่า เด็กพฒันาการล่าช้าทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ
จริยธรรม ซ่ึงเป็นผลจากการพฒันาทั้งดา้นการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมในปัจจุบนัอนัเป็น 
สภาพท่ีน่าวติกนบัวา่เป็นวกิฤตของเด็กปฐมวยั   
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สรุปไดว้า่การพฒันาเด็กปฐมวยัในปัจจุบนั มีปัญหามากมาย ไดแ้ก่ เด็กขาดการ
เล้ียงดูท่ีถูกตอ้งจากครอบครัว ขาดการเล่ียงดูท่ีมีคุณภาพจากสถานพฒันาเด็ก  โรงเรียน
ปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ยงัด้อยคุณภาพในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ของเด็ก  ขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นพฒันาเด็ก เช่นขาดกุมารแพทย ์ จิตแพทยเ์ด็ก และครูดา้นปฐมวยั 
ผูบ้ริหารการศึกษาเด็กปฐมวยัส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เฉพาะทาง  แหล่งเรียนรู้และส่ือการ
เรียนรู้เร่ืองเด็กปฐมวยัยงัมีอยูน่อ้ย  การเรียนการสอนด าเนินการโดยปราศจากความเขา้ใจ
ในปรัชญาพื้นฐานท่ีมีต่อมนุษยใ์นช่วงปฐมวยัของชีวิต  ขามความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิ
เด็ก หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัมีหลายหน่วยงาน  ขาดการประสานงาน
กนั ไม่มีเอกภาพของนโยบาย   ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  ขาดการระดมทรัพยากร ซ่ึง
ปัญหาเหล่าน้ีท าใหก้ารพฒันาคุณภาพเด็กไม่ประสพผลส าเร็จ ท าให้ การเตรียมความพร้อม
ของเด็กปฐมวยัลดลง 

จากความส าคญัและสภาพปัญหาของเด็กปฐมวยัดงักล่าว  การจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัโดยเฉพาะในช่วงอายุ 3-5 ปี  อนัเป็นการศึกษาก่อนท่ีจะเขา้รับการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษาต่อไป  จึงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้ดีและมีคุณภาพ   เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กเข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 อนัเป็นแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษา
ของไทยท่ีมีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ.
2552-2561 ) ซ่ึงมีวิสัยทัศน์คือ “คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ” มีเป้าหมายหลัก 3
ประการ คือ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย   ขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารจดัการการศึกษา  ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัส าหรับเด็ก
อาย ุ3-5 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้รับการศึกษา  ในแต่ละจงัหวดัไดแ้ก่ ส านกังานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษา   เอกชนจัดภายใต้การดูแลควบคุมของส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเองและรับ
โอนจากหน่วยราชการต่างๆ    จากการศึกษา ค้นควา้  ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเป็นรูปแบบ 
แนวทาง หรือวธีิการจดัท่ีดีและมีคุณภาพท่ีหน่วยงานต่างๆยึดเป็นแบบอยา่งได ้ และพบวา่
จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลาย ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพภูมิ
ประเทศเป็นทั้งเมืองและชนบท  มีการจดัการศึกษาทุกระดบั ทุกรูปแบบ สามารถเป็น
ตวัแทนจงัหวดัต่างๆได ้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาและพฒันากลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็น
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เลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  เป็นนวตักรรมในการจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กใหมี้คุณภาพเขา้รับการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

 
 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1   ศึกษาสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี 
2   ศึกษาการด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีความเป็นเลิศในจงัหวดั

ปทุมธานี 
3   พฒันากลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัใน

จงัหวดัปทุมธานี 
       4   ทดสอบกลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัใน

จงัหวดัปทุมธานี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  การด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  โดยการศึกษาเอกสาร รายงาน
ประจ าปี ผลการประเมิน ของหน่วยงานตน้สังกดั สัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
การศึกษาตน้สังกดั และศึกษานิเทศก์ดา้นปฐมวยั  ไดส้ภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา
ปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  7 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นวิชาการ  ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้น
บริหารงานบุคคล ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นประสานสัมพนัธ์
ชุมชน  และ ด้านบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา   ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัท่ีเป็นเลิศในจังหวดัปทุมธานี   โดยการสัมภาษณ์  
บุคลากรในสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานีท่ีเขา้เกณฑ์ความเป็นเลิศ  ตามเกณฑ์
โรงเรียนพระราชทาน  โรงเรียนปฐมวยัตน้แบบ โรงเรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินจาก สม
ศ. รอบท่ีสองระดบัดีมาก  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัดี/
ดีมาก    ซ่ึงผู ้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน/ศูนย์ คือ  ผู ้รับใบอนุญาตหรือผู ้จ ัดการหรือ
ผูอ้  านวยการหรือหวัหนา้ศูนย ์   ครูชั้นปฐมวยั  และกรรมการสถานศึกษา    ไดป้ระเด็นการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   ขั้นตอนท่ี 3 
พฒันาและตรวจสอบกลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัใน
จงัหวดัปทุมธานี  โดยการน าขอ้มูลประเด็นการด าเนินงานท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานีทดสอบความเป็นไปไดใ้นแต่ละประเด็นดว้ยสถิติ 
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Binomial Test วเิคราะห์สภาพ    ( SWOT Analysis ) เพื่อหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และ
โอกาส ท า TOWS MATRIX เพื่อจบัคู่ 4 กลุ่ม   SO     ST   WO   WT พิจารณาประเด็นท่ี
เป็นแนวทางการด าเนินงานลงในแต่ละกลุ่ม  วิเคราะห์เน้ือหาในแต่ละกลุ่มเพื่อจดัท าเป็น 
(ร่าง) กลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี     
จดั  Focus Group  ผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณาวเิคราะห์ ( ร่าง )กลยทุธ์การด าเนินงานสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  ไดก้ลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี    ตอนท่ี 4   ทดสอบกลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจงัหวดัปทุมธานี  โดยการน าเสนอกลยุทธ์ท่ีได้จาก
ขั้นตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นในการน ากลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศไปใชใ้น
สถานศึกษา จากผูบ้ริหารโรงเรียน/ศูนย ์ท่ีสอนชั้นปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   ไดก้ลยุทธ์
การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจงัหวดัปทุมธานี 
 
ผลการวจัิย 
            1  สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี   
               1 . 1   ด้ า น วิ ช า ก า ร  ส่ วน ให ญ่ ใช้หลัก สู ต รปฐมวัย  พ . ศ .  2 5 4 6  ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  รองลงมาใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และมีบางแห่งใช้การบูรณาการหลกัสูตรแกนกลางกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และแนว
ต่างประเทศ เช่น Montessori เป็นตน้   การจดัตารางสอนเป็นการจดัตารางกิจกรรมพฒันา
เด็กทั้ง 4 ดา้น ในภาคเชา้ ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการเล่น  การจดัครูเขา้สอนส่วนมากครู 
1 คน ต่อ  1 หอ้ง มีบางแห่งจดัครู 1 คนและพี่เล้ียงหรือครูพิเศษอีก 1 คน ต่อ 1 ห้อง  การวดั
และประเมินผลเป็นการประเมินความพร้อมใน 4 ดา้นเป็นรายบุคคล  มีการรายงานผลต่อ
หน่วยเหนือและผูป้กครอง.ทุกภาคการศึกษา 
             1.2   ด้านกิจการนักเรียน  เ ร่ืองการดูแลความปลอดภัยเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุด 
สถานศึกษาทุกแห่งจะมีครูเวรรับผิดชอบประจ าวนั มีเอกสารหลกัฐานในการรับส่งเด็กทุก
วนั  มีกิจกรรมฝึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมโดยใชกิ้จกรรมทางศาสนา มีการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ฝึกไหวพ้ระ สวดมนต ์นัง่สมาธิ   มีการส่งเสริมสนบัสนุนเด็กเป็นรายบุคคลตามความถนดัและ
ความสามารถพิเศษของแต่ละคน   มีชุมนุม มีการสอนเสริม และส่งเขา้ประกวดแข่งขนัทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา   มีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก เช่นเร่ืองทุนการศึกษา  อาหาร
กลางวนั   มีการศึกษาสภาพปัญญาและแกไ้ขร่วมกบัผูป้กครอง   และจดักิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็ก 
ผูป้กครอง และครูไดมี้ส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 
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            1.3 ดา้นบริหารงานบุคคล มีการก าหนดจ านวนและคุณสมบติัตามปริมาณนกัเรียน 
เน้นคุณวุฒิด้านปฐมวยั  สรรหาโดยตน้สังกดัและสถานศึกษา โดยการประกาศรับสมคัร
และท าการคดัเลือก ก าหนดเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์ของราชการ จ่ายเงินเดือนตามคุณวุฒิ    
มีการส่งเสริมความรู้และความสามารถของบุคลากรโดยการส่งเขา้อบรม สัมมนา ตามหลกัสูตร
ท่ีหน่วยงานต่างๆจดั  และส่งศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน     บุคลากรทุกคนตอ้งปฏิบติัตามวินยั
และจรรยาบรรณของทางราชการ ตามนโยบายของผูบ้ริหารและหน่วยตน้สังกดั 
           1.4  ดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุ  มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาโดยการมี
ป้ายประชาสัมพันธ์  ส่ือผ่านนักเรียนถึงผู ้ปกครอง มี  เว็บไซต์ของหน่วยงาน และรถ
ประชาสัมพันธ์   มีการก าหนดผู ้ท่ี มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรู้  มีทักษะเก่ียวกับการ
ประชาสัมพนัธ์ท าหน้าท่ี  จดัระบบตามระเบียบราชการ  มีครูเวรประจ าวนั   งานการเงิน
รายไดส่้วนใหญ่จากงบอุดหนุนรายหวัและเงินจากตน้สังกดัส่วนใหญ่เห็นวา่เพียงพอ  การ
จดัท างบประมาณ และการบริหารทรัพยสิ์น     มีการจดัท าขอ้บญัญติัเทศบาลและ อบต.ตาม
รายได ้  ไดรั้บจดัสรรและใช้ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด  หากมีปัญหาจะ
รายงานหน่วยเหนือแกไ้ข   ส่วนการจดัหาพสัดุหาตามแผน ตามความจ าเป็นและตามรายไดท่ี้
มี ในการด าเนินงานจะมีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะ 
             1.5  ดา้นอาคารสถานท่ี เกือบทั้งหมดมีอาคารสถานท่ีเพียงพอ มีครู นกัเรียนและ
คนงานภารโรงเป็นผูดู้แล  โดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลให้มีความสะอาด สวยงาม 
ร่มร่ืนและปลอดภยั  เคร่ืองเล่นสนามค่อนขา้งจะไม่เพียงพอ  
            1.6 ด้านประสานสัมพนัธ์กับชุมชนและผูป้กครอง  มีการส่งเสริมให้ผูป้กครอง
ช่วยเหลือโรงเรียนในเร่ืองการพฒันาเด็ก   มีการประชุมร่วมกนั เพื่อแสดงความเขา้ใจและ
ช่วยเหลือ  มีโครงการผูป้กครองอาสา และทางโรงเรียนยงัมีหนังสือแจง้ผูป้กครองดูแลการ
พฒันาเด็กท่ีบา้นดว้ย   มีการออกไปร่วมกิกรรมและร่วมเป็นกรรมการต่างๆของชุมชนและของ
วดั  และใหเ้ด็กไปกบัพอ่แม่เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆกบัทางชุมชน   นอกจากนั้น ผูป้กครองยงัร่วม
แสดงความคิดเห็น  ช่วยทุนทรัพยแ์ละแรงงานในการพฒันาจดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆและ
ประชุมหารือกนัในทุกๆเร่ือง 
             1. 7 ด้านบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีโดยมี ครู 
ผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษาร่วมด าเนินการ  มีระบบสารสนเทศ และด าเนินการตาม
แผนครบทุกแผนงาน  มีการตรวจสอบภาคละคร้ัง การประเมินคุณภาพภายในจดัท าตามแบบ
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ติดตามการด าเนินงานแลว้สรุปเป็นรายงานและมีการรายงานประจ าปี  มีการน าผลไปพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ผลการประเมินภายนอกรอบท่ีสองส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก. 
       2  กลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยั ในจงัหวดัปทุมธานี  
คาดวา่จะประกอบดว้ย 1) กลยทุธ์  SO  2) กลยทุธ์  ST 3) กลยทุธ์  WO และ4) กลยุทธ์  WT   
ซ่ึงผูว้จิยัจะไดศึ้กษาและเสนอรายละเอียดตามขั้นตอนการวจิยัต่อไป 
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คุณลกัษณะผู้เรียนทีพ่งึประสงค์ :  
มุมมองใหม่การพฒันากรอบคุณวุฒิของไทย 

 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์   

ศรเนตร  อารีโสภณพเิชฐ 
 สิริภักตร์  ศิริโท 

 
 การพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทดัเทียมนานาประเทศ กลไกหลัก
ส าคญัของการพฒันาคือ คนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาในส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพ
ตามมา โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ท่ีเป็นภาคส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันา
คุณภาพคนของประเทศ ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ หมวด 1 มาตรา 6 วา่   
  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม”  
  จากพระราชบญัญติัการศึกษาเห็นไดช้ดัว่า การพฒันาคนไทยให้มีคุณภาพภายใต้
คุณลกัษณะดงักล่าว ถือเป็นหน้าท่ีและเป้าหมายของสถาบนัการศึกษาท่ีพึงปฏิบติัเพื่อให้
เกิดการพฒันาคนให้มีคุณภาพ ซ่ึงปรากฏอยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติในระดับ
การศึกษาต่างๆ ทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อาทิเช่น 
มาตรฐานการศึกษาของชาติไดก้ าหนดคุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 ก: 2; ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 3-4)   ดงัน้ี 

1)    มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2) มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวติและพฒันาสังคม 
3) มีทกัษะการเรียนรู้  รักการเรียนรู้  รู้ทนัโลก และสามารถปรับตวัได ้ 

มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
4) มีทกัษะทางสังคม  
5) มีคุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก    

 
                 อยา่งไรก็ดี การพฒันาคนไทยใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์งักล่าว  พึงพฒันา
ใหร้อบดา้นในทุกมิติ เพื่อให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ทกัษะ
ความสามารถ และทกัษะชีวติ ทั้งน้ี การพฒันาคนไทยใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
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ดงักล่าว เป็นภารกิจหลกัของสถาบนัการศึกษาในทุกระดบัการศึกษาท่ีตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีเป็น
สังคมในยคุเศรษฐกิจฐานความรู้  

คุณลกัษณะผู้เรียนทีพ่งึประสงค์ตามมาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 
มุมมองท่ีน่าสนใจจากผลวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลลพัธ์

การเรียนรู้ในกรอบคุณวุฒิของต่างประเทศของ ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ (2552) ได้
สรุปขอบเขตการเรียนรู้ในภาพรวม ประกอบด้วย  5  มิติ ไดแ้ก่  ความรู้และความเขา้ใจ  
ทกัษะการคิด ทกัษะการปฏิบติั  ทกัษะทางสังคม  และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
โดยแต่ละมิติมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1)    ความรู้และความเขา้ใจ (Knowledge and Understanding)  ประกอบดว้ย  
๔ มิติยอ่ย ไดแ้ก่ 
 1.1)   รู้และเขา้ใจ ขอ้เท็จจริง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์วชิานั้น 
 1.2)   รู้และเขา้ใจหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์วชิานั้น 
 1.3)   รู้และเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์วชิานั้น 
 1.4)   ความรู้เชิงสหวทิยาการ 
 2)   ทกัษะการคิด (Cognitive Skills)  ประกอบดว้ย  6  มิติยอ่ย  ไดแ้ก่ 
 2.1)   การคิดวิเคราะห์ 
 2.2)   การคิดวพิากษ ์
 2.3)   การคิดสังเคราะห์ 
 2.4)   การประยกุตห์ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีสู่เชิงปฏิบติัตามค าแนะน าและใน
สถานการณ์ท่ีไม่คาดการณ์ 
 2.5)   การบูรณาการ  
 2.6)   การคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างนวตักรรม 
 3)   สมรรถนะ (Competence)  ประกอบดว้ย  3  มิติยอ่ย  ไดแ้ก่ 
 3.1)   ทกัษะส่วนบุคคล  (Interpersonal Skills) หมายถึง ทกัษะการประยกุต์
และการปฏิบติังาน  ทกัษะการส่ือสารและการท างานเป็นทีม  ทกัษะความเป็นผูน้ า  ทกัษะ 
การบริหารจดัการ  และทกัษะการวจิยั 
  3.2)   ทกัษะดา้นการส่ือสาร  (Communication Skills)  หมายถึง  ทกัษะการ
พดู  การเขียน  การอ่าน  และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร 
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 3.3)   ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  หมายถึง ความรับผดิชอบ 
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  และความโปร่งใส 

4)   คุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม และต่อวชิาชีพ  (Ethic and Values) 
ประกอบดว้ย  ๔  มิติยอ่ย  ไดแ้ก่  จริยธรรม   ค่านิยม  ทศันคติ  และความมีศกัด์ิศรีใน
วชิาชีพ 

5)   ทกัษะปฏิบติัเฉพาะทาง (Specialized Skills) เป็นทกัษะและความเช่ียวชาญ ของ
แต่ละวชิาชีพ 

นอกจากน้ี ผลการวิจัยของไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ (2552) ได้วิเคราะห์
เทียบเคียงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในแต่ละระดบักบัมิติ  
5  มิติของขอบเขตการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น พบว่า คุณลักษณะและสมรรถนะส าคัญ 
ในแต่ละระดับการศึกษามีความลึกขององค์ประกอบขอบเขตการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ไม่เท่ากนั   ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันากรอบคุณวุฒิของประเทศ
ไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลุ่มลึกของเน้ือหาวิชา เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะ
และสมรรถนะทั้ง 5 มิติ เม่ือน ามาวิเคราะห์กบัระดบัการเรียนรู้ 5 ระดบั พบวา่ แต่ละระดบั
มีคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

 ระดับพื้นฐาน (Basic) เ ป็นระดับซ่ึงผู ้เ รียนควรมีคุณลักษณะและ
สมรรถนะทั้ง 5 ด้านในระดับท่ีเพียงพอในการด าเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มีทกัษะความสามารถในการท างานและการใชชี้วิตไดอ้ยา่งพอเพียง มีทกัษะใน
การคิด วิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปต่อยอดการศึกษาในระดับวิชาชีพต่อไป  และมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีในการอยูใ่นสังคม 

 ระดับพฒันา (Development) เป็นระดบัซ่ึงผูส้ าเร็จการศึกษาควรสามารถ
น าคุณลกัษณะและสมรรถนะทั้ง 5 ดา้นมาใชใ้นการประกอบอาชีพได ้ทั้งในสายวิชาการ
และสายวิชาชีพ ควรมีความรู้ความสามารถในระดบัท่ีเพียงพอจะน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นผูมี้ทกัษะวิชาชีพระดบัปฏิบติัการและหัวหน้างาน รวมถึง
เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 

 ระดับก้าวหน้า (Advanced) เป็นระดบัความรู้ท่ีทนัสมยัและระดบัท่ีเป็น
เสมือนเป็นฐานรากในการต่อยอดการเรียนรู้ในระดบักา้วหนา้และระดบัท่ีสูงข้ึน  ในระดบั
น้ีบณัฑิตควรมีคุณลกัษณะและสมรรถนะในการคิดริเร่ิมและการคิดเป็นระบบ มีทกัษะการ
ปฏิบติังานในวิชาชีพในระดบัท่ีสามารถบริหารจดัการและมีภาวะผูน้ า  ควรเร่ิมมีความคิด
และทกัษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง  
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 ระดับเชิงรุก (Proactive)  เป็นระดบัท่ีบณัฑิตควรมีการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจในสาขาวชิาชีพในระดบัลึกซ้ึง มองเห็นความสัมพนัธ์ของศาสตร์สาขาต่างๆ  มี
ความคิดกา้วหนา้มองไปในอนาคตได ้มีทกัษะความสามารถเพียงพอท่ีจะพฒันาและสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง  สามารถแกปั้ญหาและมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในระดบัสูง 

 ระดับดีเลิศ (Excellent)  เป็นระดบัท่ีบณัฑิตควรสามารถน าคุณลกัษณะ
และสมรรถนะทั้ง 5 มาผสมผสานและน าไปใช้ไดใ้นระดบัสูงสุด   สามารถเขา้ใจศาสตร์
สาขาวิชาของตนอยา่งถึงแก่น มีความคิดแตกฉาน คิดรวบยอด  และมีความคิดความเขา้ใจ
ในสาขาวชิาของตนอยา่งลึกซ้ึงแบบผูเ้ช่ียวชาญ  มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
และคิดวิพากษ์อย่างลึกซ้ึง เป็นผูอุ้ทิศตนให้กับการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ให้กับ
สาขาวชิาอยา่งสม ่าเสมอ   
ตารางท่ี 1   การวเิคราะห์คุณลกัษณะ 5 มิติ และระดบัการเรียนรู้ 5 ระดบั 
             ระดบั 
มติ ิ

พืน้ฐาน 
(Basic) 

พฒันา 
(Development) 

ก้าวหน้า 
(Advanced) 

เชิงรุก 
(Proactive) 

ดเีลศิ 
(Excellent) 

ความรู้ความ
เข้าใจ
(Knowledge & 
Understanding) 

ความรู้ทัว่ไปใน
การด ารงชีวติ 
และความรู้
พ้ืนฐานเพ่ือต่อ
ยอดสู่วชิาชีพ 
สามารถท างาน
ระดบั
ปฏิบติัการ 

ความรู้ความ
เขา้ใจในสาขา
วชิาชีพขั้น
พ้ืนฐานระดบัท่ี
สามารถควบคุม
งาน และมี
ความรู้ท่ี
สมัพนัธ์กนั 

ความรู้ความ
เขา้ใจ
ขอ้เทจ็จริงใน
สาขาวชิา เป็น
ความรู้สมยัใหม่ 

ความรู้ลึกใน
วชิาการในสาขา
ของตน  และ
ศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ความรู้
ระดบัสูง 
ความ
เช่ียวชาญ
อยา่งถึงแก่น
ใน    สาชา
วชิา 
 

ความคดิ 
(Cognitive) 

ค านวณ 
ประมวล  คิด
วเิคราะห์    คิด
สร้างสรรค ์และ
มีวจิารณญาณ 

คิดวเิคราะห์  
แกปั้ญหาเฉพาะ
ดา้นได ้

ความคิดริเร่ิม 
คิดเป็นระบบ 
เขา้ใจ
ผลงานวจิยั  
รู้จกัสืบเสาะ
ความรู้ใหม่ 

สามารถ
วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ และ
ประยกุตท์ฤษฎี
และการวจิยักบั
วชิาชีพ 

ความคิดรวบ
ยอด 
ความคิด
สงัเคราะห์ 
ความคิด
กา้วหนา้ เพ่ือ
นวตักรรม
ใหม่ๆ 

สมรรถนะ/
ความสามารถ 
(Competency) 

อ่าน พดู ฟัง 
เขียน 
ความสามารถ 

การประยกุต์
ความรู้เชิง
ทฤษฎีในการ

ประยกุตค์วามรู้
เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ซบัซอ้นได ้ 

ภาวะผูน้ า และ
ความสามารถ
ในการ

ความสามารถ
ในการวจิยัขั้น
สูง และการ
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             ระดบั 
มติ ิ

พืน้ฐาน 
(Basic) 

พฒันา 
(Development) 

ก้าวหน้า 
(Advanced) 

เชิงรุก 
(Proactive) 

ดเีลศิ 
(Excellent) 

ใชเ้ทคโนโลย ี
 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ 
ทกัษะการใช้
ชีวติ 

ปฏิบติังาน 
ทกัษะการ
ปฏิบติังาน
ขั้นตน้ 
การจดัการ
ขั้นตน้ 

ทกัษะการเป็น
ผูน้ าและบริหาร
ขั้นกลาง 

แกปั้ญหา  การ
น า
กระบวนการวจิั
ยมาใชแ้กปั้ญหา 

สงัเคราะห์
งานวจิยั 
 

จริยธรรม 
(Ethics) 

ความซ่ือสตัย ์
สุจริต การมี 
จิตสาธารณะ 

คุณธรรม 
จริยธรรมใน
การด ารงตนใน
สงัคมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

มีจริยธรรมใน
วชิาการ วชิาชีพ 
และคุณธรรม
ในการ
ปฏิบติังาน  
เขา้ใจผูอ่ื้น 

มีหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณใน
การท างาน และ
ส่งเสริมและ
ช้ีน าผูอ่ื้นได ้

อุทิศเพื่อองค์
ความรู้ใหม่ใน
สาขาวชิาชีพ 
ตระหนกัรู้ได้
เองถึง
จรรยาบรรณ
วชิาชีพและ
ส่งเสริมผูอ่ื้น 

ทกัษะเฉพาะ 
(Spec. Skills) 

ทกัษะการ
ท างานทัว่ไป
ระดบัตน้ 

ทกัษะวชิาชีพ
ระดบัพ้ืนฐาน
ระดบั
ปฏิบติัการ 

ทกัษะวชิาชีพ
เฉพาะทางใน
ระดบัการเป็น
ผูบ้ริหารระดบั
ตน้ 

ทกัษะวชิาชีพ
เฉพาะในระดบั
การเป็น
ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

ความสามารถใน
สร้างนวตักรรมใน
วชิาชีพและ
เผยแพร่วชิาการ
นั้น 

 
  กรอบแนวคิดพืน้ฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 5 x 5   
   เม่ือน ากรอบแนวคิดพื้นฐาน 5 x 5  ผลลพัธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้ง 5 
องคป์ระกอบมาวเิคราะห์ตามระดบัการศึกษาของไทยในรายละเอียดคณะผูว้ิจยัไดท้บทวน
คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามค าอธิบายระดับคุณวุฒิแห่งชาติจากรายงานวิจยัเร่ือง กรอบ
คุณวฒิุแห่งชาติ : กรณีศึกษากรอบคุณวฒิุทางการศึกษาของต่างประเทศ ของไพฑูรย ์สินลา
รัตน์และคณะ 2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดย
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพความสัมพนัธ์
คุณลกัษณะของผูเ้รียนหรือผูส้ าเร็จการศึกษาแยกตามระดบัการศึกษาไดด้งั 
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ตารางท่ี 2 

ส าหรับการเช่ือมโยงคุณลกัษณะ (5 มิติ) และระดบัการเรียนรู้ (5 มิติ) กบัระดบั
การศึกษา น าเสนอเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐาน 5 x 5  ไดด้งัน้ี 
 
 
ตารางท่ี 2    กรอบแนวคิดพื้นฐาน 5 x 5  แสดงความเช่ือมโยงระดบัการศึกษากบั 
                     ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน   (ไพฑูรย ์  สินลารัตน์, 2552)  
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ระดบัการศึกษา 
(Level) 

         ระดบั 
มติ ิ

1 
Basic 

2 
Development 

3 
Advanced 

4 
Proactive 

5 
Excellent 

มธัยมศึกษา Knowledge      

ตอนต้น / ปวช. Cognitive      

 Competency      

 Ethic      

 Spec. Skills      

อาชีวศึกษา       

มธัยมศึกษา Knowledge      

ตอนปลาย / ปวส. Cognitive      
 Competency      

 Ethic      

 Spec. Skills      

ระดบัอุดมศึกษา       
ปริญญาตรี Knowledge      
 Cognitive      
 Competency      
 Ethic      
 Spec. Skills      
ปริญญาโท Knowledge      
 Cognitive      
 Competency      
 Ethic      
 Spec. Skills      
ปริญญาเอก Knowledge      
 Cognitive      
 Competency      
 Ethic      
 Spec. Skills      
                     สายการศึกษาสามญั (มธัยมศึกษา)                         สายอาชีวศึกษา(ปวช.ปวส.) 
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การพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์และกระบวนการพฒันา 
ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวน ามาสู่ข้อสรุปข้อเสนอแนะคุณลักษณะพื้นฐาน

ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษาไดด้งัน้ี  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรช้ันต้น (ปวช.) 
 
คุณลกัษณะของผู้เรียน 
คุณลกัษณะของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และประกาศนียบตัร

ชั้นตน้นั้นเป็นระดบัขั้นเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศ มีทกัษะในการด ารงชีวิต และเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหากออกไปประกอบอาชีพ  

ในสายการศึกษาทัว่ไปจะเน้นความรู้ทัว่ไปในทุกศาสตร์ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนได้
ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเองในเบ้ืองตน้  ส่วนในสายอาชีพควรมีทกัษะ
เฉพาะของสาขาอาชีพนั้นโดยสามารถปฏิบติังานของอาชีพนั้นในระดบัการปฏิบติัการได้
อย่างถูกต้องตามขอบเขตของงานท่ีก าหนดตามมาตรฐานของอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะในสาขาวิชาชีพท่ีเรียน  ผูเ้รียนในระดบัน้ีควรมีความสามารถในการตรวจสอบ 
การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้เฉพาะดา้น มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 

 
เงื่อนไขการเรียนรู้ 
การจดัหลกัสูตร การเรียนและกิจกรรมนกัศึกษาในระดบัน้ีควรครอบคลุมผลลพัธ์

การเรียนรู้ทั้ง 5 ประการและเป็นไปตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2552  แนวทางการบริหารการอาชีวศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งคือ พระราชบญัญติัอาชีวศึกษา 
กรอบมาตรฐานหลกัสูตรอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
หรือวชิาชีพ  

 
1) ด้านหลักสูตร 
ในการจดัหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคน
ดี มีการพฒันาอยา่งสมดุลทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม มีศกัยภาพในการศึกษา
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ต่อและการประกอบอาชีพ  หลกัสูตรควรพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคคื์อ 
เป็นผูมี้วนิยั ใฝ่เรียนรู้ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย อยูอ่ยา่งพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนต นซ่ึงควรเป นหลกัสูตรท่ีมุ งเน นให
ผู เรียนได ส ารวจความถนัด  และความสนใจของตนเอง  ส่งเสริมการพฒันา
บุคลิกภาพส วนตน มีทกัษะในการคิดอย างมีวจิารณญาณ คิดสร างสรรค และคิด
แก ป ญหา มีทกัษะในการด ารงชีวิต ดงันั้นหลกัสูตรควรครอบคลุมหมวดความรู้ 8 
กลุ่มสาระ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร (3) วิทยาศาสตร (4) สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม (5) สุขศึกษาและพลศึกษา (6) ศิลปะ (7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (8) 
ภาษาต างประเทศ และ พฒันาสมรรถนะส าคญัของผู เรียนในดา้น (1) ความสามารถ
ในการส่ือสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถในการแก ป ญหา (4) 
ความสามารถในการใช้ ทกัษะชีวติ และ (5) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลย ี 
  ในส่วนของหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นตน้นอกจากวิชาพื้นฐาน
ท่ีพฒันาสมรถนะทัว่ไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตและสมรรถนะหลกัท่ีสัมพนัธ์กบั
วิชาชีพซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้  หลกัสูตรควรมีการ
เพิ่มรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาชีพ และรายวิชาปฏิบติัท่ีตอ้งใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัในโรง
ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม รวมถึงให้มีการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง 
และการจดัท าโครงการท่ีบูรณาการสู่การปฏิบติัในสาขาวิชาชีพ  โดยทั้งน้ีการจดัหลกัสูตร
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพของสาขาวชิาชีพนั้นๆ ดว้ย 

 2)  กระบวนการเรียนรู้ 
    การจดัการเรียนรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตอ้งมีการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสามารถและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยยดึหลกัวา่ใหผู้เ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดหรือเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  กระบวนการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้และคุณธรรม ตอ้งมีการ
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไวซ่ึ้งจะท าให้สามารถวดัและประเมินผลเพื่อให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และตามมาตรฐานวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้ง  ผูส้อนตอ้งมีการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  
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โดยจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจดัระบบสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการจดัการเรียนรู้ตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยกระบวนการเรียนรู้
ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีควรพฒันา เช่น  

 การเรียนรู้แบบบูรณาการ  ซ่ึงเป็นการน าเอาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ี
สัมพนัธ์กนัทั้งในกลุ่มสาระเดียวกนั หรือต่างกลุ่มสาระกนัมาเช่ือมโยงกนั และจดักิจการ
การเรียนรู้ท่ีเป็นองคร์วมเพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้โดยในระดบัมธัยมศึกษา
ควรใหมี้การสอนโดยผูส้อนท่ีเป็นทีม 

 กระบวนการสร้างความรู้   ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด
และการแสวงหาความรู้ควบคู่กบัการปฏิบติัจริง  ให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงดว้ยตนเอง 
โดยผูส้อนเป็นผูจ้ดัโอกาส บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเกิดการ
เรียนรู้ 

 กระบวนการคิด  ซ่ึงกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างละเอียด รอบคอบ 
สร้างสรรค ์สามารถแกปั้ญหาอยา่งหลากหลายไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  การจดัการเรียนการ
สอนควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการคิด มีการใชเ้ทคนิคการสอนท่ี
กระตุน้ให้เกิดการเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม  จดักิจกรรมฝึกทกัษะการคิดโดยให้เวลาในการ
คิด การแสดงความคิด อภิปรายแลกเปล่ียนความคิด รวมถึงการสรุปประเด็นดว้ยตนเอง 

รูปแบบการเรียนควรมีวิธีกระตุน้การเรียนรู้ อาทิ เร่ิมเร่ืองดว้ยค าถาม การ
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้ผา่นการสังเกต การสนทนา ถามตอบ 
การแลกเปล่ียนความคิด การฝึกทกัษะการคิด ซ่ึงการเรียนรู้ดงักล่าวควรเป็นกระบวนการท่ี
กระท าอยา่งต่อเน่ืองกนัทั้งหลกัสูตร 

 กระบวนการทางสังคม  ซ่ึงมุ่งสร้างให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ในการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนั โดยใช้กิจกรรมกลุ่มและกระบวนการ
กลุ่มในการกระตุ้น และการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยใีหม่ๆ  

 การปฏิบติัและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เนน้ใหเ้กิดประสบการณ์ตรงกบัผูเ้รียน โดยสามารถเช่ือมโยงทฤษฎี หลกัการและแนวทาง
ปฏิบติัสู่การประยุกตป์ฏิบติัจริง และน าพาไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะในสาย
วิชาชีพซ่ึงตอ้งมุ่งเนน้การลงมือท าจริงเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตอ้งมีการก าหนดภาระงานหรือใหมี้การฝึกทกัษะการปฏิบติัจริงตามขั้นตอนการปฏิบติังาน
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ประจ าของสาขาวชิาชีพนั้นๆ  ทั้งน้ีผูส้อนควรไดมี้การสาธิตให้ดูเป็นตวัอยา่งเพื่อให้ปฏิบติั
ตาม 

 กระบวนการเรียนรู้การจดัการ  ซ่ึงเป็นการฝึกทักษะความสามารถ
เบ้ืองตน้ในการคิด วิเคราะห์ การวางแผน จดัการ การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน การ
ประสานงาน การท างานเป็นระบบตามแผน การติดตาม ประเมินผล และสรุปงานด้วย
ตนเองโดยอาจใชล้กัษณะของการท าโครงการ 

 กระบวนการเรียนรู้การวิจยั  ซ่ึงฝึกทกัษะในการสืบสอบและและการน า
กระบวนการแกปั้ญหาทางการวิจยัมาประยุกต์ใช้ในการการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาซ่ึง
อาจท าโดยการจดัสถานการณ์การเรียนรู้หรือการน าผลการวิจยัมาเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  
น ามาใช้ประกอบการสอนเป็นตวัอยา่ง เพื่อให้ผูเ้รียนฝึกฝนการท าวิจยัโดยตรงหรือฝึกฝน
ทกัษะการวิจยัในการก าหนดเลือกปัญหา ก าหนดประเด็นปัญหา ตรวจสอบปัญหา ลงมือ
ปฏิบติัและสรุปผลการวจิยั 

 กระบวนการพฒันาลักษณะนิสัย  โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน  มีการสร้างสมดุลทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ควรมีการ
จดักิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การใช้บทบาทสมมติ การอภิปราย การระดมสมอง การจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออาทร กระตุ้นให้ผู ้เ รียนกล้าคิดกล้าแสดงออก เกิดการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีการยอมรับความจริงตามหลักจริยธรรม  ผูส้อนต้องเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติัตนแก่ผูเ้รียน 

ในดา้นของการจดัส่ือการเรียนรู้ควรตอ้งจดัส่ือการเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้
เชิงเน้ือหา ส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เป็นส่ือท่ีช่วยเสริมทกัษะด้านต่างๆ  
เสริมสร้างนิสัยการรักการเรียนรู้ และการมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีงาม  ลกัษณะของส่ือ
อาจมีทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีอาทิ โสตทศันวสัดุ รวมถึงอินเทอร์เน็ต และส่ือบุคคลท่ี
ใหค้วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

3) ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสมดุลทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มี

จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม ควรจดั
ใหมี้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะและความเสียสละ รูปแบบของการจดักิจกรรมอาจมี
หลายรูปแบบโดยอาจบูรณาการผสมผสานกบัสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ หรือจดัเป็น
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กิจกรรมเฉพาะ กิจกรรมอาจจดัโดยผูส้อน สถานศึกษาหรือเกิดจากการจดักิจกรรมโดย
ผูเ้รียนริเร่ิมเอง กิจกรรมนกัศึกษาควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ความดีงามและ
ความเสียสละตนน าไปสู่การเป็นผูมี้จิตอาสา  การพฒันากิจกรรมนกัศึกษาสามารถท าได ้3 
แนวทางคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมผูเ้รียน อาทิ ยุวกาชาด กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อาทิ การพฒันานวตักรรม โครงการหรือ
งานวจิยัท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดใหใ้นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ควรมีเวลาในการท ากิจกรรมนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ปี
ละ 120 ชัว่โมงโดยตอ้งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างน้อยปีละ 45 
ชัว่โมง 

 
ระดับอนุปริญญาและระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง 

คุณลกัษณะของผู้เรียน 
คุณลกัษณะของผูท่ี้จบการศึกษาระดบัอนุปริญญาและประกาศนียบตัรชั้นสูงนั้น

เป็นระดบัต่อยอดการศึกษาระดบัเตรียมพื้นฐานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น
มากข้ึน  และในสายวิชาการจะเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจและเลือกเรียนในสายวิชาตามความ
ถนัดมากข้ึนเพื่อเตรียมตวัในการศึกษาต่อในสายวิชาชีพเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา หรือ
สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผูร่้วมงาน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ  

ผูส้ าเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพควรมีสมรรถนะในการท างานในสายวิชาชีพท่ี
ซบัซอ้นตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในวชิาชีพ และความตอ้งการของ
สถานประกอบการ  มีทักษะในการควบคุมและบริหารจัดการในระดับหั วหน้างาน  
สามารถคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา วางแผน ประสานงาน ประเมินผลและให้ค  าแนะน างาน
ผูอ่ื้น รวมถึงการพฒันาวชิาการและวชิาชีพในสาขาวชิา 

เง่ือนไขการเรียนรู้ 
ในการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมนกัศึกษาในระดบัน้ี

ควรมีการ  บูรณาผลลพัธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นโดยมีเง่ือนไขการจดัการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 
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1. ด้านหลักสูตร 
การจดัหลกัสูตรในระดบัน้ีควรเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีโอกาส

เลือกเรียน และเน้นความช านาญเฉพาะด้าน หลกัสูตรควรมีความทนัสมยั ยืดหยุ่น และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและสังคม หลกัสูตรจึงควรมีลกัษณะ
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้มีการปฏิบัติจริ ง เพื่อให้ผู ้เ รียนมีสมรรถนะและ
ประสบการณ์ในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดบัเทคนิค ตรงตามความตอ้งการ
ของสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน  โครงสร้างสูตรควรมีหมวดวิชาพื้นฐานซ่ึง
ควรมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สุขศึกษาและพลานามยั การบริหารจดัการวิชาชีพรวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการวิจยัเบ้ืองต้น ส่วนหมวดวิชาชีพควรประกอบด้วย
สมรรถนะวิชาชีพแกนกลางท่ีเป็นร่วมของทุกสาขาอาชีพและสมรรถนะเฉพาะของ
สาขาวชิานั้นๆ   

ในส่วนของหลกัสูตรอาชีวศึกษานั้นเพื่อให้หลกัสูตรสามารถตอบสนองไดต้รง
ตามความต้องการ  การออกแบบหลักสูตรควรมีการออกแบบโดยได้ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ และ สถาบันวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ตวัหลกัสูตรยงัควรมีการเนน้การฝึกปฏิบติั
จริงเพื่อให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์การปฏิบติัจริงและมีสมรรถนะการปฏิบติังานในระดบั
ปฏิบติัการจริง  นอกจากน้ีตวัหลกัสูตรควรสามารถสร้างเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่ออาชีพ
ใหก้บัผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ ประหยดั 
อดทน มีวินยัและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบตัรชั้นสูงมี

แนวทางเดียวกบัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และประกาศนียบตัรชั้นตน้ ซ่ึงยงัคงยึดตาม
นโยบายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545  ซ่ึงยดึหลกัว าผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพฒันาตนเองได
และถือ 
ว าผู เรียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต องส งเสริมให ผู
เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ   ในการจดัการเรียนการสอนโดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งมีการเนน้ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งนอ้ย คือ 
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 กระบวนการคิด  ซ่ึงอาจมีวิธีการสอนท่ีใช้ เพื่อให ผู เรียนใช้
กระบวนการคิดในการสร้างความรู เช น วิธีสืบสอบแบบแนะน า (Guided Inquiry) 
และแบบไม มีการแนะน า (Unguided Inquiry) วิธีการค นพบ วิธีแบบเน นป ญหา 
หรือ วิธีใช้ ทกัษะกระบวนการ 9 ขั้น กรณีศึกษา สถานการณ จ าลอง วิธีอริยสัจส่ี 
วิธีการเช่ือมโยงมโนทศัน โดยใช แผนท่ีความคิด (Mind Map) การใช ผงัมโนทศัน

(Concept Map) เป็นตน้ 
 กระบวนการกลุ ม  ซ่ึงเน้นให ผู เรียนได ใช กลุ มเพื่อร

วมกนัสร างความรู โดยการประสานความร่ วมมือ ประสานความคิด การท างานร
วมกนั  รับผดิชอบร วมกนัจนสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ในระดับของการศึกษาระดับอาชีวศึกษานั้ นส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเองมีการปรับวธีิเรียนเปล่ียนวธีิสอน ปฏิรูปการสอบ พฒันาวธีิการเรียนรู ท่ี 
เน นผู เรียนเป นส าคญั โดยการจดัการศึกษาวิชาชีพแบบบูรณาการในลกัษณะต
างๆ ให เป นไปตามจุดประสงค ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห งชาติ  และให้มี
การจดัการเรียนรู โดยการเช่ือมโยงเน้ือหาความรู ท่ีเก่ียวข องจากศาสตร ต างๆ 
ของรายวิชาเดียวกนั หรือรายวิชาต างๆ มาใช ในการจดัการเรียนรู เพื่อให ผู
เรียนสามารถน าความคิดรวบยอดของศาสตร ต างๆ มาใช ในชีวิตจริงได ้ โดยใน
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการอาจสามารถจดัการบูรณาการไดใ้นหลายระดบั ไดแ้ก่ 

 การบูรณาการแบบหลอมรวม (Infusion)  ซ่ึงมีการเรียนรู แบบโดยการ
ท่ีผู สอนน าเน้ือหาสาระของวิชาต างๆ มาสอดแทรกในรายวิชาของตนเอง เป นกา
รวางแผนการสอนและท าการสอนโดยผู สอนเพียงคนเดียว 

 การบูรณาการแบบขนาน (Parallel)  ซ่ึงตอ้งจดัการสอนโดยผู สอนตั้ง
แต 2 คนข้ึนไปต างคนต างสอนวิชาของตนเอง แต จะมาวางแผน ตดัสินใจร
วมกันว าจะจดัแผนการเรียนและจดักิจกรรมการเรียนรู โดยมุ งสอนในหัวเร่ือง 
ความคิดรวบยอด (Concept) และป ญหา (Problem) เดียวกนัในส วนหน่ึง 

 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline)  ซ่ึงเป็นการเรียนรู
แบบน้ีคลา้ยกบัแบบคู ขนานคือ ผู สอนตั้งแต 2 คนข้ึนไปต างคนต างสอนวิชา
ของตนและจดักิจกรรมการเรียนรู ของตนเองเป นส วนใหญ แต มาวางแผน
การสอนร วมกนัในการให งานหรือโครงการท่ีมีหัวเร่ือง แนวคิดหรือความคิดรวบ
ยอดและป ญหาเดียวกนัแล วแยกกนัประเมินผลการท ากิจกรรมการเรียนรู เฉพาะ
ในส วนท่ีเก่ียวข องกบัรายวชิาของตน ส วนเน้ือหาสาระหรือกิจกรรม การเรียนรู
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ท่ี ไม เก่ียวข องสัมพนัธ กนั ผู สอนแต ละคนก็จดัการเรียนรู ในรายวิชาของ
ตน 

 การบูรณาการแบบข ามวิชา (Transdisciplinary)  ซ่ึงเป็นวิธีที่การท่ีผู
สอนในรายวชิาต างๆ จะมาร วมกนัสอนเป นคณะร วมกนัวางแผนก าหนดหวั

เร่ือง ความคิดรวบยอดและปัญหาเดียวกนั โดยการก าหนดหวัข อ เวลา และ ผู
รับผดิชอบท่ีมีความรู ความช านาญในหวัข อเร่ืองนั้นๆ 

การจดัการเรียนการสอนควรยงัควรตอ้งมีระบบและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายเน้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง และให้
ความส าคญักบัการเรียนเป็นช้ินงาน เรียนเป็นเร่ือง เรียนเป็นโครงการเพื่อให้ผูเ้รียนและ
ผูส้อนมีการวางแผนและท างานเป็นทีมไดเ้รียนรู้ด าเนินงานร่วมกนั มีการบูรณาการเน้ือหา
ท่ีสอนตามหลกัสูตรให้เอ้ือต่อการเรียนเป็นช้ินงาน/โครงการ และปฏิรูปวิธีสอบ ไม่เน้น
สอบเพื่อวดัความจ า แต่ประเมินจากกระบวนการคิด การวางแผน การท างาน และการ
แกปั้ญหา  

นอกจากน้ี มีการเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนจาก 3 สถานการณ์ คือ เรียนสถานการณ์จริง
ในสถานศึกษา สถานการณ์จริงในสถานประกอบการ  และสถานการณ์จริงในชุมชน 
รวมทั้งฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้จากสถานศึกษาสู่การปฏิบติั
ไดจ้ริง โดยรับงานจากเอกชนเขา้มาด าเนินการในสถานศึกษาส าหรับผูเ้รียนทุกระดบั 

3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ควรมีเวลาในการท ากิจกรรมนกัศึกษารวม (มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 
360 ชัว่โมง โดยเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อยา่งนอ้ยปีละ 60 ชัว่โมง  
เพื่อให้บริการท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสังคม เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการท่ีทนัสมยัของประชาชน ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง ตลอดจนมีบทบาทในการพฒันาชุมชนและสังคมเรียนรู้   
  กิจกรรมนกัศึกษาควรเนน้พฒันาใหผู้เ้รียนรู้จกัและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิดและทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 
รับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ผูเ้รียนควรไดพ้ฒันาบุคลิกภาพ เจต
คติ ค่านิยมในการด าเนินชีวติ และมีศีลธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อคน
อ่ืนและสังคม  การท ากิจกรรมยงัควรช่วยส่งเสริมทกัษะให้ผูเ้รียนบูรณาการความรู้ ทกัษะ
จากศาสตร์ต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
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เทคโนโลย ีมีปัญญาใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค ์มีความ สามารถในการจดัการ การ
ตดัสินใจและการแกปั้ญหา มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ รัก
งาน รักองคก์ร  

การจดักิจกรรมควรเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็นคณะ โดย
ผูเ้รียนควรสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมตามความถนดัและสนใจของตนเอง การด าเนิน
กิจกรรมอาจใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรมเองทั้งหมดโดยมีผูส้อนให้ค  าปรึกษาแนะน า ลกัษณะ
กิจกรรมมีหลากรูปแบบ เช่น กิจกรรมลูกเสือวิสามญั ชมรมต่างๆ  การจดักิจกรรมการ
ให้บริการประเภทต่างๆ กิจกรรมองค์การวิชาชีพต่างๆ  กิจกรรมการพฒันาห้องสมุด 
กิจกรรมศาสนาและจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมพฒันาบุคลากรในองค กร กิจกรรมพฒันาผลผลิตและบริการ เป็นตน้ 

 
ระดับปริญญาตรี   

 
คุณลกัษณะของผู้เรียน 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผูท่ี้ความรู้ข้อเท็จจริงในศาสตร์

สาขาวิชาท่ีเลือกเรียน สามารถน าคุณลกัษณะของเขตการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นมาผสมผสานใช้
ในการประกอบอาชีพได้  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได้อย่าง
ถูกตอ้ง มีสมรรถนะในการคิดริเร่ิม มีทกัษะการปฏิบติังานระดบัหัวหน้างานและมีภาวะ
ผูน้ า  มีความสามารถในการ เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
มีความคิด สามารถน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปต่อยอดเพื่อพฒันาตนเองและสาขาวชิาได ้ 

เง่ือนไขการเรียนรู้ 
 การจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีน้ีควรครอบคลุมผลลพัธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นและเป็นไปตามเง่ือนไข
ในการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนของ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
และกรอบมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  โดยภาพรวมเง่ือนไขในการ
จดัการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรีดา้นต่างๆ ควรเป็นดงัน้ี 
 

 1. ด้านหลักสูตร 
 การจดัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีควรจดัรายวิชาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

ซ่ึงมีทั้งรายวิชาทัว่ไปท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง เพื่อเป็นพื้นฐาน
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การพฒันาในระดบับณัฑิตศึกษาหรือการออกไปประกอบวิชาชีพ  การจดัหลักสูตรใน
ระดบัน้ียงัคงใชห้ลกัการจดัหลกัสูตรในลกัษณะของการบูรณาการซ่ึงเนน้ให้มีการปรับปรุง
ให้ทนัสมยั มีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลาย การจดัหลักสูตรควรพฒันาให้เป็น
หลกัสูตรท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยบูรณาการกบัการน าไปใช้ในชีวิตจริงและการ
เตรียมไปท างานจากประสบการณ์ตรง  

 โครงสร้างหลกัสูตรควรมีทั้งรายวิชาทัว่ไปและรายวิชาเฉพาะสาขาวิชา  ในหมวด
รายวิชาทัว่ไป รายวิชาทัว่ไปควรพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง ผูอ่ื้น 
และสังคม สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ 
มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น 
อยา่งดี 

 นอกจากรายวิชาทัว่ไปแลว้หลกัสูตรควรมีรายวิชาเฉพาะศาสตร์สาขาวิชาชีพ โดย
เป็นพื้นฐานวิชาชีพท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดรู้้ และเขา้ใจวิธีปฏิบติังาน และสามารถปฏิบติังานได้
ในสาขาวิชาชีพนั้น และควรมีการจดัวิชาเสรีให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดั ความ
สนใจของตนอย่างเสรี  หลกัสูตรระดบัน้ียงัควรจดัให้มีการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
หรือใชท้างเลือกในการท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อฝึกทกัษะ
ภาคปฏิบติัใหก้บัผูเ้รียนเป็นการเตรียมพร้อมสู่วชิาชีพดว้ย 

 
2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

 ในการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีนั้นควรมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบัธรรมชาติเน้ือหาวิชาโดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดบัพฒันา กล่าวคือเน้น
การเรียนท่ีมุ่งใหเ้กิดการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และมีทกัษะการกลัน่กรองและ
แกปั้ญหา  การด าเนินการสอนเน้นการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นส าคญัและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยอาจมีการลดการบรรยายและเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนแทน  
รูปแบบการด าเนินการอาจใช้การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกทกัษะในการท างาน
ร่วมกนั ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวางแผน การร่วมกนัศึกษา คน้ควา้ การพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหา และท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจสาระของการเรียนมากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน อาทิ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชอิ้นเทอร์เน็ต เป็นตน้  การเรียนระดบัน้ียงัควรมีการพฒันาความสามารถ
เบ้ืองตน้ในกระบวนการวิจยัเพื่อเป็นฐานการพฒันาในการเรียนรู้ระดบัท่ีสูงข้ึนหรือการน า
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กระบวนการวจิยัไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลาเม่ือส าเร็จการศึกษาและ
ออกไปประกอบอาชีพของตน 

3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อเสริมให้ผู ้เรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ รวมทั้ งมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ 
มหาวทิยาลยัและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน    นอกจากน้ีควรจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสู่การ
เป็นบณัฑิตท่ีมีลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คือ บณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้น วิชาชีพสามารถประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการ มีความคิดดา้นการ วิเคราะห์ สังเคราะห์  สร้างสรรค ์สามารถ
พฒันาประยุกตแ์นวทางใหม่ สามารถใชเ้ทคโนโลยีพื้นฐาน มีทกัษะในการส่ือสาร การใช้
ภาษาต่าง ประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ สามารถท างานในสถานท่ีท่ีเป็นสากล มีบุคลิกดี 
มนุษย์สัมพนัธ์ดีและสามารถท างานเป็นทีม  สถาบนัการศึกษาควรมีการจดักิจกรรม 
รูปแบบการจดักิจกรรมควรมีความหลากหลายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีดี เช่น 
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันาคุณธรรม จริยธรรม   กิจกรรมมุ่งพฒันาทกัษะทางความคิด การ
ท างานเป็นทีม การท าประโยชน์เพื่อสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  และการใช้
ศิลปะ การแสดงพื้นบา้นไทยเป็นส่ือในการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา เป็นตน้ 

 
ระดับปริญญาโท   

คุณลกัษณะของผู้เรียน 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในศาสตร์สาขาวิชา

อย่างลึกซ้ึง  มองเห็นความสัมพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ  สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี
เพื่อน าไปใชท้างปฏิบติักบังานของตน  บณัฑิตระดบัน้ีควรมีทกัษะการคิดท่ีเป็นระบบ  คิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์  และเป็นผูมี้ความคิดกา้วหนา้ คิดเชิงรุก และความคิดสมยัใหม่จึงตอ้ง
มีทกัษะในการท าวิจยัเพื่อจะสามารถพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้สาขาวิชา รวมถึงการน ากระบวนการวิจยัไปใช้ในการแกปั้ญหาท่ีซับซ้อน  
สามารถน าหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมใน
การแก้ปัญหา การพิจารณาคนอ่ืน และสามารถช้ีน าผูอ่ื้นได้  เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าและมี
สมรรถนะในการบริหารจดัการในระดบัผูบ้ริหารระดบักลางถึงระดบัสูง  
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เง่ือนไขการเรียนรู้ 

 การจัดหลัก สูตร กระบวนการเ รียน รู้  และการจัด กิจกรรมนัก ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีน้ีควรครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและ
เป็นไปตามเง่ือนไขในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของ เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
โดยภาพรวมเง่ือนไขในการจดัการเรียนรู้ระดบัปริญญาโทดา้นต่างๆ ควรเป็นดงัน้ี 

 1.  ด้านหลักสูตร 
 การจดัหลกัสูตรระดบัน้ีควรเนน้ให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ลึก

ในสาขาวิชาชีพในระดบัผูบ้ริหาร โดยหลกัสูตรควรเช่ือมโยงทฤษฎี หลกัการ และแนวคิด
ต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัโดยบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม  หลกัสูตรควรสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพในระดบัท่ีเป็นสากล  หลกัสูตรท่ีจดัควรมีความทนัสมยั เนน้การพฒันาผูเ้รียน
ให้รู้จกักระบวนการสืบเสาะแสดงหาความรู้ท่ีกา้วหน้าอยู่เสมอ  หลกัสูตรระดบัควรเน้น
การสร้างนกัวชิาการและนกัวชิาชีพท่ีมีความรู้ในระดบัสูงในสาขาวชิานั้นๆ  การจดัรายวิชา
จะผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและใหมี้การคน้ควา้อิสระหรือการท าวิทยานิพนธ์เพื่อฝึกทกัษะ
การวิจยัและการน าการวิจยัไปประยุกต์ในทางปฏิบติัจริง  ดงันั้นการจดัรายวิชาจึงควรจดั
ให้พอเหมาะเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด 
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  

2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
 การศึกษาระดบัน้ีเป็นการศึกษาของบณัฑิต การศึกษาคน้ควา้จึงควรตอ้งลึกซ้ึง 

กระจ่างและมีความช านาญเป็นพิเศษทั้งเชิงวิชาการและปฏิบติัการในสาขาวิชาท่ีเรียน เป็น
การศึกษาเพื่อแสวงหาและพฒันาวชิา การและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัสังคม รวมถึงการ
สร้างคนสู่ภาวะความเป็นเลิศในหนทางแห่งปัญญา การจดัการเรียนรู้ในระดบัน้ีจะเน้น
สร้างความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ได้โดยอิสระ มีความสามารถสร้างสรรค์
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ โดยอาศยักระบวนการวจิยั 

 นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้ยงัควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ ระหวา่งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม  มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการผสานองค์ความรู้ดา้นการใช้เทคโนโลยี การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
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การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ ์การพฒันาและวจิยั การตอบสนองการเปล่ียนแปลงและ
การคิดคน้นวตักรรมทางเทคโนโลยี ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนระดบัน้ีอาจ
ผสมผสานวิธีการเรียนรู้ในหลากหลายลักษณะเช่น การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาแบบ 
Project-base learning  การเรียนรู้แบบสืบคน้ (Inquiry base learning) การเรียนรู้แบบอิสระ 
(Independent learning) การท างานเป็นทีม และการแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์จริงซ่ึงบาง
สถาบันการศึกษาอาจมีการจัดให้ผู ้เรียนมีการฝึกทักษะในสถานประกอบการจริง  
(Internship)เพื่อเตรียมทกัษะการบริหารจดัการ และการน าทฤษฎีไปฝึกปฏิบติัอยา่งลึกซ้ึง 

3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 การจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับน้ีควรเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ลึก และเกิดการ

เช่ือมโยงบูรณาการความรู้กับการปฏิบติัในจริง ดงันั้นการจดักิจกรรมจึงควรเป็นความ
ร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดประโยชน์จริง อาทิ การท า
โครงการความร่วมมือเพื่อวิจยัหรือพฒันานวตักรรมหรือองค์กร สมาคมวิชาชีพ หรือการ
พฒันาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 
ระดับปริญญาเอก  

 
คุณลกัษณะของผู้เรียน 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกเป็นระดบัการศึกษาสูงสุดจึงควรเป็นผู ้

ท่ีพร้อมทั้งสติปัญญา สมรรถนะ และเป็นผูน้ าด้านการอุทิศตนเพื่อวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถน าคุณลกัษณะและสมรรถนะทั้ง 5 ดา้นมาผสมผสมกนัไดใ้นระดบัสูงสุด  บณัฑิต
ในระดบัน้ีควรมีความรู้ท่ีทั้งกวา้งและลึก เป็นระดบัผูเ้ช่ียวชาญอยา่งถึงแก่นในสาขาวิชา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิพากษ์  ควรมีทกัษะการวิจยัขั้นสูง 
สามารถสังเคราะห์งานวิจยั และเป็นผูท่ี้มีการพฒันาองค์ความรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ ใน
สาขาวิชา รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้นั้นต่อสาธารณชนอย่างสม ่าเสมอ บณัฑิตระดบัน้ี
นอกจากจะเป็นผูท่ี้ตระหนกัรู้ไดถึ้งคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพแลว้ยงั
ควรส่งเสริมและช้ีน าใหผู้ไ้ดท้  าตามดว้ย 

 
เง่ือนไขการเรียนรู้ 

 การจัดหลัก สูตร กระบวนการเ รียน รู้  และการจัด กิจกรรมนัก ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีน้ีควรครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและ
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เป็นไปตามเง่ือนไขในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของ เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
โดยภาพรวมเง่ือนไขในการจดัการเรียนรู้ระดบัปริญญาโทดา้นต่างๆ ควรเป็นดงัน้ี 
 

1. ด้านหลักสูตร 
  การจัดหลักสูตรระดับน้ีเป็นระดับการศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความรู้ 
วิชาการ หลักสูตรควรเข้าถึงแก่นของความรู้ หลักสูตรควรเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการศึกษาคน้ควา้ท่ีลุ่มลึกเพื่อพฒันาความสามารถผูเ้รียนในการพฒันาองค์
ความรู้หรือนวตักรรมใหม่ให้สังคมและวิชาชีพ หลกัสูตรอาจเนน้ให้มีการคน้ควา้วิจยัเป็น
หลักโดยมุ่งการน าไปสู่ท าวิทยานิพนธ์ หรืออาจเป็นการผสมผสานระหว่างการท า
วทิยานิพนธ์กบัศึกษารายวชิาในระดบัสูงของสาขาวิชาชีพนั้น  นอกจากน้ีหลกัสูตรระดบัน้ี
ควรใหค้วามส าคญักบัภาษาองักฤษ เน่ืองจากต าราต่างๆ ท่ีใชต่้อยอดความรู้ในระดบัสากล
จะเป็นต าราภาษาองักฤษ แต่ก็ควรให้ความส าคญักบัการใช้ภาษาไทยท่ีถูกตอ้งเพื่อเป็น
เอกลักษณ์ของไทย และควรสอดแทรกเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กับคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพในหลกัสูตรเพื่อให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นผูด้  ารงไวซ่ึ้งความ
เป็นคนดีและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 

2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนการสอนควรเนน้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองเป็นหลกั วิธีการเรียนการสอนควรเนน้ให้มีการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ คิดสังเคราะห์ 
และการสืบเสาะคน้หาความจริงอย่างกวา้งขวางและลึกซ้ึง โดยอาจใช้กระบวนการการ
เรียนโดยใหมี้การคน้ควา้งานวจิยัและงานวชิาการเพื่อวเิคราะห์ วพิากษ ์และการน าเสนอส่ิง
ท่ีคน้ควา้ไดผ้่านการสัมมนา และการอภิปรายกลุ่ม  ในการศึกษาระดบัน้ีผูเ้รียนควรมีการ
พฒันาทกัษะในการน าเสนอทั้งแบบปากเปล่าและการเขียน จึงอาจใชก้ารเรียนการสอนโดย
การเขียนบทความ บทวิจารณ์ และน าเสนอต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
เน้ือหา กระบวนการเรียนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการฝึกปฏิบติัเพื่อท าวิจยัอย่างลึกซ้ึงลุ่มลึกโดยมี
เน้ือหาสาระท่ีสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเรียนและมีอาจารยผ์ูส้อนเป็นท่ีปรึกษาในการแนะน า
ใหค้  าปรึกษาเพื่อเรียนรู้กระบวนการวจิยัในระดบัสูง 

3. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 ควรมีการจดับุคลากรของสถาบนัการศึกษาเพื่อร่วมในการพฒันาและรับผิดชอบ

กิจกรรมนกัศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ผูเ้รียน 
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อาทิ การส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การท า
โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมโดยการร่วมมือกับชุมชน สถาน
ประกอบการ องคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการวิจยั
ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงในสังคม และท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาชีพและ
สังคมส่วนรวม  นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีช่วยปลูกฝังวฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 
 จากการน าเสนอ กรอบแนวคิดพื้นฐาน 5x5 แสดงความเช่ือมโยงระดบัการศึกษา
กบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน แนวคิดดงักล่าวเม่ือน ามาพิจารณาประกอบกบักระบวน 
การในการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษา และเง่ือนไขการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในแต่ละ
ระดบัตามแนวคิดการพฒันากรอบคุณวุฒิของไทย สามารถสรุปเป็นแผนภาพลูกบาศก์
กรอบคุณวุฒิของไทย ไดส้ะทอ้นมุมมองในการจดัการศึกษาส าหรับสถาบนัการศึกษาท่ี  
พึงน าไปพิจารณาเพื่อให้เกิดการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และผลลพัธ์ 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในตวัของผูส้ าเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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แผนภาพท่ี 1       ลูกบาศกก์รอบคุณวฒิุประเทศไทย (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2552) 
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ระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลกิในเครือสังฆมณฑล 
 

บาทหลวงอิทธิพล  ศรีรัตนะ 
 
บทคัดย่อ 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของระบบการ
พฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิก ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา
สมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและการแนวการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาในการปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑล งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีไดน้ าทฤษฏีสมรรถนะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไทย เส้นทางความกา้วหนา้ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลกัสูตรกบัมาตรฐานต าแหน่งส าหรับสายงานบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มา
เป็นหลักในการวางแนวทางในการพฒันาระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล 
  วิธีการด าเนินการวิจยัในเบ้ืองตน้ คือ การศึกษาสภาพปัจจุบนัของระบบการ
พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนั  ปัญหาของระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ความต้องการในการพัฒนาส าหรับผู ้บริหารสถานศึกษา และ
ออกแบบเสนอแนวทางส าหรับการพฒันาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัริบทของสถานศึกษา
คาทอลิก ในการปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาสายสามญัในเครือสังฆมณฑล  
จากจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด  296 แห่งใน 10 สังฆมณฑล เพื่อไดแ้นวทางการพฒันา
ระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล โดย
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ผลการวิจยัเบ้ืองตน้พบวา่  ระบบการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในเครือสังฆ
มณฑลท่ีมาจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและบทบาทหลักในการบริหารสถานศึกษา
คาทอลิก ระบบการเขา้ด ารงต าแหน่งตามเส้นทางสายวิชาชีพส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑล  เม่ือไดมี้การเปรียบเทียบกบัระบบการพฒันาตามเส้นทาง
วิชาชีพของทางภาครัฐ  สถานศึกษาคาทอลิกมีระบบการปฏิบัติงานในการพัฒนา
ความก้าวหน้าส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นลักษณะเฉพาะเป็นต้นในด้านปัจจัย
ความส าเร็จไม่ได้อยู่ที่พัฒนาตนเองเท่าน้ันแต่อยู่ที่การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้
สามารถเติบโตทางสายอาชีพตามสถานนะของตนและเป็นไปตามกระบวนการพัฒนา
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สมรรถนะของแต่ละบุคคล ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการท่ีสามารถน ามาพิจารณาเป็นแนว
ปฏิบติัในทางการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล ให้ไดพ้ฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาชั้นน า ท่ีเป็นแบบอยา่งและเป็นผูส้ร้างความเป็นผูน้ าและการพฒันาให้
เกิดข้ึนกบัสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและแก่ตนเองให้มีความกา้วหน้าไปพร้อมๆ
กนั 
ค าส าคัญ : ระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถาน  การพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆ
มณฑล  สถานศึกษาคาทอลิก สังฆมณฑล  เส้นทางความก้าวหน้าส าหรับผูป้ระกอบ
วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลกัสูตรกบัมาตรฐานต าแหน่งส าหรับสายงาน
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  
บทน า 
  การปฏิรูปการศึกษาของไทย ท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในดา้นต่างๆ มีผล
ท าให้มีการปรับเปล่ียนทั้ งด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ ต้องมีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ ให้มีบทบาท
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 7 มาตรา 52 (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2547: 31-32) ไดก้  าหนดการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) และ
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบในพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
ส่วนท่ี 5 มาตรา 43-50  (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2546 : 17-19; 2549: 19-20) ท่ี
ก าหนดใหมี้มาตรฐานวชิาชีพ ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานดา้นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังานและมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน รวมทั้งยงัตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ 
มีเจตคติท่ีดี และทกัษะท่ีเหมาะสมกบัวิชาการต่างๆทางดา้นบริหารและมีจิตวิญญาณท่ีกลา้
รับผิดชอบ กลา้เผชิญต่อผลการกระท าจากภารกิจต่างๆ ทางการบริหาร  ซ่ึงจะเป็นกลไกล
ในการด าเนินงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้
บรรลุเป้าหมาย 
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  สถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย มีบทบาทรับใช้สังคมไทย ด้วยความ
มุ่งมัน่ท่ีจะให้การศึกษาอบรมท่ีมีคุณภาพแก่เยาวชนไทย ให้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
และเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการิสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ี
ตอ้งการพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่
คุณธรรม พร้อมทั้งมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต มีการสอนดา้นวิชาการและ
จริยธรรมเป็นหลกั มีอุดมการณ์ของการให้การศึกษาท่ีพฒันาทั้งร่างกาย  สติปัญญา จิตใจ
และจิตวิญญาณ ตามแนวทางการศึกษาคาทอลิกเป็นเป้าหมาย (เชษฐา ไชยเดช, 2550 : 72-
73; อรวรรณ  จนัทร์ชลอ, 2550: 23-24; เอกชยั  ชิณโคตร, 2551: 15-22, 39-40; สภา
การศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย), 2551: 2) มีระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีเป็นแบบของ
คณะสงฆ์- คณะนักบวช และของฆราวาสท่ีอุทิศตนเพื่อพฒันาการศึกษา มุ่งเน้นและมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจของเยาวชน  ซ่ึงในปัจจุบนัมีโรงเรียน
และสถาบนัการศึกษาคาทอลิก จ านวนทั้งส้ิน 314 แห่ง ท าการเปิดสอนในระดบัอนุบาล 
มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 296 แห่ง ระดบัอาชีวศึกษาจ านวน 
18 แห่ง ระดบัวิทยาลยั จ  านวน 3 แห่งและระดบัมหาวิทยาลยั จ  านวน 2 แห่ง (สมาคมสภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2554-2555: 164-192)  แต่การท่ีสถานศึกษาคาทอลิก
ในประเทศไทยจะมีคุณภาพไดดี้เพียงใดนั้น ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่งในการขบัเคล่ือนและ
พฒันาสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตตารมณ์คาทอลิก  มุ่งมัน่และความเสียสละ มีความรอบรู้ในดา้นวิทยาการ
ต่างๆ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งอุดมการณ์แห่งการรักและรับใช ้ มีความเป็นมืออาชีพทางการบริหาร
การศึกษา มีวสิัยทศัน์ทางการศึกษาและสามารถก าหนดนโยบายในการบริหารงานท่ีชดัเจน 
(บทความทางวชิาการ:ธรรมชาติของระบบการศึกษาคาทอลิก, 2550 : 1-2)   จากการศึกษา
สภาพปัจจุบนัในสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล พบว่าในการด ารงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอดีตท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพเป็นบาทหลวง ซิ
สเตอร์ และมาเซอร์ ไดด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแบบประเพณีนิยมท่ีผา่นคือ
จากการคดัสรรและการแต่งตั้งจากผูท่ี้มีอ านาจสูงสุดของแต่ละสังฆมณฑล คือ มุขนายก 
หรือพระสังฆาราช ในการอนุญาตให้บาทหลวง  ซิสเตอร์ และมาเซอร์ ไปด ารงต าแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงประเพณีน้ีไดสื้บทอดกนัมาก่อนท่ีจะมีวิวฒันาการในวิชาการ
สมยัใหม่เก่ียวกบั สมรรถนะ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นทฤษฎีท่ีในปัจจุบนั ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการ
การศึกษาและในองคก์รต่างๆในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา  
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 การท่ีไดน้ าแนวคิดเร่ืองสมรรถนะมาเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา และน ามาใช้เป็นวิธีปฏิบัติในระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหาร
สถานศึกษา และการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสมของผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาทอลิก  และจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารการบรรยาย การสัมมนาประจ าปีของสภา
การศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (ม.ป.ป.) ตั้งแต่วนัท่ี 23–24  ต.ค. 2512/1969 จนถึง 21-
24  ส.ค. 2555/2012 ทั้งหมด 42 คร้ัง ไดพ้บวา่ ในการประชุมสัมมนาประจ าปีแต่ละคร้ัง ได้
มีการอบรมในเร่ืองเก่ียวกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก  แต่ยงัไม่
ปรากฏโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาในดา้นสมรรถนะ ส าหรับ
ผู ้บริหารสถานศึกษา  ท่ีเป็นระบบท่ีชัดเจน สมรรถนะน้ี ในอนาคตจะเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ท่ีสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัคุรุ
สภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ (พ.ศ. 2548 หมวด 2 ขอ้ 12-21) ท่ี
ได้ก าหนดให้ ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ในการ
ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  มีมาตรฐานการปฏิบติังานและมาตรฐานการปฏิบติัตน และไดก้ าหนดมาตรฐาน
ความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2548: 39-42; 
2549: 25-29; 2550: 48-93) ดงัตวัอยา่ง โดยเฉพาะในดา้นมาตรฐานความรู้ 10 ดา้น คือ 1) 
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การ
บริหารดา้นวชิาการ 4) การบริหารดา้นธุรการ การเงิน พสัดุและอาคารสถานท่ี  5 )
การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกนัคุณภาพการศึกษา  8) 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  9 ) การบริหารการประชาสัมพันธ์และ
ความสัมพนัธ์ชุมชน และ 10)  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 เพื่อใหมี้สมรรถนะตามต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจดัการศึกษาให้
เกิดผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้มีการยกระดบัคุณภาพในการปฏิบติังาน โดย
การค้นหาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องพัฒนา แล้วจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาให้มี
สมรรถนะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง (สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ท่ีได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ ความสามารถ  ทกัษะและ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง มาตรา 8 (3) และมาตรา 48 โดยเฉพาะมาตรฐานดา้น
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่งประเภททัว่ไป  ต าแหน่งประเภททาง
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วชิาการ และทางดา้นการอ านวยการ  ซ่ึงประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
หรือท่ี เรียกว่า  ศักยภาพหลักหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะด้านบริหาร
(Managerial Competency) คือ ความสามารถหรือศักยภาพด้านบริหารจัดการ และ
สมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในงานเฉพาะดา้น 
หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในงานเฉพาะ  ซ่ึงสมรรถนะทั้ง 3 กลุ่มดงักล่าว ถือไดว้า่เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน, 2552: 205-206, สวสัดิการส านกังาน ก.พ. , 2552: 1-2)  
  ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของการน าระบบสมรรถนะ(competency)  ซ่ึงสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิก ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสม และสามารถเป็นผูพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในเครือสังฆมณฑล
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนได ้ ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจและท าการวิจยั 
เร่ืองระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล
ข้ึน  เพื่อช่วยให้สถานศึกษาคาทอลิกมีระบบและแบบแผนท่ีเป็นระบบ ท่ีชัดเจนในการ
พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล โดยเฉพาะระบบ
ส าหรับการพฒันาสมรรถนะของผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีชัดเจน  เป็น
รูปธรรม รวมทั้งสามารถน าไปปฎิบติัให้เกิดการพฒันาตนเองของผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาทอลิกในโอกาสต่อไป    
  งานวิจัยน้ี จะเป็นแนวทางส าคัญทางหน่ึง ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑลมีศกัยภาพสูงยิ่งข้ึน มีคุณลกัษณะเหมาะสม มีสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับบทบาทหน้า ท่ี   มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  ตาม
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ส่วนท่ี 5  มาตรา 43-50  
(ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2550: 23-25) มีความพร้อมสูงท่ีจะ เป็นผูน้ าในการพฒันางาน
และคุณภาพการศึกษา เป็นผูน้ าในการบริหารสถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาคาทอลิก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของสถานศึกษา
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑลและสังคมไทย พร้อมรับการเปล่ียนแปลงจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ต่อไป  การวิจัยค ร้ัง น้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อ เสนอระบบการพัฒนา
สมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในเครือสังฆมณฑล ซ่ึงจะครอบคลุมวตัถุประสงค์
เฉพาะในการด าเนินการวิจยั  คือ ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของระบบการพัฒนา
สมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล ในปัจจุบนั   ศึกษา
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ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือ
สังฆมณฑลและก าหนดระบบการพฒันาสมรรถนะ และแนวการพฒันาท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล ในการปฏิบติังานใน
ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาในเครือสังฆมณฑล 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลในปัจจุบนั 
  2. ศึกษาความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล 
  3. ก าหนดระบบการพฒันาสมรรถนะและแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลในการปฏิบติังานใน
ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาในเครือสังฆมณฑล 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการวิจยัได้แบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอน ดงัรายละเอียดและขั้นตอนการ
ด าเนินการในแผนภูมิโครงสร้างและการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของระบบการพฒันาสมรรถนะ
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล ในปัจจุบนั 
 
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล 
 
  ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบระบบและเสนอแนวทางส าหรับการพฒันา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล  
 
  ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล  และสรุปผลการพฒันาระบบการพฒันา
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สมรรถนะและแนวการพฒันาท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาคาทอลิกสายสามญัใน
การปฏิบติังานส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิก 
   
ผลการวจัิย 
  จากการการศึกษาขอ้มูลจากต ารา และจากเอกสารต่างๆ  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปได ้สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิก รวมทั้งส้ิน 15 สมรรถนะ
ไดแ้ก่ การเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตตารมณ์คาทอลิก   มีความมุ่งมัน่
ในการท างาน  มีความเสียสละ มีความรอบรู้ในดา้นวิทยาการต่างๆ  มีอุดมการณ์แห่งรัก
และรับใช้  มีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษา  มีวิสัยทศัน์ทางการศึกษา  
สามารถก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการศึกษา  สามารถแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  
พฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผูบ้ริหารยุคใหม่  สามารถพฒันาสถานศึกษาสู่คุณภาพ
มาตรฐาน  งานอภิบาลครูและนกัเรียน  รับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษา  ก ากบัดูแล
การปฏิบติังานและหน้าท่ีของครู บุคลากรนอกจากน้ียงัได้ แนวทางปฏิบติัในทางการ
พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล  แบ่งได ้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอน
ท่ี 1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัท่ีพึงประสงคแ์ละบทบาทหลกัในการบริหารสถานศึกษาคาทอลิก   
จากต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามสถานภาพของบาทหลวง  ซิสเตอร์ และมาเซอร์ ใน
การเตรียมเขา้สู่ต าแหน่งและเขา้ด ารงต าแหน่ง วา่มีการเตรียมเขา้สู่ต าแหนงอยา่งไร โดยเร่ิม
จากการศึกษาระบบของการเขา้สู่ต าแหน่งผูบ้ริหาร จากเส้นทางเขา้สู่ต าแหน่งของสาย
วชิาชีพในดา้นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  ไดร้ะบุแนวทางการพฒันาวิชาชีพ
ทางการศึกษาท่ีเป็นสายผูบ้ริหารสถานศึกษาไวใ้นแต่ละขั้น ซ่ึงจะก าหนดสมรรถนะท่ี
แตกต่างกนัไปตามระดบัต าแหน่ง  จากการเตรียมเขา้สู่ต าแหน่ง การเขา้ด ารงต าแหน่ง การ
พฒันาผูบ้ริหาร  โดยแบ่งระดบัผูบ้ริหารเป็นระดบัช านาญการ  เป็นผูบ้ริหารระดบัช านาญ
การพิเศษ เป็นผูบ้ริหารระดบัผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ และระดบัสูงสุดคือ การไดรั้บการยกยอ่งวา่
มีความเป็นผูน้ าทางสังคมในวงการวิชาชีพของตน  ในแต่ละต าแหน่งของทางภาครัฐท่ี
ก าหนดน้ีเป็นขอ้มูลส าหรับการพิจารณาถึงสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนเขา้สู่
ต าแหน่ง ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาระบบการเขา้ด ารงต าแหน่งตามเส้นทางสายวิชาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล จากการส ารวจข้อมูลการบริหารสถานศึกษา
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑล ท่ีเป็นประเภทสายสามัญพบว่า มีสายงานบริหารใน
สถานศึกษาแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายวิชาการและสายบริหารทัว่ไป แต่ละสายมีช่ือประจ า
ต าแหน่งต่างกนั ในสายวิชาการ มี 34 ต าแหน่ง สายบริหารทัว่ไปมี 23 ต าแหน่ง จากการ
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ส ารวจและเก็บข้อมูลจากสถานภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกท่ีด ารงต าแหน่งใน
ปัจจุบันพบว่า มีบาทหลวง  มาเซอร์และซิสเตอร์ท่ีด ารงต าแหน่งทางการบริหารใน
สถานศึกษาในต าแหน่งผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและผูช่้วยผูอ้  านวยการ ซ่ึงมีบทบาท 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งตามแนวทางของสถานศึกษาคาทอลิก  เม่ือ
น าขอ้มูลจากการศึกษาการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทลอิกในปัจจุบนัแลว้จึง
น ามาเปรียบเทียบกบั เส้นทางเขา้สู่ต าแหน่งของสายวิชาชีพในดา้นการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ขั้นตอนท่ี 3  น าระบบการพฒันาตามเส้นทางวิชาชีพของทางภาครัฐและ
สถานศึกษาคาทอลิกมาเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่ามีสมรรถนะท่ีแตกต่างหรือสมรรถนะท่ี
ตอ้งการและจ าเป็นต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้สู่ต าแหน่งเป็นแบบขา้มระดบัต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
เส้นทางวิชาชีพของภาครัฐและของสถานศึกษาคาทอลิก ผูบ้ริหารสถานศึกษาเหล่าน้ี มี
ความจ าเป็นในความตอ้งการเพิ่มเติมประสบการณ์ในการบริหาร และประสบการณ์อ่ืนๆ 
ตามขั้นบนัไดอาชีพในแต่ละระดบั สมรรถนะท่ีตอ้งการเพิ่มเติมน้ีจะน าไปก าหนดเป็น
สมรรถนะท่ีตอ้งพฒันาให้กับผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิก ท าให้เกิดระบบการพฒันา
สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกเขม้แข็งข้ึน ขั้นตอนท่ี 4 ระบบการปฏิบติังานท่ี
พฒันากา้วหนา้ ขณะท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี ซ่ึงตามบนัไดอาชีพของรัฐได้
ก าหนดความก้าวหน้าและแบ่งขั้นบนัไดของผูบ้ริหารออกเป็น 5 ระดับ คือ ผูบ้ริหาร  
ผูบ้ริหารช านาญการ ผูบ้ริหารช านาญการพิเศษ  ผูบ้ริหารเช่ียวชาญ  ผูบ้ริหารเช่ียวชาญ
พิเศษและไปสู่ระดบัผูบ้ริหารชั้นน าสูงสุด แต่ละระดบัจะมีสมรรถนะท่ีแตกต่างกนัเพื่อเป็น
เกณฑใ์นการพฒันา โดยมีการก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบติัการ  การสั่งสมประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกบัสมรรถนะท่ีส าคญัในแต่ละช่วงบนัไดอาชีพ  ซ่ึงจะช่วยเป็นแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะให้กับบาทหลวง ซิสเตอร์และมาเซอร์ ท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใน
ปัจจุบนั ให้มีแนวทางการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาตามบนัได
อาชีพ ขั้นตอนท่ี 5  ก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการพฒันาผูบ้ริหารในต าแหน่งสายงาน
บริหารในสถานศึกษาคาทอลิกท่ีส าคญัใน 3 ต าแหน่งหลกัคือ ต าแหน่งผูอ้  านวยการ รอง
ผูอ้  านวยการและผูช่้วยผูอ้  านวยการ จากแนวทางปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีควรจะ
เป็นและท่ีมีคุณภาพ โดยน าระบบการบริหารแบบพฒันาคนและพฒันาตนมาเป็นตวัอยา่ง
ของการปฏิบติั พร้อมกบัการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาควบคู่กนัไป ซ่ึงจะ
ช่วยให้มีทิศทางของการพฒันาว่าจะเร่ิมตน้พฒันาสมรรถนะอะไร และจะพฒันาไปใน
ทิศทางใด รวมทั้งมีกระบวนการพฒันาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตรวจสอบ
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ปัจจยัแห่งความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ได้ด าเนินการตามแนวทางการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อท าให้
กระบวนการพฒันามีความต่อเน่ืองและเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาคาทอลิกในเครือ
สังฆมณฑล  สรุปไดว้า่ การศึกษาระบบการพฒันาสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑล  ท าให้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ มาสังเคราะห์มา
ก าหนดวิธีการและสร้างเป็นแนวทางการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาตามบนัไดอาชีพ โดย
เร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนการเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง ไปจนถึงการเข้าด ารงต าแหน่งผู ้บริหาร
สถานศึกษา ท าใหส้ามารถก าหนดไดว้า่บนัไดอาชีพของผูบ้ริหารควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
จ านวนบนัไดอาชีพควรจะมีเท่าใด สามารถน าเง่ือนไขของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
แต่ละต าแห่งในแต่ละบนัไดอาชีพมาก าหนดสมรรถนะและก าหนดเส้นทางการเล่ือนวิทย
ฐานะของผูบ้ริหารสถานศึกษาได้  ช่วยให้สามารถก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติการ การสั่งสมประสบการณ์ และการพฒันาตนให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะท่ีส าคญัในแต่ละช่วงบนัไดอาชีพ  และยงัอาจกา้วหน้าไปไกลถึงการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และค่าเชิดชูเกียรติหรือค่าตอบแทนตามเส้นทางบนัไดอาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงการสร้างหรือก าหนดบนัไดอาชีพในทางด้านการ
บริหารสถานศึกษา และการก าหนดขั้นตอนของการพฒันาบุคลากรในต าแหน่งงานสาย
บริหารสถานศึกษา ดังกล่าว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการพฒันา
สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลต่อไป   
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รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพือ่การด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ   
ส าหรับสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์    มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 
                                                                                                                 ศตรัตน์   ทพิย์ผ่อง 

 

บทคัดย่อ 

    การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบหลกัองค์ประกอบย่อย
การบริหารจดัการฯ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการบริหารจดัการ
ฯ น า เสนอรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการฯที ่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตั ิ ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑ์การบริหารสู่ความ เป็นเลิศและสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการ
วิเคราะห์เอกสาร คู่มือ รายงานการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์และการสนทนาเชิงลึก
กบัผูท้รงคุณวุฒิ ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลยัราชภฏั 6 แห่ง ร่างรูปแบบและกลไกการ
ด าเนินงานน าเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม น าผลที่ไดม้าปรับปรุงและ
จดัท ารายงานการว ิจ ยัฉบบัสมบ ูรณ์  ผลการว ิจ ยัพบว ่าม ีองค ์ประกอบหลกั  12 
องค์ประกอบและองค์ ประกอบย่อย 50 องค์ประกอบ ระดบัคณะวิชามีบางมหาวิทยาลยั
ไดเ้ร่ิมน าเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติมาทดลอง
ใช้ แต่ไม่มีการด าเนินการระดบัสาขา   รูปแบบ การบริหารที่น าเสนอมีส่วนส าคญัอย่าง
น้อย 3 ส่วนคือ 1) แนวคิดและหลกัการ 2) โครง สร้างระบบงาน 3) ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน กลไกการด าเนินงานมี 3 ส่วน ประกอบดว้ย 1) การเตรียมการส าหรับ
สาขาวิชา 2) การด าเนินการตรวจประเมินและพฒันาการบริหาร และ 3) การทบทวน
และสรุปผล รูปแบบและกลไกการด าเนินงานฯที่น าเสนอจะเป็นส่วนเสริมระบบการ
ประกนัคุณภาพและครอบคลุมมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกตวัที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั สาขาจะมีกลไกการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกบัแนวกรอบประเมินตามเกณฑ์
รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  
ค าส าคัญ   รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการ , การด าเนินงานตามแนวทางสู่ 

ความเป็นเลิศ   
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บทน า 
                  ความพยายามในการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรให้ก้าวหน้า มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการบริหารจดัการองค์กรต่างๆอยู่
ตลอดมา มีการเคล่ือนไหวและมีการคน้หารูปแบบการบริหารจดัการใหม่ๆเสมอมา  ตั้งแต่
ราวๆทศวรรษท่ี 1980 เป็นตน้มา จุดเน้นในเร่ืองการบริหารคุณภาพได้ปรากฏโดดเด่น  
และไดก้ลายเป็นแนวโนม้ส าคญัในการพฒันาองคก์ร ในการพฒันาการบริหารจดัการ  และ
มีบทบาทผลกัดนัการบริหารจดัการองคก์รสู่ระดบัท่ีได ้รับการยอมรับในความเป็นองคก์ร
ชั้นน า ในการพฒันาให้เป็นองคก์รท่ีมีการบริหารอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงและมี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั(Competitive Advantage)สูง และกรอบการบริหารจดัการท่ี
น าไปสู่ส่ิงท่ีเรียกกนัว่า”รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ซ่ึงได้รับความนิยมและผลกัดนัไป สู่
มาตรฐานระดบัโลก (World Class) ต่อไป 

    แนวโนม้ดงักล่าวในวงการบริหารจดัการปัจจุบนั  เป็นท่ีกล่าวถึงและปฏิบติักนั
แพร่ หลายมากในประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทย  ในปัจจุบนัประเทศไทยก็ได้มี
นโยบายส่งเสริมให้มีรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ข้ึนอยา่ง
ชดัเจนแลว้ ไดก่้อใหเ้กิดกระแสเร่ืองมาตรฐานคุณภาพและการประกนัคุณภาพแพร่กระจาย
ไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นในภาคการผลิต ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการ
ประกอบการต่างๆ  และยงัรวมไปถึงภาคการศึกษาดว้ย  

    การศึกษาในประเทศไทยก็มิได้พน้กระแสการบริหารท่ีเน้นระบบคุณภาพน้ี    
จึงเกิดการเคล่ือนไหวข้ึนในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการทางการศึกษาอย่าง
กว้างขวางในทุกระดับการ ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาของไทย 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้น าระบบประกันคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ และแนวทางของส านกังานรับรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
ทางการศึกษา(สมศ.)       ซ่ึงเป็นระบบการประเมินและรับรองคุณภาพการ ศึกษา(Quality 
Assurance)  และเกณฑ์พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  (PMQA)      ของ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(กพร.)มาใช้   เพื่อยกระดบัมาตรฐานและ
คุณภาพการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงยิง่ข้ึน 
                ขณะเดียวกนัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศไดใ้ช้ระบบคุณภาพและเกณฑ์
มาตรฐาน สากล รวมถึงรางวลัท่ีเก่ียวกับคุณภาพการบริหารจดัการ เพื่อพฒันาให้การ
บริหารจดัการองค์กรและ การด าเนินตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล โดยน าหลกัการ และแนวคิดการจดัการคุณภาพแบบทัว่ทั้งองค์กร 

DP
U



 

1018 

 

มาประยกุตใ์ชต้ามแนวทาง รางวัลคุณภาพแห่ง ชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ซ่ึงหลกัการดงักล่าว เป็นแม่แบบเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติอเมริกนั  และของ Thailand Quality Award – TQA ของประเทศ
ไทยดว้ย และปัจจุบนัไดมี้ความพยายามใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนในสถาบนัอุดมศึกษา 

     รางวลัคุณภาพแห่งชาติดงักล่าวถือเป็นรางวลัระดบัโลก เป้าหมายส าคญัของ
รางวลัน้ีแทท่ี้จริงแลว้อยูท่ี่การพฒันาความสามารถดา้นการบริหารจัดการ วธีิปฏิบัติ และผล
การด าเนินงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานสากลหรือระดบัโลก โดยใชแ้นวปฏิบติัตามเกณฑ์ในการ
ประเมินรางวลัการบริหาร สู่ความเป็นเลิศ  (Thailand Quality Class หรือ TQC)  ซ่ึงเป็น
เกณฑข์ั้นตน้ของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand Quality Award หรือ TQA)  ท่ี
ในองคก์รทุกส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดมี้การน ากรอบการประเมินคุณภาพดงักล่าว
น้ีไปใช้เปรียบเทียบ กบัระบบการบริหารจดัการองค์กรต่างๆ หรือน าไปใช้เป็นกรอบการ
พฒันาการบริหารสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพอ่ืนๆ เช่น เกณฑ์การพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (Public Sector  Management Quality Award หรือ PMQA) มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation หรือ HA) เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal หรือ SEPA) เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ขีด ความสามารถขององคก์รโดยรวม และพฒันาระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ สู่ความ
เป็นระบบสากลและสู่มาตรฐานโลก (World Class) ได ้
 ในภาคการศึกษายงัไม่มีการน าเกณฑ์ในระบบดงักล่าวมาใช้อย่างชัดเจนนัก   
หากมีการ น ากรอบการบริหารจดัการตามแนวทางของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ มา
ประยุกตใ์ชบ้ริหารในสถาบนัอุดมศึกษา ผูว้ิจยัเช่ือวา่น่าจะเกิดประโยชน์มาก เพราะกรอบ
การบริหารตามแนวทางของเกณฑ์รางวลัคุณภาพ ท่ีมีเกณฑ์การประเมินการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ (TQC) ซ่ึงเป็นบนัไดสู่รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA)น้ี  องค์กรไม่จ  าเป็นตอ้ง
แข่งขนักับองค์กรอ่ืน นอกจากจะใช้ผลักดันตนเองในการบริหารจดัการคุณภาพ ท่ีใช้
หลกัการพฒันาระบบบริหารของตนเองเป็นหลกั ส่วนการท่ีองค์กรจะบรรลุผลหรือจะ
ได้รับรางวลัระดับใดนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง  ข้ึนอยู่กับระดบัความสามารถและระดบัการ
พฒันาระบบการบริหารจดัการตนเองเป็นส าคญั  ไม่เก่ียวกบัองค์กรอ่ืน และระบบรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ(TQA)ของประเทศไทย  ก็เป็นแนวเดียวกบัระบบสากล เท่าท่ีผา่นมา ก็ยงั
ไม่ปรากฏวา่มีสถาบนัอุดมศึกษาใดหรือองคก์รใดในสถาบนัอุดมศึกษาไดร้างวลัน้ี ไม่วา่จะ
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เป็นในระดบัรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) หรือระดบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA)   

ผูว้ิจยัเห็นว่าหากน าระบบดงักล่าวมาปรับใช้กบัสถาบนัอุดมศึกษาน่าจะเป็น
ส่วนเสริม ท่ีท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีแข็งแกร่งมากข้ึน และเป็นการ
เสริมระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา (Education Quality Assurance) ตามแนวทาง
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) และแนวทาง
ระบบการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA)ท่ีด าเนินการอยู่      และน่าจะ
เป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสถาบนัอุดม ศึกษาตระหนักถึงความส าคญัและด าเนินการ
พฒันาการบริหารจดัการคุณภาพการ ศึกษา ท่ีน าไปสู่มาตรฐานท่ีทนัสมยั และองคก์รจะมี
โอกาสพฒันาการบริหารจดัการของตนเองเขา้สู่ระดบัรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(TQC)  และรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไดโ้ดยอตัโนมติั   ดว้ยการพิจารณาตามเกณฑ์
ระดบัความสามารถและระบบบริหารจดัการของตนเองเป็นหลกั  ไม่จ  าเป็นตอ้งแข่งขนักบั
ใครหรือตอ้งอยูเ่หนือผูใ้ดทั้งส้ิน  

   สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวชิาท่ีเปิดสอนในระดบัอุดมศึกษาไทยมา
เป็นเวลา นานในมหาวทิยาลยัราชภฏัหลายแห่ง ปัจจุบนัสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์เป็นสาขา
ท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามีโอกาสมีงานท าและมีรายไดสู้ง 
มีบทบาทในวงการต่างๆท่ีย ัง่ยืนและก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ นอกจากสาขาวชิาตอ้งการผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตอ้งรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพแลว้ ยงัจะพฒันาการบริหารจดัการท่ีอาจน าไปสู่ความ
เป็นเลิศในการพฒันาองคก์ร 

     ส่ิงส าคญัท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งขององคก์รท่ีใชร้ะบบน้ี ก็คือ การประเมิน
ตนเองเพื่อหาโอกาสปรับปรุง (Opportunity for Improvement) ท่ีในวงการบริหารระบบ
น้ีเรียกว่า OFI หรือ “โอฟ่ี” ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ได้จุดอ่อนท่ีจะน ามาพฒันาและ
ปรับปรุงตวัเอง  เหมือนกับการวิเคราะห์จุดอ่อนของการวิเคราะห์ SWOT แต่ในการ
วิเคราะห์ OFI จะมองจุดอ่อนในแง่บวกวา่เป็นโอกาสในการปรับปรุง   การวิเคราะห์ OFI 
จะมีการเทียบแนวทางในการบริหารท่ีดีท่ีไดมี้การก าหนดใน TQA ไวแ้ลว้ ก็ท าให้องคก์ร
ทราบว่า  ยงัมีปัจจยัหรือโอกาสส าหรับการปรับปรุงในการบริหารดา้นต่างๆ  ซ่ึงผูบ้ริหาร
จะใช้ผลการวิเคราะห์ OFI ไปพิจารณาคดัเลือกปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการพฒันาและ
ปรับปรุง    ช่วยให้ได้แนวทางปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการของตนเอง ส่วนใน
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องค์กรท่ีไดพ้ฒันากา้วหน้าไปมากแลว้ ก็จะสามารถท่ีจะน าองค์กรของตนไปสู่ความเป็น
องคก์รชั้นน าระดบัประเทศสู่ระดบัสากล และ World Class ไดต่้อไป 

  
วธีิด าเนินการวจัิย 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยของรูปแบบและกลไกการ
บริหาร จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลกัการและทฤษฎีการบริหารจดัการคุณภาพแบบ
ทัว่ทั้งองคก์ร แนวคิดเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ แนวคิดเกณฑ์รางวลัการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย แนวคิดการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐเช่ือมโยงกบัแนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีประกอบดว้ย การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดม ศึกษา  ตามข้อก าหนดท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สังกดักระทรวงศึกษาธิการ และการประกนัคุณภาพ
ภายนอกระดบัอุดมศึกษา ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) และวเิคราะห์เอกสาร คู่มือ รายงานการตรวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ(TQA) 
รายงานเก่ียวกบัพฒันาการบริหารคุณภาพ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ น าแนวคิดและเกณฑ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดองคป์ระกอบหลกัและ
องค ์ประกอบยอ่ย เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศท่ีสัมพนัธ์กบัแนวปฏิบติั
ท่ีสอดคล้อง กับเกณฑ์ในการประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ีเหมาะสมส าหรับ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั แลว้น าผลไปทวนสอบโดยการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารคุณภาพแห่งชาติ โดยการสัมภาษณ์ตามแบบน าสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างและการสนทนาเชิงลึก เพื่อตรวจสอบยืนยนัความถูกตอ้ง และความเหมาะสม
ขององค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ี
เหมาะสมและสัมพนัธ์ กบัระบบบริหารคุณภาพภายใน(IQA) ตามปกติของสาขาวิชาคหกร
รมศาสตร์ ในขั้นน้ีจะไดอ้งคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และกลไกการบริหารขั้นตน้ 
แลว้ใชเ้ป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการใน
การพฒันาการบริหารจดัการฯ พฒันาการและแนวทางการบริหารเพื่อการด าเนิน งานตาม
แนวทางสู่ความเป็นเลิศท่ีสัมพนัธ์กบักรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

     ขั้นท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการในการบริหารจดัการฯ 
เป็นการ ศึกษาเฉพาะกรณีระบบบริหารงานคุณภาพของมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีเปิดสอน
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์จากกลุ่มรัตนโกสินทร์และกลุ่มภาคกลางซ่ึงยินดีให้ความร่วมมือ 
ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการบริหารของสาขาวิชาและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
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การบริหารคุณภาพในประเด็นต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองและสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  ส าหรับสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์  ในการน้ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัคณบดี 6 ท่าน หัวหน้าสาขาวิชาฯ 6 ท่านและ
อาจารยห์รือผูท่ี้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพสาขาวิชา 6 ท่าน  โดยใช้แบบน าสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง    

         ขั้นท่ี3 น าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัระบบ ประกนัคุณภาพการศึกษา แนวทางเกณฑ์ประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ส าหรับสาขาคหกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั       น าผลการศึกษาขั้นท่ี 1  ขั้นท่ี 2  มา
ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบ การจดัท าร่างรูปแบบและก าหนดกลไกการบริหารฯใน
ขั้นตน้ แลว้น าไปตรวจสอบความครอบคลุมความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นเชิงหลกัการ 
โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญภาคปฏิบติัจริงทางดา้นการจดัการคุณภาพการศึกษา
และทางดา้นคหกรรมศาสตร์ โดยการประชุมสนทนากลุ่ม  ( Focus Group Discussion) 
                 จดัท ารายละเอียดกลไกการด าเนินงานในส่วนต่างๆให้ชดัเจน   แลว้น าเสนอ
รูปแบบและกลไกการบริหารดงักล่าว แลว้น าผลมาปรับปรุงและจดัท ารูปแบบและกลไก
เพื่อการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ  ส าหรับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand 
Quality Class-TQC)  เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality 
Award -TQA) 
 
ผลการวจัิย 
                   1) จากการศึกษาวิเคราะห์วิจยัเชิงเอกสารสาระและการปฏิบติัจริง ก็ไดพ้บว่า
องคป์ระกอบ หลกัท่ีเป็นตวัแปรของระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา (QA) ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
มีส่วนใกล้เคียงกับระบบท่ีใช้ใน TQC ได้ถึง 7-9 ส่วนด้วยกัน ช่วยให้การด าเนินงาน
สอดคล้องต่อเน่ืองกันได้สะดวก แต่ระบบและกลไกท่ีออกแบบข้ึนใหม่น้ี เน้นการ
ประยกุตใ์ชท่ี้ระดบัสาขาวชิา เพื่อใหข้อ้มูลโดยเฉพาะ เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารใน
ขั้นตน้ (OFI) และเพื่อการพฒันาการบริหารท่ีสอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ  โดยมีองคป์ระกอบหลกั คือ 1. ภาวะผู น า  2.  การบริหารจดัการวิชาการและ
การผลิตบณัฑิต  3. การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ  4. การให้ความส าคญักบั
ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  5. การบริหารท่ีให้ความส าคญัแก่บุคลากร 6.การ
ประเมินการด าเนินงานและการจดัการความรู้ 7. การด าเนินงานสนับสนุน 8. การจดั
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กิจกรรมนกัศึกษา 9. การวจิยัและการสร้างนวตักรรม 10. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 11. 
การประกนัคุณภาพของสาขา 12. ผลการด าเนินงาน  มีองคป์ระกอบยอ่ย 50  องคป์ระกอบ
ยอ่ยซ่ึง ผูท้รงคุณวุฒิให้ความเห็นชอบ มีความเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชก้บัสาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ระดบัอุดมศึกษาและมาตรฐานสากลเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานเพื่อการพฒันา การบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศท่ีระดบัสาขาวิชาได ้และเม่ือน าเอาผลการประเมินตามองคป์ระกอบ
ท่ีไดไ้ปใช้ในการด าเนินการสาขาก็จะมีกลไกและประเด็นการด าเนินงานเพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการท่ีชดัเจน จ าเพาะเจาะจง เหมาะส าหรับการพฒันาการบริหารจดัการในบริบท
ของสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันั้นๆโดยเฉพาะ 

2) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการในการพฒันาการบริหาร
จดัการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบติั 
กรอบเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ พบว่าใน
การบริหารจดัการตามตวัช้ี วดัของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งตาม
แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้มีการบริหารจดัการในระดับคณะวิชาของบาง
มหาวิทยาลยัราชภฎั และขณะน้ีไดมี้บางมหาวิทยาลยั ไดเ้ร่ิมน าเกณฑ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ และเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติมาลองใชก้นับา้งแลว้ แต่ยงัไม่มีการด าเนินการ
ในระดบัสาขาวิชา   การน าองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยท่ีน า เสนอมาปรับใช้
ในระดบัสาขาวิชา จะเป็นส่วนเสริมระบบการประกนัคุณภาพ และครอบคลุมมาตรฐาน
การประกนัคุณภาพการศึกษาทุกตวัท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั  และส่วนท่ีดีคือ จะมีกลไกการ
ด าเนินงานของสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกบัแนวการประเมินตามเกณฑ์รางวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

 3) น าเสนอรูปแบบและกลไกการด าเนินงาน เพื่อการพฒันาการบริหาร

จดัการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะมีความสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑ์การประเมิน

การบริหารสู่ความเป็นเลิศและที่เหมาะสมกบับริบทของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัราชภฏั  ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีความเหมาะสมและ

ครอบคลุม เน่ืองจากเป็นระบบการพฒันาการบริหารคุณภาพที่บูรณาการการด าเนินงาน   

ที่สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑ์การประเมินการบริหารจดัการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ   

สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (QA) ในปัจจุบนั   และมีความสอดคลอ้ง

กบัแนวการประเมินตามเกณฑ์รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TOC)  และกรอบ
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เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  จากการศึกษาในระดบัการด าเนินงาน จะเป็น

กลไกการด าเนินงานใน 3 ส่วน ประกอบดว้ย 1) การเตรียมการส าหรับสาขาวิชา 2) การ

ด าเนินการตรวจประเมินและพฒันาการบริหาร และ 3) การทบทวนและสรุปผล จะเป็น

ระบบแล ะ เ ค รื ่อ ง ม ือป ร ะ เ ม ิน ที ่ใ ห ้ข อ้ ม ูล เ พื ่อ ก า รป ร ับป รุง ( Opportunity for 

Improvement-OFI)    ซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัส าหรับการปรับปรุงการบริหารคุณภาพใน

ระดบัของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏั    ได้โดยตรงและสอดคลอ้ง

ตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป   

   การเตรียมการส าหรับสาขาวิชา  เป็นการเตรียมการให้มีความพร้อมที่จะ

ด าเนินงานตามรูปแบบและกลไกการด าเนินงานเพื ่อพฒันาการบริหารจดัการของ

สาขาวิชา   การด  าเนินการตรวจประเมินและพฒันาการบริหาร   เป็นการด าเนิน งาน

ตามวงจรการตรวจประเมินและการพฒันาการบริหารของสาขาวิชา ซ่ึงด าเนินการใน

รอบวงการท างานตามปกติ ที่ส่วนใหญ่เป็นช่วงภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาตาม

แผนปฏิบตัิงานประจ าปี วงจรการด าเนินงานดงักล่าวน้ี คือ การประเมินตนเอง-การ

วางแผนและด าเนินการปรับปรุงพฒันา – การตรวจติดตามคุณภาพ – การตรวจวินิจฉัย 

- การปรับปรุงคุณภาพระบบและกลไกการบริหารจดัการหรือการก าหนดการพฒันาสู่

ระดบัต่างๆท่ีสูงข้ึน รายงานป้อนกลบัหรือ   Feedback Report    จึงเป็นรายงานเพื่อการ

ปรับปรุงท่ีมีบทบาทส าคญัมาก 

 การทบทวนและสรุปผล   ในวงจรการด าเนินการของรูปแบบและกลไกการด าเนินงาน

น้ี  ส่วนท่ีเป็นการทบทวน โดยปกติจะเป็นผลจากการติดตามก ากบัการด าเนินงาน แลว้

ปรับปรุงเฉพาะส่วน เป็นผลจากการติดตามความกา้วหน้าในการปฏิบตัิตามแผน 

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และมีการแกไ้ขปรับปรุงในระหว่างการด าเนินการ 

โดยกระบวนการบริหารจดัการตามปกติในระดบัสาขาวิชา มีธรรมชาติคลา้ยเป็นการ

ประเมินตนเอง ของการด า เนินงานส่วนต่างๆ แลว้ได “้รายงานป้อนกลบั”หรือ

“Feedback Report” ท่ีเป็น“รายงานเพื่อการปรับปรุงเฉพาะส่วนในขั้นตน้”  

ส่วน การสรุปผล จะเกิดเป็นระยะๆ ตามวงจรของการบริหารและการด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรม ตามที่ไดก้  าหนดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการของ
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สาขาวิชา และวงจรการประเมินตามกรอบการประเมินของรูปแบบและกลไกการ

ด าเนินงานฯ ที่ไดพ้ฒันาข้ึนและสอดคลอ้งกบักบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา แนว

ปฏิบตัิในการตรวจประเมิน กรอบเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ในวงจรการประเมินตนเอง - การวางแผนและด าเนินการ

ปรับปรุงพฒันา – การตรวจติดตามคุณภาพ – การตรวจวินิจฉัย - การปรับปรุงคุณภาพ

ระบบและกลไกการบริหารจดัการ หรือการก าหนดการพฒันาสู่ระดบัที่สูงข้ึน – การ

ตรวจติดตามคุณภาพและรายงานป้อนกลบัเพื่อการปรับปรุง และสรุปผลการด าเนินงาน

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการที่ระดบัสาขาวิชาเป็นรายปีการศึกษา ซ่ึงจะเป็น

รายงานสรุปผลการด าเนินงานจากการประเมินสรุปผลรวมที่สัมพนัธ์กบักระบวนการ

ในระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา และสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอ้มูล

สารสนเทศในส่วนขององค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้โดยตรง 

              
อภิปรายผล 
                  รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานส าหรับสาขาวิชาคหกร
รมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั เกิดจากการน าสาระส าคญัในส่วนรางวลัการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศมาปรับใชใ้ห้เหมาะกบับริบทการบริหารจดัการในระดบัสาขาวิชา เน่ืองจากพบว่า
การเรียนการสอน คหกรรมศาสตร์ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศเป็นอนัมากเม่ือ
ผลิตบณัฑิตเขา้สู่อาชีพ แต่สภาพการจดัการเรียนการสอนในระดบัสาขาในวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ ยงัมีปัญหาและมีอุปสรรค ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสู่อาชีพอย่างมี
คุณภาพ ท่ี เ ป็นมาตรฐานสากล  และพบว่ าพื้ นฐานของการบ ริหารคุณภาพใน
ระดบัอุดมศึกษานั้น การใชแ้นวคิดของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร เป็นพื้นฐานส าคญั
ในการบริหารท่ีมุ่งเน้นการพฒันา การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงการด าเนินการตาม
แนวทางดงักล่าว จะมีจุดเน้นท่ีโดดเด่นอยู่ท่ี การช่วยให้สาขาวิชาใช้การประเมินตนเอง
เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ  ซ่ึงน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารโดยตรง ท าให้
สาขาวชิาสามารถก าหนดจุดปรับปรุงการบริหารจดัการสู่กรอบสากลไดโ้ดยตรงมากยิ่งข้ึน 
และจะมีโอกาสพฒันาระบบการบริหารในประเด็นต่างๆ ตามกรอบการประเมินให้มี
ศกัยภาพสูงยิง่ข้ึน  ซ่ึงผลรวมจะน าไปสู่การเป็นองคก์รคุณภาพ 
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                    การวิจยัน้ีท าให้ได้รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงาน
ส าหรับสาขา วชิาใหมี้ประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงยิง่ข้ึน  
      องคป์ระกอบหลกัมี 12 องคป์ระกอบและองคป์ระกอบยอ่ย 50 องคป์ระกอบ 
รูปแบบการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร  ท่ีมีส่วนส าคญัอย่างน้อย 3 ส่วนคือ 1) 
แนวคิดและหลกัการ 2) โครงสร้างระบบงาน 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน มีกลไกการ 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 1) การเตรียมการส าหรับสาขาวิชา 2) การด าเนินการตรวจประเมินและ
พฒันาการบริหาร และ 3) การทบทวนและสรุปผล  องคป์ระกอบท่ีไดจ้ะเป็นกรอบในการ
ด าเนิน การพฒันาการบริหารในระดบัสาขาวิชาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไดโ้ดยตรง   
สาขาก็จะมีกลไกและประเด็นการด าเนินงานเพื่อพฒันาการบริหารจดัการท่ีชดัเจน เหมาะ
ส าหรับการพฒันาการบริหารจดัการในบริบทของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏันั้นๆโดยเฉพาะ รูปแบบและกลไกบริหารจดัการท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางการบริหารสู่
ความเป็นเลิศและการพฒันาคุณภาพสาขา วชิาท่ีมีคุณภาพสูง ย ัง่ยนืและเหมาะสมกบับริบท
ของอุดม ศึกษาไทย ตลอดจนมีมาตรฐานการบริหารเชิงสากล ท่ีจะช่วยใหส้าขาวิชามีระบบ
การบริหารจดัการท่ีกา้วหนา้ ทนัสมยั  ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสม
กบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และส่งผลสู่การมีระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ท่ีเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพสูง สู่ระดบัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในโอกาสต่อไปได้ใน
อนาคต 
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทีม่ีประสิทธิผลของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 

พระสุจินฺตนินฺท หนูชู 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) องคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ 2) พฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธ ศาสนาวนัอาทิตย ์3)ประเมิน
รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธ ศาสนาวนัอาทิตย ์
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จ  านวน 341 ศูนย ์ซ่ึงได้มาจาก
การสุมแบบล าดับช้ันMulti-stage sampling) ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบด้วยบุคลากรศูนย์ฯ 
ผูอ้  านวยการ ครูผูส้อน และผูป้กครอง จ านวน 1,028 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตวัแปรโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (factor analysis) และวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง 
(path analysis) 
 ผลการวจิยั คาดวา่  
 1.  องคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าของ
ผูอ้  านวยการศูนย ์2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน  3) การจดัหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน 4) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การประเมินผลความกา้วหนา้
ของนักเรียน   6) ความสามคัคีของบุคลากร 7) การพฒันาบุคลากร 8) ความคาดหวงัต่อ
นกัเรียน 
 2. รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตย ์มีความเป็นไปได ้ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั 
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บทน า 
 การจดัการศึกษาของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นระยะท่ีผ่านมา จะ
พบว่าวิกฤตการณ์ท่ีส าคญัประการหน่ึง คือเร่ืองคุณภาพของศูนยฯ์ ท่ีไม่เท่าเทียมกนั คน
ส่วนใหญ่อาจะไม่มีสิทธิท่ีจะเลือก ต้องยอมให้ลูกหลานเรียนในศูนย์ฯ ท่ีไม่แน่ใจใน
คุณภาพ  การพฒันาศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์ห้มีคุณภาพทั้งดา้น การด าเนิน
กิจกรรม ทั้งดา้นวชิาการ ดา้นการบริหาร และดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อให้ประชาชน
มีความมัน่ใจท่ีจะส่งลูกหลานไปเรียน ว่ามีประสิทธิภาพและท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
 จากการ ศึกษา  พบว่ า  ปัญหาและ อุปสรรคของการบ ริหารศูนย์ ศึ กษา
พระพุทธศาสนา วนัอาทิตย ์ยงัขาดการดูแลเอาใจใส่ ในดา้นการดูแล ประสานงาน ท่ีไม่
ทัว่ถึงและขาดความร่วมมือ ระหว่างศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยก์บัชุมชน การ
ขาดการวางแผนกบัผูร่้วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สมารถประชาสัมพนัธ์ให้เด็กและ
เยาวชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นความส าคญัในการศึกษา ตลอดจนผูบ้ริหารศูนยฯ์ท่ีมี
ความรู้ในเร่ืองการจดัการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนามีน้อย ส าหรับในด้านการ
ด าเนินงานศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ยงัไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของ
การศึกษาศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัและชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และผูบ้ริหารภายในศูนยฯ์ ส่วน
ใหญ่ไม่เห็นความส าคญัของคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระ
ปริยติักิจโกศล ท่ีพบวา่ การบริหารงานเป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างท า วดัใดบุคลากรดี มี
ทุนดีก็ท  าได้ดี มั่นคงถาวร วดัขาดบุคลากร ขาดทุนทรัพย์ ว ันนั้ นก็ด าเนินไปอย่าง
ยากล าบาก ดา้นการสอนของพระอาจารยห์รือครูผูส้อนในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยน์ั้น มีปัญหาอยู่บา้ง เน่ืองจากผูส้อนส่วนใหญ่เป็นพระ แมจ้ะมีความรู้ด้านศาสนา
เป็นอยา่งดี แต่ก็ขาดความช านาญการในการสอนตามวทิยาการแผนใหม่   จากสภาพปัญหา
ดงักล่าวท าให้ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยย์งัไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีตาม
วตัถุประสงค์ของการจัดตั้ งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ โดยเฉพาะการใช้
องคป์ระกอบต่างๆ และกระบวนการต่างท่ีน ามาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาท่ีจะส่งผลถึง
ความส าเร็จของความมีประสิทธิผลและคุณภาพของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
ดงัท่ีบาสเก็ตและมิคลอส(Baskett and Miklos) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ บทบาทของการบริหาร
โรงเรียนมีผลต่อการสร้างคุณภาพโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดของเซอร์จิโอวานี 
(Sergiovanni) ท่ีช้ีให้เห็นว่าโรงเรียนดีมีคุณภาพนั้น คือคุณภาพของการบริหารโรงเรียน 
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และออสติน และเรนโนลด์ (Austin and Reynolds) ไดส้รุปว่ากระบวนการบริหารของ
โรงเรียน ครูใหญ่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน    
 จากปัญหาและแนวความคิดของนักการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
โรงเรียนท่ีจะประสบผลส าเร็จเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ล้วนเป็นผลมาจาก
องคป์ระกอบในการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส่งผลต่อความส าคญัยิ่งต่อรูปแบบ
การบริหารโรงเรียน ซ่ึงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์เป็นสถานศึกษาในด้าน
องคก์ารสงเคราะห์การศึกษา ตามภารกิจของคณะสงฆห์น่ึง ท่ีเปิดการเรียนการสอนในวนั
อาทิตย ์โดยมีวตัถุประสงค์ 5 ประการ  คือ 1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จกัพระพุทธศาสนา
ตามสมควรแก่วยัของตน 2) เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 3) เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จกัด าเนินชีวติตามหลกัพระพุทธศาสนา 4) เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกับ าเพญ็กุศล
สาธารณประโยชน์ 5) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา    ปัจจุบนัมีศูนยท่ี์เปิดท าการเรียนการ
สอนทัว่ประเทศจ านวน จ านวน 3,262  ศูนย ์ซ่ึงมีความพร้อม คุณภาพ และประสิทธิผล
ต่างกนั  

จากการสังเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล
ของนักการศึกษา (Edmonds (1979), Stedman (1987), Austin & Reynolds (1990), 
Sergiovanni (1991), Pierce (1991), Simmonds, Hillman & Mortimore (1995), Lunenburg 
& Ornstein (1996), Hanson (1996), Scribner (1999), Glickman Gordon & Ross Gordon 
(2001), Hoy & Miskel, (2001), Quinn & Rohrbaugh (2002), State of Victoria (2002), 
จนัทรานี  สงวนนาม (2545), ปิลญั  ปฏิพิมพาคม (2550) และนงลกัษณ์  เรือนทอง (2550) 
พบวา่ องค์ประกอบการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน มี 8 องคป์ระกอบ ซ่ึงน ามาเป็น
องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นตวัแปรตน้ มีองคป์ระกอบ 8 องคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ า  
2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 3) การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 4) 
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การประเมินผลความกา้วหน้าของนกัเรียน 6) 
ความสามคัคีของบุคลากร 7) การพฒันาบุคลากร 8) ความคาดหวงัต่อนกัเรียน  และจากการ
สังเคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารของนกัการศึกษา (Steers (1985), Robbins (1983), Gibson 
& others (1998), Mott (2002), Parson (1968) Hoy & Miskel (1991), อญัชนา พานิช 
(2550) และ ปิลญั   ปฏิพิมพาคม (2550) พบวา่ องคป์ระกอบประสิทธิผลขององคก์าร มี 4 
องค์ประกอบ ซ่ึงน ามาเป็นองค์ประกอบประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย ์เป็นตวัแปรตาม มีองค์ประกอบ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การบรรลุวตัถุประสงค์
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ของศูนย ์2) ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนของศูนย ์3) ความสามารถในการปรับตวั
ของศูนย ์4) ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรของศูนย ์ 

จึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาองคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษา
และประสิทธิผลของศูนย์ศึกษา  และเพื่อพฒันาและทดสอบรูปแบบการบริห ารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยจ์ากการพฒันาข้ึนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นการวจิยัคร้ังน้ี  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจดัการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

ของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ 

2.  เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของศูนยศ์ึกษา

พระพุทธ ศาสนาวนัอาทิตย์ 

3.  เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของศูนยศ์ึกษา

พระพุทธ ศาสนาวนัอาทิตย์ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การด าเนินการวจิยัเร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ เพื่อพฒันา
รูปแบบการบริหาร  จดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชศู้นย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยเ์ป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั และระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี  
 1. ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย ผูว้จิยัไดก้  าหนดการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ ดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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              1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
              2. ประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
  1.2 สร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
                   1. แบบสอบถาม 
                   2. แบบสอบสัมภาษณ์เชิงลึก 
                   3. หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล                   
                   1. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
                   2. ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
              3. วเิคราะห์ขอ้มูล 
              4. สรุปผลการวเิคราะห์ 
  ขั้นตอนที่ 2 พฒันารูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของ
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ โดยการจดัท าร่างรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ี
มีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ดงัน้ี 
        2.1 น าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีอิทธิพล
ต่อ ประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยม์าก าหนดเป็นองคป์ระกอบหลกั  
        2.2 ประมวลองค์ประกอบหลกัมาเป็นองค์ประกอบย่อย เพื่อจดัท าร่าง
รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
        2.3 จดัท าค าอธิบายรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของ
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
        2.4 จัดท าแนวทางแบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลของศูนยพ์ระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของ
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ดงัน้ี 
        3.1 น าเสนอร่างรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยต่์อผูท้รงคุณวฒิุ โดยวธีิการ Focus Group 
        3.2 รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ  
        3.3 ปรับปรุงร่างรูปแบบแล้วให้ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ประเมินและขอค า
รับรอง 
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        3.4 จดัท ารายงานการวจิยัฉบัสมบูรณ์ 
  
2. ระเบียบวธีิวจัิย 
  ระเบียบวิธีวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย แบบแผนการวิจยั  ประชากร กลุ่ม
ตวัอย่าง  ผูใ้ห้ขอ้มูล  ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  การสร้างเคร่ืองมือและ
พฒันาเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  2.1 การศึกษาวจัิย  
        เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีแบบแผนการวิจยั
กลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one shot, non experimental case study) 
  2.2 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
        ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์สังกดักรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรม จ านวน 3,262 ศูนย ์รวม 76 จงัหวดั รวม 18 ภาคคณะสงฆ ์ทัว่ประเทศไทย 
 
  2.3 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย   
        1. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ต้นแบบระดับภาค (Best 
practices) ได้จ  านวน 18 ภาคคณะสงฆ์กับผูอ้  านวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย์ จ  านวน 14 ศูนย์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejie& Morgan, 1970: 608) การเลือกแบบเจาะจง เป็น
การเลือกสมาชิกท่ีตรงกบัคุณสมบติัท่ีนกัวจิยัตั้งข้ึนไว ้คือ ผูอ้  านวยการท่ีเป็นศูนยต์น้แบบ 
        2. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ จ  านวน 3,262 ศูนย์ กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 341 ศูนย ์ไดจ้ากการสุ่มหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซีและมอร์
แกน (Krejie& Morgan, 1970: 608) 
  2.4  ผู้ให้ข้อมูล   
        บุคลากรของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยล์ะ 3 รูป/คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการศูนย ์ 1 รูป 
ครูผูส้อน 1 รูป/คน และผูป้กครอง 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 1,028 รูป/คน  
  2.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย  
        1. ตวัแปรพื้นฐาน  เป็นตวัแปรเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบ
แบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ต าแหน่งภายหน้าท่ีในศูนย์ และ
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ประสบการณ์ท างาน 2. ตวัแปรท่ีศึกษา การสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย   
             2.1  ตัวแปรต้น  เป็นตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิผล มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าของผูอ้  านวยการศูนย ์2) การมีส่วน
ร่วมของผู ้ปกครองและชุมชน 3) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 4) การจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัเรียน 6) ความ
สามคัคีของบุคลากร 7) การพฒันาบุคลากร 8) ความคาดหวงัต่อนกัเรียน 
               2.2   ตัวแปรตาม   เ ป็นตัวแปรประสิทธิผลของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา วนัอาทิตย์ มี 4 ตวัแปร ได้แก่  1) การบรรลุวตัถุประสงค์ของศูนย ์2) 
ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนของศูนย ์3) ความสามารถในการปรับตวัของศูนย ์4) 
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรของศูนย ์ 
  2.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  ประกอบดว้ย 
        1. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กับผูอ้  านวยการศูนย์ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยท่ี์เป็น(Best practices) ศูนยต์น้แบบระดบัภาค จ านวน 14 ศูนย ์
ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะรูปแบบการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของผูอ้  านวยการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ 
         2.  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ 
ครูผูส้อน และผูป้กครอง เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
         ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้
ข้อมูล ประกอบด้วย อายุ  เพศ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้า ท่ีภายในศูนย์ และ
ประสบการณ์การท างาน 
         ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบ
การบริหาร       จดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
          ตอนที่  3  เ ป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเ ก่ียวกับระดับ
ประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
         เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มี
ดงัน้ี 
         ระดบั 5  หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
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         ระดบั 4 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน
ระดบัมากมีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
         ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน
ระดบัปานกลาง   มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
        ระดบั 2 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน
ระดบันอ้ยมีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
       ระดบั 1 หมายถึง มีการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
  2.7  ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและพฒันาเคร่ืองมือ ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
         1. การสร้างเคร่ืองมือ 
             1.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัการ แนวคิด องคป์ระกอบการจดัการศึกษา การบริหารจดัการศึกษาศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ประสิทธิผลการจดัการศึกษา ประสิทธิผลของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์และองคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
             1.2 น าผลการศึกษาจากขอ้ 1.1 มาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้าง
เคร่ืองมือ เพื่อศึกษาความคิดเห็น  
             1.3 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารในขอ้ 1.1 และในขอ้ 
1.2 เก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิผลของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
             1 .4  น าข้อมูล ท่ีได้มาสร้าง เ ป็นแบบสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก  และ
แบบสอบถามส าหรับส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
         2. การพฒันาเคร่ืองมือ 
              ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และค่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
              2.1 การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามท่ี
จะสร้างข้ึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในเร่ืององคป์ระกอบ
การบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล และประสิทธิผลศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย์ ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ พิจารณาความ
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เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยจะน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัตวัแปรดว้ยการค านวณหาค่า IOC   
              2.2 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
                    ผู ้วิจ ัยจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา  วนัอาทิตยท่ี์ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ แลว้หา
ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) 
  2.8  การเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงัน้ี 
         ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กบัผูอ้  านวยการศูนยฯ์ท่ีเป็นศูนยต์น้แบบระดบัภาค(Best practices) จ  านวน 14 ศูนย ์และ
แบบสอบถามกบัผูอ้  านวยการศูนย ์ครูผูส้อน และผูป้กครอง จ านวน 341 แห่ง ผูใ้ห้ขอ้มูล
คือบุคลากรในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ จ  านวน 1 ,023 รูป/คน โดยจะ
ด าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
         1. ทางไปรษณีย ์
         2. การเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
  2.9  การวเิคราะห์ข้อมูล ดงัน้ี 
         1. วเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีท า และประสบการณ์การท างาน ในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตย ์ดว้ยการค านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
         2. วิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยการใช้ค่าเฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ทั้งในการวเิคราะห์ถือวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ห้
ขอ้มูลอยู่ในช่วงพฤติกรรมใด แสดงว่ามีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงตามสภาพเป็นจริงแบบ
นั้น โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ตามเกณฑข์องเบสท ์(Best) ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงในระดบันอ้ยท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงในระดบันอ้ย 
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    ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงในระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงในระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีลกัษณะการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริงในระดบัมากท่ีสุด 
         3. วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดัองคป์ระกอบ (PCA) ซ่ึงถือเกณฑ์การเลือกตวัแปรท่ี
เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตวัหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalue) ท่ีมากกวา่ และถือเอาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ของตวัแปรแต่
ละตวัขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.45 ข้ึนไป และอธิบายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปร
ข้ึนไป ตามวธีิของไกเซอร์ (Kaiser) 
         4. วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 
  2.10 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
          1) สถิติพื้นฐานส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 2) สถิติเพื่อการจ าแนกกลุ่มตวัแปรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) 3) สถิติเพื่อการวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path analysis)  
 
ผลการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัคาดวา่จะคน้พบ จากรูปแบบการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ สามารถสรุปผล
การศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  องคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าของ
ผูอ้  านวยการศูนย ์2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน  3) การจดัหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน 4) การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การประเมินผลความกา้วหนา้
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ของนกัเรียน     6) ความสามคัคีของบุคลากร 7) การพฒันาบุคลากร 8) ความคาดหวงัต่อ
นกัเรียน 
 2. รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตย ์มีความเป็นไปได ้ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์มีความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั   
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การพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย 
กบัโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

วรรณดี  นาคสุขปาน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือดา้น
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทยในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมือด้าน
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย การวิจัย
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษารูปแบบ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนตน้แบบดา้นการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียน
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ศึกษาโรงเรียนท่ีมีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษากบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นการศึกษาเชิงลึก (Indept-Study) โดย
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษารูปแบบการจดัการศึกษา สภาพการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและปัจจยัเง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการจดัการศึกษา ขั้นตอน
ท่ี 3 การพฒันารูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษา การสังเคราะห์และยกร่างรูปแบบ
ความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในตอนท่ี 1 เพื่อสรุปภาพ
ความส าเร็จปัญหา อุปสรรค เพื่อยกร่างรูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษาของ
โรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน รูปแบบท่ีน าเสนอครอบคลุมองคป์ระกอบใน
ด้านลักษณะของการสร้างความร่วมมือและองค์ประกอบของความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 8 ดา้น คือ 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ครูผูส้อน 3) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา 4) รูปแบบ
วิธีการจดัการเรียนการสอน 5) ผูบ้ริหารและบุคลากร 6) งบประมาณ 7) สถานศึกษาและ
บรรยากาศ และ 8) ผูเ้รียน ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน ดงันั้นโรงเรียนมธัยมศึกษาต่างๆ จึงตอ้งเร่งเตรียม
ความพร้อมในดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนไดอ้ยา่งเหมาะสม สู่ความ
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เป็นสากล ผลจากการวิจยัจะสะทอ้นระดบัการปฏิบติัของสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งปัญหา
และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้าง
รูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยกับโรงเรียน
มธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อพฒันาการศึกษาร่วมกนัให้บรรลุตาม
เป้าหมายของการจดัตั้งประชาคมอาเซียน 
 ส าหรับในขั้นตอนต่อไปจะไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษา
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
ค าส าคัญ : ความร่วมมือดา้นการศึกษา  ประชาคมอาเซียน 
 
บทน า 
 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตวักนั ภายหลงัการประกาศปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) และการก่อตั้งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน เม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(The Association of Southeast Asia Nations) โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ใน 3 ดา้นหลกัคือ 1) ดา้นการเมืองความมัน่คง 2) ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ และ 3) ความ
ร่วมมือเฉพาะด้าน คือ ความร่วมมือในด้านต่างๆ ท่ีมิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ มี
วตัถุประสงคส์ าคญั เพื่อพฒันาและเสริมสร้างสภาพชีวติ และความเป็นอยูข่องประชากรใน
ภูมิภาคให้มีมาตรฐานการด ารงชีวิต ส่งเสริม และรักษาเอกลักษณ์ประเพณีวฒันธรรม 
ตลอดจนส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชนในภูมิภาค การส่งเสริมให้ประชาชน
ในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทดัเทียมกบัประชาชนในประเทศท่ีพฒันา
แลว้ 
 อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนในปี 2558 โดย
มุ่งหวงัเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีสังคมท่ีเอ้ืออาทร และแบ่งปัน มีสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีดี มีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 
ซ่ึงแผนงานส าหรับการจดัตั้งประชาคมอาเซียน (2552-2558) ผนวกแผนงานส าหรับการ
จดัตั้ งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักด้วยกัน ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political – Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) และประชมคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
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(ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC)  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ดงัปรากฏอยูใ่นแผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
โดยไดก้ าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นวาระการ
พฒันาของอาเซียน การสร้างเสริมความรู้ โดยส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง
ทัว่ถึง ส่งเสริมการเล้ียงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั และการสร้างความตระหนักรับรู้เร่ือง
อาเซียนในกลุ่มเยาวชนผ่านทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน
บนพื้นฐานของมิตรภาพและความร่วมมือซ่ึงกันและกัน  ก าหนดมาตรการ  ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในปี 2558 โดยขจดัการไม่รู้หนงัสือ  และให้
หลกัประกนัทางการศึกษาภาคบงัคบั อย่างเท่าเทียมกนัทุกเพศ โดยเปิดโอกาสอย่างเท่า
เทียม  โดยไม่ค  านึงถึงสถานะทางสังคม  เช้ือชาติหรือชาติพนัธ์  หรือความพิการ                    
            ส าหรับประเทศไทย  กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดบทบาทการด าเนินงานดา้น
ต่างประเทศเชิงรุกโดยเนน้การกระชบัความสัมพนัธ์และการขยายความร่วมมือกบัประเทศ
เพื่อนบา้น และในภูมิภาค  เอเชียภายใตร้อบความร่วมมือดา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะกรอบความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา  ก าหนดนโยบาย  เตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาไทยเพื่อกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  คือ 1)  การสร้างประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษาโดยให้ประเทศไทย
เป็น  Education  Hub ใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 – 2559)  เป็นกรอบแนวคิด  2) 
การขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ดว้ยการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน  การส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาและ 3) การพฒันาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศูนยก์ลางรวบรวม  จดัเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศดา้น
การศึกษา  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดเวลา  การพฒันา
ผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกบักรมอาเซียน  กระทรวงต่างประเทศ  ในการ
เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยต่อการขบัเคล่ือนความร่วมมือดา้นการศึกษาทุกระดบัใน
กรอบอาเซียน ดว้ยการจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อการศึกษาเป็นตวัขบัเคล่ือนการสร้าง
ประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก โดยจดัประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา  เสริมสร้างหน่วยความร่วมมือและเครือข่ายดา้นการศึกษาในอาเซียน
ในลกัษณะการร่วมแบ่งปันค่าใชจ่้ายระหวา่งกนัการสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง การจดัระบบ
เทียบโอนหน่วยกิจทางการศึกษา และการถ่ายโอนนักเรียน  การท าวิจยั  รวมถึงการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกนั  และการจดัการศึกษาเพื่อเผเชิญส่ิงทา้ยทายในอนาคต  เช่น  
การให้ความรู้แก่เยาวชนดา้นวฒันธรรม ภาษาองักฤษ  แบะภาษาเพื่อนบา้น  การพฒันาครู  
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เน้นการพฒันาเทคนิคการสอน การสร้างครูอาเซียนท่ีมีจริยธรรมร่วมกนั  พฒันากรอบ
มาตรฐานในการพฒันาครูในโครงการต่าง ๆ การพฒันาหลกัสูตร  การเรียนการสอนทุก
ระดบั  การจดัท ากรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การขบัเคล่ือน
พลงัเยาวชนเพื่อร่วมสร้างประชาคมอาเซียนตะวยัออก East Asia Youth Leadership Forum 
25-30  November 2007 , Bangkok, Thailand โครงก่ีผูน้ าเยาวชนเอเชียตะวนัออก  เยาวชน
เพื่อการขบัเคล่ือนประชาคมเอเชียตะวนัออก เพื่อสะทอ้นเสียงจากเยาวชนในดา้นการสร้าง
ชุมชนแห่งความเอ้ืออาทรและร่วมแบ่งปันกนั (One Caring, Sharing Community) การ
ส่งเสริมอตัลกัษณ์เอเชียตะวนัออก (Cultivating an East Asian Identity) การบูรณาการ
ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต (Integration of Tradition and Culture in 
Our Lifestyle) การสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว (Fostering a Sense of Community and the 
“We Feeling”) การใช้ดนตรีและภาพยนตร์เป็นส่ือในการพฒันาวฒันธรรมร่วมสมยัของ
เอเชียตะวนัออก (Impact of Music and Film on Development of Contemporary Culture of 
East Asia) การส่งเสริมภาวะผูน้ าเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายดา้นศึกษาและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม (Linking Education and Cross-Culture with Leadership) เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุปในการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น
จะตอ้งเน้นในเร่ืองการพฒันาภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน การให้ความรู้
เก่ียวกบัอาเซียนผา่นหลกัสูตรอาเซียนศึกษา ความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบต่างๆ ของอาเซียน 
และการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัการศึกษาของอาเซียน (สุนทร ชยัยินดีภูมิ, 2554) 
และการลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งสถาบนัการศึกษา 
 ดงันั้นการเตรียมความพร้อมในดา้นครู บุคลากร หลกัสูตร เทคโนโลยีและการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะทางด้านภาษา 

เทคโนโลยแีละทกัษะในการท างาน จึงถือวา่เป็นภารกิจส าคญัของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งเร่ง

พฒันาสถานศึกษาพร้อมๆ กบัการสร้างความตระหนกัแก่เยาวชนให้เห็นความส าคญัและมี

ความพร้อมท่ีจะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และการลงนามข้อตกลง

ร่วมมือทางดา้นการศึกษา (MOU) และการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามขอ้ตกลงนั้น  ยงั

ไม่ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างแน่ชัดเพื่อหารูปแบบการสร้างความร่วมมือท่ีเหมาะสม  

ตลอดจนการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  และการเสาะแสวงหารูปแบบและ

วิธีการท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนในสังคมไทย  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาว่าการศึกษาในระบบเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและโรงเรียน
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มธัยมศึกษาท่ีพฒันาผูเ้รียนในวงก่ึงกลางระหว่างการกา้วเขา้สู่การศึกษาระดบัอุดมศึกษา

และเข้าสู่ภาคแรงงานได้มีการเตรียมการอย่างไร  มีการสร้างความตระหนักการเตรียม

องค์กรในด้านต่างๆ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

โรงเรียนทีไดท้  าขอ้ตกลงความร่วมมือหรือ MOU กบัโรงเรียนในต่างประเทศจนสามารถ

ด าเนินงานประสบความส าเร็จ  มีผลงานเป็นท่ียอมรับนั้นมีรูปแบบความร่วมมือทาง

การศึกษาอย่างไร  มีส่ิงใดเป็นปัญหา  อุปสรรค และแนวทางในการพฒันารูปแบบความ

ร่วมมือเพื่อพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไปเป็นมูลเหตุใหผู้ว้จิยัท าการศึกษาเร่ืองน้ีโดยมี

ความถามการวิจยั 2 ประเด็น คือ 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษา

โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีอะไรบา้งและเป็นอยา่งไร 2) รูปแบบความร่วมมือ

ดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนท่ีมีความเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียน
มธัยมศึกษาไทยในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และ 

2) เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-Method) ระหว่างการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจยั
แบ่งการวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความร่วมมือด้านการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เป็นการศึกษาสภาพและรูปแบบการจดัการศึกษา ตลอดจนการบริหารจดัการและสภาพ
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ปัญหาความร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณ ประชาการในการวิจยัคือ โรงเรียนมธัยมศึกษา แบ่งออกเป็น 
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกดั
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในปีการศึกษา 2555 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชห้ลกัการการ
ค านวณของ Yamane (ยทุธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม, 2553) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คือ แบบสอบถาม ซ่ึงใชเ้ป็นแบบมาตรวดัการประเมิน (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 สภาพการด าเนินการดา้นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อกา้ว
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ตอนท่ี 3 สภาพการด าเนินการด้านในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและความตอ้งการของสถานศึกษาในการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ขั้นตอนที ่2 การศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนตน้แบบดา้นการสร้าง
ความร่วมมือดา้นการศึกษา ศึกษาโรงเรียนท่ีมีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษา
กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเชิงลึก 
(Indept-Study) กบัโรงเรียนท่ีมีการท าขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียน
มธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพในการศึกษารูปแบบการ
จดัการศึกษา สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและปัจจยัเง่ือนไขแห่งความส าเร็จใน
การจดัการศึกษา 
 ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เป็นผูค้ดัเลือกตวัอย่างโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัท านโยบายหรือนักวิชาการด้านการศึกษาท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท านโยบายยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ริหารใน
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คดัเลือกโรงเรียน
มธัยมศึกษาตน้แบบดา้นการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนในสังกดัต่างๆ ดงัน้ี 
 โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แห่ง 

DP
U



 

1048 

 

 โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 1 แห่ง 
 โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1 แห่ง 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษา การยกร่างรูปแบบ
ความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในขั้นตอนท่ี 1 มาสรุปประเด็นในภาพความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค
และความต้องการ เพื่อยกร่างรูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษาของโรงเรียนใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน รูปแบบท่ีน าเสนอครอบคลุมองคป์ระกอบในดา้นลกัษณะ
ของการสร้างความร่วมมือและองค์ประกอบของความร่วมมือในการจดัการศึกษา 8 ดา้น 
คือ 1) หลกัสูตร 2) ครูผูส้อน 3) ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา 4) รูปแบบวิธีการจดัการเรียน
การสอน 5) ผูบ้ริหารและบุคลากร 6) งบประมาณ 7) สถานศึกษาและบรรยากาศ 8) ผูเ้รียน 
 โดยผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT 
analysis) ของกระบวนการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนในบริบทของประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผูว้ิจยัน า 
(ร่าง) รูปแบบความร่วมมือทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน มาตรวจสอบกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ โดยน า (ร่าง) รูปแบบความร่วมมือทางด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน มาเสนอต่อท่ีประชุมระดม
ความคิด (Brainstorming) ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 10 – 15 คน โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

- เป็นนกัวิชาการอิสระโดยมีผลงานวิชาการเก่ียวกบัการศึกษา หรือผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

- ผูจ้ดัท านโยบายหรือวิชาการทางด้านการศึกษาท่ีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัท า
นโยบายยทุธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ผูจ้ดัท านโยบายหรือนักวิชาการด้านการศึกษาท่ีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัท า
นโยบายยทุธศาสตร์การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- อาจารย์ท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา โดยมีผลงานทางด้านวิชาการทางด้าน
การศึกษาเป็นท่ียอมรับ หรือเคยด ารงต าแหน่ง หรือก าลังด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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- ผูจ้ดัท านโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทางด้านการศึกษาในกระทรวงต่างประเทศ  โดยมี
ผลงานทางดา้นวิชาการเป็นท่ียอมรับ หรือเคยด ารงต าแหน่ง หรือก าลงัด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - ผูบ้ริหารท่ีปฎิบติังานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 - ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา 

- ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียนในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ผูว้จิยัน าความเห็นท่ีไดจ้ากประชุมระดมความคิดมาสรุปเพื่อจ าแนกความคิดเห็นท่ี

ผูเ้ข้าร่วมการประชุมมากกว่าคร่ึงหน่ึงมรความเห็นพอ้งต้องกัน  แล้วน าความคิดเห็น
ดงักล่าวมาปรับปรุงและพฒันาเป็นรูปแบบความร่วมมือทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อไป 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ( Implication of the Study ) 
ในปัจจุบนั บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมากท าให้อาเซียนตอ้งเผชิญส่ิงทา้ทายต่างๆ เป้าหมาย
การสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ.2015)  ประกอบด้วย 3 เสาหลกั คือ 1) 
ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคม
สังคมและวฒันธรรม อาเซียน การศึกษาใน....เคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน
โดยตรงเป้าหมายในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าเซียนเพื่อส่งเสริมความเป็นอย่าและ
คุณภาพท่ีดีของประชาชน โดยประชาชนเขา้ถึงโอกาสอยา่งเท่ียงธรรมในการพฒันามนุษย ์
โดยส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตอลดชีวิต  ดงันั้นการส่งเสริม
การศึกษา  ส่ง เส ริมการสร้าง เค รือข่ ายทางด้านการศึกษาในทุกระดับระหว่า ง
สถาบนัการศึกษา และสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนนกัเรียน และส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านอ่ืนๆ  จึง มีความจ าเป็นอย่างส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา  เพราะนอกจากเป็นการ
พฒันาร่วมกนัดงักล่าวของการพฒันาแล้วยงัเป็นการส่งเสริมความเขา้ใจด้านวฒันธรรม 
เพื่อส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียนดว้ย 

ดงันั้นผลจากการวจิยัคร้ังน้ีท าใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษาไทย
ในสังกัดต่างๆ วิธีการด าเนินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมาก น้อยเพียงใด ทราบขอ้มูลพื้นฐานดา้นการสร้างความร่วมมือดา้น
การศึกษา  ผลการด าเนินงาน  ปัญหา อุปสรรคและความต้องการในการพฒันาความ
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ร่วมมือให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และการศึกษารูปแบบการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษาของโรงเรียนตน้แบบท่ีสังกดัหน่วยงานต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ปัจจยัเง่ือนไข
แห่งความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือ  และสามารถสังเคราะห์รูปแบบการสร้างความ
ร่วมมือดา้นการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เพื่อเป็นแนวทางใหโ้รงเรียนต่าง ๆ น าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
คุณภาพการศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทสังคมและวฒันธรรมต่อไป 
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A KNOWLEDGE VISUALIZATION TOOL FOR KNOWLEDGE TRANSFER: THE 
CASE OF USING ELECTRONIC SLIDE PRESENTATION FOR INFORMATION 

PROCESSING ENHANCEMENT OF FIELD SALES FORCE 
 

Daranee Delorme 
 
Abstract 

This research explores how a simple knowledge visualization tool, i.e. electronic slide 
presentation, used to transfer knowledge, enhances information processing of receivers of 
knowledge. In this study, the receivers of knowledge are the field sales force of a consumer 
product company. The exploratory and qualitative study research design presents the findings 
via content analysis, pattern matching, and explanation-building. Parental theories that help 
construct the theoretical framework of this research are information processing and cognitive 
load theories. Findings reveal that the tool enhances some of the steps of information 
processing and there are other factors helping to enhance the process. Data show rather than 
the tool, the presenter of knowledge, and the receivers of knowledge all have parts in each of 
the different steps of information processing. The knowledge delivery model that emerged 
explains in which parts the tool, the presenter, and the receiver have roles. Traits of the 
presenter help enhance information processing, important in getting attention, 
comprehension, transferring knowledge to long-term memory, and retrieval of knowledge, 
while the tool alone is important in delivering knowledge and transferring knowledge to 
short-term memory. Finally, the receivers of knowledge are important in encoding their own 
knowledge. 
        Lessons learned are that gestalt laws of presentation in the content of the tool help 
reduce extraneous cognitive load. The knowledge content reveals that there are both low and 
high element interactivity knowledge in the tool. The evidence shows that high element 
interactivity knowledge of optimal of three knowledge elements can still be transferred and 
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learned. This has academic contributions and business implications especially to the field of 
knowledge management, knowledge visualization, and cognition. 
Keywords: knowledge visualization, information processing process, cognition, knowledge 
delivery 
 
Introduction and Investigating Constructs   
        This research investigates the use of knowledge visualization tool in a case of electronic 
slide presentation to explain how the tool helps in transferring knowledge and enhancing 
information processing of the receivers of knowledge (field sales force). In this research, the 
theoretical framework is built from the gap on the literature and studies from three major 
areas: a) knowledge transfer, b) knowledge visualization, and c) cognition in the aspect of 
humans’ information processing. 
        The literature gap that inspires and guides this research is Knowledge Management 
(KM), which is concerned with the transfer of knowledge. Studies done by Eriksson & Hauer 
(2004), Mento et al (1999), Nast (2006), and Eppler (2004) have revealed that in transferring 
knowledge, tools are used and knowledge visualization tools enhance learning, 
understanding, and recall (Eriksson & Hauer., 2004), (Mento, Martinelli, & Jones, 1999), 
(Nast, 2006), (Eppler, 2004). Burkhard (2004) found that knowledge transfer could be 
improved when planners and business decision makers used traditional visualizations with 
business knowledge visualizations. That study showed improvement in decision making due 
to the business knowledge received. Burkhard evidenced a statement from Davenport and 
Prusak (1998) that the knowledge transfer cycle would not be complete until the receivers of 
knowledge received and learned the knowledge. The review shows that knowledge transfer 
via tools can enhance learning, understanding, and recall but not in the aspect of information 
processing process. 
        Electronic slide presentation is one of the knowledge visualization tools widely used in 
both business and education sectors (Earnest, 2003). It is used as knowledge visualization 
tool or visual aid to transfer knowledge. A study by Earnest (2003) about electronic slide 
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presentation indicates that a control group that has knowledge transfer without electronic 
slide presentation performs more poorly than the group that has knowledge transfer with 
electronic slide presentation (Earnest, 2003). Electronic slide presentation has been further 
developed to add an add-in feature to control the presentation remotely (Kumar, William, 
Ming, Cai, & Mihai, 2011). The system developed by Kumar et al (2001) is set forth for 
remotely controlling a presentation in a loop mode to allow the presentation to continue in 
the absence of a communication channel between the portable electronic device and remote 
presentation device (Kumar, et al., 2011). Another study is done to develop a system that 
assists users in viewing videos or electronic slide presentation of lectures on small screen 
devices, such as cell phones (Tung, Swaminathan, Efrat, & Barnard, 2011). Lai, Tsai, and Yu 
(2011) conduct a study to experiment whether a dual-slide presentation in a classroom would 
encourage learning (Lai, Tsai, & Yu1, 2011).  The result indicates that the proposed system 
based on cognitive theory can effectively help students in the experimental group to have 
better learning efficacy for lectures than that of the conventional group (Lai, et al., 2011). All 
results in learning encouraged but not in the aspect of information processing process. 
        Knowledge visualization tools develop into complicated tools for specific use such as 
electronic spatial map in geometry (Ware, 2004). A study done by Sangin, Molinari, Nussri, 
and Dillenbourg (2010) explore the use of Knowledge Awareness Tool (KAT) in learning 
environment to see the effects of collaborative outcomes (Sangin, Molinari, Nüssli, & 
Dillenbourg, 2010). The result shows that the tool yields positive learning outcome (Sangin, 
et al., 2010). Social visualization interface has been used in a study to encourage student’s 
social engagement in class (Hsiao et al., 2012). Electronic slide presentation as knowledge 
visualization tool is often claimed by commercial articles that it can improve learning; 
however, academic peered-reviewed articles about how it enhances information processing 
process are rare. 
        At a visualization summit in 2007 jointly organized by scholars in visual science in 
Zurich, Switzerland, researchers set goals to achieve visualization developments (Burkhard et 
al., 2007). The summit in 2007 revealed that there was a need to focus on the users or the 
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recipients of knowledge because their needs have been ignored, while earlier studies 
emphasized only on developing the tools to transfer knowledge (Burkhard, et al., 2007). This 
statement from the summit revealed the evidence of a research gap in knowledge transfer and 
knowledge visualization tools implementation. The needs of the receivers of knowledge had 
to be emphasized and learning objectives by the tool should be achieved. Studies in the field 
of knowledge visualization tools has often stopped at developing the tools to more effectively 
transfer information or knowledge. Tergan et al. (2006) introduce the integration of 
information and knowledge by using concept maps but do not extend to the realm of the 
knowledge visualization tools to enhance or support cognition, especially in the aspect of 
information processing (Tergan, Keller, & Burkhard, 2006). Kerren et al. (2007) state that 
humans played an essential role in information visualization, so psychology and related fields 
must be involved (Kerren, Stasko, Fekete, & North, 2007). 
        This study reviews literature in learning. The review finds that human learning involved 
many different stages. To learn the knowledge, the process of humans’ cognition is involved. 
Cognition is a way humans learn, and the study of cognition has been defined by Neisser 
(1967) as the study of how people encode, structure, store, retrieve, use or otherwise learn 
knowledge (Neisser, 1967). When knowledge is learned, it is encoded in memory ready for 
retrieval. Memory is one of the main areas being studied (Lutz & Huitt, 2003), and 
information processing system is a form of cognition that explains the process of  human 
memory. Each process is similar to the information processing of a computer in such a way 
that there is an input of data, information, or knowledge via keyboard or the human sensory 
system then these are processed either in the brain or in the central processing unit, and 
output is shown on screen or as for human the output is the action being taken.   
        Studies in knowledge transfer, knowledge visualization, and cognition have matured in 
parallel in their directions and have not merged. Review showed that cognition in knowledge 
transfer via tools is not studied enough to know if the tool really helps enhance human’s 
information processing. Review of studies in KM, visualization, and cognition gives birth to 
the theoretical framework that is later used as a guide for this research. The conceptual 
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framework, as a part of theoretical framework, includes seven steps of information 
processing from getting attention to knowledge retrieval. The theoretical framework includes 
information processing and cognitive load theories. Theoretical framework defines the scope 
of this research to find out how the tool enhances the seven steps of information processing 
and how the theories affect or confirm the study. Information processing of the receivers is 
explored according to the theoretical framework developed prior to the investigation. In this 
research, information processing is the process in which information is given attention to, 
acquired, stored, and retrieved for later use (Chaicharoen, 2008).  
 
Research framework 
        In this section the theoretical framework derived from earlier literature review is 
constructed. The conceptual framework, information processing model, information 
processing approach, information processing theories, and cognitive load theory are relevant 
and connected to each other as illustrated in Figure 1. 
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Figure 1 Theoretical Framework 
        The information processing model by McGuire (1978) is most suited to accompany the 
conceptual framework because it shows the flow of the model which starts from presentation, 
attention, comprehension, yielding, retention, and behavior (McGuire, 1978). The model not 
only completes the input and output of knowledge but also explains the processing process. 
The model is served as a basis of the conceptual framework. Data, information, and 
knowledge are first presented to the receivers to get their attention. Knowledge transferred 
then enters the comprehension process of the receiver, is yielded in the memory and retained 
there until further use. Cognitive load theory is incorporated here as one of the parental 
theories used in this research. It is the main theory especially in transferring knowledge. The 
theory explains the noises and load that could occur during knowledge transfer (Sweller, 
1988). 
        The focus is on transferring knowledge from sender to receiver by means of knowledge 
visualization tools through the information processing model to enhance cognition in the 
aspect of information processing of the receiver. There are seven steps of the conceptual 
framework: a) get receivers’ attention, b) transfer knowledge via knowledge visualization 
tools, c) understand knowledge, d) transfer knowledge to short-term memory, e) encode, f) 
transfer knowledge to long-term memory, and g) retrieve knowledge. This research uses an 
aid of electronic slide presentation to facilitate the transfer of knowledge. The researcher then 
observes the transfer in each of the step to see how the tool enhances the process. Cognitive 
load can come in the way while transferring knowledge and it affects the knowledge 
enhancement. In order to get receiver’s attention, a presentation of knowledge by means of 
knowledge visualization tool must be made. To start transferring knowledge, receivers must 
pay attention to take in the knowledge and experience the first cognitive load which is 
intrinsic or the content of the information or the knowledge presented. To understand 
knowledge, receivers’ comprehension process must be reached and there must be low 
extraneous cognitive load to increase comprehension. Receivers then yield the knowledge 
using short-term memory. From understanding to transferring knowledge to short-term 
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memory, sense-making is involved. Receivers understand something, relate it to earlier 
knowledge then place it into short-term memory. Sense-making involves turning 
circumstances into a situation that is comprehended and that serves as a start of other actions 
(Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005). Knowledge is selected and encoded before being 
transferred to the long-term memory to be retained there with the germane cognitive load that 
triggers schema stored in the long-term memory. Receivers then start their behavior with 
knowledge retrieval.  

 
Research Methodology 
        This research employs a qualitative and exploratory approach to explore and explain the 
knowledge transfer by using knowledge visualization tools. The researcher starts with a 
research question which would be answered by a qualitative study approach. Qualitative 
studies are the preferred strategy when ‚how‛ or ‚why‛ questions are being asked and when 
the researcher has little control over events, and when the focus is on a phenomenon within a 
real-life context (Yin, 1994).  
        Research design and data collection are not built from scratch. According to a priori 
specification of construct by Eisenhardt (1989), having an initial framework can help shape 
the initial design of theory building research (Eisenhardt, 1989). An initial theoretical 
framework has been developed to frame the study and guide the qualitative study questions. 
Findings discovered extend this initial framework and create a theoretical contributed 
framework according to the findings. Data collection of this research has been designed to 
triangulate to increase the reliability of the data. Data collection methods employ in this 
research are: a) documentation, b) observation, and c) interview.  Data collection is divided 
into three phases.  

1. In phase one, the researcher interviews the key informants or the presenters 
of each sites and surveys the knowledge visualization tool used at each site, 
then analyze their content.  

2. In phase two, the researcher observes knowledge transfer event at each site. 

DP
U



1061 

 

3. In phase three, the researcher conducts interviews with the receivers of 
knowledge.  

        Methods employed in this research are elaborated in details as follows: 
 

Documentation   

        Gestalt laws of presentation are used as a framework to analyze the content of the 
knowledge to find if there is any particular pattern of how the knowledge has been presented 
to the receivers. It is also used to find out if the content of knowledge has been presented 
according to the gestalt laws of presentation. The content of the knowledge studied here is in 
the form of electronic slide presentation with twenty-two slides. The content is then reviewed 
and counted with regard to evidence of each gestalt law. Evidence is listed according to the 
gestalt laws of presentation: a) proximity, b) similarity, c) connectedness, d) continuity, e) 
symmetry, f) closure, g) relative size, and h) common fate. The researcher explains the 
concept of gestalt laws with details to the presenters so that they understand and could give 
alignment to what is found in their content in the tool. After identifying evidence, the 
researcher then sends back the result of this content analysis to the four presenters to concur 
and align. None of the evidence is modified. 
        The next phase of data collection was the observation at the research sites. 

Observation 

        The second phase of the study is to observe while the tool is being used with the 
receivers of knowledge. Observation is a great way in gaining insights from a real-life setting 
(Patton, 2002). In observing, the researcher does not participate in the event. The researcher 
introduces herself and informs the participants the objectives of coming to the sites. She acts 
as objectively and as removed as possible; she has a small corner observing from afar what 
goes on in the context and does not distract the people being observed. Observation took 
eight hours for site one, six hours for site two, and three hours for site three and four.   
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        The researcher develops an observation note by using the conceptual and theoretical 
framework as a guide to collect data and evidence from the field. Details of observation notes 
are shared to the presenters for alignment before leaving the sites. Data collected in the 
observation notes is coded according to the theoretical framework for further analysis.   

Interview 

        The interview is conducted with the presenters and the receivers of knowledge. The 
purpose of interviewing is to allow the researcher to get into the other person’s perspective 
(Patton, 2002). The researcher uses prepared questions earlier mentioned for interview. These 
questions are prepared by using the guide from the theoretical framework. 
        The researcher starts by informing the presenters and receivers of knowledge about how 
the interview scripts would be used and the pseudonym to conceal their identity. Permission 
to voice record is asked and the interview began. The researcher asks permission to take 
notes while interviewing. After the interview, the researcher then plays the voice record for 
alignment, and the interviewees are thanked for their participation. In site one and two, the 
receivers of knowledge are interviewed individually. A group interview is conducted for site 
three and four due to the time limited by the owners of the research sites and the large 
number of sales representatives in these two groups. There are six sales representatives in 
each of site one and two. There are fourteen sales representatives in site three and seventeen 
in site four. The interview takes no more than five minutes for the individual and no more 
than ten minutes for the groups. The researcher records individual interview, and the record 
is played back to each presenter and the receivers of knowledge together to align and concur 
on the message. None of the presenters modifies the records. Six out of forty-three receivers 
of knowledge modify the records. At the research sites of more than ten receivers of 
knowledge, the interview is structured and dictated. Therefore, the researcher distributes 
blank A4 sheets to all receivers of knowledge and dictates the interview questions, asking 
each receiver of knowledge to write their answers on that piece of paper. This way, receivers 
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of knowledge gets to see and align with their answers before handing the paper to the 
researcher at the end of the interview session. 
        The researcher asks the presenters if a telephone interview could be conducted in case of 
unclear evidence of interview during data analysis. All presenters give consent. If there is a 
need to conduct a telephone interview with the receivers of knowledge, the researcher would 
go through the presenters first. This is because the turn-over rate of the sales representatives 
is high. Sales representatives change every two to three months. The researcher might not 
find the same sales representatives who give the interview working at the site anymore. The 
researcher would review the receivers’ interview script before leaving the sites to make sure 
that no questions about interview answers arise after leaving the sites. Questions that are 
asked on the telephone with the presenters would be to understand why receivers of 
knowledge give such answers if any particular patterns in answering arise. 
Results 
        This research has used the empirical data for analysis and discussions to derive to the 
knowledge delivery model as a major finding.  

 
Figure 2 Knowledge delivery model 
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        There are seven steps in delivering knowledge. They are: 1) get receivers’ attention, 2) 
transfer knowledge, 3) understand knowledge, 4) transfer knowledge to short-term memory, 
5) encode, 6) transfer knowledge to long-term memory, 7) retrieve knowledge. The model 
explained and answered research questions. Refer to the model in Figure 5.1 in chapter 5. 
This model will serve as a guide for successful knowledge delivery. It can be applied in 
academic and business sectors or any knowledge transfer environment. The model is a 
holistic model that synergizes the tool, the sender, receiver, and learning. It elaborates the 
‘how’ in each of the information processing steps that will deliver knowledge to long-term 
memory to be retrieved for later use. The following details summarize the findings:  
        To transfer knowledge, the tool, the presenters and the receivers of knowledge had 
active roles. The tool alone could not enhance the complete information processing process. 
The presenters and receivers of knowledge also had active roles in different steps of 
knowledge delivery. 
        The result revealed that the tool alone could enhance information processing process in 
the step of transferring knowledge and getting knowledge into short-term memory. The 
presenter alone enhanced the step of knowledge retrieval. The receiver of knowledge had 
sole responsibility of encoding knowledge. The tool had to be complied with gestalt laws to 
reduce extraneous cognitive load of the receivers. Content analysis revealed that high 
element interactivity knowledge of optimal of three knowledge elements could still be 
transferred and did not create intrinsic cognitive load. 
        The tool and the presenters together helped enhance information processing process in 
the step of getting receivers’ attention and understanding knowledge. The tool, the 
presenters, and the receivers of knowledge together helped enhance the step of transferring 
knowledge into long-term memory.  
        In order for the presenters to help enhance information processing process of the 
receivers, they needed to have specific traits which are argumentativeness, openness, 
agreeableness, extraversion, and conscientiousness.  
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Conclusion and Discussion 
        How the information processing process is enhanced is studied thoroughly in this study. 
The knowledge visualization tool alone could not complete the process. It has its role in 
getting attention and transferring knowledge to short-term memory. The tool must be 
complied with gestalt laws of presentation to reduce cognitive load. Gestalt laws are the basic 
laws of presentation that are usually ignored when designing the tool. This study has shown 
that if the laws are complied, extraneous cognitive load can be reduced.  
        The study also reveals that it takes other factors to complete the process. The presenters 
and the receivers of knowledge have their parts as well. The presenters can get attention, help 
the receivers understand the knowledge, transfer it to long-term memory, and help receivers 
retrieve it. It takes certain characteristics and traits of the presenters to be able to enhance 
those steps and make knowledge retrieval high. The receivers are responsible for their own 
knowledge encoding.  
        With these findings, the research gap is fulfilled. The tool can be designed in such a way 
that it will not create cognitive load to the receivers. The presenters need to adopt certain 
characteristics and traits to be effective. The receivers are aware of their own knowledge 
encoding. Knowledge transfer of similar context can adopt the knowledge delivery model for 
ultimate knowledge transfer result. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DP
U



1066 

 

References 
 

Burkhard, R. A., Andrienko, G., Andrienko, N., Dykes, J., Koutamanis, A., Kienreich, W., et 
al. (2007). Visualization Summit 2007: Ten Research Goals for 2010. Information 
Visualization, 6(3), 169-188. 

Chaicharoen, D. S. (2008). Educational Technology: Principles Theories to Practices: 
Klangnanawittaya. 

Earnest, W. J. (2003). Developing Strategies to Evaluate the Effective Use of Electronic 
Presentation Software in Communication Education. The University of Texas at 
Austin. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. The Academy of 
Management Review, 14(4), 532-550. 

Eppler, M. J. (2004). Knowledge Visualization: Towards a New Discipline and its Fields of 
Application. Paper presented at the I-Know 03. 

Eriksson, L. T., & Hauer., A. M. (2004). Mind Map Marketing: A Creative Approach in 
Developing Marketing Skills. [ABI/INFORM Global database]. Journal of 
Markeitng Education, 26(2), 174-178. 

Hsiao, I.-H., Guerra, J., Parra, D., Bakalov, F., König-ries, B., & Brusilovsky, P. (2012). 
Comparative social visualization for personalized e-learning. Paper presented at the 
International Working Conference on Advanced Visual Interfaces New York, USA. 

Kerren, A., Stasko, J. T., Fekete, J.-D., & North, C. (2007). Workshop Report: Information 
Visualization Human-Centered Issues in Visual Representation, Intereaction, and 
Evaluation. Information Visualization, 6(3), 189-196. 

Kumar, A. R., William, P. K., Ming, Z., Cai, W. H. A., & Mihai, D. D. (2011). IP Research 
Tools, Data, and Communities: E. P. Application. 

Lai, Y.-S., Tsai, H.-H., & Yu1, P.-T. (2011). Integrating Annotations into a Dual-slide 
PowerPoint Presentation for Classroom Learning. Journal of Educational 
Technology and Society, 14(2), 43-57. 

DP
U



1067 

 

Lutz, S. T., & Huitt, W. G. (2003). Information Processing and Memory: Theory and 
Applications. Retrieved 2 February 2011, from Valdosta State University: 
http://www.edpsycinteractive.org/papers/infoproc.pdf 

McGuire, W. J. (1978). Behavioral and Management Science in Marketing. New York: 
Ronald Press. 

Mento, A. J., Martinelli, R., & Jones, R. M. (1999). Mind Mapping in Executive Education: 
Applications and Outcomes. The Journal of Management, 18(4), 390. 

Nast, J. (2006). Idea Mapping. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
Neisser, E. (1967). Cognitive Psychology. New York: Appleton-Century-Crofts. 
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.): Sage 

Publications. 
Sangin, M., Molinari, G., Nüssli, M.-A., & Dillenbourg, P. (2010). Facilitating Peer 

Knowledge Modeling: Effects of a Knowledge Awareness Tool on Collaborative 
Learning Outcomes and Processes. Journal of Computers in Human Behaviour, 
27(3), 1059-1067. 

Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive 
Science, 12(2), 257-285. 

Tergan, S.-O., Keller, T., & Burkhard, R. A. (2006). Integrating Knowledge and Information: 
Digital Concept Maps as a Bridging Technology. Information Visualization, 5(3), 
167-174. 

Tung, Q., Swaminathan, R., Efrat, A., & Barnard, K. (2011). Expanding the Point: Automatic 
Enlargement of Presentation Video Elements. Paper presented at the 19th ACM 
international conference on Multimedia New York, USA. 

Ware, C. (2004). Information Visualization Perception for Design (2nd ed.): Morgan 
Kaufmann  

Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the Process of Sense 
Making. Journal of Frontiers of Organization Science, 16(4), 409-421. 

Yin, R. K. (1994). Case Study Research (2nd ed.): SAGE Publications. 

DP
U

http://www.edpsycinteractive.org/papers/infoproc.pdf


1068 

 

Contradiction theory of I Ching 
 

Meng Wei 
 
Abstract 

This article analyzes I Ching of Chinese ancient scriptures through philosophical point o
f view, 
which revealed the basic idea of materialism and dialectics thinking in the I Ching, demonstr
ated the scientificity and advancement of series contradictory ideas and theories of the I Chin
g, found the evidence of conflict analysis as applying the deductive method. Verified the fact 
as applying the deductive method to search the objective world, ended the Long-
term controversy in scientific communities. Therefor established the basic theory to apply the
 I Ching's ideas in the current management system. 
Keywords: I Ching; contradict theory; cosmology; materialism; dialectics 
 
The I Ching’s Cosmology 
1.1 The I Ching’s cosmology is cosmology of materialistic dialectics 

Marxist philosophy thought: the law of contradiction of things that both the unity of 
opposite rule is the materialistic dialectics the most fundamental rule. There are two different 
points of view in the history of human knowledge for the development of the universe rule. 
One is to use isolated, static, one-sided method to know the world of metaphysics point of 
view. The second is to use contact, development and comprehensive method to know the 
world materialist dialectics point of view. Before P.R.C. Chairman Mao Zedong thought: 
"Dialectics of the universe no matter in China, in Europe that in ancient time has made." I 
Ching of ancient writings in China that it describes the universe is actually the world outlook 
of dialectic. 
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1.1.1 I Ching embody materialistic thinking 

In the first step, we argument I Ching is to use the method of materialism cognition of 
the world. I Ching’s “About sixty-four hexagrams sequence biography" think: ‚Have 
heaven and earth, and then everything was born. All things between heaven and earth, So by 
the Tun, Tun is Ying, Tun, the beginning thing of life‛ This paragraph of word means: All 
things to be produced. Between earth and heaven are everything. So in Qian trigram symbol 
of heaven and earth is Tun trigram after Qian trigram of Sixty-four hexagrams sequence, Tun 
trigram is full of meaning. So in the symbol of heaven and earth is embodied by the 
hexagrams after Tun trigram. Tun is full of meaning. Tun trigram and everything begin to 
produce. Also said: "there is heaven and earth and all things, all things are then have men and 
women, men and women and then a couple, with couples and then have father and son, with 
father and son then have King and minister, with king and minister then there is up and 
down, with up and down but etiquette is measures."  
 Means: the heaven and earth and then the world just had all things, all things and then 
have men and women; The men and women and then a couple, A husband and wife and then 
have father and son, A father and son and then have King and minister; A King and minister 
and then have the difference between up and down, The difference between the up and down 
and interests have arrangement sequence. "Xici" next parts think: "Heaven and earth's largest 
virtue we call life, the saint's biggest treasure we call position. How to keep position we 
called mercy. How to gather talent we called wealth. Property management, forbid people do 
evil is righteousness‛ 

Through the above paragraph about the I Ching, we can clearly know the I Ching's point 
of view is typical of materialism viewpoint; think the world is the nature of matter, think that 
everything is the product of nature (heaven and earth). I Ching fundamentally denied Nuwa 
made man or God made man and so on idealism theories. So we can conclude that the I 
Ching philosophy thought is a typical materialism philosophy thought. 
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1.1.2 The I Ching reflect dialectics thought 

The I Ching ‚About sixty-four hexagrams sequence biography" discusses about this: 
‚Born things inevitably ignorance, so we confer Meng of trigram. Meng means ignorance, 
things childish period. Things childish period had to raise, so we confer Xu of trigram. Xu 
mean bite and sup. The process of eating inevitably leads to contesting a lawsuit, so we 
confer Song of trigram. Contest a lawsuit must be many people gathered together, so we 
confer Shi of trigram. Shi mean many people. Many people must contact, so we confer Bi of 
trigram. Bi means to contact. The contact is bound to be savings, so we confer Xiaoxu of 
trigram…‛ 
This paragraph means: in the beginning of all things is generated must be childish ignorance, 
so use Meng of trigram to continue Tun trigram. Meng is childish ignorance of meaning. 
Meng is ignorance, is the thing childish, the thing in the naive time has to feed, so use Xu of 
trigram continue Meng trigram. Xu of trigram is about diet of method. Diet will have a 
dispute, so use Song of trigram to continue to Xu of trigram. Dispute inevitably leads to the 
rise of many forces. So use the symbol of military force Shi of trigram to continue Song of 
trigram. Shi mean: many, if have many people together will have more contact behaviors, so 
have Bi of trigram contact Shi. Bi meaning is contacted. People have a contact must 
exchange will be more, thus have saved, so use Xiaoxu of trigram to contact Bi of trigram.  
 
1.2 Prediction thought Instructions about I Ching 
1.2.1 The I Ching’s prediction thinking reflected human cognition fact by inductive 
method of world 
 Induction is a kind of thinking method that from the individual facts outlined a general 
concept and principles. Mendeleev summarizes the relationship between nature and an 
atomic weight of 63 elements, who outlined the general chemistry of element periodicity 
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scientific conclusions. Harley discovered the periodic comet that used an inductive method 
too. 
I Ching with an abstract symbol of all things that use of the methods of modern algebra. But 
that two kind of method is differences of method in the symbol selection. Algebra using x, y, 
z, I Ching application images of the hexagrams and every Liu Yao of hexagrams of changing 
rules. Involved in the language of the god and ghost is only a coded character. 
In I Ching "Xici" first part has such words: ‚The Saint has ability to insight into affairs of the 
world, imitation form of things, describe their properties, so we call it ‚Xiang‛. The saint has 
ability to know the motion law of the affairs of the world. And observe their internal relations 
and contact. To guide the important action to implement laws of etiquette and write language 
to judge good or ill luck, so called Yao. Saint discusses the world deeply complex things, but 
not boring. Discusses the eternal movement, not Saint discusses the complex things, but not 
boring. Discusses the eternal movement, not bewilderment. Saint to explore the universe, 
first simulation form, and then discusses principle; Talk about a clear first, and then to the 
action, through simulating and discussion, it can accomplish the universe changes to 
interpretation.‛ 
This paragraph of word meaning: Saint has ability to recognize complex and difficult to 
understand things in the world, then mimic their form and draw out with their attributes of 
the symbol, thus refine drawing diagram form symbol we call it Xiang (mean image). Saint 
has ability to know and understand the motion law of the complex things then observe their 
internal relations and contact then to guide future action and implementation of the important 
judgments etiquette and write related words used to judge whether good or ill luck, so we call 
it Yao. Saint discusses the complex and difficult to understand things, but not to be people 
feeling boring. Discusses the motion law of the eternal, and don't make you confused. Saint 
to explore the universe then to simulate their form, then discusses the principle of world 
things; first step that discussed it clearly then began to move the action does it, through to the 
things of simulation and analysis, so completion of the universe change interpretation."Xici" 
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this sentence can be specified "Yaoci "produced by human objective practice and it use of 
induction gradually to be formed. 
 
1.2.2 Hexagrams of the I Ching analysis reflects the fact that human beings use the 
deductive method of understanding the world 
 Illation is a kind of thinking method that deduce from general concept and principle 
reason out individual conclusion. Mendeleev according to his chemical element periodic 
table, using the deductive method has predicted the gallium and germanium, scandium etc. at 
that time still not yet found element properties, later scientific experiment fully proved the 
correctness of these scientific foresee.  
The Euclidean geometry theory is a deductive system. Deductive method also has 
limitations: deductive itself could not determine the authenticity of the premise; deduce of 
conclusion correct or not need to be proved by practice test; deductive method cannot reveal 
the general and individual difference or opposition. The limitations of deductive explain that 
deductive method also needs induction and other method to complement. 
In second part of I Ching’s "Xici" has this thought: What is Yi of I Ching, it’s Xiang .What is 
Xiang? It’s image. What’s Tuan,Tuan is material .What is Yao? Yao imitates the movement 
of the world. So can be judged according to dangerous and auspicious, can predict difficult 
and regret revealed‛ this sentence mean：So Yi（I Ching）mainly is trigram. Diagram 
is as like as the image of all things. Tuan ci is to illustrate that the judgment and summarizes 
and analyzes the result of hexagrams. Yao imitate movement of all things change in the 
world. 
Therefore dangerous, disaster and auspicious to be produced; regret and difficult to be 
revealed. Thus it can be seen in the I Ching prediction thought is based on materialism, based 
on representation of mathematical is development of a set of complete and strict system. 
I Ching in prediction when using a unique mathematical notation, unceasingly will external 
environment complicated things, applied their own mathematical notation and rules, it’s 
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abstract expressed as sixty 4 symbols are like hexagrams, and in I Ching of the changes in the 
rules of deduction. For example, not only ‚original trigram‛ of every trigram but also based 
of original trigram produced a ‚after the change of the trigram‛. ‚Original trigram‛ used to 
say things develop initial stage, ‚after the change of the trigram‛used to say the result of the 
development of things change. 
 
 ‚Original trigram‛ and ‚after the change of the trigram‛ diagram according to the 
dynamic Yao position can be divided into internal and external of trigram. Internal trigram 
mean: things internal cause and external trigram mean things external cause, i.e. changing 
external cause, external environment. 

‚Body trigram‛ and ‚after change of the trigram‛ have their own ‚mutual trigram‛, 
Still can be further divided into ‚mutual of body trigram‛ and ‚mutual of use diagram‛. 
When we analyse trigram in addition to Yin&Yang and five elements of method outside also 
involve five elements and throughout the year calendar relationship, i.e. inference rules of 
five elements of the four seasons "prosperous, comparative prosperity, exhausted, imprison, 
Death"  
 We through the above complex analysis process, so we can do some judgement of things 
development trend. These are deductive method of I Ching in a complete set of inference 
rules. When we finished of a set of inference rules of I Ching; we should in contrast with a 
set of I Ching Yaoci for confirming judgment result. Yaoci of I Ching system establishment 
by working people who pass thousand of years used induction method in practice. So I Ching 
is induction and deduction method of unity. Now some scholars believe that the I Ching no 
deduction of a point of view is based on them don't understand the premise of I Ching. 
 
1.2.3 I Ching is not mysterious  

Some scholars such as Mr. He Zuoxiu thinks I Ching propagandize is mysticism 
ideology, actually this kind of thinking based from these scholars never really understand I 
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Ching some of them never read I Ching one time. The first reason: the I Ching language is 
abstruse ancient words. If want to read it who the reader needs deep Chinese cultural 
foundation of basic skills. The second reason, study I Ching must have correct research 
method. If want to study I Ching you need to start studying from read " About sixty-four 
hexagrams sequence biography" ;‚Xici‛; “Talk of trigram”; ‚Miscellaneous trigram‛etc. 
these books to be called ‚ten wing ‛of I Ching that already with I Ching unity. If readers 
fully understand these papers then they have ability for study I Ching of entry-level 
conditions  
 

‚Xici‛ first part of I Ching has a paragraph of words, Confucius said: "The Yi (I Ching) 
what is for? Yi can help people to uncover hidden things then finished work, Yi to sum up all 
things in movement and change rules, so the Yi basic function like that."  
So saints use "Yi (I Ching)" to communicate with people’s thought of all over the world, then 
enlightened mind of all over the world, for achievements in the cause of the people of the 
world and decision of the doubts of the people of the world.Therefore the yarrow virtue of 
ripeness and magic, the eight diagrams virtue of wise and farsighted, the six Yao of 
righteousness with change is to tell people good or ill luck. Saint with yarrow the eight 
diagrams and six Yao to wash thought who holds the result of divination hidden in secret 
place as a guide to action. Saint and people together draw on advantages and avoid 
disadvantages. Magic to infer the future, wise to remember that in the past. Who can reach 
such a high level! Is the ancient sages and men of virtue, they smart, intelligent, Scientists 
wise and don't advocate killing. Through these words, we can clear understanding of I Ching 
that is what kind of science. It’s a collection of philosophy, mathematics theory of 
probability, literature, etc. For the integration of science, and not propagandize mystical 
thought. 
 
 In the I Ching of God is only a kind of metonymy words. "Xici" second part said:"Dao" 
appeared to be very kindly and conceal its function, "Dao" agitate for all things natural 
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growth, but not like saints that anxiety about how to do well in society."Dao" has great 
character, completes the great undertaking, great and infinite! It makes things numerous rich 
to be called ‚Da ye(The great cause)‛, progress with each passing day and get rid of the stale 
and bring forth the fresh to be called ‚Sheng de(Great character)‛, Circle of life (life and 
growth in nature) to be called ‚Yi(I Ching)‛. Born of the sky all kinds of object is called 
"Qian(sky)", Land to the sky law as the criterion and the born of all things form called 
"Kun(land)". End digital inference predicts the future called ‚Zhan(divine)‛ , and understand 
things change called "Shi", Yin and Yang changes can’t to be measured called "Shen(God)". 
 
If somebody wants to research predict thought and forecasting system of I Ching and in order 
to obtain the results who must obtain the guidance of a good teacher. In China have no 
complete and straightaway tutorials. There are many versions using a large number of 
learned words at present the popular, make learners don’t know how to start to study. 
Contemporary academic scholars research relatively more about I Ching philosophy fields, 
but forecasting technique and practice fields involving less. Some people because themselves 
don’t understand I Ching and can’t obtain the research achievements so they think I Ching in 
spreading mysterious thoughts. This phenomenon is the embodiment of the subjectivism. 
They use themselves academic identity to mislead the media, misleading the public.This is 
business operation technique rather than respect for cultural and scientific. 
 
ⅡThe I Ching universality and particularity of contradiction  
 I Ching clearly expounded thought of contradiction universality. The yin and yang, Qian 
and Kun, water and fire are constituted contradictions" Talk of trigram" describe: positioning 
of heaven and earth, mountain and marsh ventilation, wind and thunder associated, 
incompatible as fire and water, Hexagram interlaced " Hexagram of the I Ching reflects the 
universality of contradiction. The materialist dialectics: different kind of contradictions has 
different characteristics and contradictions of the same thing in different stages of 
development have different characteristics. 
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I Ching use hexagrams to explain the different contradictory characteristics.In order to 
further clarify the contradictions in different stages of development, will also study each 
hexagram is divided into six Yao (lines). "Xici" said Yao of words statements about changes.  
I Ching use changing method to deal with the particularity of contradiction. In addition, the I 
Ching Hexagrams also expand to a concrete analysis of specific represents content of 
hexagrams symbol." 
 Talk of trigram " Qian trigram in this discussion: "Qian as sky, Qian as garden, Qian as 
King ,Qian as father, Qian as jade, Qian as Gold, Qian as cold, Qian as ice, Qian as red, Qian 
as good horse ,Qian as old horses, Qian as barren horse, Qian as barge horses, as fruit of 
woody plant and so on. " Chinese ancestors’ practical use of the I Ching, the hexagrams that 
symbol extended to specific analysis, embodies contradiction particularity. 
 
The principal contradiction and the principal aspect of contradiction in the I Ching 
3.1 The materialist dialectics primary and secondary contradictions relationship 
principle 
 The principle that complicated things in the development process, there must be a kind 
of contradiction in a dominant position, it plays a decisive role of contradictions called the 
principal contradiction, the provisions of its existence and affects other contradictions exist 
with the development of this contradiction. In a subordinate position, not play a decisive role 
in the contradiction between the development process of the things called secondary 
contradictions. If the secondary contradictions processes are not good, directly influence the 
solution of the problem.The main contradiction decides the development direction of the 
things. 
3.2 I Ching manifestation of the materialist dialectics primary and secondary 
contradictions relationship 
 I Ching "Xici" first part that: "Therefore I Ching Tai chi, then derived ‘Liangyi’. Then 
‘Liangyi’ derived ‘Sixiang’ then ‘Sixiang’ derived trigram. The trigram judgment is 
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dangerous or lucky dangerous and lucky to infer the great cause." （please see picture 1）
This sentence statement is from Tai Chi to the trigram derivative process. The Tai Chi is 
described contradictory opposites stagnation equilibrium state. Yin and Yang around each 
other, Yin contains Yang, Yang contains Yin, Yang with Yin form Tai Chi. Tai chi 
"opposition" status of Yin and Yang around each other that Reflect oppositional of 
contradictory; Yin contains Yang, Yang contains Yin, Yin and Yang of mutual penetration 
the Tai Chi unified state is the identity of contradiction. I Ching Tai Chi depicted the Marxist 
philosophy of "unity of opposites" that contradiction. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3The I Ching Tai Chi describes the moving and stationary 

Dialectical materialism believed that movement is fundamental properties of matter, 
does not deny the existence of stationary,but the movement of the material is absolute, while 
stillness is relative. Movement of the absoluteness and stillness is relatively that is physical 
movement of the two aspects attribute. I Ching Tai chi is described in the movement of the 
absoluteness and stationary relative movement. Tai chi yin and yang balance still represented 
a relatively quiescent state is relatively static in the course of the campaign. 
 

When people are faced with the Tai Chi diagram, always thinking why the Yin fish and 
Yang fish is surrounded by S-shaped, rather than the center of the circle as the center to do 
the cross-section? Because the Tai chi generated Liang yi reflect is the absolute motion of 
relatively stationary (dynamic equilibrium), the contradictory opposition unification. 

Picture：1 
Tai chi 

DP
U



1078 

 

S-shaped give a person a kind of rotation of the movement; show the movement of the 
absolute. S-shaped Yin and Yang surrounded Liang yi, reflecting the Si xiang (four images), 
Si xiang(four images) is Tai yin, Shao yang, Shao yin, Tai yang. Si xiang (four images) itself 
is absolute motion of the relatively stationary, short-term balance of the movement, its two 
pairs of contradictions. 
 
 

Yin yi of Liang yi in gradually from Tai yin to Shao yang; Yang yi by the Tai yang 
gradually changes to the Shao yin. When the observation Tai chi Yin and Yang Liang yi 
you'll appreciate the feeling of "quicksand"-style gradual change. Si xiang gradient for the 
Tai Chi is always a dynamic process of regression, which is Si xiang （four images）, can 
return for Tai chi can become Tai yang that Shao yang; Shao yin can be turned into Tai yin. 
Change after the Tai Chi not before that moment of Tai Chi, the boundless space all the time 
changes, the Tai Chi describes the state representation can still use dynamic equilibrium i.e. 
absolute motion and relatively still. 
 
 When talking about the principal contradiction and the secondary contradictions before, 
the first things that we return to Tai chi equilibrium state and also are when tai chi show 
principal contradiction and the non-principal contradiction "no head no time", " the two 
forces balance " of the state. Materialistic dialectics believe that quantitative change to reflect 
the gradual progress in the process of development of things. Unified, still, balance, 
stalemate etc. Imagine that we see in life, is the state of things in a quantitative process. In 
our analysis, a qualitative change is due to the contradiction between the two sides struggle 
intensified, resulting in the conversion of both primary and secondary status, the 
disintegration of the old unity, the new entity was created from the internal contradictions of 
things. When the status of unified, still, balance, stalemate was broken when we see in life, 
this is the thing in a qualitative change in the process when the performance of the status. 
Whether the changes of things over the limits of necessity, this is to distinguish things 
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quantitative and qualitative change in the basic standard. In the extent of change is a 
quantitative change. The breakthrough limit change is a qualitative change. Quantitative and 
qualitative relations belong to the dialectical relationship. 
 
 I Ching Tai chi is able to reflect the dialectical relationship between the qualitative 
change and quantitative change. On s-shape curve as a quantitative and qualitative change of 
the "degree", quantitative change process balance of Yin and Yang, relatively static, two 
force balance. If Yin and Yang anyone party quantitative change faster than each other, break 
through the limitation of degree limit will result in Tai chi offset. Tai chi divided into Yang 
yi an offset and Yin yi at offset in two forms, regardless of what kind of offset are to break 
the Tai chi relatively still, balance, stalemate. That means to change the direction of 
development of things or the nature of things. 
 
 I Ching Tai chi is able to reflect the dialectical relationship between the qualitative 
change and quantitative change. To s-shape curve as a quantitative and qualitative change of 
the "degree", quantitative change process balance of Yin and Yang, relative static, two force 
balance. If Yin and Yang any one party quantitative change faster than each other, break 
through the limitation of degree limit will result in Tai chi offset. Tai chi Divided into Yang 
yi offset and Yin yi at offset in two forms, regardless of what kind of offset are to break the 
Tai chi relatively still, balance, stalemate. That’s Means change the direction of development 
of things or the nature of things. 
 I Ching "Xici" second part said: " If you don't accumulate good deeds, would not be 
sufficient to achievement fame; don’t accumulate evil.It is not enough to bring fatal disaster. 
Shortsighted people think that little good deeds without interest and not to do, that the small 
evil will not harm, so constantly do evil. Evil accumulated to a certain extent, cannot be 
concealed, committed a great sin and it’s impossible to be rescued". "I Ching" Shike trigram 
Shang jiu Yao ci said: shouldering heavy flail, suffered severely punished, lost ears, 
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dangerous. I Ching reflect quantitative to qualitative point of view we can easily see from 
this passage. 
 
 
3.4 I Ching Tai chi set forth the principal contradiction and the secondary 
contradictions divided 
 I Ching Tai chi can be used to signify contradictions. In Tai chi have a Yin and Yang 
opposite and unified.Tai chi state can distinguish between both sides of the conflict, but 
cannot determine the principal contradiction and secondary contradiction. Because of the 
contradiction between Yin and Yang constitute both sides are in motion, in quantitative 
change process, the two aspects of contradiction is no breakthrough the limitation of degrees. 
When the quantity change is accumulated to a certain extent, there will be a party to be the 
first breakthrough in the degree of restriction of the s-shaped curve, the completion of the 
conversion from quantitative to qualitative, the birth of a new thing at the moment. No matter 
Yang yi offset or Yin yi offset. Between the primary and the secondary contradictions will 
produce. Powerful party is inevitably constituted the principal contradiction. Relative party is 
the secondary contradictions. The principal contradiction decides the development direction 
of the things. 
 
3.5 I Ching Tai Chi Yang state offset Yin state offset 

Materialist dialectics contradictory view is that the principal contradiction determines the 
direction of development of things. Thai chi offset in accordance with customary Yang yi 
offset called benign trends. Yin yi offset referred to as non-benign development trend. Yang 
yi offset part of the area of the Yang, in a dominant position, play a decisive role, the 
provisions of its existence and the impact on the existence and development of the Yin part, 
if it continues to quantitative change part of the whole yin will be reduced until it was 
engulfed trend. 
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 Yang yi offset mode confrontation with Yin Yang is the principal contradiction. Yin in a 
subordinate position, the process of development of things not play a decisive role, it is a 
secondary contradiction. If the secondary contradictions process is not good, that if Yin part 
of the quantitative change persists cannot get effective control, is directly influence the 
solution of the problem. Yin as the secondary contradictions quantitative change there are 
two possible, one is the incremental change namely Yin part expands gradually restore Tai 
chi state of equilibrium, and also can develop changes in Yin for leading Yin state offset 
state; The second is decrement change that is part of the Yin for narrow finally even on the 
verge of extinction. 
 In the I Ching also reiterated stressed that thing, the necessity of the development of the 
occurrence rules, these rules shall not change. Tai chi can reflect the contradiction of the 
objective existence. 
 
 Even if Yangyi offset, Yang continuous incremental change Yin continuous decrement 
change, the final part of the Yin disappear, can be in Yin disappear that moment "new Tai 
chi" and produced or Yang part and to split out Yin, because Tai chi Yin contains Yang, 
Yang contains Yin and Yang in itself gestates Yin (Yang fish of Yin and Yang fish have a 
Yin dot, Yin fish have a Yang dot). 
 
 Tai chi Yin and Yang fission process were born "new Tai chi". In terms of contradiction 
can be described as follows: as the secondary contradictions Yin with quantitative change 
and gradually weakened until it disappeared, but from the secondary contradictions disappear 
moment new a pair of contradiction and to produce, Therefore, the contradiction could not be 
eliminated can not be avoided, only the right to limit the occurrence and development of 
contradiction conditions to achieve the purpose of control things develop. In certain 
conditions as the secondary contradictions Yin through the incremental change can achieve 
qualitative change, change as the principal contradiction that is Yin yi offset. Yin yi offset 
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and Yang yi offset occurred law of development of, here will not repeat discusses.（Please 
see picture2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ⅳ. I Ching contradictions in the primary aspects and contradiction minor aspects 
4.1 Principle of materialism dialectics contradictions in the primary aspects and minor 
aspects 
 Every contradiction contains with each other and opposing of each other in two sides. 
Among them in a dominant position to play a leading role in the party, we called the primary 
aspects of the contradictions. Primary aspects of contradiction decide the nature of things. In 
obedience and dominant party, called the secondary aspect of the contradiction. That the 
contradiction of accidental. 
4.2 I Ching reflect materialism dialectics between the primary and secondary of 
contradiction relationships 
4.2.1 I Ching Tai chi on the contradiction between the primary and secondary 
contradictions division. 
 The last section discusses the principal contradiction in the I Ching Tai Chi and 
secondary contradictions division rules. Specific to the inside of the things that are 

Tai Chi Yang yi offset Tai Chi Yin yi offset Picture 2   
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contradictions, we can also Tai chi expressed. We think that is a thing of the whole entire Tai 
chi described, Yang yi, Yin yi denotes the internal contradictions of this things. With Yang yi 
signifies things of the major aspects of contradiction, with Yinyi signify things contradictory 
accidental. Tai chi describes things by nature of the neutral composition. Yang yi and Yin yi 
unity of opposites, maintain the sport relatively static quality equilibrium, are located Tai chi 
s-shaped dynamic contradictions critical on both sides of the line. At this time, the nature of 
things can only be expressed as neutral, not biased neither part Yin Yang. In order to better 
explain the tai chi neutral, we look at the Chinese Taoist description of the main 
contradiction that God, the nature of the people, ghosts division. Pure Yang, pure Yin 
described the two realities of the nature of things cannot exist in the extreme. The benign 
extreme things contradiction disappears, and the contradiction in the nature of things 
presented Yang yi unlimited expansion of the Contradiction main aspects of the ideal state - 
flawless, pure and true to the aestheticism state. Negative extreme things contradiction 
disappears, the thing’s nature performance Yin yi contradiction unlimited expansion of the 
main aspects of the ideal state - to evil to evil extreme negative state. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 I Ching Tai Chi offsets contradictory aspect between the primary and secondary 

Picture 3 

God is pure Yang    Ghost is pure Yin    People are half Yang and Yin   DP
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 The materialism dialectics think the primary aspects of the provisions of the 
contradictory nature of things, contradictory secondary aspects of the nature of 
things.Tai Chi the Yang yi depicted in temporary equilibrium state is the things 
internally contradictory forces appeared to be neutral, the nature of things, mixed benign 
and bad factors.Tai Chi Yang Yi offset the Yang yi contradiction partly because the 
accumulation of quantitative change so qualitative change, becomes contradictory 
aspects in Taichi offset. (positive factors) of the main aspects of the contradictions force 
is stronger than contradictory minor aspects of the nature of things are rendered benign, 
positive state. 
 
 Tai Chi Yin yi offset description Yin yi to contradiction partly by the accumulation 
of quantitative change produce qualitative change in Tai chi offset contradiction main 
aspects. Minor aspects of the contradictory aspects (negative) force are stronger than the 
contradictory nature of things is rendered non-benign, negative, antagonistic state. In Tai 
chi offset in the secondary contradictions also are in Tai chi offset is extruded and area 
reduction of Yang yi or Yin yi, to the nature of things has certain influence. Offset how 
many things are directly related to the nature of the convergence is tending to benign or 
tend to negative. They are offset if through the quantitative accumulation, change the 
nature of things, to Tai chi regression or reverse offset state. 

 
Conclusion 

We put the I Ching as philosophy to research, through the analysis and comparison of 
the I Ching can prove this thought is the materialism; description of the universe is the world 
outlook of materialism.I Ching reflected in a large number of materialism dialectics thought, 
reflect the contradictory thoughts. I Ching not only embodies the basic principles of the 
inductive method, in I Ching contradiction analysis theory is applied in the basic principle of 
the deductive method. I Ching is the essence of Chinese classical philosophy, including a 
large number of analyses in the way today still is advanced, and even a forward-looking. For 

DP
U



1085 

 

example, I Chang in the sixty-four hexagrams derivative, Xiangbian, Yaowei, Yingyuan etc 
contradiction analysis method, it is worth our further study and reference. The basic research 
remains to be further down, such as detail I Ching's inductive method; deductive method and 
the academic field the focus of the dispute questions. The next step will be the focus of the 
basic theory research. 
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A Brief Discussion of GST in 
Australia and Accounting for GST 

 
 Huang Hao 

 
Abstract 

In economics, economic output is divided into physical goods items you can see and 
touch, such as a desk, a chair etc, and intangible services provided for you by other people 
such as getting a cup of coffee on the street, getting a haircut, dinning in restaurants. 
Consuming goods and services which are viewed as two ends of a continuum whether they 
are desks, chairs or haircuts, are generally taxed in countries some may heavily reply on and 
levy at comparatively high rates. 

‘Goods and Services Tax (GST) has been the most important development in 
taxation over the last half-century. Limited to less than ten countries in the late 1960s it has 
now been implemented by about 136 countries’ (OECD, 2006). Prior to the GST, Australia 
operated a Wholesale Sales Tax (WST) which imposed a tax on wholesales of goods. Over 
the years, as Australia’s economy evolved to be more services based, GST was introduced in 
Australia in 2000. The topics in this report help building familiarity with GST and its terms 
together with knowledge of how accounting applies to the GST transactions.  

 
  DP
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1  Introduction 
1.1  What is GST? 

As one of the most efficient and sustainable tax bases available to governments, 
there are many different ways in implementing goods and services tax around the world and 
there are some common features, such as GST is in the price of sales to customers, is levied 
on a broad base, is collecting by businesses but they do not bear the economic cost of GST.  

With implementation of GST, countries may introduce different systems and different tax 
rates generally between 5% to 25%, some may not have or have not introduced consumption 
tax. According to Dubout (2009), other than countries have no GST or such as Hong-Kong 
the GST rate is 0%, out of 40 countries/areas surveyed, the applicable VAT/GST rates and 
the ranks listed below.  

VAT/GST: HIGHEST TAX RATE COMPARISON 

Item Rank out of 40 Maximum Rate Applicable 

Taiwan  1 5% 

Thailand 3 7% 

Philippines 7 12% 

Hungary 38 25% 

 
(Source: Rene Philippe Dubout - ‚How to Safely Invest Into Thailand‛, published in 
December 2009) 

Different systems introduce in different countries in complying GST result in varied 
VAT/GST revenue ratios. OECD’s report in 2008 quoted by Henry (et., 2009) shows the 
VAT revenue ratios for some countries below. VAT revenue ratios = (VAT or GST revenue) 
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/ ((consumption (including government consumption) - VAT or GST revenue) × standard 
VAT or GST rate). Theoretically, VAT revenue ratio equals 1 if a single GST rate is applied 
to all domestic consumption. However, for example, whilst the GST rate is currently set at 
10% in Australian, there are many domestically consumed items that are effectively zero-
rated (GST-free) such as fresh food, education, and health services, as well as exemptions for 
Government charges and fees that are themselves in the nature of taxes. 

 

 
(Source: www.taxreview.treasury.gov.au)  

As an indirect tax, GST has been introduced in Australia by the Howard 
Government on 1 July 2000, replacing the previous federal wholesale sales tax system and 
designed to phase out the various state and territory taxes such as stamp duty and land tax. 
Out of some 125 different taxes that are currently levied on businesses and individuals in 
Australia, GST is ranking in the top 3 per the chart below (Henry, et., 2009). 

 
DP

U

http://en.wikipedia.org/wiki/2000


1090 

 

 
(Source: www.taxreview.treasury.gov.au)  

Australia taxes 10% on most goods, services and other items sold or consumed in the 
country. Similar to most countries, in Australia, businesses and other organisations registered 
for GST will include GST in the price of sales to their customers, and then claim credits for 
the GST included in the price of their business purchases. Businesses do not actually bear the 
economic cost of the tax while GST is paid at each step in the supply chain. The final 
consumer pays. 

Almost every supply is a taxable supply in Australia unless it is education, medical 
supply or some other supply going concern. As a GST registered businesses, they need to put 
aside the GST they have collected and paid that to Australian Taxation Office (ATO) when 
due. 

1.2  The pros and cons of GST 

GST is an efficient tax relative to most other taxes levied in Australia, which not 
only benefits to the government but also to businesses and individuals. It generates a stable 
and predictable tax income during economic cycles, and increases government revenue and 
mitigates the heavy reliance on income tax, which may allow the Government to lower 
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corporate and personal income taxes. Moreover, as GST is generally charged on the 
consumption of goods and services at the end-user, it eliminates over-lapping tax at different 
stages. 

Furthermore, by registering GST, businesses do not suffer a tax cost due to the 
multi-stage credit mechanism since the real taxpayer is the end-consumer, which result in 
lower cost of doing business, thereby contributing to lower prices. It also assists with new 
businesses in their early developing stage with low incomes and high expenses in 
establishing their CAPEX. 

On the other hand, there are some disadvantages of GST such as complying with the 
GST is costly for business, particularly small businesses, when businesses voluntarily 
register for GST, they might need a bookkeeper or tax agent to lodge their BAS. Moreover, 
businesses who are not GST registered may not please in doing business with GST registered 
business as they are not able to recover the GST charged.  

GST increases the tax burden on low income groups, especially the government may 
possibly increase the GST rate or during times of high inflation, higher GST will be on top of 
the increasing price of daily essentials. 

1.3  Who pays GST? 

A common view is that when people buy things they pay GST. GST is in fact the 
responsibility of the seller. The seller is entitled to pass on the cost of GST in their prices. 
During the purchasing/selling process the following typically happens: 

  the buyer, pay the agreed fee for the goods and services that they  are buying  

 The seller provides the goods and services for the agreed fee.  

 The seller then pays the GST out of that agreed price to the ATO.  
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The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) assists businesses by 
ensuring that the tax cost savings which result from the abolition of these taxes is fully 
passed on from suppliers to buyers.  (ASPA, 2006)  

1.4  Who has to register for GST and how?  

According to ATO, if businesses carry on an enterprise and have an annual turnover 
of $75,000 or more ($150,000 or more for non-profit organisations), or provide taxi travel, 
they must register for GST. After that, they should work out whether their sales subject to 
GST, GST-free or input taxed. They must include GST in the price of the tax invoices for 
their taxable sales. They should also account for GST from the tax invoices for the business 
purchases that have GST included in the price on either a cash or accrual basis. Finally, they 
should report sales and purchases by lodging their business activity statements (BAS), report 
adjustments if there is any, and pay GST to ATO. 

To register for GST, a business will need to complete an application.  They can use 
the same application to register for an Australian Business Number (ABN) which is essential 
when running a business in Australia and to be part of the GST system. The GST registration 
can be lodged in paper or online at Australian Business Register.  

Businesses are not registered or are not required to be registered for GST, they cannot 
include GST in the price of sales and no tax credits can be claimed in the price of their 
purchases. But they may be able to claim the entire business expense including GST as an 
income tax deduction on their income tax return. 

 

 1.5  Taxable supply  

The majority of supplies will be taxable therefore it is important for a business first 
know how to identify them. According to ATO, supply of any service or any good will be 
taxable supply. If a business charges prices to others, or pays for anything, GST is an issue, 
such as the payment business made, or the price business charge for the supply may be a 
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small or nominal amount, the accepted market value, less than or greater than the market 
value. Payment includes cash transactions and non-cash transactions and is sometimes 
referred to as the consideration for the supply. Considerations can come from anyone - 
clients, customers, benefactors or another business - and for GST purposes they are still 
considered payments. 

1.6  GST free supply 

GST-free supplies are numerous but basically they include supplies involving 
exports from Australia, supplies of food, education supplies, and medical related supplies. 
According to Duthie (2005), the supply of a going concern is GST free if the supply is for 
consideration, the recipient is registered, and the supplier and the recipient have agreed in 
writing that the supply is a going concern. If a business does not register for GST, the Tax 
Commissioner could either consider the supply to be a taxable supply or deem the recipient 
to be registered from a specified date. An individual or body of individuals who enter into 
something with no hope or intention of profit or gain cannot be said to be an enterprise. The 
accountant must first determine whether there is an enterprise and, if so, whether it is capable 
of being carried on by the vendor until the day of supply. On the day of the supply, all things 
necessary must be supplied to the recipient so that the recipient can carry on the business.  

In the case of GST-free supplies the supplier is not required to remit GST on amounts 
received on a transaction to the ATO. (GST start up, 2012) 

1.7  Input taxed supply  

GST is not payable on input taxed supplies. The main types of input taxed supplies 
involve financial supplies, residential rent, residential premises and supplies of food made by 
school tuckshops and canteens.  

In the case of input taxed supplies the supplier is not required to remit GST on amounts 
received on a transaction to the ATO, but neither is the supplier entitled to input tax credits 
for GST included in the price of anything acquired or imported to make the supply. 
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A non-profit parents and citizens committee runs a school tuck shop. Only fresh food, pies 
and drinks are sold. The committee has elected that all its supplies of food through the 
canteen will be input taxed. In this case the committee will buy food and then sell the food to 
students. The committee will not be registered for GST purposes and it does not receive or 
send money to the ATO because of GST. 
 
2  Accounting for GST 

2.1  Tax Invoices 

Tax invoice is the cornerstone and the single most important source document in any 
GST system. Procedures to ensure tax invoices are correctly issued, accurately recorded and 
appropriately filed are essential in a GST environment. 

Tax invoice is an effective way for a registered entity to claim input tax credit. Registered 
entities cannot claim input tax credits for the GST paid on business expenses if they do not 
hold valid tax invoices. Under the legislation, a registered entity is only required to provide a 
tax invoice to a customer within 28 days of a request for a tax invoice. The commercial 
reality is that businesses registered for GST, which deal with other registered businesses, will 
issue all invoices as tax invoices so their registered customers can claim input tax credits. 
(Hoggett, Edwards & Medlin, 2003) 

As a general rule a tax invoice should show the following:  

 prominent display of the words 'Tax Invoice';  
 ABN and name of the supplier;  
 full price including GST of each separate supply and a description of the item;  

 total GST payable; and  
 total amount payable.  

Additional information is required for a valid tax invoice where the total amount payable 
exceeds $1000.  (ATO, 2012) 

DP
U



1095 

 

2.2  Withholding Tax 

According to ATO, an entity may be liable to withhold tax at 48.5% if it receives an 
invoice without an ABN. This withholding requirement is a compliance measure to ensure 
that entities, especially those not registered for GST, do not avoid their taxation obligations 
by requesting cash payments. 

In the contrast, a payer is not required to withhold an amount of tax when the payment is 
made if: 

• the supplier has provided an invoice, or some other document relating to the supply, 
on which their ABN is quoted and the payer has no reasonable grounds to believe that 
the ABN is incorrectly quoted; or 

• the payment is less than $50, excluding GST; or  
• the payer is an individual and the payment is wholly of a private or domestic nature, 

for example, a home owner paying a plumber; or 
• the supplier is an individual and has given the payer a written statement that states the 

supply is done as a private or recreational pursuit or hobby, and the payer has no 
reasonable grounds to believe that the statement is false or misleading; or 

• the payment is for a supply made by an organisation exempt from income tax, e.g.: a 
non-profit sporting club; or 

• the supplier is an individual under 18 years of age, is not an employee, and the 
payments made to that person do not exceed $120 per week. 

 
2.3  Record Keeping 

  If a person uses a manual record keeping system, they can account for GST by 
adding a GST amount column to their cash receipts and cash payments books. 
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If a business prefers to keep their records electronically, they may wish to use e-Record; .It 
consists of a number of electronic worksheets for record keeping and will help a business 
complete their activity statement. There is also commercial softwares available at the market. 
 
2.4  Tax Periods 

According to ATO, business with an annual turnover of $20 million or more must 
report and pay GST monthly. Where annual turnover is less than $20 million, GST is 
generally calculated quarterly unless the choice is made to report monthly.  

Three options exist if turnover is less than $20 million and you report and pay quarterly:  

• Report and pay actual GST quarterly  

• Report less information quarterly and lodge an annual GST information report and 
pay your actual GST quarterly  

• Lodge an annual GST return and pay your actual GST quarterly as an installment 
amount that is worked out for you. 

The due dates for lodgements of quarterly business activity statement (BAS) and 
payment reporting of any amount owing on that BAS are:   

September quarter 
July, August, September 

Due 28 October 

December quarter 
October, November, December 

Due 28 February 

March quarter 
January, February, March 

Due 28 April 

June quarter 
April, May, June 

Due 28 July 

DP
U



1097 

 

The due date for lodgements of monthly BAS and payment of any amount owing on 
that BAS will be 21 days after the end of each month. Otherwise, if a business is voluntarily 
registered for GST, it can elect to report and pay or claim a refund of GST annually. To be 
voluntarily registered for GST, a business annual turnover must be less than $50,000 
($100,000 for non-profit organisations). Some entities, such as taxi drivers, are required to be 
registered regardless of their annual turnover. As these entities are not voluntarily registered, 
they are not eligible to elect to report and pay GST annually. 

2.5  Accounting Basis 

An entity accounting for GST is done via its BAS and requires this business to 
determine all supplies that GST was due on, and to deduct all GST paid on costs associated 
with GST or GST-free supplies. A business is able to use either the cash or accrual basis of 
accounting for GST if your annual turnover is less than $1 million, but if it is $1 million or 
more they must use the accrual basis method. 

Cash basis 

A business only declares a GST liability when payment for the supply has actually 
been received under the cash basis. Similarly, they can only claim a credit for GST in the tax 
period when the payment is actually made for any supplies purchased, and provided you with 
the tax invoice for the payment. 

 

Accruals basis 

A business need to declare a GST liability in the tax period that the payment is 
received or the tax invoice is issued under the accruals basis. They can claim a credit when 
the payment is made or a tax invoice is received, whichever is the earlier. 

The rules for attributing GST payable and input tax credits to tax periods are different, 
depending on whether you account for GST on a cash or non-cash basis. Many businesses 
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used a combination of the two methods. However, from 1 July 2000, businesses will have to 
choose only one method of accounting for GST.  

 

2.6  Recording GST  

As mentioned earlier, ‘the entities must collect GST on behalf of the ATO. They 
thus have a liability to pay the GST they have collected to the ATO. To facilitate this, entities 
need to include a liability account for GST collections in their general ledger. ’ (Hoggett, 
Edwards & Medlin, 2003). There are two essential accounts:  

GST Outlays account. This account should be used to record the GST collected on taxable 
supplies made by a company. This account will have a credit balance and reflects a 
company's GST liability to the ATO.  

GST Collections account. This account should be used to record the GST paid on creditable 
acquisitions made by a company. This account will have a debit balance and records a 
company's input tax credit entitlement. 

 
For example, to illustrate, a computer company sells computers for $16,500 total including 
GST, on credit. Whenever computers are sold the following journal entry is made: 
 

May 20 Accounts Receivable 16 500  

          Sales  15 000 

          GST Collections  1 500 

      To record a sale, including 10% 

GST. 
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The company purchases the computers from its supplier for $8,800 total including GST. 
Whenever it purchases computers, the following journal entry is made: 
 
 

May 10 Purchases 8 000  

  GST Outlays 800  

          Accounts Payable  8 800 

      To record a puchase, including 

10% GST. 

  

 
2.7  Payments and Refunds of the GST 

The net GST payment due to the ATO or credit due from the ATO is the difference 
between: 

 the GST included in the price of taxable supplies entities make; 
 the input tax credits entities are entitled to for the GST included in the price paid 

for creditable acquisitions; and 
 GST on any adjustments made during the tax period. 

 
 

 
(Source: GST Manual: Module 3, Catholic education Commission of Victoria) 
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Example: 
Company A is registered for the GST. The total amount of GST collected from 

customers for the tax period is $2,000. Input tax credits for the same tax period are $1,200. 
There are no adjustments in this tax period. 
The company will account for a net amount of $800 ($2,000 less $1,200). The amount to be 
remitted on the activity statement for this tax period will be $800. 
 

 
2.8  Adjustments 

From time to time entities may need to make an adjustment to the amount of GST to 
pay to the ATO or to be refunded from the ATO. An adjustment is required if: (ATO, 2012) 

 all or part of a supply or purchase is cancelled; 
 the price for a purchase or supply is altered; 
 the purpose of the purchase changes; 
 an entity accounts for GST on the accruals basis and has bad debts. 
If a entity has accounted for GST payable or claimed input tax credits on an earlier 

BAS and one of the above events occurs, it may have paid either too much or too little GST, 
or claimed too many or too few input tax credits. 
In these instances, the entity will need to make an adjustment on the BAS for the tax period 
in which the change happens. Depending on the circumstances, this will either decrease or 
increase the amount of GST payable or the amount of credit. The GST on adjustments can be 
recorded in the general GST clearing accounts or a GST control account set up specifically to 
track adjustments. Importantly, a mistake is not an adjustment event. For information on 
correcting mistakes made on a BAS refer to the ATO Fact Sheet – Correcting GST Mistakes. 
Adjustments because a purchase is cancelled or returned 
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For example, Company B accounts for the GST on a cash basis. The company 
bought a computer for $2200 (including $200 GST) in July and claimed an input tax credit of 
$200 in the July BAS. The entries to record the purchase would be: 
 

 
 

However, the company returns the computer in September as it is not compatible 
with the existing systems and receives a full refund ($2200) together with an adjustment note 
(credit note). 

The company is required to increase the amount of GST to be paid to the ATO by 
$200 in the September BAS. This is because the company has previously claimed an input 
tax credit of $200, included in the original purchase price, which has now been fully 
refunded. 
 

 
(Source: GST Manual: Module 3, Catholic education Commission of Victoria) 
 
Adjustments because of a change in price 

A GST adjustment may be required when an entity offers a prompt payment 
discount. 
Adjustments because of a change in use 

An entity is not entitled to claim input tax credits to the extent that an acquisition is 
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used to make input taxed supplies or is used by an unregistered non-profit sub-entity. 
However, over time the actual use of an asset purchased by the entity may vary from the 
intended use. In these circumstances the entity will have to make an adjustment so as not to 
claim too few or too many input tax credits. 
Adjustments because of bad debts 

Entities that account on an accruals basis may need to make an adjustment, for 
example, entities write-off their outstanding fees. This reduction in income will give rise to a 
decreasing GST adjustment if the original invoice included GST. Those entities will be 
entitled to claim the GST previously paid to the ATO. An adjustment is only available to 
GST-registered taxpayers operating on an accruals basis for GST as cash basis entities do not 
account for supplies for which they have received no consideration. 
3  Conclusion 
 GST is imposed at the rate of 10% whenever goods or services are 
sold or supplied, and the entity to which the tax is paid is required to remit the GST collected 
to the government. GST imposes a tax at each step of the way of an input tax credit, being, as 
the name suggests, a credit for the input tax paid (CQU, 2005). In the first part of the report 
gave the background of GST, such as what is the GST, who pays, and the relevant law of 
GST. Moreover, the second part discussed the accounting for GST step by step which from 
how to issue a GST invoice to payments or refunds of the GST to ATO. 
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Huang  Hao 

 
Abstract 

Income tax being one of the most important sources of government revenue is used 
in most countries around the world. Income tax in Australia is the most important revenue 
stream within the Australian taxation system. It is levied upon three sources of income for 
individual taxpayers: personal earnings, business income and capital gains. 66% of federal 
government revenue and 57% of total revenue are accounted from these three sources of 
income tax (Wiki, 2012). On the other hand, the fund to be raised by the carbon tax was 
earmarked by the Australian government for a variety of uses including changes to the 
personal income tax which came into effect from 1 July 2012. 
  
The purpose of this report is to improve understanding of Australian income tax and how it is 
applied to the taxable income of a taxable entity. Income tax on personal income is a 
progressive tax collected by the Australian Taxation Office (ATO). As with many other 
countries, Australian income tax is withheld from wages and salaries, often resulting in 
refunds payable to taxpayers. Through the case study – Robert’s family 2004/05 financial 
year income tax, the report also sought to improve understanding of the calculation of taxable 
income by applying allowable deductions against the incomes of taxpayers. 
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1  Introduction – a fair, efficient, and simple tax system 
The current personal income taxes in Australia are considered as a fair tax system as 

it is imposed on the personal income of each person on a progressive basis, which the more 
money you earn, the higher tax rate you pay on the extra income. The current (2012-13) 
individual income tax rates are listed below. Resident rates apply to individuals who are 
Australian residents for tax purposes, while if taxpayers are a foreign resident for the full 
year, the foreign resident rates apply. 
Residents  
 

Taxable income Tax on this income 

0 - $18,200 Nil 
$18,201 - $37,000 19c for each $1 over $18,200 

$37,001 - $80,000 $3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000 

$80,001 - $180,000 $17,547 plus 37c for each $1 over $80,000 

$180,001 and over $54,547 plus 45c for each $1 over $180,000 

The above rates do not include the Medicare levy of 1.5%. 
(Source: ATO - http://www.ato.gov.au/content/12333.htm) 
 
Example: 

On a gross taxable income of $100,000 the taxpayer would pay tax of: $17,547 plus 
37% of $20,000 which equals $24,947; Plus 1.5% of $100,000 for Medicate levy which 
equals $1,500; Giving a gross tax payable of $26,447 ($24,947 + $1,500) with the effective 
tax rate of 26.45%. Leaving take-home pay of $73,553, or in weekly terms, $1,923.08 per 
week gross leaves $1,414.48 in the pocket and $508.60 withheld tax. 
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Foreign residents 
 

Taxable income Tax on this income 

0 - $80,000 32.5c for each $1 

$80,001 - $180,000 $26,000 plus 37c for each $1 over $80,000 

$180,001 and over $63,000 plus 45c for each $1 over $180,000 

Foreign residents are not required to pay the Medicare levy. 
(Source: ATO - http://www.ato.gov.au/content/12333.htm) 
 

Moreover, another fairness of Australian income tax is that it introduces a arrange of 
tax offsets and rebates in compensating some people in their different circumstances such as 
Low Income Tax Offset (LITO), taxpayers with dependants, pensioners and senior, medical 
expenses, and etc. Tax offsets and rebates are not the same as tax deductions which only 
reduce taxpayer’s assessable income, while each dollar of tax offsets directly reduce the 
amount of tax payable by a dollar regardless of the taxable income. 

Income taxes are also considered as an efficient system. As the most significant form 
of taxation in Australia, income taxes are collected by ATO through a withholding tax 
system known as Pay-as-you-go (PAYG) which withholds amounts from payments people 
make to employees and businesses so they can meet their end-of-year tax liabilities. For 
example, for an employee with only a single job, his/her PAYG tax withholding amount from 
his/her salary at the end of the year will be close to his/her tax due, before deductions are 
applied. Any discrepancies and deductions will be declared in the annual income tax 
assessment, then follow by a tax refund or tax payable. Furthermore, through tax offsets the 
system can encourages people to do some things the government would like them to do such 
as the government may encourage people to purchase private patient hospital cover to reduce 
pressure on the public health system, by offering a refundable tax offset. According to ATO, 
medicate levy surcharge applies if taxpayer’s taxable income is more than $80,000 as an 
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individual, or $160,000 as a family, and no covered by a private patient hospital, then they 
are required to pay an extra 1% into Medicare. Therefore, it may be wise considering taking 
out private patient hospital cover as in many cases tax rebate will offset most of the annual 
premium of private health cover. 

A simple system assists Australian in complying their tax responsibilities. Australian 
resident with earnings from employment or investment needs a Tax File Number (TFN) in 
opening up bank accounts, receiving payments from employment, etc., and most importantly 
filing an income tax return. The Australian financial year is from 1 July to 30 June. Normally 
by 31 October each year, all Australian taxpayers must complete a tax return - declares their 
incomes and deductions to arrive at their tax liability. E-tax is the ATO's free tax return 
preparation software that helps taxpayers prepare their individual income tax return and then 
lodge online. Although the pre-filling service of E-tax will not complete whole tax return for 
taxpayers, it pre-fills the data from taxpayers’ previous returns and account activity, current 
year information (incomes, withheld tax, etc.) from organisations, such as employers, banks, 
government agencies and others. Taxpayers can simply review pre-filled data, amend the 
data if necessary, and enter missing information, then lodge tax return online. Pre-filling is 
also available to tax agencies for those taxpayers have their tax return completed by their tax 
agents. 

Below case study base on the information given step by step work out Robert’s 
family 2004/05 financial year income tax return by assessing the incomes, applying 
allowable deductions, and defining proper tax offsets.  

 
2  Residency test 

Understand Robert’s tax situation, whether he is an Australian resident for tax 
purposes must be first worked out. Australian residents are generally taxed on their 
worldwide income and non-residents are generally taxed only on their Australian-sourced 
income. As Robert worked both in Australia and overseas during the 2004/05 financial year, 
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it is also necessary to indicate for which period he is likely to be considered as an Australian 
resident for tax purposes. 
The residency tests for tax purposes are different from those used by other Australian 
agencies for other purposes such as immigration. According to the Australian Taxation 
Office (ATO), generally, taxpayers would be considered as Australian residents for tax 
purposes if any of the following applies: 

 They have always lived in Australia  
 They moved to Australia and live here permanently  
 They have been in Australia continuously for six months or more, and for most of 

the time  they have been  
-  in the same job, and  
-  living in the same place  

 They have been in Australia for more than half of the financial year, unless  
-  their usual home is overseas, and  
-  they do not intend to live in Australia. 

 
There are four main tests to determine a taxpayer’s Australian residency for tax 

purposes. Resides test. It is a primary test - if a person resides in Australia according to the 
ordinary meaning of the word, it does not need to apply any of the other three tests. 
Otherwise, if a taxpayer does not satisfy the 'resides test' (the primary test), he or she may 
still be considered as an Australian resident if he/she satisfy one of the three statutory tests, 
they are the domicile test, the 183 day test, and the superannuation test. 

Robert is Australian citizen. He and his family have been living in New Zealand 
since 1 February 2001 due to his employment. At the time Robert and his family left 
Australia, They rented out their family house and they were not sure when they would come 
back to Australia. On 15 January 2005, Robert and his family returned to Australia and 
decided to start business in Australia. The above four tests from Australian Taxation Law, 
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s6(1) ITAA 1936 will be used to determine Robert’s Australian residency for the tax 
purposes. 
 
Resides test 

Resides is not defined in the legislation, there is a list of relevant factors to 
determine whether a person resides in Australia, including: Family, employment of business 
relationship, holding a permanent place of abode and period of visits. The common law 
provides judgements in cases C of T v Miller (1946), Levene v IRC (1928) and IRC v 
Lysaght (1928).   

In this case, before Robert returned to Australia, he and his family lived in New 
Zealand for 4 years, and his family, employment business and social relationship were all in 
New Zealand. Hence, before 15 January 2005, Robert cannot pass the resides test. 

 
Domicile test   

A taxpayer is a resident if domiciled in Australia, unless the taxpayer has a 
permanent place of abode outside Australia. The case FCT v Applegate and FCT v Jenkins 
provides the definition of permanent: permanent does not mean everlasting, so the taxpayer 
had a permanent place of abode outside Australia; permanent abode outside Australia even 
though the taxpayer had left Australia for a definite period of time. (Fisher, 2005) 

In this case, Robert rented out his house in Australia and had a permanent place of 
abode in New Zealand. Besides, he had no a definite time to return Australia. Therefore, the 
period of time that Robert was living in New Zealand does not pass the domicile test.  

 
183 day test 

According to Australian Master Tax Guide (34th ed, 2003), The taxpayer continually 
or intermittently stay in Australia more than 183 days, who will be considered as an 
Australian resident otherwise he or she presents that he or she own a permanent residence 
outside the Australia and may not intend to permanently live in Australia. 
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In this case, Robert and his family had a permanent place of abode outside Australia, 
and then the 183 day rule does not applied.  
 
Superannuation test  

The superannuation test is the third statutory test. This test covers current 
Commonwealth government employees only. Robert was not a government employee, so this 
test is not relevant to him. 

It can be seen that Robert cannot pass any of the 4 tests before he returned to 
Australia on 15 January 2005. However, according to the reside test, he could be considered 
as Australian resident for tax purposes after he finished his work in New Zealand and 
returned to Australia with his family. 

In sum, in 2004/05 income year, Robert can only be considered as Australian 
resident for tax purposes in the period after 15 January 2005. 
 
3  Income 

After defining Robert’s residency for tax purposes, basis on the information he has 
provided, his taxable income and tax liability for the 2004/05 income tax year can be 
determined. 
3.1  Income from personal exertion 

Income from New Zealand: while living in New Zealand, Robert earned salary 
AU$27,000 and interest from saving account AU$891. After Robert’s return to Australia, 
AU$405 was credited to his NZ account.  According to the residency test above, before his 
return to Australia, Robert is non-resident for tax purposes. Moreover, under s6-5 (3) ITAA 
1997, for non Australian resident, assessable income is the income derived directly or 
indirectly from all Australian sources. Therefore, these incomes are not part of assessable 
income as they come from NZ sources, not Australian sources. The income of AU$405 
received after Robert returned to Australia is also exempted under s 23AG ITAA 1936.  
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Income from Australia: according to s6-5 ITAA 1997, for Australian resident, 
assessable income includes ordinary income derived directly or indirectly from all sources. 
Therefore, the income that Robert earned from Gold Coast is assessable income. 
 
 
3.2  Income from business 

Business includes any profession, trade, employment, vocation or calling, but does not 
include occupation as an employee defined in s6(1) ITAA36 and s995-1 (1) ITAA 1997. 
According to the definition of business and the tax rules below from Cooper G S, Krever R E 
and Vann R J, Income taxation commentary and materials (4th ed, 2002), Robert’s real estate 
would be considered as business. 

• System and organization: Ferguson v FC of T (1979) 9 ATR 873 
• Scale of activities and profit making purpose: Martin v FC of T (1953) 90 CLR 470 
• Regular and frequent transactions 
• Commercial character: FC of T v Bivona Pty Ltd, (1989) ATC 4183 
• Characteristics of taxpayer and property 
Which means the income of the business will be part of Robert’s assessable income. Due 

to the accrual basis accounting method is used in the business, the total assessable income of 
the business would be the total income $125,000 plus $12,000 received on 10 July 2005.  
 
3.3  Income from property 

Dividend income is part of the assessable income. ‘The source of dividend income is 
determined by the source of the profits out of which the dividend has been paid:’ Esquire 
Nominees Ltd v FCT (1973) 129 CLR 177 (Woellner , et, 2005). 

From 31/08/2004 to 15/10/2004, Robert received some dividends from his 
Australian share market investments. According to s6-5 (3), these dividend are taxable as 
they are from Australian sources. According to Barkoczy S, Core tax legislation & study 
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guide (2005)  s202-60(2) ITAA 97, the maximum franking credit for a distribution is worked 
out using the formula:  
 

Amount of the frankable distribution   (
rate tax corporate-100%

ratetax corprate ) 

 
Shares Net amount Tax Gross amount 

Coles Myers $1,980.00 $848.57 $2,828.57 

Westpac $98.00 $42.00 $140.00 

Qantas $80.00 $34.29 $114.29 

Total $2,158.00 $924.86 $3,082.86 

 
3.4  Capital gains 

Under s100-25(2) ITAA 1997, the house and shares are both well-known CGT 
assets. Under s104-5 ITAA 1997, the disposal of house and shares belongs to CGT events. 
Therefore, the gains from disposal of house and shares should both be included in assessable 
income. 
 
Disposal of house 

During the 2004/05 financial year, Robert sold his house. The house was rented out 
when the he was in NZ. The house was Robert’s main residence during or part of the 
ownership period. According to s 118-10, there is no exemption for the disposal of the house. 
Under s 104-10(3) ITAA, the time of the event is the disposal contract date.  

Per s114-5(2) ITAA 97, indexation is not relevant to the capital gain of an entity 
mentioned in an item of the table from a CGT event happening after 11.45 am (by legal time 
in the Australian Capital Territory) on 21 September 1999, unless the relevant entity 
mentioned in that item has chosen that the cost based include indexation for the purposes of 
s110-25. As the family house is disposed of after 21 September 1999, indexation is not 
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relevant to a capital gain unless Robert chooses that the cost base include indexation under 
s114-5(2) ITAA 97. If indexation is used a capital gain on the sale of the family house arises, 
calculated as: 
 
Index method 

The indexation factor used in calculating the cast base is determined under s960-
275(2) ITAA 97 as: index number for quarter ending on 30 September 1999/index number 
for quarter in which expenditure was incurred =123.4/121.3, therefore, 
 

Cost base: 123.4/121.3×180,000=183,116.24 
             Net capital gain: 350,000-183,116.24=166,883.76 
 
Discount method 

Alternatively, per s 115-10 ITAA 97, a discount capital gain can be made by an 
individual. Moreover, To be a discount capital gain, the capital gain must result from a CGT 
event happening after 11.45 am (by legal time in the Australian Capital Territory) on 21 
September 1999 (s115-15), and the capital gain must result from a CGT event happening to a 
CGT asset that was acquired by the entity making the capital gain at least 12 months before 
the CGT event (s115-25). Robert’s disposal satisfied all the above, therefore, he has a choice 
of using CGT discount method. The calculation as follow:  
 

Capital proceeds: 350,000 
Less: Cost base: 180,000 
Notional capital gain: 350,000-180,000=170,000 
Less: CGT discount 50%: 85,000 
Capital gain: $85,000 
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Obviously, in this case, the discount method which generates a lower capital gain will be 
chosen. 
 
Disposal of shares 
No exemption, the incomes from disposal of shares must be taxed as capital gain under s118-
10 ITAA. The calculations as follow: 
 

Shares Date acquired Amount Date disposed Amount 
Coles Myer 1/02/1995 $1,350.00 

15/02/2005 $11,400.00 
Coles Myer 1/10/1998 $1,360.00 

Coles Myer 15/05/2003 $4,400.00 

Coles Myer 15/07/2004 $1,800.00 

Westpac 1/07/2000 $1,500.00 15/02/2005 $1,960.00 

Qantas 1/03/2004 $3,750.00 20/02/2005 $1,950.00 

 
As mentioned above, there are two ways to calculate CGT - indexation method and 

discount method.  
 

As discussed earlier, per s115-5, a discount capital gain is a capital gain that meets 
the requirements of s115-25. Per s115-25, discount capital gain must be on asset acquired at 
least 12 months before. Qantas shares were acquired on 1/3/2004 and sold on 20/2/2005. 200 
Coles shares were acquired on 15/7/2004 and sold on 15/2/2005. Therefore, there would not 
be any CGT discount for Qantas and 200 Coles Myer shares as they are sold within 12 
months of acquisition. 
 
According to s 114-10(1), only index expenditure in the cost base of a CGT asset for a CGT 
event happening in relation to the asset if the entity whose cost base is being worked out, had 
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acquired the asset at or before 11.45am on 21 September 1999 and at least 12 months before 
the time of that CGT event. According to indexation method, the cost base will apply to all 
items, including the assets held for more than 12 months and the costs incurred within 12 
months of disposal (CQU, 2006). Therefore, only indexation method can be used in this case.  
Cost base: 

Coles Myer   
 Indexation factor: 123.4/114.7= 1.076 

Cost base (shares acquired on1/2/1995): 1.076×1,350=$1,452.40 
 Indexation factor: 123.4/121.9=1.012 

Cost base (shares acquired on 1/10/1998): 1.012 ×1,360=$1,376.74 
 Indexation factor: 1(per s 960-270, no index needed for indexation factor 1 or 

less) 
    Cost base (shares acquired on 15/05/2003): = $4,400 

 Indexation factor: 1 
                      Cost base (shares acquired on 15/07/2004) = $1,800 

Westpac 
Cost base (shares acquired on 1/07/2000) =$1,500  

Qantas 
                   Cost base (shares acquired on 1/03/2004) = $3,750 
Total cost base: $14,279.14 
Capital gain = capital proceeds – cost base 

= (11,400+1,960+1,950) – 14,279.14 
= $1,030.86 

 
4   Deduction 

General deductions are defined in s8-1 ITAA, which includes two positive limbs and 
four negative limbs. The two positive limbs are described as:’ …can be deducted that it is 
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incurred in gaining or producing your assessable income or it is necessarily incurred in 
carrying on a business for the purpose of gaining or producing your assessable income’. And 
the four negative limbs are defined as:’…cannot be deducted that it is a loss or outgoing of 
capital, or of a capital nature; or it is a loss or outgoing of a private or domestic nature; or it is 
incurred in relation to gaining or producing your exempt income or your non-assessable non-
exempt income or a provision of this Act prevents you from deducting it’. The allowable 
deduction must satisfy the two positive limbs and deny the four negative limbs. 
 
4.1  Business general deductions 

In this case, staff wages and superannuation (including Robert’s superannuation), 
office rent, advertising and other business expenses are business outgoing expense. They 
meet the positive limbs of s 8-1(1) ITAA 1997, the expenditures are incurred in gaining 
business taxable income and are necessarily in carrying on a business for the purpose of 
gaining business taxable income. They also deny the negative limbs of s 8-1 (2) ITAA 1997, 
the expenses are based on a regular demand such as monthly rental and quarterly electricity. 
These costs are generally a revenue type expense to continue operate the business. Therefore, 
these expenditures are deductible. The deductible details as follow:  
 

Item Amount 
Staff wages and salaries1 $30,000 

Robert’s super2 $6,125 

Advertising  $9,000 

Other business expenses3  $12,000-$400=$11,600 

Vehicle running cost $1,300 

Solicitors’ fee $15,000 

Total amount $73,025 
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Notes:  
(1) Staff super paid on 15 July 2005, since 1988; Taxpayers must pay to a 

superannuation fund to be eligible for deductions. They can no longer claim deductions for 
merely ‚setting apart‛ amounts ‚as a fund‛ for the provision of superannuation benefits 
according to s92 AAR - a deduction is not allowable under any provision of this Act other 
than this Subdivision in respect of an amount paid by a taxpayer as a contribution to a 
superannuation fund for the purpose of making provision for superannuation benefits for, or 
for dependants of, an employee or employees. 

(2) Robert’s age is 48 and his personal super contributions were paid to his super 
fund on 25 June 2005. From 1 July 2002 the maximum deduction for contributions is the 
lesser of: (a) $5,000 plus 75% of the contributions that exceed $5,000, and (b) the person’s 
age based deduction limit as set out in s82AAT which prescribes identical age based 
deduction limits for the age between 35-49 based deduction limit of $38,702 during 2004/05 
financial year. Therefore, Robert’s deduction for his super contribution is $6,125, the lesser 
of the below:  

• 5,000+ (75 %*(6,500-5,000)) = $6,125; and  
• Per s82 AAT (2B) the deduction limit for age 48 is $38,702. 

(3) $400 traffic fine cannot be deducted under s26-5(1) (a) an amount (however 
described) payable, by way of penalty, under an Australian law or a foreign law. 
 
4.2  Business specific deductions 

Specific deductions are defined in s 8-5 ITAA 1997 and the specific deductible items 
are listed in s 12-5 ITAA 1997. 
 
Bad debt 

There are four conditions in regards to deducting bad debts:  
• There must be a debt: GE Crane Pty Ltd v FCT (1971) 2 ATR 692. 
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• The debt must be unrecoverable. 
• Debt must have been written off as bad in the income year. 
• The debt must have been recorded as income of the taxpayer in prior income 

year  
In this case, the amount of $700 bad debt has been written off in the books before 30 

June. Under s25-35, a debt that you write off as bad in the income year is deductible. Hence, 
the $700 is deductible.  
 
Loan repayment 

Robert’s business had a loan repayment composed by $4,000 principal and $2,000 
interest. The loan principal repayment agrees the negative limbs under s8-1 (2). It is a capital 
nature. Therefore, the principal repayment is not deductible.  
 
However, the interest expense is deductible as it is an expense of borrowing money which 
was used for producing assessable income, and it also meets s25-25 ITAA1997. Therefore, 
the $2,000 interest expense is deductible.  
 
4.3  Business capital allowances 

Capital expenditures can be deductible under the uniform capital allowance system 
in Division 40 ITAA 1997.  As per Fisher (2005), a deductible asset must be a depreciating 
asset under s40-30 and use for gaining or producing taxable income. There are two methods 
to work out the decline value of assert, prime cost method and diminishing value method. 
According to s40-65 (1) ITAA 97, prime cost method can be defined as the ‘straight line 
write-off’. This method reduces the value equally over the asset effective life. On the other 
hand, diminishing value method uses the decreases constantly value. Thus, the diminishing 
value method gives a higher deduction at the beginning, and lower deductions on   the later 
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years. Robert can only choose either method at the initial use of the asset. However, some 
assets only can use the prime cost method under s40-70(2), such as in-house software. 
 
Diminishing value method  

Base value × Days held / 365 × 150%* / Asset’s effective life 
* For depreciating assets started to hold prior to 10 May 2006. 
Prime cost method 

Asset’s cost ×Days held / 365 × 100% / Asset’s effect life 
 

In this case, the office furniture, equipment, vehicle, computer and software are held 
by Robert’s business to producing assessable income. Therefore, these items can be 
considered as deductible depreciation assets. Also, according to s40-95(7), 2.5 years effective 
life should be used in calculating the amortisation of the in-house software. Assets 
depreciation calculation as follow: 
 

Office furniture (25/03 - 30/6/05) 10,000×98/365×150%/13.33 = $302.13 
Office equipment (25/03 - 30/6/05)  28,000×98/365×150%/4  = $2,819.18 
Motor vehicle (25/03 - 30/6/05)  12,000×98/365×150%/8  = $604.11 
Laptop computer (25/04 - 30/6/05)  2,500×67/365×150%/3   = 

$229.45 
Office computer (1/05 - 30/6/05)  2,000×61/365×150%/4   = $125.34 
Accounting software (1/05 - 30/6/05)  500×61/365×100%/ 2.5   = 

$33.42 
Management software (1/06 - 30/6/05)  1,200×30/365×100%/2.5  = 

$39.45 
 
Total assets depreciation is $4,153. 
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4.4  Personal deductions 
Car expense 

Robert has a car during the financial year. The car was acquired on 25/03/2005 for 
$25,000 and business use percentage was 70%. Motor vehicle expense deductions are 
defined in division 28 ITAA 1997. Robert can choose one of four methods to work out his 
car expenses. If he qualifies to use more than one method, he can use whichever gives him 
the largest deduction or is most convenient. These methods are cents per kilometre method, 
12% of original value method, one-third of actual expenses method, and logbook method. 
 
Cents per kilometre method (sub div 28-C) 

According to s28-25(1), in calculating the deduction, multiply the number of 
business kilometres the car travelled in the income year by a number of cents based on the 
car’s engine capacity. Due to lack of information, assuming 5,000k was the usage of Robert 
of his business purposes for the financial year, the cents per kilometre for the engine capacity 
of 2,600cc were $0.62. The deduction amount will be $2,170 (0.62*5000*70%). 
 
12% of original value method (sub div 28-D) 

According to s28-45 and s28-50 ITAA 97, this method can be used only if the car 
have travelled more than 5,000 business kilometres in the income year. The calculation 
formula is: 

 
12% x value of car x (365 – number of car less days) / 365 

 
The claim is based on 12% of the original cost of a car, or 12% of its market value at 

the time first leased it. In the case, the car was acquired for $25,000, and has only been used 
for 97 days. Therefore, the deduction of the car is $797.26 ($25,000*12%* (97/365)). 
 
One-third of actual expense method (sub div 28-E) 
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Same as 12% of original value method, a car must have travelled more than 5,000 
business kilometers in the income year for the One-third of actual expenses method can be 
applied. The calculation formula is:  

 
1/3 x (Car decline value + running expense) 

 
The car decline value needs to be first calculated. Diminishing value is used in 

calculating the car decline value as it generates higher amount than prime cost value at the 
beginning life years. 

Car decline value (diminishing value): 25,000 x 97 / 365 x 150% / 8 = $1,245.72 
Other running expenses: $1,300 

Therefore, the deduction is $848.57 (1/3 x ($1245.72 + $1,300)) 
 
Log book method (sub div 28-F)  

In order to apply the log book method, the taxpayer must have kept a logbook during 
2004/05. It must cover at least 13 continuous weeks. In the logbook, Robert established his 
business use percentage was 70% of the total travel. The formula in calculating the deduction 
is:  
 

70% x (car decline value + running expense) 
 

The deductible amount is $1,782 (70% x ($1245.72 + $1,300)) 
 
In sum, cents per kilometre method gives the largest deduction, $2,170.  
 
Real estate licence fee  

The licence fee from a professional association is deductible as per the positive 
limbs under s8 ITAA 1997 and s 25-55 ITAA. 
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Work-related travel expenses 

According to s25-100(2) ITAA 1997, travel expenses may be able to claim include 
meals, accommodation and incidental expenses incurred while away overnight for work. 
Other travel expenses that may be able to claim include: 

 work-related expenses for motor cycles and vehicles with a carrying capacity of one 
tonne or more, or nine or more passengers  

 air, bus, train, tram and taxi fares  
 car-hire fees  
 the costs you actually incur (such as fuel costs) when using a borrowed car. 

The taxpayers may have to show that they have reduced their claim to exclude any private 
portion of the trip. 
 
The travel expenses are claimed by Robert to Sydney to attend a conference on development 
potentials in the Northern NSW region is deductible. 
 
Conference fee 
  Under s 8-1, the conference fee was used for producing assessable income, it is 
deductible.  
 
Union and professional association fees 

Under s26-45, union fees and professional association memberships are deductible. 
However, worker-entitlement fund contributions (for example, welfare fund contributions) 
and similar charges are generally not deductible. Therefore, the $600 membership fee to the 
CK recreation club that Robert has claim is deductible. 
 
4.5 Partnership 
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Kate and Robert are both nature lovers and decided to use a land to establish a plant 
nursery which they own and operate as equal partners. The operation of the nursery for the 
period April - June 2005 resulted in a net loss of $15,000. 

According to s35-10, if a taxpayer is in business as an individual, either alone or in a 
partnership, and the business makes a loss he/she may entitle to offset the loss against his/her 
income from other sources, such as wages. However, the non-commercial loss rules do not 
apply to: 

 investment losses - for example, shares or a rental property generally would not be 
considered as being in business.  

 hobbies - activity is a hobby the income from it is not assessable and cannot claim 
deductions or losses. 

The plant nursery is considered as the hobby of Kate and Robert. Therefore, the $15,000 
cannot be offset against Robert’s income.  
 
5  Rebates  
5.1 Private health insurance 

Under s61-305 ITAA 97, taxpayer is able to claim a private health insurance tax 
offset if he/she paid a premium for a complying private health insurance policy or his/her 
employer paid this premium on his/her behalf. A complying private health insurance policy is 
defined as provided by a registered health insurer, providing hospital or general cover or 
combined hospital and general cover, and meeting other complying private health insurance 
policy requirements. 

Robert joined a private health fund on 1/2/2005. This insurance provides hospital 
and ancillary cover for Robert and his family. The fortnightly premium is $90 after 
application of the 30 % rebate. Therefore, no further claim can be done as the $90 premium 
is already after application of the 30% rebate. 
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5.2 Medical expense rebate 
Between 15 January and 30 June, Robert’s family net medical expenses after Medicare 

and insurance reimbursements were as follows: 
 Kate Medical expenses related to pregnancy and childbirth  $800 
 Kate Purchase cost of Jenny Craig food to keep her weight down  $1,400 
 Emily Prescription glasses       $350 
 Robert Dental treatment       $700 
 Dawn ( Kate’s mother: does not qualify for the dependant rebate) 

Prescription drugs        $300 
 

According to s159P (3A) ITAA 36, a rebatable amount is applicable to a taxpayer in 
respect of a year of income; and that rebatable amount, or the aggregate of those rebatable 
amounts, exceeds $1,500; the taxpayer is entitled to a rebate of tax in the taxpayer’s 
assessment in respect of income of that year of income of an amount equal to 20% of the 
excess. 
 
However, according to definition of medical of expenses under s159P (4) ITAA36, $1,400 
spent for Jenny Craig food to keep her weight down and $300 spent by Dawn need to be 
excluded from the rebate. Therefore, Robert and his family are only entitled to claim the 
rebate of $70 (($800 + $350 + $700 - $1,500)20%). 
 
5.3  Spouse rebates 

After the family moved back to Australia, Kate held a casual job at the local library 
and received wages of $1,100 (No tax deduction). According to s6-5 ITAA 97 from 
Barkoczy’s Core tax legislation & study guide (2005), this amount is accessible income. 
From 1 July 1997, taxpayers make superannuation contributions for the benefit of a low 
income spouse, per s159T (1), part of the contribution is entitled for rebate. Therefore, the 
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spouse rebate that Robert is eligible to claim for the financial year is $1,680.5 ($1,885 – 
(($1,100 - $282) / 4)) . 
 
5.4  Baby bonus 

Regardless whether or not a taxpayer already has other children, he/she could be 
eligible to receive the baby bonus if he/she had a baby on or after 1 July 2001 and before 1 
July 2004. The baby bonus could be claimed each year until the child turns five.  

In this case, Robert and Kate have two daughters: Emily aged 15 and Jessica aged 
12. They also have a new baby boy, Lachlan who was born in May 2005. Therefore, Robert 
is not entitled to the bonus as Lachlan was born after 1 July 2004. 

However, The Family Assistance Office (FAO) has a separate payment called 
'Maternity Payment'. This payment has different rules, is a one-off lump sum of $3,000 and 
separate to the ATO baby bonus tax offset. Robert family could be entitled for the maternity 
payment instead of the tax offset on baby bonus.  
 
6  Medicare levy 

According to Australian Master Tax Guide, 36th ed.(2005), to help fund the 
Medicare scheme which is the scheme that gives Australian residents access to health care, 
most taxpayers pay a Medicare levy of 1.5% of their taxable income. 

Medicare levy is reduced if taxpayers’ incomes are below a certain threshold. The 
thresholds are higher for seniors. If your income is above the thresholds, you may still 
qualify for a reduction based on your family taxable income. Moreover, taxpayers may also 
be exempt from paying the Medicare levy if they are a foreign resident, a resident of Norfolk 
Island, not entitled to Medicare benefits, or meeting certain medical requirements. However, 
taxpayers have to pay the Medicare levy surcharge if their incomes are above a certain 
threshold and they do not have appropriate private hospital cover. The surcharge is additional 
to the Medicare levy. 

In this case, Robert pays 1.5% of his taxable income for the Medicare levy. 
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เร่ือง “คุณภาพชีวติการท างานพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกัว่” 
กรณีศึกษา : พนักงานบริษัทไทย-ไชน่า นันเฟอรัช เมทลั อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

 
DAOMING WANG 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง ‚คุณภาพชีวิตการท างานพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกัว่‛
กรณีศึกษา : พนักงานบริษทัไทย-ไชน่า นันเฟอรัช เมทลั อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ประจ า
โรงงานอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนักงานโรงงานหลอมตะกัว่ เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงาน
หลอมตะกั่วในสภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานโรงงานหลอมตะกั่ว งานวิจัยน้ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ เพื่อวดัระดบัความคิดความคิดเห็นของพนกังานประจ าโรงงาน
หลอมตะกัว่ของบริษทัไทย-ไชน่า นันเฟอรัชเมทลั อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ประจ าอ าเภอ
หนองบวั จงัหวดันครสวรรค์  จ  านวน108คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) พนกังานมีระดบัความคิด
ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 2)พนักงานมี
ระดบัความคิดความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะงานในภาพรวมปานกลาง และ3) พนกังานมีระดบั
ความคิดความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานในภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 
บทน า 

สิทธิการท างาน สิทธิในการเลือกอาชีพและการท างานอย่างเสรีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของคนในสังคมท่ีรัฐธรรมนูญของหลายๆประเทศไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน และก าหนดให้ทุก
คนไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั แต่ผูใ้ชสิ้ทธ์ิแต่ละคนจะมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of 
Work Life) ท่ีแตกต่างกนัไป มีปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรหลายๆดา้น เช่น อายุ เพศ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตน้ ในทางตรงกนัขา้ม องคก์ารต่างๆสามารถ
ก าหนดนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้แก่พนกังานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
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ท างานท่ีมีประสิทธิภาพไดเ้ช่นกนั ดงัท่ี Walton (1974) ไดก้ล่าวไวว้่า ถา้ผูบ้ริหารให้ความ
สนใจกบัโครงการคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน ยอ่มเป็นเคร่ืองรับประกนัไดว้า่องคก์าร
จะไดรั้บการสนบัสนุนการท างานจากพนกังานอยา่งแน่นอน และ Suttle (1997) ไดก้ล่าวว่า 
การท่ีจะปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพในการท างานให้มีสภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการมี
บทบาททางธุรกิจ องคก์ารจ าเป็นตอ้งตรวจสอบดูวา่คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานอยูใ่น
ระดบัใด ถา้คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัท่ีดี ควรมีการพฒันาให้ดียิ่งๆข้ึนไป หากว่าอยู่
ในระดบัท่ีต ่ากวา่ควรพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (สุทธินนัทน์ พรหมสุวรรณ 2543) 

แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ไดแ้พร่หลายในประเทศ
อุตสาหกรรมตั้งแต่ทศวรรษ1970 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นแนวคิดการบริหารท่ีมุ่งเนน้การสร้างสรรค์
บรรยากาศท่ีจะท าใหพ้นกังานไดรั้บความพึงพอใจในการท างานสูงข้ึน โดยใหพ้นกังานเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาส าคญัขององค์การซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตการท างานของพวกเขา รวมถึงการปรับปรุงการบริหารเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์โดยมี
วธีิการปฏิบติั เช่น  

1) การจ่ายค่าตอบแทนท่ีถูกตอ้งตามลกัษณะงานและมีความยติุธรรม  
2) การรักษาความปลอดภยัในการท างานตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง  
3) การจัดการฝึกอบรมท่ีเป็นระบบประจ าเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และการ

ประยกุตใ์ชท้กัษะใหม่ ๆ  
4) การเอ้ืออ านวยโอกาสแก่พนกังานใหมี้การพฒันาตนเองและความกา้วหนา้ในอาชีพ

การงาน  
5) การสร้างความสัมพนัธ์และค่านิยมตลอดจนวฒันธรรมองคก์ารท่ีดี  
6) การเคารพและพิทกัษป์กป้องสิทธิส่วนบุคคลของพนกังาน  
7) การสร้างความสมดุลระหวา่งความตอ้งการดา้นงานและไม่ใช่งาน (Work and Non-

work Demands) ของพนกังาน  
8) การสร้างความภาคภูมิใจและความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีต่องานและองคก์ารท่ี

ตนเองท างานอยู ่
 จงัหวดันครสวรรค์เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือตอนล่าง ถือเป็น ประตูสู่ภาคเหนือ

ของประเทศไทย มีจ านวนประชากร 1 , 076,144 คน ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร การ
ประมง และการอุตสาหกรรม เป็นต้น มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้ งหมด 1,293 โรงงาน 
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อุตสาหกรรมท่ีมีมากท่ีสุด คือโรงสีขา้ว คิดเป็นร้อยละ 28.16 อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีรองลงมาจาก
โรงสีขา้ว คือ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร โดยเฉพาะการซ่อมเคร่ืองมืออุปกรณ์
การเกษตร (ฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินจดัหวดันครสวรรค์: ออนไลน์) โรงงานของบริษทัไทย-ไชน่า 
นนัเฟอรัชเมทลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์เป็น1
ใน6 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บใบอนุญาตหลอมตะกัว่ในประเทศไทยและเป็นโรงงานเดียว
ท่ีสามารถผลิตตะกัว่บริสุทธ์ิ โรงงานน้ีก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2533 ตั้งอยูใ่นอ าเภอหนองบวั จดัหวดั
นครสวรรค ์ปัจจุบนัมีพนกังานประจ าโรงงานทั้งหมด 125 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ิน มีท่ี
อยู่อาศยัใกล้ๆ โรงงานภายในรัศมี 5-10 กิโลเมตร และท างานตั้งแต่โรงงานก่อตั้งข้ึนมาจนถึง
ปัจจุบนั มีพนักงานท่ีเป็นบิดาและบุตร หรือสามีภรรยาท างานอยู่ด้วยกันในโรงงาน การ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาขยายกิจการของโรงงานในแต่ละคร้ังภายในระยะเวลา 20 ปีทีผา่น
มา ย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวนัของพนักงาน ผูว้ิจยัจึง
ตอ้งการทราบวา่พนกังานของ บริษทั ไทย-ไชน่า นนัเฟอรัชเมทลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มี
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างานอย่างไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน นอกจากน้ีเพื่อตอ้งการทราบสภาพปัญหาท่ีประสบอยู่ในการท างาน เพื่อจะได้เป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานโรงงานหลอมตะกัว่ 
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงงานหลอมตะกั่วใน

สภาวการณ์ปัจจุบนั 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานโรงงานหลอม

ตะกัว่ 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ในการวจิยัเร่ือง “คุณภาพชีวติพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกัว่”  เป็นการท า
วิจยัเฉพาะพนกังานของบริษทั ไทย-ไชน่า นนัเฟอรัชเมทลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประจ า
โรงงานอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์  มีพนกังานประจ าโรงงานจ านวน 125 คนเท่านั้น 
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ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวเป็นพนกังานประจ าเฉพาะแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรง ไดแ้ก่
แผนกการจดัการวตัถุดิบ แผนกการหลอมเตาหยาบ แผนกการหลอมเตาละเอียดและแผนกการ
ซ่อมบ ารุงเท่านั้น โดย งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีระยะเวลาการท าการวิจยัและการแจก
แบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2553 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ 

-  สถานภาพสมรส  

-  วฒิุการศึกษา  

-  รายได ้ 

-  ระยะเวลาการท างาน 

    ในองคก์าร  

-  ลกัษณะสายงานในปัจจุบนั 

 

ปัจจัยลกัษณะงาน 

-  ความหลากหลายของทกัษะ  

-  ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  

-  ความส าคญัของงาน  

-  ความมีอิสระในการท างาน  

-  ขอ้มูลยอ้นกลบัของงาน 

 ปัจจัยพฤติกรรมการท างานกบั เพื่อน

ร่วมงาน 

-  ความร่วมมือในการท างาน  

-  ความขดัแยง้ในการท างาน 

 

คุณภาพชีวติการท างาน 

1) ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 

    และเพียงพอ 

2) ดา้นการพฒันาความสามารถ 

    ของบุคคล 

3) ดา้นความกา้วหนา้และความ- 

    มัน่คงในงาน 

4) ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน 

    กบัชีวิตดา้นอ่ืน 
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 สมมุติฐานงานวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายได ้ระยะเวลา

การท างานในองคก์ารและลกัษณะสายงานในปัจจุบนัท าให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัลกัษณะงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทกัษะ ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 
ความส าคญัของงาน ความมีอิสระในการท างานและขอ้มูลยอ้นกลบัของงานท าให้พนกังานมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพชีวติการท างาน 

3. ปัจจยัเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ ความร่วมมือในการท างาน และความขดัแยง้ในการ
ท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างาน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความหลากหลายของทักษะ  หมายถึง งานท่ีท าตอ้งใชท้กัษะและความสามารถหลาย
ด้าน ใช้ความรู้ในสาขาท่ีได้เรียนมาอย่างเต็มท่ี และเป็นงานท่ีไม่จ  าเจ น่าเบ่ือหน่าย เพื่อ
ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน 
 ความมีเอกลักษณ์ของงาน  หมายถึง งานท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะและเป็นระบบ  
ก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบ รูปแบบ กระบวนการและวธีิการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
 ความส าคัญของงาน  หมายถึง ความส าคญัของงานท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคนทั้งในและนอกองคก์าร ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
 ความมีอสิระในการท างาน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน มีความเป็นอิสระ
ในการใช้ดุลยพินิจของตนเอง  สามารถท่ีจะตดัสินใจในการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง  และ
ท างานท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
 ข้อมูลย้อนกลับของงาน  หมายถึง การท่ีให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบถึงขอ้มูลโดยตรง
และชัดเจนของผลลัพธ์ท่ีได้ปฏิบติังานไปแล้วว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
รวมทั้งความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงานท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังานนั้น  
 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน
นั้น ๆ จะตอ้งมีความพอเพียงในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลใน
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สังคมนั้น ๆ  ส าหรับค่าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมก็เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจาก
การท างานในต าแหน่งหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีคลา้ยคลึงกนั  หรือเปรียบเทียบจากผลการ
ปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมกนั 
 การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการพัฒนาและการใช้
ความสามารถของพนกังานในการปฏิบติังานตามทกัษะและความรู้ท่ีมี  ซ่ึงจะท าให้พนกังาน
รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  เช่น  มีการจดัอบรม  หรือสนับสนุนให้มีการอบรมเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้  ทกัษะ  รวมถึงการใหโ้อกาสในการศึกษาต่อ 
 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  หมายถึง การให้โอกาสพนักงานได้รับ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ได้รับการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งตามความสามารถ  ความ
ตั้งใจในการท างาน  รวมทั้งมีหลกัประกนัในความมัน่คงของอาชีพ 
 ความสมดุลระหว่างชีวติงานกบัชีวติด้านอื่น หมายถึง การก าหนดเวลาให้เป็นสัดส่วน
ท่ีเหมาะสมส าหรับงาน  ครอบครัว  สังคมและตนเอง  เช่น  การพกัผ่อน  การอบรมสั่งสอน
หรือแกปั้ญหาส าหรับสมาชิกในครอบครัว  อนัจะท าใหไ้ม่เกิดปัญหาในชีวิตครอบครัวและการ
ท างาน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงระดบัคุณชีวติการท างานของพนกังานโรงงานหลอมตะกัว่ บริษทัไทย-
ไชน่า นนัเฟอรัชเมทลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

2. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณชีวิตการท างานของพนกังานโรงงานหลอม
ตะกัว่บริษทัไทย-ไชน่า นนัเฟอรัชเมทลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

3. เพื่อน าผลการวิจยัเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนกังานโรงงานหลอมตะกัว่บริษทัไทย-ไชน่า นนัเฟอรัชเมทลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ‚คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงงานหลอมตะกัว่ บริษทั ไทย-
ไชน่า นนัเฟอรัช เมทลั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั‛ ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลของพนกังานโรงงานหลอมตะกัว่ ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงงาน
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หลอมตะกั่วในสภาวการณ์ปัจจุบนัและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานโรงงานหลอมตะกัว่ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่พนกังานประจ าฝ่ายการผลิตจ านวน 125 คน 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การวิเคราะห์ควาแปรปรวนทางเดียว
และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. พนกังานเพศชายมีจ านวนมากกวา่พนกังานเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 83.3 มีอายุ
ในช่วงระหวา่ง  31-35 ปี ร้อยละ 35.2 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  ร้อยละ 76.9 การศึกษาขั้น
สูงสุดส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่ากว่ามธัยม ร้อยละ 63.9 มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 8,001-10,000 
บาท ร้อยละ 44.4 มีระยะเวลาในการท างานในบริษทัฯ ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป ร้อยละ 66.7 และส่วน
ใหญ่เป็นพนกังานประจ า ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายวนั ร้อยละ 47.2 

2. พนกังานมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะงานในภาพรวมปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายขอ้ก็พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ข้อมูลย้อนกลับของงาน ท่านไดรั้บทราบ
ผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาในรอบปีของการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ในทาง
กลบักนัขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด คือ ความหลากหลายของทกัษะ งานท่ีท่านท าเป็นงาน
ท่ีตอ้งใชท้กัษะและความสามารถหลายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 

3.  พนกังานมีระดบัความคิดความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการท างานร่วมกบัเพื่อน
ร่วมงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ก็พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น
สูงท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการชิงดีชิงเด่น และซุบซิบนินทาวา่ร้ายกนัเสมอ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ในทางกลบักนัขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด คือ เพื่อนร่วมงานมีส่วนสนบัสนุน
ใหท้่านประสบความส าเร็จในการท างาน  อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 

4. พนกังานมีระดบัความคิดความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้าน พบว่าด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีการแปรผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ในทางกลบักนัดา้นท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด คือ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน อยู่ในระดบั
ปานกลางเช่นกนั 

DP
U



1135 

 

5. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการท างาน
ในองคก์ารและลกัษณะสายงานในปัจจุบนั สรุปวา่ เพศ สถานภาพและลกัษณะสายงาน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังาน พบวา่ อาย ุสถานภาพสมรส วฒิุการศึกษา มีความสัมพนัธ์ในทางบวก (r = .191, .274, 
.210) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 เพศ ระยะเวลาการท างาน มีความสัมพนัธ์ในทาง
ลบ (r = -.325, -.206) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั   

 
ตารางที่ 8-1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหวา่งความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การท างานกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (r) 

ปัจจัยคุณภาพชีวติการท างาน 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ก า รพัฒน า
ความสามาร
ถฯ 

ความก้าวห
น้ า แ ล ะ
มัน่คงฯ 

ความสมดุล
ระหว่างงาน
กบั 

ดา้นอ่ืน 

รวม 

เพศ -.237(*) -.179 -.012 -.388(**) -.325(**) 

อาย ุ -.056 .305(**) .337(**) -.224(*) .191(*) 

สถานภาพสมรส .048 .282(**) .336(**) -.099 .274(**) 

วฒิุการศึกษา .337(**) .000 -.171 .351(**) .210(*) 

รายได ้ .084 .092 -.147 .447(**) .145 

ระยะเวลาการท างาน -.414(**) -.023 .187 -.171 -.206(*) 

ลกัษณะสายงานปัจจุบนั .595(**) -.250(**) -.325(**) -.244(*) .013 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  *   ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานกบัปัจจยัลกัษณะงาน
ของพนกังานพบว่า โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทางบวก (r = .239) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาลกัษณะงานในรายขอ้ พบว่าความหลากหลายของทกัษะงานและความมี
เอกลกัษณ์ของงานมีความสัมพนัธ์ของความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานในทางบวก (r = 
.374, .250) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
ตารางที่ 8-2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหวา่งความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การท างานกบัปัจจยัลกัษณะงาน ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยลกัษณะงาน 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (r) 

ปัจจัยคุณภาพชีวติการท างาน 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ก า รพัฒน า
ความสามาร
ถฯ 

ความก้าวห
น้ า แ ล ะ
มัน่คงฯ 

ความสมดุล
ระหว่างงาน
กบั 

ดา้นอ่ืน 

รวม 

ความหลากหลายของทกัษะ  -.135 .375(**) .280(**) .482(**) .347(**) 

ความมีเอกลกัษณ์ของงาน -.253(**) .320(**) .308(**) .412(**) .250(**) 

ความส าคญัของงาน -.021 -.115 .045 .123 -.007 

ความมีอิสระในการท างาน -.125 .271(**) .087 .116 .118 

ขอ้มูลยอ้นกลบัของงาน -.314(**) .087 .070 .024 -.101 

รวม -.376(**) .407(**) .322(**) .466(**) .239(*) 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  *   ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานกบัปัจจยัพฤติกรรมการ

ท างานกบัเพื่อนร่วมงานของพนกังานพบว่า โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทางบวก (r = .568) 
อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาลกัษณะงานในรายขอ้ พบว่าปัจจยัพฤติกรรมการ
ท างานกับเพื่อนร่วมงานมีความสัม- พนัธ์ของความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน
ทางบวก (r = .378, .458, .431, .602) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที่ 8-3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหวา่งความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
การท างานกบัปัจจยัพฤติกรรมการท างานกบัเพื่อนร่วมงานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยพฤติกรรมการท างาน
กบัเพือ่นร่วมงาน 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน (r) 

ปัจจัยคุณภาพชีวติการท างาน 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ก า รพัฒน า
ความสามาร
ถฯ 

ความก้าวห
น้ า แ ล ะ
มัน่คงฯ 

ความสมดุล
ระหว่างงาน
กบั 

ดา้นอ่ืน 

รวม 

เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น ย อม รั บ
ความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

-.076 .287(**) .660(**) -.010 .378(**) 

เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น มี ส่ ว น
สนับสนุนให้ท่านประสบ
ความส าเร็จ 

-.018 .315(**) .389(**) .562(**) .458(**) 

ในการปฏิบัติ ง าน เพื่ อน
ร่วมงานรับฟังความคิดเห็น
ของท่าน 

.106 .226(*) .430(**) .283(**) .431(**) 

หน่วยงานของท่านมีการชิง
ดีชิงเด่นและซุบซิบนินทา
วา่ร้ายกนั 

.188 .301(**) .636(**) .274(**) .602(**) 

รวม .054 .347(**) .647(**) .339(**) .568(**) 

** ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  *   ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
อภิปรายผล 

1. จากขอ้คน้ท่ีวา่พนกังานมีระดบัความคิดความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณารายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด 
คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีการแปรผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ในทางกลบักนั
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ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด คือ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน อยูใ่น
ระดบัปานกลางเช่นกนั 

จากขอ้มูลน้ีแสดงให้เห็นว่าพนกังานของบริษทัฯ มีความตอ้งการดา้นสมดุลระหว่าง
ชีวิตงานกบัชีวิตด้านอ่ืน เม่ือพิจารณาในเร่ืองของความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลพบว่ามี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีพบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ซ่ึงก็เป็นปัจจยัพื้นฐาน
ท่ี ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวใ์นล าดบัขั้นของ ความตอ้งการทางสังคม (Social 
Needs) นัน่คือ คนเราเม่ือมีความปลอดภยัในชีวิตและมัน่คงในการงานแลว้ คนเราจะตอ้งการ
ความรัก มิตรภาพ ความใกลชิ้ดผกูพนั ตอ้งการเพื่อน การมีโอกาสเขา้สมาคมสังสรรคก์บัผูอ่ื้น 
ไดรั้บการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือหลายกลุ่ม หากตอ้งการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวติ เช่น เพิ่มวนัลา 1 วนั เป็นวนัลาพิเศษนอกเหนือจากวนัหยดุพกัผอ่นและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ส่วนดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ถึงแมว้า่ขอ้มูลจะมีระดบัความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด แต่อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจากค่าแรงขั้นต ่าแล้วบริษทัฯให้ค่าแรงภายใต้
กฎหมายแรงงานก าหนด ดังนั้นจึงสรุปไม่ได้ว่าพนักงานไม่พอใจบริษทัฯ อาจจะไม่พอใจ
ค่าแรงขั้นต ่าของกฎหมายแรงงานมากกวา่ 

2. พนกังานมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อลกัษณะงานในภาพรวมปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายขอ้ก็พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ข้อมูลย้อนกลับของงาน ท่านไดรั้บทราบ
ผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาในรอบปีของการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ในทาง
กลบักนัขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด คือ ความหลากหลายของทกัษะ งานท่ีท่านท าเป็นงาน
ท่ีตอ้งใชท้กัษะและความสามารถหลายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 

จากขอ้มูลน้ีอภิปรายผลได้ว่าพนักงานของบริษทัฯ มีความตอ้งการสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของมาสโลวใ์นเร่ือง ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เม่ือความตอ้งการ
ทางสังคมไดรั้บการตอบสนองแลว้ คนเราจะตอ้งการสร้างสถานภาพของตวัเองให้สูงเด่น มี
ความภูมิใจและสร้างการนบัถือตนเอง ช่ืนชมในความส าเร็จของงานท่ีท า ความรู้สึกมัน่ใจใน
ตวัเองแลเกียรติยศ ความตอ้งการเหล่าน้ีไดแ้ก่ ยศ ต าแหน่ง ระดบัเงินเดือนท่ีสูง งานท่ีทา้ทาย 
ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงาน โอกาสแห่งความกา้วหนา้ในงาน
อาชีพ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ในส่วนของทรัพยากรบุคคล (Human Resource หรือ HR) คงตอ้งมา
พิจารณาท่ีจะสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวญัและก าลงัในให้กบัพนักงานโดยตอบสนองให้ตรงกบั
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ความตอ้งการของพนักงาน พิจารณาจาก การตอ้งการความหลากหลายของทกัษะงาน เป็น
แรงจูงใจท่ีไม่ใชเ้งินน่าจะตอบสนองไดไ้ม่ยากนกั  

3.  พนกังานมีระดบัความคิดความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการท างานร่วมกบัเพื่อน
ร่วมงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ก็พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น
สูงท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการชิงดีชิงเด่น และซุบซิบนินทาวา่ร้ายกนัเสมอ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ในทางกลบักนัขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด คือ เพื่อนร่วมงานมีส่วนสนบัสนุน
ใหท้่านประสบความส าเร็จในการท างาน  อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 

จากขอ้มูลน้ี บ่งบอกถึงการมีปัญหาในการท างานหรือมีขอ้ขดัแยง้ในการท างานสูง
พอสมควร แผนกทรัพยากรบุคคล (HR) คงตอ้งเขา้ไปมีส่วนละลายพฤติกรรมให้พนกังานมี
ส่วนร่วมและมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัใหม้ากกวา่น้ี  
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของพนักงาน 

ระหวา่งการส ารวจเพื่อการจดัท างานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดพู้ดคุยกบัพนกังานของบริษทั
ฯ และจากความคิดของพนกังานเหล่าน้ีพบวา่ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯสามรถช่วยให้พนกังานมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานดีข้ึนได ้โดยเพียงปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและส่ิง
อ านวยความสะดวกในบริเวณการท างานบางรายการ เช่น การติดตั้งเคร่ืองโทรทศัน์ในห้องพกั
พนกังาน การจดัสร้างบริเวณท่ีจอดรถจกัรยายนต์ให้มีหลงัคากนัแดดกนัฝนได ้การติดตั้งตา
ข่ายเหล็กกั้นนกในคลงัสินคา้เพื่อลดปริมาณงานท าความสะอาดจากมูลนก และการก าหนด
เส้นทางเดินรถภายในโรงงานให้เป็นระเบียบท่ีชดัเจนเพื่อลดความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจาก
รถยนต์ภายในโรงงาน เป็นตน้ จึงขอเสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดมาตรการเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังาน 
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The Statues and the Future of Higher Education Cooperation  
between China and ASEAN 

 
Qiu Qingxia 

 
Abstract 

Accompanied by the rapid development of economic cooperation between China 
and ASEAN, higher education cooperation wins a more and more important role for the 
healthy environment and daily growing tendency. Higher education cooperation between 
China and ASEAN welcomes great opportunities and challenges at the same time. In the new 
era, there are four key aspects to fulfill higher education cooperation, that is, firstly to 
implement bilateral agreements, secondly to perfect cooperation mechanism, thirdly to 
improve cooperation concept, fourthly to enhance practical cooperation. 

 
Key words 
 China, ASEAN, Higher education cooperation 
1. Background of higher education cooperation between China and ASEAN 
1.1 The development of political relations between China and ASEAN 

Over the past 20 years, with the care of leaders of the two sides and the support of 
people from all walks of life, China and ASEAN have embarked on a path of cooperation 
based on good neighborliness, friendship and mutual benefit. The two sides have 
strengthened political mutual trust and elevated the status of their relationship from dialogue 
partnership to strategic partnership. China and all the ASEAN countries established 
diplomatic relations in 1991. The recent years have witnessed the rapid development in the 
relationship of friendly cooperation between China and ASEAN, which has kept a good 
momentum. 
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In July 1991, Qian Qichen, Chinese Foreign Minister was invited as a guest of the 
host country to attend the Post Ministerial Meeting (PMC) for the first time. In 1996, the 
status of China as a consultative dialogue partner of ASEAN was elevated to a full dialogue 
partner. In December 1997, President Jiang Zemin and ASEAN leaders held their first 
summit and issued a joint statement, in which they announced their decision to establish a 
21st century-oriented  partnership of good neighborliness and mutual trust between China and 
ASEAN. The joint statement charts the future course and sets a framework for the all-round 
and in-depth development of relations between the two sides. Later on, China and the 
ASEAN countries issued the action plans of the 21st century-oriented cooperation and hopes 
to further develop the future relationship of mutual benefit and cooperation with all the 
ASEAN member countries.  

On country to country level, the exchange of high-level contacts between China and 
ASEAN has been frequent and the dialogue and cooperation on various fields have 
developed in full scale. President Jiang Zemin paid the state visits to Cambodia, the Laos and 
Brunei in 2000. In 2001, President Jiang  Zemin and other leaders of China government 
visited Myanmar, Cambodia, Brunei, Thailand, Indonesia, Singapore and Vietnam. 
Malaysian Prime Minister Dato’ Seri Dr. Mahathir, supreme head of state Sultan Salahuddin 
Abdul Aziz Shah, Singaporean President S.R.Nathan, Senior Minister Lee Kuan Yew, Prime 
Minister Goh Chok Tong, Nong Duc Manh, General Secretary of the Central Committee of 
the Communist Party of Vietnam, Philippine President Arroyo, Thai Prime Minister Thaksin 
Shinawatra, Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei, and Vietnamese Prime Minister Phan 
Van Khai visited China and attended APEC meetings in succession.   

ASEAN is an extremely active regional organization which has exerted unique 
influences in the affairs of this region. In recent years, China and ASEAN have supported 
each other and established good relationship in jointly defending the interests of developing 
countries at APEC, the informal summit (of East Asia), the ASEAN Regional Forum (ARF), 
the Asian-Europe Meeting (ASEM), the United Nations as well as other international and 
regional organizations and conferences, which has played an active role in promoting mutual 
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understanding and trust, safeguarding regional peace and development among countries in 
this region. The comprehensive cooperation between China and ASEAN has not only given a 
strong boost to their economic and social development and brought tangible benefits to their 
peoples, but also made an important contribution to the peace, stability and prosperity of 
region. So the development of political relations between China and ASEAN is a important 
base for their education cooperation. 
1.2 The rapid development of economic cooperation lays a solid foundation for higher 

education cooperation. 
Since China has established diplomatic relations with all of the ten countries of ASEAN 

in 1991, economic cooperation expands in the fields of agriculture and water conservation, 
human resource development, finance, travel, transportation, communication, energy and so 
on. The leaders of both China and ASEAN Member States (AMS) signed the Framework 
Agreement on China-ASEAN Comprehensive Economic Cooperation at the sixth China-
ASEAN Summit in November 2002. In November 2004, China Premier, Wen Jiabao, and 
leaders of AMS witnessed the signing of the Agreement on Trade in Goods of the China-
ASEAN FTA which entered into force  in July 2005. In July 2007, the two parties signed the 
Agreement on Trade in Services, which entered into effect in July of the same year. In 
August 2009, the two parties the Agreement on Investment. The establishment of China-
ASEAN free trade area enhances the close economic and trade relations between the two 
parties, and also contributes to the economic development of Asia and the world at large.  
Especially after the preparation of establishment of China-ASEAN Free Trade Area 
(CAFTA) in 2000, cooperation between China and ASEAN develop rapidly and become 
diversified. All of the  international cooperation insists the principle of advantages-
complementing, mutual benefit and reciprocity. ASEAN countries continue to enlarge the 
scale of investment in China and enlarge areas gradually from the coastal region in the east to 
the central and west region. At the same time, China also invests in ASEAN. The bilateral 
economic cooperation gains great achievements and the trade volume keeps increasing by 20 
% per year. The trade volume is 7.96 billion dollars in 1991, over 100 billion in 2004, over 
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200 billion in 2007 , over 300 billion in 2010 and 292.776 billion in 2010. The bilateral trade 
has grown 37 times in the past twenty years; the trade volume takes 9.1% of the total foreign 
tradei. China's General Administration of Customs’ reported bilateral trade and economic 
volume (10th, January 2012) is 362.85 billion dollar and 23.9% growth. Among it, 
China's exports to ASEAN reaches 170.08 billion and 23.1% growth, ASEAN 
to China's exports reaches 192.77 billion and 24.6% growth. ASEAN has become China’s 
third largest trading partner, the fourth largest export market and the third largest source of 
imports. It is estimated that by 2015 the total trade volume will reach 500 billion dollars ii. 
The economic cooperation with ASEAN is the most practically significant, the fastest 
growing and the most effective one in all of the regional economic cooperation China 
participates. Under the framework of CAFTA, the regional economic cooperation steps into a 
new era with the great achievement and perfection. The success of economic cooperation 
lays a solid foundation for bilateral cooperation in cultural exchange, higher education, 
human resource training and so on. 
1.3 The demand of sustainable development offers a unique role for higher education 

cooperation. 
CAFTA has been formally built up in 1st, January 2010. It means that the area made up 

with China and the ten countries of ASEAN has walked in "zero-tariff time". The area 
involves 6,000 billion dollars GDP and 4,500 billion dollars trade volumeiii. The new era 
calls for higher-quality in higher education cooperation. Chinese government regards the 
exchanges as being particularly significant at the moment, as China and ASEAN member 
countries collectively make up one of the world’s most dynamic economics. These regions 
will need to find new engines for future development after achieving rapid economic 
expansion over the last 20 years, according to Mr. Liu Jinghui, secretary-general of the China 
Scholarship Council. ‚Competition in the age of globalization can be reduced to a 
competition of talent. Increased international student exchanges represent a general trend.‛ 
Liu Jinghui said. It definitely requires wider and further cooperation. On one hand, China and 
ASEAN are in an urgent need of specialized talents who knows economy and culture of the 
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two sides well. On the other hand, regional integration needs the construction of cross 
cultural identity to improve economic exchange and cooperation development. Enjoying 
neighborhood and sharing cultural similarities, China and ASEAN countries are all 
developing nations and have complementary advantages in education resources. 
Bilateral cooperation boasts significant potentials in the field of student abroad cultivations, 
language teaching, and joint ventures of education, scientific research cooperation, 
vocational training, and educational informatizationiv. 
2. The Status quo of higher education cooperation between China and ASEAN 

Mr. Liu Baoli (deputy director, department of international cooperation and exchanges, 
China’s Ministry of Education) concluded the status quo of higher education cooperation 
between China and ASEAN as keynote speech at the China and ASEAN University 
International Forum in 17th, August 2011v.  
2.1 The deepening of strategic partnership in education cooperation 

China and ASEAN has promoted strategic common sense, reinforced mutual trust, 
deepened education cooperation, and produced the effect of radiation. The area has its own 
platform and specialty in bilateral education exchange. All of these witness the deepening of 
strategic partnership in education cooperation. Untill now, China has signed agreements on 
educational exchange with Singapore, Malaysia, Vietnam, Brunei, Burma, Laos, Cambodia 
and Philippines; and also signed the higher education degree mutual recognition agreements 
with Malaysia and Thailand. All of these agreements offer political, legal and mechanism 
support and protection for the bilateral educational exchange and cooperation.  
2.2 The strong ASEAN fever and China fever in teenagers 

According to the conclusion of Mr. Liu Baoli, the number of Chinese students studying 
in ASEAN countries increases from 68,510 in year 2008 to 82,431 in year 2010 and reaches 
an average annual increase of 6,960; and the number of ASEAN students studying in China 
increases from 34,735 in year 2008 to 49,580 in year 2010 and reaches an average annual 
increase of 7,420. The number of Chinese students studying in ASEAN countries is almost 
90,000 and the number of ASEAN students studying in China is over 50,000 in the mid of 
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year 2011. China annually invites a thousand ASEAN students to participate ‚China-ASEAN 
Youth Camp‛ and ‚Chinese Bridge ASEAN Student Summer Camp‛. China also sends 
teenage students to ASEAN for exchange activities. The students’ coming and going 
gradually becomes the main channel of communication. ‚More and more youngsters in 
China and ASEAN are learning about each others’ languages, culture and history.‛ Said Liu. 
2.3 The all-dimensional, multi-tiered and wide-ranging exchange and cooperation 

adhering to the "equality and mutual benefit, win-win" principle 
Based on bilateral meetings, multilateral meetings and exchange visits, universities in 

the area have reached cooperative consensus and signed a group of cooperation agreements. 
In the last three years, 1,200 persons from more than 100 China and ASEAN universities 
have participated activities of ‚China-ASEAN Education Week‛. During the Week, 31 
ASEAN universities and 47 Chinese universities have signed 135 agreements, 4 ASEAN 
universities have signed 2 agreements with each other. The exchange and cooperation 
between universities in China and ASEAN become more close and practical.  China’s 
Ministry of Education (MOE) has drawn up mid- and long-term development plans for 
international student education and set up ‚Double Hundred Thousand Student Mobility 
Program” as the target number of foreign students, that is, 100,000 ASEAN students will 
study in China and 100,000 Chinese students will study in ASEAN countries in 2020. It is 
planned that the number of international students would reach 500,000 in 2020 and 
scholarship would take a percentage of 10. China also initiates ‚The Ten Thousands of 
Youth Exchange Program‛, which will invite 10,000 scholars, young teachers and students 
to hold cultural exchange programs in China in the next ten yearsvi. 
2.4 The increasingly active and dynamic bilateral language teaching and non-

governmental exchange 
Chinese universities have opened major courses for all the ASEAN countries’ 

languages. China has sent 5,062 volunteer Chinese language teachers and has provided 
Chinese training opportunities for almost 100,000 ASEAN teachers. China has establishes 35 
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Confucius Institutes and Confucius Classrooms, cultivated 70,000 students. Besides all of 
these, non-governmental exchange also doubles with the increasingly active cross-border 
travel, trade communication and settlers exchanges. It is revealed that more than 10 million 
persons have taken part in all kinds of exchanges between China and ASEAN in year 2010. 
The estimated number is 10 times more than 20 years ago (Liu Baoli, 2011). 
China’s Ministry of Education has planned to turn China into Asia’s most popular 
destination for overseas students. Chinese government provides ASEAN with more and 
more opportunities of scholarship. The measure guarantees international students good 
living and learning condition. Meanwhile, universities in China and ASEAN adjust teaching 
content to make sure students familiar with the area’s politics, culture, economy and 
customs; apply joint-venture of education, mutual recognition of credit diploma and degree 
as the running mechanism; carry out measures such as increasing international exchanges in 
academic research and teaching; enhance educational goal to the cultivation of talents who 
are familiar with international rules and internationally competitive. In the future, Liu said 
that China will continue to facilitate mutual diploma recognition programs with ASEAN 
member countries and establish an overseas study foundation to encourage more students to 
study abroad.   

3. Suggestions about further cooperation in the future 
Compared with the development of economic cooperation, the development of higher 

education cooperation between China and ASEAN is somewhat backward. On a 
positive side, it means a lot of potentials for the deepening of cooperation and upgraded 
educational internationalization. 
3.1 The practical implementation of agreements and perfection of cooperative 

mechanism 
The annual ‚China-ASEAN Education Week‛ has become the most influence in current 

higher education cooperation mechanism since the first time in 2008. Hundreds of education-
related organizations and universities take part in the activity, participate the university 
presidents’ forum, the international conference on educational administration, and youth 
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camps during the time. A huge array of agreements has been signed during the four education 
week. The first China-ASEAN’s round-table of minister of education adopted Guiyang 
Statement in August 2010. The round-table, as the highest leveled meeting in China-ASEAN 
education cooperation, marks a new phase of cooperation. 

Regional education integration usually means the set up of conventions, regulations and 
codes that every member nation could follow up. Taking European Union as an example, 
there are decision-making rules for EU, execution rules for member nations and operation 
rules for schools and universities, and all of these rules make up an effective mechanism. 
Governments and education organizations should practice and guarantee the bilateral 
education cooperation agreements, that is, to help students for visa, mutual recognition of 
credit, diploma and degree. Higher education cooperation calls for convenience for more and 
further investment and joint-ventures between China and ASEAN. According to the 
Regulation of the People's Republic of China on Chinese-foreign Cooperative Education and 
Notice of the Ministry of Education on Further Regulating Sino-Foreign Cooperation in 
Running Schools 2007, it is urgent to normalize Chinese-Foreign cooperative projects, 
reduce low-grade repetition in running schools, clarify cooperation system, set up a series of 
well-organized and responsibility explicated operation rules, improve related laws and 
regulations, establish mechanism for teaching quality assurance and supervision, and 
implement the cooperation agreements. 
3.2 The improvement and practice of cooperation 

There are problems in the education cooperation and the implementation. The 
implementation of cooperation agreements between China and ASEAN concerns problems 
and improvements as listed below: 

1) Chinese universities’ internationalization is under developed for its vulnerable 
structure and function and shortage of professionals. In order to form an effective 
mechanism, universities should strengthen internal management in connection with 
systematic work of internalization. 
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2) Rules and regulations in China need to be improved. The improvement is urgent, in 
detail, rules and regulations about foreign students' enrollment management system, 
management of going abroad and visa, management of foreign students’ study and life, 
foreign students' identity management system, foreign students' counselor system, 
scholarship selection system. 

3) Chinese universities’ hardware facilities for internalization are hard to meet the 
development needs. Presently Chinese universities lack enough specific accommodations, 
classrooms and offices for foreign students, foreign teachers and international teachers 
training. 

4) Currently it’s difficult for foreign students to take practical trainings and ideal jobs, 
and to enjoy convenience of visa transition when they graduate. It’s important to provide 
equal opportunities for studying and working abroad so that cultivation of international 
talents could be fully completed. 
3.3 The promotion of cooperative idea and the establishment of international academic 

atmosphere 
According to the report Twenty-First Century Education Committee submitted to United 

National Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 1996, and the 
speeches China’s former President , Jiang Zemin made in 1998, the four basic functions of a 
international-recognized university are: training specialized professionals, developing 
science, technology and culture, serving the society, and facilitating international 
cooperation.  It’s common for Chinese universities to take international cooperation as one of 
the key functions. Most universities, especially those which have geographic advantages in 
Guangxi Province and Yunnan Province, have taken the cooperation with ASEAN as an 
important developing strategy. The construction and development of free trade zone require 
compound talents with good knowledge of China and ASEAN’s culture, languages, economy 
and trade. Higher education in Singapore, Malaysia, Thailand and Philippine has grown 
rapidly with economy after WWⅡ. Through cooperation with American, British, French 
and Australian famous universities, these nations’ course of economics and management 
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experiences sustainable growth by acquiring the popular theory, technical support and 
teaching skills.  

The widening and deepening of education cooperation between China and ASEAN 
demands universities to establish the concept of open education, to review the training 
objectives and adjust the training programs, promote international cooperation and exchange, 
to expand market and resource, to open the local market for more foreign students, to use 
global education resource, to cultivate internationally communicative and competitive talents 
in the light of international standards.  Some cooperative agreements between bilateral 
universities haven’t been substantively implemented. It attracts more attention to forms such 
as signing agreements, seizing cooperation resource, and pursuing fame than to detailed 
measures of cooperation. Universities with substantive implemented cooperative agreements 
still face problems such as weakness in the awareness of internationalization, obstacles in 
cross-cultural exchange and communication. 

It’s fundamental for the implementation of agreements and cultivation of international 
talents to raise the consciousness, change concepts, attract resources, expand students’ scale 
and areas of cooperation, foster international atmosphere, strengthen exchange.  
In conclusion, the close geographical relationship and the strengths of China-ASEAN link in 
terms of economy and politics offers a bright prospect for educational cooperation and 
exchanges between two sides. In order to promote the cooperation in education between 
ASEAN and China, there will be more project aims at setting up a platform for cooperation 
and exchanges to enhance the mutual understanding and communication among the youth, to 
deepen the intercollegiate cooperation, and hence to push forward the common development 
of economy and culture among China and ASEAN countries. 
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FACTORS INFLUENCING PRODUCT AWARENESS OF SHOWER TOILET 
CONSUMERS IN BANGKOK 

 
Patchalit Wattanachat  

 
Abstract 
 The shower toilet, the premium product in the sanitary ware industry, has a high 
level of consumer awareness in international markets. Product acceptance and growth rate 
are evident in several leading countries in the world e.g. the U.S.A. Similarly, in Japan the 
shower toilet has been widely used by household consumers, and in hotels and public toilets. 
Nevertheless, the consumer awareness and usage experience of shower toilets in Thailand 
seem to be limited. Academic and practical studies addressing this issue are also lacking. 
This signifies the need to conduct the current study.  

This study used a questionnaire to collect data from 400 respondents who live in 
premium condominiums nearby the BTS/MRT stations in Bangkok. Descriptive statistics and 
Chi-square (χ2-test) were adopted to analyze the data. It was found that respondents have a 
high level of awareness toward shower toilets in terms of brand recognition, brand 
trustworthiness, functional benefits, and distribution channels. However, there remains a low 
level of product experience. Moreover, Integrated Marketing Communications (IMC) tools 
such as advertising, public relations and word of mouth were found to help in creating 
consumer awareness toward shower toilets. The results also revealed that consumers who are 
concerned about ecological issues seemed to be aware of shower toilets and have usage 
experience. They have the greatest awareness on the functional benefits of shower toilets. 
Overall, there is room to raise and enhance consumer awareness of shower toilets in 
Thailand. The findings of this study could help to extend current knowledge in the relevant 
literature; serve as a guideline to develop appropriate marketing communication strategies for 
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shower toilet sellers to enhance consumer awareness, which may lead to purchase; and to 
serve as a reference for future studies. 
Introduction and Investigating Constructs 
 Shower toilet, what it is and how interesting it is. Some people probably pop up 
these questions in their mind. Shower toilet had been introduced to the public since 1957 by 
Hans Maurer of Switzerland. Shower toilet is a combination of a toilet and a toilet seat bidet, 
all in one unit. The logical progression for the bidet was to be able to wash oneself without 
having to use toilet paper or get up off of the toilet.  This created an entirely new shift in 
bidet thinking, allowing people to save a great deal of money on toilet paper while 
maintaining the same level of cleanliness as a standalone bidet (ReviewBidets.com, 2008). 
Nowadays, the features of shower toilet were developed far apart from the beginning period. 
Many of functions are implemented into the machine such the dryer, lady bidet, self-cleaned, 
temperature controlled seat, deodorizer, and else. Shower toilet was counted as a new comer 
in a sanitary ware market. 
 There is a significant growth either domestic (Thailand) or International markets. 
One of the factor effects to the growth of sanitary market is the expansion in the real estate 
segment. According to the Manufacturing Production Index (MPI), the percentage of 
production and selling in the sanitary ware section is increased 24.2% and 15.4% in 
November 2010, due to the higher demands and expanding trend of the real estate segment 
(The Office of Industrial Economics, 2010). As the evidence from international perspective 
such the sanitary ware market in China, Frbiz (VerticalNews.com) reports that in the first 
half of 2010, China’s investment in real estate has been 19.7 trillion RMB; a year-on-year 
increase of 38.1%. Commodity residential investment reached 13.6 trillion RMB, a year-on-
year increase of 34.4%, accounting for the proportion of investment in real estate, 69.3%. 
With the real estate market constantly booming, the related hardware and building materials, 
water heating and sanitary ware market prospects are good. Sanitary appliances are a 
common necessity of life; however, nowadays, sanitary ware products have moved from 
simply function-oriented to design and creativity-oriented. Consumers can find a plethora of 
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options to choose and buy and can also enjoy considerate service and convenient 
development (Frbiz, 2010).  
 Due to the comfortably and hygienically of Shower Toilet, the customers are 
perceived and accepted the use of Shower Toilet. For an example in Japan, shower toilets 
were installed almost into the private and public places. The spreading of influence from the 
east world such Japan and Korea, are in sigh of Thai who perceived the information from 
social network and internet. The trend of modern lifestyle changed in Thai society especially 
for people who live in the city. One of the aspects of modern life style is the emerging of new 
mass transit transportation, BTS (Bangkok mass transit system) and MRT (Mass rapid 
transit). The emerging of these transit systems also stimulate the emerging of new 
condominiums along the routes.  In summary, the new modern life styles of people tend to 
focus on the modernized issues which concern with convenient, speedy life, luxurious, classy 
and styles. The other trend that could supports the increasing the use of the shower toilet is 
the emerging of an illness from the dirt and germs. People are more concerning about the 
hygienic issues. The friendly environment is also the issue that customer mentioned. Due to 
the washing system embed in the shower toilet, there are decreasing the use of toilet rolls 
which is used by the traditional toilet. 
Product Awareness and Its Influencing Factors 
  In Thailand, there is a very exclusive channel of the shower toilet.  It has never seen 
in the typical distribution channel or even within the company website or any publications. It 
is very interesting in this topic area because there are several movements in the shower 
toilet’s market in Asia-Pacific. For an example, INAX one of the leader in sanitary ware 
especially the shower toilet, expands the business into international markets both east 
continent and west continent side. This signifies the need to study the consumer awareness of 
shower toilet in Thailand market. Probably, this is an opportunity to do marketing on shower 
toilet line after analyzing the results of the study.  
 The literature suggests possible influencing factors on product awareness of 
consumers. For example, psychographic factor which is the science of using psychology and 
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demographics to better understand consumers. In psychographic segmentation is divided into 
different basis of psychological/personality traits, lifestyle, or values. Demographic is the 
term of marketing segmentation which is composed of the basis variables such as age, family 
size, family life cycle, gender, income, occupation, education, religion, race, generation, 
nationality, and social class (Kotler & Keller, 2009). Seller’s use of Integrated Marketing 
Communication (IMC tools) could also help raise or enhance consumer awareness on the 
products (Pickton & Broderic, 2005; Kotler & Keller, 2009). Word of Mouth (WOM) 
communication which messages are transmitted from the sender to many receivers, opinion 
leaders and other reference group members may have an influence on product awareness of 
consumers. This includes WOM through   social networks such as Twitter and Facebook 
have become an important force in both business-to-consumers and business-to-business 
marketing. A key aspect of social networks is word of mouth and the number of nature of 
conversations and communications between different parties. Well-known social networks in 
Thailand are Facebook, Twitter, MSN, Google Talk, and Hi5 (BrandAge, 2011). Lastly, the 
consumer’s considerations toward the product. For example, consumers may consider the 
design, social acceptance, safety concern, eco-friendly, warranty, hygienic concern (Maslow, 
1970) and eco-friendly (environmentally friendly) (Bloomfield et al., 2009) when 
considering the shower toilet product. 

Therefore, this research aims to investigate the consumer awareness of shower 
toilets in Bangkok and its possible influencing factors such as psychographic profiles, the use 
of IMC tools (e.g. advertising,  public relations (PR), word of mouth (WOM)), and 
consumer’s consideration (e.g. safety and hygienic concern) on the consumer awareness of 
shower toilet’s in Bangkok. A conceptual framework of this study was depicted as in Figure 
1.   
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 Figure 1: Conceptual framework 

 
Based on the above research questions and a conceptual framework, the hypotheses of the 
study are as follows:  
H1: The psychographic profile of the target audiences is likely to have influences on product 
awareness of shower toilet’s consumers. 
H2: The use of IMC tools (advertising, public relations (PR), and word of mouth is likely to 
have influences on product awareness of shower toilet’s consumers. 
H3: The consumer’s consideration is likely to have influences on product awareness of 
shower toilet’s consumers. 
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Research Methodology 
The population in this study is shower toilet’s consumers who live in condominiums 

nearby BTS/MRT stations in Bangkok, and/or the audiences who travel by BTS/MRT 
usages. The choice of respondents who travelling by BTS/MRT was added up to increase the 
opportunity to find more respondents, due to the security and difficulty to enter the private 
property or condominium’s areas. Due to the number of population is unknown, 400 
respondents were expected (Yamane, 1967).  

A combination of convenient sampling and quota sampling method was adopted to 
collect the data at 10 BTS stations and 10 MRT stations on 1-4 July 2011. A questionnaire 
read by the fieldworker was used to collect the data.  It consisted of four sections. These are 
Part I: the basis psychographic profile of the respondents including age, gender, monthly 
income, education, occupation, family size, attitudes, and interests; Part II: the use of IMC by 
ranking the preferable tools, and then followed by the factors of advertising, public relations, 
and word of mouth that affected to the product awareness of shower toilet’s consumers; Part 
III: the factors of consumer’s consideration that affected to the product awareness of shower 
toilet’s consumers; and Part IV: the product awareness of shower toilet’s consumers. The 5-
points Likert scale was used to determine the level of agreement of consumers toward asking 
questions e.g. product awareness, consumer considerations. The questionnaire was pretested 
for identifying and eliminating potential problems regarding the clarity of question contents, 
wordings, sequence form and layout, and instructions with 20 respondents and the academic 
in relevant fields.  
 410 questionnaires were actually received. The data was screened for normal 
distributions which could be assumed for the Skewness value range of -1 to +1 and the 
Kurtosis value range of -2 to +2 (Tabachnick & Fidell, 2001). 10 sets of questionnaires were 
found to violate this assumption, so they were excluded from the analysis. Therefore, 400 
respondents remained for the data analysis.  
Data Analysis 
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 In part I, psychographic data was analyzed by using descriptive method, percentage 
and frequency. In part II, III and IV, data was analyzed by using descriptive method, 
percentage, frequency, mean, and standard deviations. The Hypothesis test was conducted by 
using a Chi-square test (χ2-test). 
 
Research Findings 
 The process of data screening showed that it was the symmetrical distribution of the 
collected data. Next, the process of analysis would be focused on the factors influencing on 
product awareness of shower toilet’s consumers in Bangkok.  
Results of Psychographic Profile 
 The majority of respondents’ age fell in the young adult age group in between the 
range of 19-29 year olds (63%), followed by middle adult age group in between the range of 
30-50 year olds (31%). The majority of respondents were female (57%). The majority of 
respondents’ monthly income was less than 15,000 Baht (52.3%), followed by the range of 
15,000-35,000 Baht (33%). The majority of respondents’ education was bachelor or 
equivalent degree (71.3%), followed by master degree (14.8%). The majority of respondents’ 
occupation was Student (34.8%), followed by Private Employee (20.3%). The majority of 
respondents’ family size was 3-4 members (43%). Most respondents agreed about the 
statement which related to the innovation products, recommending friends, modern life style, 
and self-image which one reason reflected from using BTS/MRT. The most interests among 
the respondents were travelling, shopping, and listening to music/concert. 
Possible Influencing Factors on Product Awareness of Shower Toilets  
 Advertising was ranked as the most preferable, followed by PR and WOM. Free TV 
was the highest preferred followed by the radio. Within PR, Demonstration was the most 
preferable followed by in-house magazine. Within WOM, Facebook was the most preferable 
(37%) followed by Twitter (21%). The respondents trusted in web board/blog which received 
3.92 scores (Agree), followed by reading forward email which received 3.72 scores (Agree). 
Within consumer’s consideration issues section, the majority of respondents’ consideration 
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issues were the Safety of product (27%), followed by Hygienic (18%), and Warranty (17%). 
When the respondents were asked to rank the consideration issues the results were shown as 
the first consideration was the Safety of the product and followed by the warranty. 
Results of Product Awareness of Shower Toilets  
 Respondents have an awareness of the shower toilet product at the high level of 
92.5%. The majority of respondents had no experienced with the shower toilet before 
(72.5%), on the meanwhile the percentage of the respondent who had an experienced with 
the shower toilet product was only 27.3%. Considering at the functional benefits of the 
product, the majority of respondents knew about the Lady’s Bidet function (14.8%), followed 
by Temperature Controlled Seat function (12.9%), and Automatic Flushing function (11.6%). 
Considering at the brand’s recognition of respondents, the majority of brand’s recognition 
was Cotto (26%), followed by Karat (23%), and Toto (17%). When the respondents were 
asked to rank the trustworthy for each brand, the first rank was Cotto, the second rank was 
Karat, and the third rank was Toto. Considering to the dealer’s choices issue, the majority of 
respondents’ dealer’s choices preferred Exhibition (25.4%), followed by Department store 
(23.4%), and Showroom (19.8%). 
 
Results of Hypothesis Testing 
H1:  The psychographic profile of the target audiences is likely to have influences on 
product awareness of shower toilet’s consumers. 
 The study found that there was a partial relationship between the psychographic 
profile of the target audiences and product awareness of shower toilet’s consumers. Age and 
education had an influencing on product perception. The young adult age group (19 – 29 
years) and held at least bachelor degree or equivalent had an awareness of shower toilet. The 
characteristics of people who have a modern lifestyle, concern with social status, join with 
social network, interest in health care, and always recommend new innovation things to 
friends, tend to have a perception and experienced of shower toilet. The people who likely 
using the in-trend stuff had noticed about the functions of shower toilet as well as the people 

DP
U



1159 

 

who interest in business and health care. Look in to the brand’s recognition and Brand’s 
trustworthy, the innovators who prefer hi technology device and concern the social status 
tend to recognized American Standard. INAX and American Standard were noticed as a 
trustworthy brand when considered at the interest issues. Look into the dealer’s choices 
aspect, department store was the most mentioned as the preferable choices for the targeted 
audiences and website was mentioned as a second preferable choice for targeted audiences. 
H2:  The use of IMC tools (advertising, public relations (PR), and word of mouth is likely 
to have influences on product awareness of shower toilet’s consumers. 
There are three sub-hypotheses (H2a, H2b and H2c) for H2. The testing results are as 
follows:    
H2a:  The use of advertising is likely to have influences on product awareness of shower 
toilet’s consumers. 
 The study found a partial relationship between the use of advertising and product 
awareness of consumers. The results showed that broad casting media (TV, Cable TV, and 
radio) and Billboard had an influencing effectively on creating product awareness among the 
targeted audiences, while Cable TV, brochure, and Internet led to create the products 
experienced. Cable TV is more powerful than free TV in term of creating awareness about 
the functional benefits of shower toilet. Internet is the most powerful tools in the purposed of 
explaining all functional benefits of shower toilet. In term of brand’s recognition, American 
Standard was the leader in the group of shower toilet brand by the results of advertising 
activities. In term of brand’s trustworthy, Eco Showerlet was succeeded in term of creating 
the brand trustworthy by using internet and leaflet media, while American Standard and 
Kohler were succeeded by using radio and billboard.  In term of dealer’s choices, Most 
of advertising media except catalogue and leaflet could lead to the website visiting of the 
targeted audiences. 
H2b:  The use of public relations (PR) is likely to have influences on product awareness of 
shower toilet’s consumers. 
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 The study found that a partial relationship between public relations and product 
awareness of consumers. In term of product’s perception, Demonstration, in-house magazine, 
exhibition, and product placement had an influencing on creating product awareness of 
shower toilet. In term of product’s experienced, Publicity had an influencing on creating 
products experienced. In-house magazine could create more awareness about functional 
benefits of the shower toilet better than the others PR’s tool. American Standard and Cotto 
were the leader of brand’s recognition in shower toilet product segment. Only Product 
placement and publicity could lead to create the brands trustworthy among the consumers. In 
term of dealer’s choices, Website and authorized dealer were the preferable choices that 
effective from using public relation methods. 
H2c:  The use of word of mouth (WOM) is likely to have influences on product awareness 
of shower toilet’s consumers. 
 The study found that there was a partial relationship between word of mouth (WOM) 
and product awareness of consumers. In term of product’s perception, Twitter and MSN had 
an influencing on creating product awareness of shower toilet. Android phone had an 
empowered to create product awareness of shower toilet. Electronic word of mouth (blog, 
forward mail, and social network) had an influence on product awareness as well as the 
effective advises within family and experts. In term of product’s experienced, social network 
(Facebook, Twitter, MSN, and Google Talk) tend to have an influencing on creating 
product’s experienced among the target group. Electronic word of mouth (blog, forward 
mail, and social network) tend to have an influencing on creating product’s experienced 
among the target group as same as the advisory within family’s members. In term of 
functional benefits, the iPhone platform and electronic word of mouth had more possibilities 
to create the awareness about the functional benefits of shower toilet in many angles of 
feature. In term of brand’s recognition, MSN was more powerful in the social network 
applications in term of creating brand’s recognition. American Standard is the leader brand in 
term of using word of mouth to create the brand’s recognition. In term of brand’s 
trustworthy, Twitter had more efficient than the others social network applications in term of 
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creating the brands trustworthy. Tablet had stimulated the influencing on brands trustworthy. 
Eco Showerlet was quite success in term of using word of mouth to create the brands 
trustworthy. In term of dealer’s choices, Department store was significantly derived from 
social network applications. 
H3:  The consumer’s consideration is likely to have influences on product awareness of 
shower toilet’s consumers. 
 The study found a partial relationship between consumer’s consideration and 
product awareness of consumers. In term of product’s perception, targeted audiences who 
concerned with Eco-friendly tend to have an awareness of shower toilet. In term of product’s 
experienced, targeted audiences who concerned with safety and eco-friendly had more 
chances for product‘s experience. In term of functional benefits, targeted audiences who 
cared for eco-friendly and hygienic tend to aware for the varieties of functional benefits of 
shower toilet. In term of brand’s recognition, Eco Showerlet was the brand leader in term of 
brand’s recognition when focused on consumer’s considerations. In term of brand’s 
trustworthy, Toto was the brand leader in term of brand’s trustworthy when focused on 
consumer’s considerations. In term of dealer’s choices, Authorized dealer was the most 
preferable choice when concerning with the consumer’s consideration. 
 
Conclusion and Recommendations 
 This research aims to investigate consumer awareness of shower toilets in Bangkok 
and its influencing factors which are psychographic profile of consumer, IMC tools, and 
consumer’s considerations (e.g. safety, hygienic and ecological concerns). The unit of 
analysis was limited to respondents who live in condominium nearby BTS/MRT stations, 
and/or the persons who travel by the use of BTS/MRT transportation in Bangkok. Data was 
collected from 400 respondents using a questionnaire and analyzed by descriptive statistics 
and Chi-Square test.   
 It was found that psychographic profiles had influences on product awareness of 
shower toilets consumers. Age, education, attitudes and lifestyle had a direct influence on 
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product perception. Young adult in the age group of 19-29 years who hold bachelor or 
equivalent degrees is the largest group who has awareness on shower toilets product. These 
group of people have the distinguish characteristics. They always recommend the new things 
or new products to their friends, always helping the others especially finding information. 
These groups of people seemed to be the guru in the sight of the others because they always 
keep updated with the trend especially in term of the innovative issue, which is reflected to 
the shower toilet product. The resulted of the researcher is related to the resulted of 
Jongjariyatham (2000) which the respondents have the similarly demographic contractures 
such age and education, and also the attitudes and lifestyle such as likely giving the 
recommendations to friends. The interests of fashion, music, concert, photograph, sports, 
shopping, and reading also had an influencing on creating the product awareness in term of 
product’s perception. Age , monthly income, education, occupation, attitudes, and interests 
also had influencing on to the product awareness in the other aspects such product’s 
experienced, functional benefits, brand’s recognition, brand’s trustworthy, and dealer’s 
choices. 
 In term of the use of advertising, the researcher found that the most respondents 
prefer to use the advertising than the others channels. Free TV has the highest influence on 
product awareness, and second priority followed by the radio. This resulted also related to the 
studied from Jongjariyatham (2000) which found that television is the most frequently 
channels for the respondents in receiving the information, followed by newspaper, and radio 
respectively. Internet had an influencing on the majorities of functional benefits such auto 
cleansing, lady bidet, self-cleaned nozzle, temperature controlled seat, deodorizer, auto 
open/close lid, auto flushing, and heated water. In term of the use of public relations, the 
resulted shows that demonstration, in-house magazine, exhibition, and product placement 
had an influence on the awareness of shower toilet. In-house magazine was the more 
powerful tool to create the awareness of shower toilet in term of the functional benefits. In 
term of the use of WOM, social network application (Twitter and MSN), family advice, 
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expert’s advice through selective channels such as web board/blog, forward email, and social 
networks had an influence on the product awareness of consumers. 
 In regards to the consumer’s considerations, the resulted shows that the ecological-
friendly and warranty concerns had an impact on the product awareness of shower toilets 
consumers. 
Managerial Implication 
 Based on findings from this research, it was revealed that Bangkok consumers have 
a certain level of awareness on shower toilets but lack of product usage experience. Then 
sellers may implement several engagement strategies to increase consumer experience with 
the shower toilets. For example, company may provide the sample demonstration set of 
shower toilets at all showrooms or branches. Company may also offer the deal to the public 
places (middle to upper class) to install the shower toilet for public usage (e.g. five star 
hotels). Moreover company may offer a special deal to the condominium sales office to 
install the shower toilet in the demo room (especially focusing on new condominium located 
nearby BTS/MRT). 
Recommendations for Future Study 
 This research had focused mainly on the awareness of shower toilets consumers who 
live in condominiums located nearby BTS/MRT stations and those who use the service of 
BTS/MRT. A future study may replicate this research approach with consumers who live in 
new accommodation types such as single home, detached home or townhouse, etc. In 
addition, expanding a scope of this study to broader sectors such as hotels and convention 
halls may be another possible avenue for further research.  
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