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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนค าศัพท์โดยใช้เกม และ (2) ศึกษาความคงทน
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 18 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ค าศัพทภ์าษาอังกฤษหลังเรียนกับผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ โดยใช้ t-test 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) การใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าผลการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) การใช้
เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 
2 สัปดาห์   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) compare the effects of using games 
on English vocabulary learning of prathom suksa V students before and after learning 
vocabulary by using English games and (2) study English vocabulary retention of 
prathom suksa V students.  The research sample consisted of 18 Prathom Suksa V 
students of Ban Thung Makhampom School in Tak Province during the first semester 
of the 2014 academic year, obtained by purposive sampling. The instruments used in 
this study were lesson plans by using games on English vocabulary Learning and an 
achievement test. The data were analyzed by using mean, standard deviation. To 
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compare English vocabulary posttest and English vocabulary retention after two weeks, 
using t-test.  
 Research findings were as follows (1) the effects of using games on English 
vocabulary learning achieved a higher score in the posttest than in the pretest 
significantly at the .01 level. (2) the results of using games on English vocabulary 
learning revealed that students achieved retention after two weeks. 
 
ค าส าคัญ 
 เกมค าศัพท ์การสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความคงทนในการเรียนรู้ 
 
Keywords 
 Vocabulary Games, Spelling English Vocabulary, Learning Retention 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ (สุขุมาภรณ์  พุ่มจ าปา, 
2554) สภาพสังคมไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
คนไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากสิ่งอุปโภค บริโภค ฉลากสินค้า สื่อโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ 
ตลอดทั้งต าราทางวิชาการมากมาย โอกาสที่เราจะพบเห็นภาษาอังกฤษจึงมีมากข้ึน   อาจกล่าวได้ว่าผู้
ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบมากกว่าผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย  หนทางในการ
ประกอบอาชีพของผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษจะเปิดกว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัด (ยุพิน จันทร์ศรี, 2546) คนไทย
ในปัจจุบันจึงนิยมเรียนภาษาอังกฤษและถือว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญ   เพ่ือน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเป็นจ านวนมาก โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ จึงได้มีการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว   
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นการ
สร้างและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ในตัวผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ความรู้เรื่องค าศัพท์
จึงเป็นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน และการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ดีนั้น นักเรียน
ที่รู้ค าศัพท์มาก จ าได้แม่น สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ย่อมเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น (พิสมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย, 2548) 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(บุษรีย์ ฤกษ์เมือง, 2552) พบว่าการสอนค าศัพท์มีความจ าเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษา เพราะ
ค าศัพท์เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งนี้เป็นเพราะค าศัพท์เป็นหน่วย
หนึ่ง ในโครงสร้างของภาษาที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนภาษาที่ผู้เรียนจะน ามาสร้างเป็นวลี  หรือ
ประโยคในการพูดหรือเขียน และการฟังหรืออ่านนั้น ค าศัพท์จะเป็นส่วนประกอบของข้อความที่
สื่อสารในปัจจุบันพบว่าปัญหาพ้ืนฐานของการเรียนทักษะทั้งสี่ คือปัญหาค าศัพท์ เนื่องจากความรู้ด้าน
ค าศัพท์ไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้นักเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและ
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จ าเป็นที่นักเรียนจะต้องมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับค าศัพท์ จึงจะสามารถเรียนภาษาได้ดี จึงเป็นที่ยอมรับว่า 
“ค าศัพท”์  เป็นหัวใจส าคัญในการศึกษาภาษาอย่างหนึ่ง  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ถือว่าการสะกดค าศัพท์ เป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนภาษาอังกฤษ และการสอนโดยใช้เกมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีชีวิตชีวา นักเรียนมี
ความสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น กุศยา แสงเดช (2548) ได้
กล่าวว่าพัฒนาการของนักเรียนและธรรมชาติของการเรียนรู้ คือ การใช้เกมและบัตรค าศัพท์ฝึกภาษา 
เพราะเกมและบัตรค าศัพท์มีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจภาษามากขึ้น ครูสามารถ
เลือกสรรดัดแปลงให้เหมาะกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน การใช้ เกมและบัตรค าศัพท์  นับเป็นสื่อ
การสอนที่ครูสามารถน ามาช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้เรียนสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้ไว้ 
นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสามารถระลึกขึ้นมาได้เมื่อถึงคราวที่ต้องน าไปใช้ในเหตุการณ์หรือการเรียน 
อีกท้ังเกมและบัตรค าศัพท์เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ความส าคัญของการใช้เกมในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น ช่วยท าให้บรรยากาศในการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาสร้างความเป็นกันเองระหว่างครูและนักเรียนได้มากขึ้น  เกมเป็น
กิจกรรมทีช่่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจ าค าศัพท์ได้
ดียิ่งขึ้น (ส าเนา ศรีประมงค์, 2547) เกมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานในเนื้อหาบทเรียนและยังสร้างความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย 
 เกมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการสร้างความสนุกสนาน เพ่ือผ่อนคลายอารมณ์นักเรียนได้เป็น
อย่างดี และเกมยังเป็นกิจกรรมพิเศษที่ส าคัญซึ่งจะน าเข้ามาสอนในชั่วโมงเรียน หรือนอกชั่วโมงเรียน
ได้ดี (กุศยา แสงเดช, 2545) เกมเป็นเรื่องสนุกและเด็ก ๆ ชอบเล่น การเล่นเกมเป็นส่วนส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตและการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติของเด็ก เกมช่วยให้เด็ก ๆ ได้ทดลอง ค้นพบ และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เกมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ และช่วยสร้างแรงจูงใจ
รวมทั้งกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้ใช้ภาษาที่เป็นเป้าหมาย เกมภาษาท าให้เด็กเกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ได้
เป็นอย่างดี (เตือนใจ เฉลิมกิจ, 2545)  
 จากการสังเกตชั้นเรียนที่ผู้สอนท าการสอนเอง พบว่า ความสามารถในการสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า รู้ค าศัพท์น้อย สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษและเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามหลักพจนานุกรม ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมในการเรียนรู้การสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีความ
สนุกสนานให้ความบันเทิง นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนา
ความสามารถในการสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการสะกดค าศัพท์
สูงขึ้น  
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 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยใช้เกมเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 
จังหวัดตาก ที่ยังสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษและเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามหลัก
พจนานุกรม ให้เหมาะสมกับนักเรียน เพราะนอกจากจะได้ฝึกฝนหลายรูปแบบแล้ว  เกมที่น ามาใช้
น่าจะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินมีชีวิตชีวา ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ดีขึ้น อันจะเป็นส่วนพัฒนาทักษะในด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการสอน
แบบใช้เกม ก่อนเรียน หลังเรียน แตกต่างกันหรือไม่ และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนเรียนและหลังเรียนค าศัพท์โดยใช้เกม 
 2. เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนแม่จะเรา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จ านวน 2 โรงเรียน จ านวน
นักเรียนทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งนักเรียนมีบริบทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกล้เคียงกัน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่จะเรา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 1 โรงเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 18 คน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาท าการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งหมด 16 คาบ ซึ่งไม่รวมคาบทดสอบ
ก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียนและทดสอบวัดความคงทนหลังเรียนรู้ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เกมในการสอนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีจ านวน 8 เกม ดังต่อไปนี้ 

1) Spelling Game เกมแข่งขันสะกดค าท่ีครูก าหนดให้ 
2) Deaf and Dumb Spelling เกมคนหูหนวกและคนใบ้สะกดค า 
3) Build a New Word Game เกมสร้างค าศัพท์จากตัวอักษรที่ก าหนดให้ 
4) Bingo Game เกมบิงโก 
5) Spelling Bee Game เกมแข่งสะกดค า 
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6) Word Group Activity เกมห่วงยาง 
7) Fast Thinking Game เกมคิดเร็ว 
8) Command Game เกมค าสั่ง 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 16 แผน (16 ชั่วโมง) 
มีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ เนื้อหาค าศัพท์ที่จะใช้สอน ข้อเสนอแนะจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเทคนิควิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ศึกษาและสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้เกมในการสอนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  จ านวน 16 แผน 
(16 ชั่วโมง)  

3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือรับความเห็นชอบและให้ค าชี้แนะ  

4) แก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

5) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน 
ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และถ้าแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไปจึงจะถือว่าใช้ได้ ในงานวิจัยนี้  มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67- 1.00 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 
โดยภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  

6) น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าไป
ทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  

 3. แบบทดสอบวัดผลจากการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 
ฉบับ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกและแบบเติมค าเพ่ือวัดความจ า ซึ่งใช้
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน และทดสอบวัดความคงทนหลังเรียนรู้ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือต่าง ๆ 
2) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ได้คัดเลือกตามจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วสร้าง

แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก และแบบเติมค า จ านวน 30 ข้อ โดยการวัดผล
จากการเรียนรู้ค าศัพท์ ในด้านการสะกดค าและความหมายของค าศัพท์ 

3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือรับ
ความเห็นชอบและให้ค าชี้แนะ  

4) แก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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5) น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ  3 ท่าน ตรวจแก้ไข
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ  

6) น าแบบทดสอบที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษได้เสนอแนะไว้ มาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม 

7) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่จะเรา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 จ านวน 20 คน  

8) น าคะแนนที่ได้มาหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก โดยเรียงล าดับคะแนนสูง
ลงมาหาต่ าด้วยเทคนิค 50 % แล้วจัดแยกกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มสูง 10 คน กลุ่มต่ า 10 คน 
จากนั้นวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ผลการวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่าย มีค่าเท่ากับ 0.57 และผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าเท่ากับ 0.36 

9) น าแบบทดสอบที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีค านวณแบบคูเดอร์ริชาร์ดสัน 
(Kuder Richardson) สูตร KR-20 แล้วคัดเลือกใช้ข้อที่มีความยาก ง่าย จ านวน 30 ข้อ 
ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตร KR-20 มีค่าเท่ากับ 0.829 

10)  น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จ านวน 18 คน            

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. จัดปฐมนิเทศท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงค์ในการเรียนและวิธี 

การประเมินผลการเรียน  
2. น าแผนการสอนที่ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ แล้วไปด าเนินการสอนกับนักเรียนกลุ่ม 

ตัวอย่างเป็นเวลา 16 คาบ (คาบเรียนละ 60 นาท)ี โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง 
3. น าแบบทดสอบวัดผลจากการเรียนรู้ค าศัพท์ ไปทดสอบก่อนเรียนและสอบหลังการเรียน

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
4. น าแบบทดสอบไปทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์หลังการเรียนรู้ไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม สลับตัวเลือกตอบ 
5. น าผลการทดลองจาก ข้อ 3) และ ข้อ 4) ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความยากง่าย หาค่าอ านาจจ าแนก และหา 

ค่าความเชื่อม่ัน  
3. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนกับความคงทนในการเรียนรู้ 

ค าศัพทภ์าษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ โดยใช้ t-test แบบ Dependent 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดตาก สามารถสรุปดังนี้        
 1. การใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. การใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ จากการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่
ระดับ .05 ผลการทดสอบสอบค่า t-test มีค่าเท่ากับ .33 แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นช่วยท าให้นักเรียน เรียนรู้ค าศัพท์ได้ดี มีความ
เข้าใจและจดจ าค าศัพท์ได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม
ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น ท าให้นักเรียน เรียนรู้อย่างสนุกสนาน กระตือรือร้นต่อการท า
กิจกรรม ไมเ่บื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเนื้อหาบทเรียนและน ามาจัดกิจกรรมที่
มีลักษณะที่นักเรียนต้องเคลื่อนไหวและออกก าลังกายไปด้วย จากการสังเกตและจดบันทึกของผู้วิจัย
ขณะท าการสอน พบว่า นักเรียนมีความตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะเรียนอยู่ตลอดเวลา ในขณะท า
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ กล้าแสดงออก มีความม่ันใจในตนเอง ถึงแม้ว่า
บางครั้งนักเรียนจะตอบผิดบ้างก็ตาม แต่นักเรียนก็มีความพอใจในการเล่นเกม ได้ฝึกทักษะต่างๆ ทั้ง
ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยมีโอกาสน าภาษาที่เรียนมาใช้ในกิจกรรม ตรงกับค ากล่าวของ ยุพิน 
จันทร์ศรี (2546) ได้สรุปถึงความส าคัญและประโยชน์ของเกมที่น ามาใช้สอนว่า เกมเป็น เครื่องมือที่
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ภาษาได้ดี และส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน  เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกการสังเกต การตัดสินใจ ทักษะ
ทางการเคลื่อนไหว เพ่ือสร้างพ้ืนฐานทักษะทางด้านกีฬาในอนาคต เกมยังมีความส าคัญต่อ สุขภาพ
ทางจิต เพราะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางสมองได้เป็นอย่างดี และท าให้ผู้เล่นได้รู้จักการเข้า
สังคม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเกมช่วยท าให้ บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีชีวิตชีวาสร้างความเป็นกันเองระหว่างครูและนักเรียนได้มากขึ้น เกมค าศัพท์เหล่านี้เป็น
กิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดี
ยิ่งขึ้น  (ส าเนา ศรีประมงค์, 2547)    
 ลักษณะเด่นของเกมค าศัพท์ทั้ง 8 เกม ที่น ามาใช้ในการวิจัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นเกมเกี่ยวกับ
การแข่งขันสะกดค า สร้างค าศัพท์จากตัวอักษรที่ก าหนดให้ มีทั้งประเภทเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม 
ส่วนใหญ่จะเน้นเกมที่มีการแข่งขันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันในการท ากิจกรรม ผู้สอน
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ควรเข้าใจถึงความต้องการพ้ืนฐานของนักเรียน ควรจัดสภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีอิสระและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  จัดกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงความรู้ ใหม่กับความรู้ เดิมที่มีอยู่ ในตัวผู้ เรียนด้วย
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2558) จากการสังเกตของผู้วิจัยในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม พบว่า 
นักเรียนเก่งได้ช่วยเหลือเพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มที่เรียนอยู่ในระดับปานกลางและอ่อนกว่า ท าให้
นักเรียนมั่นใจในการท ากิจกรรม นักเรียนรู้สึกตื่นตัวและให้ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น จากห้องเรียนที่เคยเงียบเหงากลับกลายเป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความครึกครื้น สนุกสนาน มี
ชีวิตชีวา การน าเกมค าศัพท์เข้ามาประกอบการเรียนการสอนจึงเป็นสื่อการสอนที่กระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้แม่นย าและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรีย์ ฤกษ์เมือง (2552) ได้ศึกษาค้นคว้าการใช้เกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษประกอบการสอนพบว่าการใช้เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการสอนนั้นช่วยท าให้
นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดี มีความเข้าใจ และจดจ าค าศัพท์ได้แม่นย ามากยิ่งขึ้นและผลการทดสอบ
หลังการเรียนโดยใช้เกมค าศัพท์ประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
สูงกว่าเกณฑ ์ซ่ึงนักเรียนมีความชอบในกิจกรรมเกมค าศัพท์ที่ใช้ประกอบการสอน อยู่ในระดับชอบมาก 
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมในการ
สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน กล้าแสดงออกและมีความ
มั่นใจในตนเอง มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรม ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ 
ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนไม่ให้ตึงเครียด สร้างความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียนได้มากขึ้น 
เกมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและยังท าให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจและจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น   
 2. จากการใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังเรียนกับความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่
แตกต่างกัน แสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธนิตา วัชรพิชิตชัย (2555) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรค าศัพท์  พบว่า
นักเรียนที่ เรียนด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรค าศัพท์มีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน การที่นักเรียนจะจดจ าสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ระยะเวลาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการวัดความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียน กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์  (2541) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ าคือ 
ระยะเวลา หากทิ้งระยะหลังจากการเรียนรู้ไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะท าให้จ าในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปได้
น้อยหรือบางครั้งอาจลืมไปเลยก็ได้ การลืมอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ไปขัดขวางต่อการจ า
ในสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว ชัยพร วิชชาวุธ (2540)  ได้กล่าวว่า ความจ าระยะสั้น (Short-term Memory) 
ถ้าไม่ได้รับการทบทวนหรือรื้อฟ้ืนก็จะท าให้เกิดการลืมได้ ยิ่งนานวัน เปอร์เซ็นต์ของความจ าที่ออกมา
จะยิง่น้อยลง แต่ถ้าได้รับการทบทวนอยู่อย่างสม่ าเสมอ ก็จะฝังตัวกลายเป็นความจ าระยะยาว (Long–
term-Memory) ถึงอย่างไรก็ตามการที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
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ค าศัพท์ นอกจากนี้การจัดบทเรียนให้มีความหมายต่อผู้เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ง่ายต่อการจดจ า
ค าศัพท์ ผู้วิจัยเลือกค าศัพท์ที่อยู่ในหมวดเดียวกันมาจัดกิจกรรมเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าค าศัพท์ของ
นักเรียนและการจัดสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีความจ าระยะยาว 
ได้แก ่การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเรียนนั้นมากขึ้น ในการท า
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้ โดยน าเกมค าศัพท์เข้ามาประกอบการสอน เพ่ือให้
นักเรียนนึกถึงสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว จากการสังเกตและจดบันทึกของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนจะระลึกถึง
ค าศัพท์ต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ท าไปแล้วในกิจกรรมการเล่นเกม  
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถึงแม้ว่าจะ
ทิ้งระยะเวลาไป 2 สัปดาห์ แล้วก็ตาม การเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนก็ยังฝังอยู่ในความทรงจ าจึงพอ
สรุปได้ว่า ผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วยท าให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์และสามารถระลึกถึง
ค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกม 
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและช่วย
สร้างความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการด้านการเรียนการสอน 
 1. ครูควรแบ่งกลุ่มในการเล่นเกมให้หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้เปลี่ยนกลุ่มในการท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนและท าให้นักเรียนมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น 
 2. ครูควรคัดเลือกเกมที่มีประโยชน์และน ามาแทรกในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยท าแบบฝึกหัดทบทวนให้กับนักเรียนหลังเรียนเพ่ือช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
 3. ครูควรให้โอกาสนักเรียนเลือกเกมที่ครูได้เตรียมไว้หลากหลายมาประกอบการสอนบ้าง 
จะท าให้นักเรียนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการสอนโดยใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน 
 2. ควรท าการศึกษาทดลองการสอนโดยใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษกับนักเรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง สมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการก่อนเรียน  และหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จ านวน 36 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริม
ทักษะเรื่อง สมมติฐานการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย และ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถติิอ้างอิงที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test Dependent)   

ผลการวิจัยพบว่า   
1. แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

ทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.06/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐาน

และการทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
          The objectives of this research were of two-fold  1) to develop supplementary 
skill practice of business research methodology course entitled hypothesis and 
hypothesis testing for students of Faculty of Management Science, Thepsatri Rajabhat 
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University in order to meet the standard criterion of 80/80 and 2 )  to compare the 
learning achievement of students before and after using developed supplementary 
skill practice. The samples chosen by purposive sampling were 36 students of Faculty 
of Management Science, Thepsatri Rajabhat University.  The research instruments 
comprised 1)  the developed hypothesis and hypothesis testing lesson with exercises 
and 2)  the learning achievement test. The quantitative data were systematically 
analyzed by descriptive statistics Percentage, Mean and Standard Deviation and 
inferential statistics t-test Dependent.  
 The research findings were as follow:  
 1)  The efficiency of the developed supplementary skill practice of business 
research methodology course entitled hypothesis and hypothesis testing yielded the 
value at 81.06/83.75 which was higher than the standard criterion of 80/80. 
  2)  There was a statistically significant difference between the students’ 
learning achievement before and after using supplementary skill practice at the  p = .05 level.  
 
ค าส าคัญ 
           แบบฝึกเสริมทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมมติฐานการวิจัย 
 
Keywords 
 Supplementary Skill Practice, Learning Achievement, Research Hypothesis 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่า จ าเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดระบบ การออกแบบวิธีการผลิตสื่อการเรียน
การสอน และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และในหมวด 9 มาตรา 64 ระบุว่ารัฐต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน เอกสาร ต ารา หนังสือวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ
มาเป็นเวลานับสิบปี พบว่า นักศึกษามีความสับสนในหลายหัวข้อในรายวิชานี้ โดยเฉพาะเนื้อหาสาระ
หัวข้อ สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน นักศึกษาส่วนใหญ่จะสับสนไม่สามารถบอกความแตกต่าง
ระหว่างสมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ และไม่เข้าใจเรื่องการทดสอบสมมติฐานซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ทางสถิติ แม้ว่านักศึกษาจะผ่านการเรียนรายวิชา สถิติธุรกิจมาแล้วก็ตาม ท าให้การเรียน
การสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นี้ ผู้วิจัยได้รับผิดชอบสอน
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ และได้ท าการส ารวจปัญหาอย่างเป็นระบบของนักศึกษา พบว่า 
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นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานในระดับน้อย มี
ความรู้สึกว่ารายวิชานี้ยากกว่าวิชาอ่ืน ๆ และมีความวิตกกังวลในการเรียน 
 แบบฝึกเสริมทักษะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างหนึ่งอันประกอบด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย น่าสนใจที่จะน ามาใช้ เพ่ือให้ได้ฝึกฝนปฏิบัติเพ่ิมเติมขึ้นเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดความคล่องแคล่ว และความช านาญตลอดจนเกิดความแม่นย าซึ่งเป็นไปโดย
อัตโนมัติด้วยการทบทวนเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนไปแล้วอย่างมีทิศทาง แบบฝึกเสริมทักษะจึงเป็น
สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นต่อการเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะครูจะต้องฝึกทักษะให้กับนักศึกษา 
หลังจากท่ีเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนมาแล้ว แบบฝึกเสริมทักษะจะสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาสาระของบทเรียนนั้น  ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญเรือน ภูมิวัฒนะ (2551) ที่พบว่า การใช้ชุดแบบฝึก
เสริมทักษะงานบัญชีเบื้องต้นแบบครบวงจร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชางานธุรกิจ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุด
แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของปสุตา เทือกเถาว์ (2552) ที่พบว่า การใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง 
การเงินและการบัญชีกับการออมทรัพย์และการลงทุน รายวิชา 440106 งานธุรกิจ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกว่าก่อนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติมในระดับมาก 

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัยดังกล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเป็นผู้หนึ่งที่รับผิดชอบสอนรายวิชา ระเบียบวิธี
วิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จึงสนใจที่จะท า การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึก
เสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ส าหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของคณะวิทยาการจัดการ และจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

            1. แบบเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย   
ทางธุรกิจ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม ่

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมมติฐาน
และการทดสอบสมมติฐาน รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
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   2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ 
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี ที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขา (ภาคปกติ) ที่ลงทะเบียนรายวิชา ระเบียบ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 3 หมู่เรียน จ านวน 130 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
1 หมู่เรียน จ านวน 36 คน ซึ่งเป็นหมู่เรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 รูปแบบการทดลอง 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง ได้ด าเนินการทดลองตามแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง
ดังตารางที ่1 

             
ตารางที่ 1  รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One 

Group Pretest – Posttest Design) 
 
 
         
    
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง  
       X     แทน     การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
                      T1    แทน     การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
                      T2      แทน     การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  
ที่มา: ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม (2553) 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุรกิจ จ านวน 1 เล่ม ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 
  

สอบก่อน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 

T1 X T2 
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ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 1. การสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกเสริมทักษะ 
                ในการสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง สมมติฐานและการทดสอบ
สมมตฐิาน รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ มีขั้นตอนดังนี้ 
      1.1 วิเคราะห์ปัญหาจากการเรียนการสอน ซึ่งได้มาจากการสังเกตถึงสาเหตุปัญหาที่เกิด
ในขณะที่ท าการสอน การบันทึกปัญหาระหว่างการสอน และการวิเคราะห์ผลการเรียน 
   1.2  ศึกษาเนื้อหาเรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  จากค าอธิบายรายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือศึกษาขอบเขตของเนื้อหา โดยจะต้องศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่อวางแผนจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะ  
     1.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ ให้มีคุณภาพ 
     1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ตามค าอธิบายรายวิชา 
     1.5 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 1 เล่ม 
ให้ครอบคลุมเนื้อหา และองค์ประกอบของแบบฝึกเสริมทักษะ   
     1.6 น าแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินเพ่ือขอ
ค าแนะน าในส่วนที่บกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
                1.7 น าผลการประเมินความสอดคล้องคุณภาพของแบบฝึกเสริมทักษะซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑ์ที่น่าพอใจในแต่ละรายการคือ 3.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง สรุปผลการผลการประเมินความ
สอดคล้องคุณภาพของแบบฝึกเสริมทักษะได้ค่าประเมินคุณภาพเท่ากับ 4.50 
   1.8 ทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ มีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 
          ครั้งที่ 1 การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งเป็นนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่
เรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโดยเลือกนักศึกษาเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน และ
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวน 3 คนเพ่ือศึกษาลักษณะการเรียนรู้ ดูความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน ได้ค่า E1/E2 
เท่ากับ 74.37/72.36 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะยังมีส่วนบกพร่องอยู่บ้างบางส่วน ผู้วิจัยจึงน าแบบฝึก
เสริมทักษะมาปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อยต่อไป   
                     ครั้งที่ 2 การทดสอบกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียน
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ โดยเลือกนักศึกษา เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และไม่ซ้ ากับการทดลองครั้งที่ 1 รวมจ านวน 9 คน เพ่ือศึกษา
ลักษณะการเรียนรู้ ดูความเป็นไปได้ความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะได้ค่า E1/E2 เท่ากับ  
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78.34/78.46 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะยังมีส่วนบกพร่องอยู่บ้างบางส่วน ผู้วิจัยจึงน าแบบฝึกเสริม
ทักษะมาปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองใช้กับภาคสนามต่อไป   
                ครั้งที่ 3 การทดสอบภาคสนาม ซึ่งเป็นนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่
เรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือ
ศึกษาลักษณะการเรียนรู้ ดูความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของชุดแบบฝึกเสริมทักษะได้ค่า E1/E2 
เทา่กับ 81.06/83.75 แสดงว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ 80/80 สามารถน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 2. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                 ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนดังนี้    
      2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียน จากเอกสาร
ต าราที่เก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
      2.2 วิเคราะห์เนื้อหาสาระของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
                 2.3 ก าหนดเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดให้
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะเขียนเป็นแบบทดสอบ 
                 2.4 สร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
      2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และประเมิน เพ่ือขอค าแนะน าในส่วนที่บกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
    2.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แก้ไขแล้วไปทดสอบใช้ (Try Out) 
กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความยากง่ายของแบบ ทดสอบ โดยท า
การตรวจแบบทดสอบทั้งฉบับ ข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ผิดให้ 0 คะแนน  แล้ววิเคราะห์เพ่ือหาค่า
ความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบแต่ละข้อโดยใช้เทคนิค 25 % โดยแบ่ง
คะแนนกลุ่มสูง 25 % และคะแนนกลุ่มต่ า 25 % ของผู้ที่เข้าสอบทั้งหมด (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554) 
           ในการค านวณหาค่าระดับความยากของแบบทดสอบแต่ละข้อ กระท าโดยน า
จ านวนคนที่ตอบถูกในข้อนั้นทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ารวมกันหารด้วยจ านวนคนทั้งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
ส่วนการค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก กระท าโดยน าเอาจ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกไปลบจ านวนคน
ในกลุ่มสูงที่ตอบถูก หารด้วยจ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว ซึ่ง
จ านวนคนในแต่ละกลุ่มมี 25 % เท่ากัน แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - 
.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย 
(P) อยู่ระหว่าง .35 - .80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .20 - .70  
  2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยการใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson’s Method) ได้ค่าความเชื่อม่ัน (rtt) เท่ากับ 0.832 ซึ่งถือได้ว่าแบบทดสอบฉบับนี้ใช้ได้ 
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  2.8 จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ที่สามารถน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลองสอนต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  
 1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน 
ไปทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน  
 2. เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน 
แล้วน าแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างเดิมเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่ทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระกัน (t-test Dependent) 
  
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  80/80                 
ผลปรากฏ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  สมมติฐานและการทดสอบ 

สมมติฐาน ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 

แบบฝึกเสริมทักษะ เร่ือง 
สมมติฐานและการทดสอบ

สมมติฐาน 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 
(ร้อยละ) 

E1 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
(ร้อยละ) 

E2 

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

 81.06 83.75 81.06/83.75 
 
 จากตารางที่ 2  พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.06 / 83.75 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะมปีระสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80  
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 ตอนที่  2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน ผลปรากฏดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา          

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  
 

  การทดสอบ คะแนนเต็ม N   S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 20 36 11.53 1.68 

21.05* .000 
หลังเรียน 20 36 16.75 1.29 

 

*p.≤.05 (t (.05, df =35 = 1.686) 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 
สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นแล้วน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี ้
            1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กระบวนการท างานร้อยละ 81.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือร้อยละ 80 และนักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือร้อยละ 80  
 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบฝึกเสริม
ทักษะที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และได้เรียงล าดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดย
ผู้วิจัยน าแบบฝึกเสริมทักษะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงเนื้อหาสาระตามค าแนะน าจนได้แบบฝึก
เสริมทักษะที่มีคุณภาพ มีการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และทดสอบความรู้หลังเรียน ท าให้นักศึกษาไม่
เกิดความเบื่อหน่าย นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองจากตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนที่ไม่สลับซับซ้อน  
แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ของผู้วิจัย สอดคล้องกับ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544) ที่ได้เสนอขั้นตอนการสร้างแบบ
ฝึกไว้ ดังนี้ 1).วิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยศึกษาจากการผ่าน
จุดประสงค์การเรียนและผลสัมฤทธิ์ การสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนทางการเรียน 2).
ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์และกิจกรรม  3).พิจารณาแนวทาง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึก และเลือกเนื้อหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึกนั้นว่าจะท า
เรื่องใด ก าหนดเป็นโครงเรื่อง วัตถุประสงค์ รูปแบบและขั้นตอนการใช้ชุดแบบฝึกหัด เช่น จะน าชุดแบบ
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ฝึกไปใช้อย่างไรในแต่ละชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง 4).ออกแบบแต่ละชุดฝึกให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
น่าสนใจ 5).ลงมือสร้างแบบฝึกแต่ละเล่มพร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
และจุดประสงค์การเรียนรู้  6).ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 7).น าไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 8).ปรับปรุงแก้ไขจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ และ 9).รวบรวมเป็นเล่ม 
จัดท าค าชี้แจง คู่มือการใช้ สารบัญ เพ่ือน าไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อไป   
        ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะของผู้วิจัย พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นวลศรี ศรีพลัง (2551) ที่ได้ศึกษาและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง 
การเขียนบทร้อยกรอง กลอนนิราศ วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา
พบว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 90.33/94.93  สอดคล้องกับ พนา ชุมเกษียร (2551) ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่อง  การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคิดค านวณ เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่าชุดแบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพ 82.70/81.91 และสอดคล้องกับ วีระ  
จิรชัยสุทธิกุล (2551) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ มีประสิทธิภาพ 83.10/81.91  
         2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 
สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  ที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างและ
พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงว่า
เมื่อนักศึกษาเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ นักศึกษามีความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมขึ้นจากแบบฝึกเสริมทักษะ เมื่อท า
แบบทดสอบหลังเรียน จึงท าให้นักศึกษาท าคะแนนได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า ซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจ 
รวมทั้งนักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนวลศรี ศรีพลัง (2551) ที่ได้ศึกษาและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง กลอนนิราศ 
วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และยัง
สอดคล้องกับ พนา ชุมเกษียร (2551) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคิด
ค านวณเรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคล้องกับ วีระ 
จิรชัยสุทธิกุล (2551) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกคณิตศาสตร์  เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.1 ครูผู้สอนที่จะน าแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ โดย
การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะ เช่น เนื้อหาสาระของเรื่อง จุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอน เป็นต้น 
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  1.2 ครูผู้สอนควรใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างและพัฒนาขึ้นควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม 
ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  1.3 ครูผู้สอนทุกรายวิชาควรให้ความสนใจในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพราะสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถในการเรียนรู้ 
  1.4 ครูผู้สอนควรบันทึกพฤติกรรมการเรียน การท ากิจกรรม ข้อปัญหาที่ผู้เรียนสงสัย 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบขณะที่ท าการเรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรท าการวิจัยการสอนด้วยรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
   2.2 ควรท าแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องอ่ืน ๆ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชานี้มากยิ่งขึ้น 
   2.3  ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนประเภทอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทั้งหมดใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   2.4 ควรท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจากสภาพปัญหาที่พบ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของผู้เรียนและครูต่อไป 
     2.5 ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอนปกติกับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุของ
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 2) เพ่ือศึกษาการเปิดรับความต้องการ และการใช้ประโยชน์รายการโทรทัศน์เพื่อ
ผู้สูงอายุ และ 3) เพ่ือศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  ใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน 
เรียงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
จ านวน 30 คน มีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และผู้สนับสนุนรายการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  2) ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนจากจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา  
นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-Square, t-
test, One Way ANOVA, Pearson’s Product Moment และ  Multiple Regression 3) กา ร
ประเมินผลและจัดท ารูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 คน ใช้แบบ
ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าฐานนิยม (Mode) 2 ใน 3 ของความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์การ
ตัดสิน 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อ พบว่า   
 1) สถานการณ์รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ผลการวิจัยพบว่า 
รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากสังคมไทยก าลังก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  ปัจจัยหลัก 3 ประการที่จะน าไปสู่แนวทางการพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
คือ 1)  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุ การตลาดแบบ CSR และนโยบายของรัฐ 2) ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ นโยบายของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และ 3) ปัจจัยด้าน
รายการ ได้แก่  คุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทย  รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  
จิตวิทยาผู้สูงอายุ และการขยายกลุ่มอายุผู้ชม 
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 2) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการด้าน
รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการด้านประเภท  เนื้อหา วิธีการน าเสนอ ลักษณะรายการโทรทัศน์ 
ช่วงเวลาการออกอากาศ ความยาวของรายการ จ านวนช่วงในรายการ พิธีกร และนักแสดงในรายการ
โทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยค่าความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นค่าความสัมพันธ์ความต้องการด้านประเภทรายการโทรทัศน์
ที่มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ - 0.259 จัดอยู่ในความสัมพันธ์ระดับต่ า และในทิศทางตรงกันข้าม     
ความต้องการด้านรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุสามารถท านายรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
ผลการวิจัยพบว่า ความผันแปรของรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ด้วยความ
ต้องการด้านรายการโทรทัศน์ 70.56 % ส่วนอีก 29.44 % เป็นปัจจัยอ่ืนซึ่งยังไม่สามารถท านาย
รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุได้ 
 3) รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ มีจ านวน 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบรายการ
โทรทัศน์ส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 60-65 ปี รูปแบบรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
รูปแบบรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research are 1) to study the situation of television program 
development for elderly by free-to-air television channels, 2) to study the exposure, 
needs, and uses of television program for elderly, and 3) to study the format of 
television program for elderly.  Applying mixed research methods according to the 
research objectives: 1) Applying qualitative research by in-depth interview with 30 
samples including television executives, career professionals, technical experts, 
geriatrics specialists, and sponsors. Research instruments were in-depth interview and 
descriptive analysis. 2) Applying quantitative research by survey among 400 samples 
from Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Bangkok, Chonburi, and Songkhla. 
Research instrument was statistical questionnaire including percentage, average, 
standard deviation, Chi-Square, t-test, One Way ANOVA, Pearson’s Product Moment, 
and Multiple Regression. 3) Assessment and creating format of television program for 
elderly in which 12 advisories applied the evaluation form and analyzed data by using 
mode. Two thirds of advisories were used as the decision criteria. 
 The results of this study according to the research objectives found that  
 1) The situation of television program development for elderly by free-to-
air television channels. The result of this study found that guideline for television 
program development for elderly tended to occur in the near future due to Thai 
society is entering into an aging society. Three factors which would lead to the 
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guideline for television program development for elderly are 1) external factors 
including an increasing rate of the elderly population, socially responsible marketing, 
and government policies 2) Internal factors including value of elderly according to Thai 
culture, television program format for elderly, geriatric psychology, and audience age 
expansion.  
 2) Media exposure behavior of elderly was related to the need for television 
program for elderly. The result of this study found that media exposure behavior of 
elderly was related to the need for categories, content, presentation, television 
program, airtime, television program length, the number of breaks during television 
program, master of ceremonies, and actors shown in television program for elderly. 
With significance level of 0.01, in which most of relation values were interrelated in 
high level which was consistent with the hypothesis except the relation value on the 
need for television program categories with the relation value equal to -0.259 which 
was considered to be low level relation and in opposite direction.  The need for 
television program for elderly could predict the television program format for elderly. 
The result of this study found that the fluctuation of television program format for 
elderly could describe the need for television program 70.56% and another 29.44% 
was other factors involved which still could not predict the television program format 
for elderly.  
 3) Format of television program for elderly could be categorized into 4 
formats including television program format for audience between 60-65 years old, 
television program format for audience over 65 years old, television program format 
for elderly who worked as government official/state enterprise employees, and 
television program format for elderly in other occupations. 
 
ค าส าคัญ 
 รายการโทรทัศน์ การพัฒนา ผู้สูงอายุ 
 
Keywords 
 Television Program, Development, Elderly 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  สื่อโทรทัศน์คือสื่อที่มีอยู่แทบจะทุกบ้านและมีผู้ชมหลากหลายกลุ่ม รายงานการส ารวจ
สื่อมวลชน พ.ศ. 2551 (วิทยุและโทรทัศน์) การใช้สื่อโทรทัศน์ของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่า 
มีผู้ชมโทรทัศน์ทั้งสิ้นประมาณ 57.0 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6  ของประชากรทั้งประเทศ การ
มีผู้ชมโทรทัศน์ที่มากมายเช่นนี้จึงท าให้รายการโทรทัศน์มีการน าเสนอประเภท และเนื้อหารายการที่
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แตกต่างกันไป แต่ทั้งนั้นสิ่งส าคัญที่องค์กรสื่อควรตระหนักคือ รายการโทรทัศน์ต้องตอบสนองความ
ต้องการของผู้ชม และต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ชมที่อาจจะถูกละเลยจากสื่อเชิงพาณิชย์เป็นพิเศษ 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก หรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  

 ถ้าจะกล่าวถึงอัตราการเปิดรับสื่อมวลชนของผู้สูงอายุทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
พบว่า ผู้สูงอายุมีการบริโภคสื่อที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะสื่อประเภทโทรทัศน์ ผลการส ารวจเวลาที่ใช้ใน
การดูรายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุ วัดจากจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศอเมริกาในควอเตอร์ที่ 4 
ของปี 2009 จัดท าโดย The Nielsen Co. (2009) ระบุว่า ประชากรอายุ 50-64 ปี ใช้เวลาดูโทรทัศน์
สัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง 38 นาที และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปใช้เวลา 47 ชั่วโมง 21 นาที ผลการ
ส ารวจการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในประเทศเยอรมันโดย Grajczyk, Andreas & Zollner, 
Oliver (1996)  พบว่า ชาวเยอรมันอายุ 50 ปีขึ้นไปใช้เวลาดูโทรทัศน์ 233 นาทีต่อวัน และยิ่งอายุ
มากขึ้นก็จะยิ่งดูโทรทัศน์มากขึ้น ชาวเยอรมันอายุ 65 ปีขึ้นไปใช้เวลาดูโทรทัศน์ 253 นาทีต่อวัน 
ส าหรับประเทศไทยจากผลการส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของประชากรไทยในช่วง 20 ปี 
(2532-2551) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2551) พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มในการดู
โทรทัศน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ ร้อยละ 62.9 ร้อยละ 73.4 ร้อยละ 81.3 และร้อยละ 84.6 
ในปี 2532,  2537,  2546 และ 2551 ตามล าดับ  

 จากผลการส ารวจในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ต่างพบว่าโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่
ผู้สูงอายุเปิดรับมากในชีวิตประจ าวัน จากมุมมองทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมวิทยาได้อธิบายไว้ว่า 
จากสภาพร่างกายที่เข้าสู่วัยชราและฐานะทางการเงินมักจะท าให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมได้น้อยลง นั่น
หมายถึงมีการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นและท าให้มีเวลาดูโทรทัศน์มากขึ้น การที่ต้องตกอยู่ในภาวะ
เจ็บป่วยหรือเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รักได้จากไปก็เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้โทรทัศน์เป็น
เหมือนเพ่ือนแก้เหงา Gauntlett, David & Hill, Annette (1999) ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าโทรทัศน์เป็น
ช่องทางที่ท าให้พวกเขาได้ติดต่อกับโลกภายนอก ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไป ได้รับ
ทราบข่าวสาร ความบันเทิง และท าให้ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งไว้เพียงล าพัง (Grajczyk, Andreas 
& Zollner, Oliver 1996 & Reid, Kathaleen 1989)  
  สื่อโทรทัศน์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นกับผู้สูงอายุดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบกับ
สถานการณ์โลกเกี่ยวกับประชากรผู้สูงอายุ (Population Ageing) ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนประชากรมาก
ที่สุดในจ านวนประชากรโดยรวม จากรายงานเรื่อง World Population Ageing 1950-2050 ของ
องค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นคือปรากฏการณ์ทางประชากรศาสตร์ของ
โลกตั้งแต่ทศวรรษที่ 20 และต่อเนื่องมาถึงทศวรรษที่ 21 ปรากฏการณ์นี้เริ่มข้ึนจากประเทศในกลุ่มที่
พัฒนาแล้วซึ่งก าลังแพร่ระบาดมายังประเทศในกลุ่มที่ก าลังพัฒนา และในอนาคตอันใกล้ทุกประเทศ
ในโลกนี้จะต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นกันเพียงแต่จะแตกต่างกันในระดับความเข้มข้นและช่วงเวลาที่
จะต้องประสบกับสภาพปัญหาเท่านั้น  ประเทศไทยก็ก าลังจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของประชากรเช่นกัน จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568 ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) คาดการณ์ว่า ร้อยละของ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี 2553 มีร้อยละ 11.8 ปี พ.ศ. 2563 มีร้อยละ 16.8 และปี พ.ศ. 2568 
จะมีมากถึงร้อยละ 20.0 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยต้องมีการ
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ปรับเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ การสื่อสาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ก าลังจะเข้ามาเยือน 

 ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมาย นโยบาย และแนวทางสนับสนุนด้านสื่อส าหรับผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย หนึ่งในนั้นมีสาระส าคัญว่า ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็น
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก และหนึ่งในนั้นคือมาตรการ
ส่งเสริม สนับสนุน สื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และ
สามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ ประกอบกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ระบุว่า ผู้สูงอายุมี
สิทธิได้รับความคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการศึกษา ศาสนา และ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

 นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญเรื่องสื่อกับผู้สูงอายุ แต่
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่เป็นกระแสหลักในปัจจุบันคือเสรีนิยม ซึ่งเน้นที่การแข่งขันอย่างเสรี โดยใน
การแข่งขันอย่างเสรีนั้นอาจท าให้สื่อมวลชนใช้เงินทุนและผลประโยชน์เป็นปัจจัยตั้งต้น และละเลย
การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายเนื่องจากมุ่งเน้นเฉพาะรายการที่สามารถ
สร้างผลก าไรให้สูงสุดเท่านั้น รวมถึงขาดความตระหนักในการให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์
สาธารณะ ดังที่ แมคเควล (McQuail, 1996 อ้างถึงใน สุรัตน์  เมธีกุล, 2548) กล่าวว่า องค์กร
สื่อมวลชนอยู่ระหว่างความขัดแย้งด้านเป้าหมายที่เป็นการท าก าไรและเป้าหมายต่อสังคมตลอดมา  
ประกอบกับการที่มีสถานีโทรทัศน์เพียงสถานเดียวคือ ThaiPBS ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสะท้อนความ
หลากหลายของสังคมเป็นพ้ืนที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับชาติ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าสถานีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีอาจยังมีรายการไม่เพียงพอ 
รูปแบบรายการไม่ตรงกับความต้องการ และไม่สามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ส าหรับ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลจากการศึกษาจะน าไปสู่การพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนการเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในการพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือรองรับการเตรียมตัวในการก้าวเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุในสังคมไทย 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
            1. สถานการณ์รายการโทรทัศน์ส าหรับผู้สูงอายุของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีเป็นอย่างไร  
            2. การเปิดรับ ความต้องการ และการใช้ประโยชน์รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุเป็นอย่างไร  
            3. รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์รายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 
 2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับความต้องการ และการใช้ประโยชน์รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ”  เป็นการวิจัยผสมผสาน 
(Mixed Method) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วัตถุประสงค์
ข้อที่ 2  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการส ารวจ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เป็นการประเมินผล สรุป และ
ปรับปรุงรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ผู้บริหารองค์กรโทรทัศน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพโทรทัศน์  นักวิชาการด้านโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ผู้สนับสนุน
รายการโทรทัศน์ รวม 30 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ผู้สูงอายุทั่ว
ประเทศไทย โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา  
นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ ผู้บริหารองค์กรโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
โทรทัศน์  นักวิชาการด้านโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ผู้สนับสนุนรายการโทรทัศน์ รวม 12 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนที่จะ
น าเครื่องมือไปใช้ได้มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ แบบสอบถาม มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้ และ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 3 คือ แบบประเมิน ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 น ามาสร้าง
แบบประเมิน และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12  คนประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ฐานนิยม (Mode : Mo) 
ตัดสิน (Value Judgment : VJ) 2 ใน 3 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  ระหว่างการ
สัมภาษณ์มีการขออนุญาตเพ่ือจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพขณะสัมภาษณ์  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามและรอรับ
กลับหลังจากกลุ่มตัวอย่างท าเสร็จ การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยใช้การพรรณนาเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Chi-Square, t-test, One Way ANOVA, Pearson’s Product 
Moment และ Multiple Regression การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าฐานนิยม (Mode) 2 ใน 3 ของความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์การตัดสิน 
 
ผลการวิจัย 
    ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์รายการโทรทัศน์เพ่ือ
ผู้สูงอายุของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า รายการโทรทัศน์ส าหรับผู้สูงอายุมี
แนวโน้มว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ เพราะสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รายการโทรทัศน์
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ควรมีประเภทและเนื้อหาที่แตกต่างหลากหลายจากกลุ่มคนดูกลุ่มอ่ืน  แต่ทั้งนั้นไม่ควรเรียกโดยตรงว่า
เป็นรายการส าหรับผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเป็นค าที่ให้ความหมายในเชิงลบ แต่ควรเป็นรายการที่
สามารถส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะจะท าให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาตนเอง 
โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าถึงจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีคุณค่า 
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีควรมีรายการเพ่ือผู้สูงอายุอยู่ 10 % ในผังรายการ หรือให้เท่ากับรายการส าหรับ
เด็กและเยาวชน หรือสอดคล้องกับสัดส่วนของจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากรายการ
โทรทัศน์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นรายการเพ่ือเด็ก เยาวชน ผู้หญิงในวัยท างาน ครอบครัว และปกิณกะ
ทั่วไปเสียค่อนข้างมากจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุได้  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพ่ือศึกษาการเปิดรับความต้องการ และการใช้
ประโยชน์รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์จากการชมรายการโทรทัศน์ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร 2) เพ่ือสร้าง
ความเบิกบานใจ ความสุข และคลายเหงา และ 3) เ พ่ือน าเนื้อหาไปปรับใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุ 
ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส และการพักอาศัย     

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์
กับความต้องการด้านรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ   
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของ

ผู้สูงอายุกับความต้องการด้านรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์
พฤติกรรม 

การเปิดรับสื่อโทรทัศน์ 
ของผู้สูงอายุ 

Sig. 

ความต้องการด้านประเภทรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ -0.259** .000 
ความต้องการด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 0.794** .000 
ความต้องการด้านวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 0.806** .000 
ความต้องการลักษณะรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 0.833** .000 
ความต้องการด้านช่วงเวลาในการชมรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 0.738** .000 
ความต้องการด้านความยาวของรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 0.800** .000 
ความต้องการด้านจ านวนช่วงในรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 0.784** .000 
ความต้องการด้านพิธีกรในรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 0.747** .000 
ความต้องการด้านนักแสดงในรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  0.728** .000 
**  มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01   
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จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการด้านรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ได้แก่ ความต้องการด้านประเภท เนื้อหา วิธีการน าเสนอ 
ลักษณะรายการ ช่วงเวลา ความยาว จ านวนช่วงในรายการ พิธีกร และนักแสดง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
โดยค่าความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นค่า
ความสัมพันธ์ความต้องการด้านประเภทรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ที่มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ -0.259 
จัดอยู่ในความสัมพันธ์ระดับต่ า และในทิศทางตรงกันข้าม 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความต้องการด้านรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ สามารถ
ท านายรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ   
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) รูปแบบรายการ

โทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ 
 

 
R R2 

Adjusted 
R2 B 

Beta ค่า t ค่า F Sig. 

ตัวแปรอิสระ 
ความต้องการด้าน
ประเภทรายการโทรทัศน์ 

 
0.703(a) 

 
0.494 

 
0.492 0.500 

 
0.703 

 

 
2.537 230.077 .000(a) 

ความต้องการด้านเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ 

0.794(a) 0.630 0.629 0.311 0.794 2.081 402.152 .000(a) 

ความต้องการด้านวิธีการ
น าเสนอรายการโทรทัศน์ 

0.806(a) 0.649 0.648 -0.498 0.806 -2.937 437.111 .000(a) 

ความต้องการลักษณะ
รายการโทรทัศน์ 

0.843(a) 0.710 0.692 -0.400 0.155 -2.581 534.417 .000(a) 

ความต้องการด้าน
ช่วงเวลาในการชม 
รายการโทรทัศน์ 

0.738(a) 0.544 0.542 -0.083 0.738 -0.437 281.609 .000(a) 

ความต้องการด้านความ
ยาวของรายการโทรทัศน์ 

0.800(a) 0.640 0.638 -0.389 0.800 -2.355 402.152 .000(a) 

ความต้องการด้านจ านวน
ช่วงในรายการโทรทัศน์ 

0.784(a) 0.615 0.613 -0.533 0.784 -2.851 376.297 .000(a) 

ความต้องการด้านพิธีกร 0.747(a) 0.558 0.556 0.582 0.747 3.234 297.841 .000(a) 
ความต้องการ 
ด้านนักแสดง 

0.728(a) 0.531 0.529 0.510 0.728 2.658 266.794 .000(a) 

    

 จากตารางที่ 2 พบว่า มีค่าน้ าหนักความต้องการด้านประเภทรายการโทรทัศน์ด้าน
เนื้อหารายการโทรทัศน์ด้านวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ ด้านลักษณะรายการโทรทัศน์ด้าน
ช่วงเวลาในการชมรายการโทรทัศน์ ด้านช่วงเวลาในการชมรายการโทรทัศน์ ด้านความยาวของ
รายการโทรทัศน์ ด้านจ านวนช่วงในรายการโทรทัศน์ ด้านพิธีกรและด้านนักแสดง อย่างน้อย 1 ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 อันดับของการมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปร
ตามมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความต้องการลักษณะรายการโทรทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.843 2) ความต้องการ
ด้านวิธีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.806 3) ความต้องการด้านความยาวของรายการ
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โทรทัศน์มีค่าเท่ากับ 0.800 4) ความต้องการด้านเนื้อหารายการโทรทัศน์มีค่าเท่ากับ 0.794  5) ความ
ต้องการด้านจ านวนช่วงในรายการโทรทัศน์มีค่าเท่ากับ 0.784  6) ความต้องการด้านพิธีกรมีค่าเท่ากับ 
0.747 7) ความต้องการด้านช่วงเวลาในการชมรายการโทรทัศน์มีค่าเท่ากับ 0.738 8) ความต้องการด้าน
นักแสดงมีค่าเท่ากับ 0.728 9) ความต้องการด้านประเภทรายการโทรทัศน์มีค่าเท่ากับ 0.703  ดังนั้น
ผลการทดสอบจึงเป็นไปตามสมมติฐาน สามารถเขียนสมการท านายได้ ดังนี้ 
 
  สัมประสิทธิ์การท านาย     =      r2xy   x   100% 
    =     (0.842) x 100  = 70.56%  
  
       แสดงว่าความผันแปรของรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ด้วย
ความต้องการด้านรายการโทรทัศน์ 70.56 %  ส่วนอีก 29.44 % เป็นปัจจัยอ่ืนซึ่งยังไม่สามารถ
ท านายรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุได้  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) เพ่ือศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
 
 จากภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 
3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยด้านรายการ ดังนี้ 
 ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การสนับสนุนให้มีการเพ่ิมจ านวนของรายการ
โทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุ 2) การตลาดแบบ CSR และ 3) 
นโยบายของรัฐบาล  
 ปัจจัยภายใน  หรือปัจจัยด้านองค์กรที่จะน าไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย 1) นโยบายของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และ 2) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  
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 ปัจจัยด้านรายการ เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การก าหนดรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) คุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทย 2) รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือ
ผู้สูงอายุ 3) จิตวิทยาผู้สูงอายุ และ 4) การขยายกลุ่มอายุผู้ชม  

 ผลการวิจัยครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ สามารถแบ่งได้
เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ แบบที่ 1.1 ผู้ชมอายุระหว่าง 60-65  ปี และ 
รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  แบบที่ 1.2 (ผู้ชมที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป)  ผลการวิจัยครั้งนี้
ชี้ให้เห็นว่า ผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีความต้องการลักษณะรายการโทรทัศน์ที่เชิดชูผู้สูงอายุที่
เป็นคนดีของสังคม ผู้ชมที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีความต้องการลักษณะรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ความรู้
ความสามารถของผู้สูงอายุสู่สังคม ผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีความต้องการเนื้อหาด้านสุขภาพ  
ธรรมะ/ศาสนา  และเศรษฐกิจ ผู้ชมที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีความต้องการเนื้อหาด้านสุขภาพ  สวัสดิการ
ต่าง ๆ  และธรรมะ/ศาสนา ผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีความต้องการในการชมรายการโทรทัศน์
ช่วงเช้า (06.01 น. –09.00 น.)  และ ช่วงสาย (09.01 น. –12.00 น.) ผู้ชมที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มี
ความต้องการในการชมรายการโทรทัศน์ช่วงเช้า (06.01 น. –09.00 น.)  และช่วงเย็น (16.01 น. -
19.00 น.) และ ผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี ต้องการพิธีการที่มีคุณสมบัติ คือ  มีความรู้
ความสามารถ และมีชื่อเสียง  ผู้ชมที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ต้องการพิธีการที่มีคุณสมบัติ คือ พูดจาสุภาพ 
แต่งตัวเรียบร้อยและเป็นคนดีมีคุณธรรม และมีบุคลิกดี 
 รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ แบบที่ 2.1 (ผู้ชมที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 
และรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  แบบที่ 2.2 (ผู้ชมที่มีอาชีพอ่ืน ๆ) ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า 
ผู้ชมอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการลักษณะรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ความรู้
ความสามารถของผู้สูงอายุ  ผู้ชมอาชีพอ่ืน ๆ มีความต้องการลักษณะรายการโทรทัศน์เชิดชูผู้สูงอายุที่
เป็นคนดีของสังคม ผู้ชมอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการเนื้อหาด้านสุขภาพ สวัสดิการต่าง ๆ  
และธรรมะ/ศาสนา ผู้ชมอาชีพอ่ืน ๆ มีความต้องการเนื้อหาด้านสุขภาพ  การศึกษาและการเรียนรู้  
และธรรมะ/ศาสนา  ผู้ชมอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการพิธีกรที่เป็นคนดีมีคุณธรรม 
พูดจาสุภาพ และบุคลิกดี ผู้ชมอาชีพอ่ืน ๆ ต้องการพิธีกรที่พูดจาสุภาพ  แต่งตัวเรียบร้อย  และมี
ความรู้ความสามารถ ผู้ชมอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการในการชมรายการโทรทัศน์
ช่วงเย็น (16.01 น. - 19.00 น.) และช่วงหัวค่ า (19.01 น. - 22.00 น.)  ผู้ชมอาชีพอ่ืน ๆ มีความ
ต้องการในการชมรายการโทรทัศน์ช่วงเย็น (16.01 น. - 19.00 น.)  ช่วงเช้า (06.01 น. – 09.00 น.) และช่วง
หัวค่ า (19.01 น. - 22.00 น.)   
 
อภิปรายผล 
 รายการโทรทัศน์ส าหรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพราะ
สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากรายงานผลจ านวนประชากรคาดประมาณของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2583 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) พบว่า  ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมี
เพ่ิมข้ึนจาก 7,522,840 คน ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 10,954,191 คน 14,640,652 และ 16,600,432 คน ในปี 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2583 ตามล าดับ  
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 รายการโทรทัศน์ควรมีประเภทและเนื้อหาที่แตกต่างหลากหลายจากกลุ่มคนดูกลุ่มอ่ืน 
แต่ทั้งนั้นไม่ควรเรียกโดยตรงว่าเป็นรายการส าหรับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นค าที่ให้ความหมายใน
เชิงลบ จากแนวคิดเกี่ยวกับ วยาคติ หรืออคติแห่งวัย (Ageism) ของ ปราโมทย์ ปราสาทกุล (2555) 
ซึ่งกล่าวว่า  ในทางทฤษฎีและทางกฎหมายผู้สูงอายุไทยมีสถานภาพเท่าเทียมกับประชากรในวัยอื่น ๆ 
แต่ในความเป็นจริงมีปัจจัยหลายอย่างที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุกลายเป็นคนชายขอบ  ปัจจัยผลักดัน
เหล่านั้นได้แก่ วยาคติ (ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุที่อาจเกิดขึ้นในคนบางกลุ่ม)  ความยากจน ความ
เจ็บป่วย การอยู่ตามล าพัง เพราะฉะนั้นรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้ชมกลุ่มนี้จึงไม่ควรไปตอกย้ าหรือ
ส่งเสริมทัศนคติด้านลบของผู้สูงอายุให้มากไปกว่านี้ แต่ควรเป็นรายการที่สามารถส่งเสริมศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะจะท าให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาตนเอง โดยการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพิสูจน์ว่าถึงจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องพฤฒิพลัง (Active Aging) โดย WHO ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการด าเนินชีวิต
ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน และ การมีชีวิตที่อิสระ อาทิ การมีส่วนร่วม (Participation) 
การมีศักดิ์ศรี (Dignity) การได้รับการดูแล (Care) และการท าให้ส าเร็จด้วยตนเอง (Self Fulfillment) 
 สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีควรมีรายการเพ่ือผู้สูงอายุอยู่ 10 % ในผังรายการ หรือให้เท่ากับ
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน หรือสอดคล้องกับสัดส่วนของจ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน จาก
ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  ใน
ข้อที่ 7 สาระสรุปได้ว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่มี
เนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน  อย่างน้อยวันละหกสิบนาที ระหว่าง
ช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00-09.00 น. ในวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ และข้อที่ 10 สาระสรุปได้ว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการให้บริการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  โดยมีเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบ
นาที แต่กลับไม่มีประกาศใด ๆ ของ กสทช. ที่กล่าวถึงหลักเกณฑ์การท าผังรายการที่มีกลุ่มผู้ชมเป็น
ผู้สูงอายุ  

 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากการชมรายการโทรทัศน์ 3 อันดับแรก ได้แก่   
1) เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร ถึงแม้จะอายุเพ่ิมขึ้นแต่ผู้สูงอายุก็ยังต้องการได้รับความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนัญญา ศรีส าอางค์ (2552)  รายการ
โทรทัศน์ด้านอาหารและสุขภาพปัจจุบัน ช่วยให้ผู้สูงอายุรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและ
สุขภาพที่จ าเป็นและส าคัญมากที่สุด 2) เพ่ือสร้างความเบิกบานใจ ความสุข และคลายเหงา การได้อยู่
ร่วมกับครอบครัวเดียวกันกับบุตรหลานถือเป็นความสุขอย่างมากของผู้สูงอายุ แต่แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศได้ส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบของครอบครัวโดยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุถูก
ทอดทิ้ง และด้วยบทบาทที่จ ากัดเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุท าให้เกิดปัญหาทางสังคมจิตวิทยา เช่น รู้สึกว่า
ตนเองไม่มีประโยชน์ มีปัญหากับลูกหลาน ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้ การแยกตัวจากสังคม และการที่สังคมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้สูงอายุท าให้เกิด
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ปัญหาสุขภาพจิตตามมา (อภิชญา อยู่ในธรรม, 2547) จากงานวิจัยของ Koçak, Abdullah & Terkan, 
Banu (2009) แ ล ะ ง านวิ จั ย ขอ ง  Steven Eggermont & Heidi Vandebosch (2001)  พบว่ า 
ผู้สูงอายุดูโทรทัศน์เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์กึ่งความจริง (Parasocial Interaction) เพ่ือคลายเหงา เพ่ือ
ใช้เวลาให้หมดไปในแต่ละวัน เพ่ือแก้เซ็ง และเพ่ือแทนที่การท ากิจกรรมอ่ืนๆ 3) เพ่ือน าเนื้อหาไปปรับ
ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเอง เนื่องจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ หรือการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในเรื่องราวใหม่ๆ รอบตัว
แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ในตัวผู้สูงอายุถึงขีดสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lertchanyarak, Oranuj  (2010) ผู้สูงอายุจะดู
รายการข่าวเพ่ือติดตามสถานการณ์และน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และชมรายการสุขภาพ
เพ่ือน ามาพูดคุยกับคนอ่ืนและน ามาใช้ดูแลสุขภาพตนเอง และงานวิจัยของ Niemelä และคณะ 
(2012) พบว่า ผู้สูงอายุมีการเปิดรับสื่อทุกวันและน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดระบบใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในเชิงรุกจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อโทรทัศน์จะท า
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี และกระตุ้นให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง  

 ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรส และการพักอาศัย.  ตัวแปรอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Koçak, Abdullah & Terkan, Banu (2009) สาเหตุนั้นอาจ
เกิดจากความต้องการที่ต่างกันในแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุ  ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ (2547) ได้
แบ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย ช่วงการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (Pre –elderly) มี
ช่วงอายุระหว่าง 55-64 ปี ช่วงผู้สูงอายุตอนต้น (Young-old) มีอายุระหว่าง 65-74 ปี ช่วงผู้สูงอายุ
ตอนกลาง (Middle – old) มีอายุระหว่าง 75-84 ปี ช่วงสูงอายุตอนปลาย  (Oldest – old) คืออายุ
ตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยนั้นจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน อาทิ ช่วงที่ต้องเตรียมตัว
เข้าสู่การเกษียณซึ่งในช่วงนี้ยังมีการเข้าสังคมอยู่ตามปกติ ช่วงสุขภาพเริ่มเสื่อมถอยการเข้าสังคมอาจ
ลดน้อยลงและมีการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากขึ้น และช่วงที่มีปัญหาสุขภาพมาก ๆ ซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือมากกว่าทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมา นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Marie-Louise Mares และคณะ 
(2006) ระบุว่า ผู้สูงอายุตอนปลายจะดูโทรทัศน์มากกว่าผู้สูงอายุตอนต้นและกลุ่มผู้ชมกลุ่มอ่ืน  ๆ 
เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวะสุขภาพที่ทรุดโทรม การเกษียณอายุ และการเป็นหม้าย แต่ทั้งนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยกับการดูโทรทัศน์ยังถือว่าค่อนข้างต่ า (R2=0.02)  

 สถานภาพการสมรส เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุที่เป็นหม้ายดูรายการโทรทัศน์เพราะขาดการเข้าสังคม และเพ่ือใช้ในการ
จัดตารางชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Steven Eggermont & Heidi Vandebosch 
(2001) 

 ตัวแปรด้านวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ นั้นอาจอธิบายได้ว่า ระดับการศึกษา ภูมิหลัง
ทางเศรษฐกิจ และสังคมนั้นเป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคน ตลอดจนก าหนดความคิดของคน
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนั้นวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันย่อมมีทัศนคติ 
ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในผู้สูงอายุ  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Maria Elizabeth Grabe,  Rasha Kamhawi  &  Narine Yegiyan  (2009) ที่พบว่า 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Eggermont%2C+Steven)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Vandebosch%2C+Heidi)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Eggermont%2C+Steven)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Vandebosch%2C+Heidi)
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ผู้ที่มีการศึกษาน้อยจะมีการเข้ารหัส  เก็บข้อมูล และการน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่จากการดูรายการข่าว
ทางโทรทัศน์ได้ดีกว่าการจดจ าข่าวจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีการ
จดจ าข่าวที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ได้ดีกว่าทางโทรทัศน์ 
   ความต้องการด้านรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ สามารถท านายรูปแบบรายการ
โทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ความผันแปรของรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ด้วย
ความต้องการด้านรายการโทรทัศน์ 70.56 %  ส่วนอีก 29.44 % เป็นปัจจัยอ่ืนซึ่งยังไม่สามารถ
ท านายรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุได้  ซึ่งปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจใช้ท านายต้นแบบรายการ
โทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กร  ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านการแพทย์ สาธารณสุข ปัจจัยด้านถิ่นอาศัย /ภูมิศาสตร์ ปัจจัยด้านสังคม 
วัฒนธรรม และศาสนา  
   แนวทางการพัฒนารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ 
ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยด้านรายการ  
 ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การสนับสนุนให้มีการเพ่ิมจ านวนของรายการ
โทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ ประกอบด้วย   
 1) การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุ: จากปรากฏการณ์จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากข้ึนทั่ว
โลกและรวมถึงประเทศไทย และกลุ่มผู้ที่มีอายุมากขึ้นที่เตรียมตัวจะเกษียณซึ่งกลุ่มต่าง  ๆ เหล่านี้มี
ปัญหาและความต้องการเฉพาะด้าน จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่า  โทรทัศน์เป็นสื่อที่ผู้สูงอายุ
เปิดรับสูงต่างจากกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานที่มีแนวโน้มว่าจะดูรายการโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khajeheian et al. (2012) ที่มีข้อค้นพบว่าผู้สูงอายุมีการเปิดรับ
สื่อมวลชนและสื่อดั้งเดิมได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ขณะที่วัยรุ่นให้ความสนใจกับสื่อใหม่
มากกว่าสื่อดั้งเดิม   
      2) การตลาดแบบ CSR: จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่า การโฆษณาลักษณะส่งเสริม
สังคมจะช่วยเหลือผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน
ที่ดูแลผู้สูงอายุ สินค้า หรือบริการ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักด้าน CSR ที่ว่าองค์กรต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม   
      3) นโยบายของรัฐบาล: จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่า รัฐบาลขาดการรณรงค์อย่าง
จริงจังให้มีสื่อส าหรับผู้สูงอายุ สาเหตุหนึ่งคือมีปัจจัยด้านธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง สถานีโทรทัศน์ถูก
ครอบง าโดยเอเจนซี่ซึ่งสินค้าที่สนับสนุนรายการส่วนมากเป็นสินค้าส าหรับวัยรุ่น ควรมีนโยบาย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุให้เป็นด้านบวก และควรส่งเสริม
การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ  เพราะสื่อจะมองว่าสังคมให้ความส าคัญกับคนสูงอายุ และ
สถานีโทรทัศน์จะเพ่ิมเวลาการออกอากาศตามมาเอง   
 ปัจจัยภายใน  หรือปัจจัยด้านองค์กรที่จะน าไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย  
  1) นโยบายของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี: จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่า สถานีโทรทัศน์
เชิงพาณิชย์ มีนโยบายว่าเป็นสถานีของครอบครัวและเยาวชน แต่บางสถานีก็ไม่มีแผนรองรับในการ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลท าตามนโยบาย กสทช. คือต้องมีรายการส าหรับ
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ผู้ชมหลากหลายกลุ่ม และสุดท้ายสถานีโทรทัศน์สาธารณะมีรายการส าหรับผู้สูงอายุแต่ไม่มากนัก 
เพราะเจตนารมณ์ของสถานีคือการท ารายการประเภทข่าว 
     2) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ : จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่า ผู้ผลิตรายการควรให้ความ
สนใจต่อกลุ่มผู้สูงอายุให้มากข้ึน ซึ่งสังคมจะยอมรับบริษัทผู้ผลิตรายการในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้กับผู้สูง
วัย นอกจากนี้ผู้ผลิตรายการต้องมีอุดมการณ์ ต้องอดทน ธุรกิจได้ก าไรน้อยเนื่องจากไม่ค่อยมี
ผู้สนับสนุนรายการ  
 ปัจจัยด้านรายการ เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การก าหนดรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  
      1) คุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทย: จากการได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเชิดชูและยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุ รายการโทรทัศน์ควรถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักว่าสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและควรเปลี่ยนผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ควรเป็น
รายการที่ให้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางเพ่ือถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ความดี และประสบการณ์แก่คนรุ่น
หลัง  ซึ่งแนวคิดเรื่องพฤฒพลัง (Active Aging) ระบุว่า ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ครอบครัว สังคม และชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และการท างาน ไม่ใช่
เพียงแค่การมีกิจกรรมทางกายหรือการออกก าลังกายเท่านั้น ซึ่งกรอบการพัฒนาผู้สูงอายุขององค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2002) ได้ระบุว่าองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการของการพัฒนาผู้สูงอายุควร
ประกอบด้วย การพัฒนาสุขภาพ การส่งเสริม ความปลอดภัย และการสร้างความมีส่วนร่วม (Health, 
Security and Participation)  

 2) รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ: จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบรูปแบบรายการ
โทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุในภาพรวม ดังนี้ ประเภทของรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ได้แก่ ความรู้ 
ข่าวสาร และบันเทิง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา อุปโยคิน และคณะ (2541) ที่พบว่า 
ผู้สูงอายุชอบดูข่าวทางโทรทัศน์เพราะทันต่อเหตุการณ์ไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เพราะข่าว
จะช้ากว่า เนื้อหารายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านสุขภาพ 
ศาสนา  การท่องเที่ยว สื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนม คลี่ฉายา (2555) 
ที่พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการข่าวสารด้านเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในประเทศไทย ความรู้ด้าน
สุขภาพร่างกาย ศาสนา/ธรรมะ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาพยาบาล กิจกรรมการพักผ่อน
คลายเครียด ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านสุขภาพจิต สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วฤนลักษณ์ นพประเสริฐ  (2552) ที่พบว่า ผู้สูงอายุเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์มาก
ที่สุดในประเด็นข่าวการเมือง ควรมีวิธีการน าเสนอแบบสารคดีออกแนวสนุกสนานและแบบวาไรตี้ 
รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุควรมีลักษณะสนุกสนานเชิงสร้างสรรค์ พิธีกรควรมีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะการสื่อสารที่ดี ควรพูดจาสุภาพ ควรเป็นวัยผู้ใหญ่ ควรใช้เทคนิคการตัดต่อภาพแบบคัทชน
และไม่ควรใช้กราฟิกมาก ตัวหนังสือต้องใหญ่กว่าปกติ ภาพควรมีสีสันสดใส ต้องมีเสียงดังฟังชัด เพลง
ประกอบควรฟังสบายมีความละเมียดละไม ควรใช้เพลงร่วมสมัยหรือสุนทราภรณ์  

 3) จิตวิทยาผู้สูงอายุ: จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่า รายการควรตอบสนองความ
ต้องการผู้สูงอายุ ฝ่ายปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
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จิตวิทยา ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุเพ่ือการออกแบบรายการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ  ซึ่งสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้าน
ความมั่นคง รายได้ และการท างาน ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสวัสดิการ ส่วนความต้องการ
พ้ืนฐานของผู้สูงอายุ ได้แก่  ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านจิตใจ ความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ ความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านสวัสดิการต่าง  ๆ ความต้องการด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ และความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร (อภิชญา อยู่ในธรรม, 2547)  

 4) การขยายกลุ่มอายุผู้ชม: จากงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบว่า  ควรมีการปรับให้มีกลุ่ม
คนดูที่กว้างขึ้น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ก าลังจะเป็นผู้สูงอายุ  อีกทั้งยังเป็น
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับลูกหลานในการดูแลผู้สูงอายุ  จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ (2552) ระบุว่า บุคคลใกล้ชิด ได้แก่ บุตร หลาน ญาติ พ่ีน้อง และผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็น
บุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในบั้นปลาย    

 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ มีจ านวน 4 รูปแบบ คือ
รูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ แบบที่ 1.1 ผู้ชมอายุระหว่าง 60-65  ปี และ รูปแบบรายการ
โทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  แบบที่ 1.2 (ผู้ชมที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป)  จากแนวคิดเรื่องจิตวิทยาผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ และการแบ่งตามปฏิทิน 
ซึ่งในแต่ละภูมิภาคของโลกนั้นอาจมีเกณฑ์อายุของบุคคลที่จะจัดให้เป็นผู้สูงอายุนั้นไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
คนภาคพ้ืนยุโรปและอเมริกาจะใช้เกณฑ์การเป็นผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ในภูมิภาคเอเชีย จะถือ
เกณฑ์ของผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป (บรรลุ ศิริพานิช, 2542) ผู้สูงอายุบางคนก็มีหลายลักษณะหรือมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ปัญหาและความเปลี่ยนแปลงตามแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุที่พบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งใน
แต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุก็จะมีลักษณะ สภาพปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความ
ต้องการด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านจิตใจ ความต้องการด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางด้าน
สังคม ความต้องการสวัสดิการด้านต่างๆ ความต้องการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ และความ
ต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร (Lertchanyarak, Oranuj, 2010 และอภิชญา อยู่ในธรรม, 2547) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนม คลี่ฉายา (2555) ที่พบว่า ความต้องการข่าวสารของผู้สูงอายุมีความ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marie-Louise Mares & Emory H. 
Woodard IV  (2006) พบว่า ผู้สูงอายุช่วงปลายดูโทรทัศน์มากกว่าผู้สูงอายุช่วงต้นและช่วงวัยอ่ืนๆ 
เพราะการมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดี การเกษียณ และการเป็นหม้าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนี 
กังวานพรศิริ  และสุภมาส อังศุโชติ  (2555)  ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีใน
ภาพรวมระบุว่าไม่ค่อยได้รับข่าวสารข้อมูลทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจากชุมชนเมืองบอกว่ามี
การรับรู้ข่าวสารข้อมูลทางการเงินในระดับปานกลาง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างจากชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
และชุมชนชนบทต่างบอกว่าได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลทางการเงินในระดับน้อย 

 รูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ แบบที่ 2.1 (ผู้ชมที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 
และรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  แบบที่ 2.2 (ผู้ชมที่มีอาชีพอ่ืน ๆ) ส าหรับผู้ชมอาชีพอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการลักษณะรายการโทรทัศน์เชิดชูผู้สูงอายุที่
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เป็นคนดีของสังคม ซึ่งอาจเป็นเพราะการได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในการเชิดชูและยกย่องคุณค่าของผู้สูงอายุ   ผู้ชมอาชีพอ่ืน ๆ มีความต้องการ
เนื้อหาด้านสุขภาพ  การศึกษาและการเรียนรู้  และธรรมะ/ศาสนา  อาจเป็นเพราะผู้ชมที่มีอาชีพ
ข้าราชการหลังเกษียณแล้วอาจยังมีภาระรายจ่าย ซึ่งเงินบ าเหน็จ บ านาญอาจไม่เพียงพอกับความ
ต้องการจึงยังคงต้องการข่าวสารด้านสวัสดิการอยู่  ผู้ชมอาชีพอ่ืนๆ ต้องการพิธีกรที่พูดจาสุภาพ  
แต่งตัวเรียบร้อย  และมีความรู้ความสามารถ อาจเป็นเพราะขณะนี้มีการรณรงค์เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ค่อนข้างมากในแวดวงราชการจึงมีความต้องการให้พิธีกรรายการเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  ผู้ชมอาชีพ
อ่ืน ๆ มีความต้องการในการชมรายการโทรทัศน์ช่วงเย็น (16.01 น. - 19.00 น.)  ช่วงเช้า (06.01 น. 
– 09.00 น.) และช่วงหัวค่ า (19.01 น. - 22.00 น.)  อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับราชการยังคง
ท างานอย่างต่อเนื่องไม่ได้เกษียณจึงมีการติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้าก่อนไปท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควร
ให้ความส าคัญและเสนอเป็นนโยบายระดับชาติในเรื่องการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนให้
ตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์เพราะเป็นสื่อที่ผู้สูงอายุมี
การรับชมเป็นจ านวนมาก  
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรเป็นองค์กรหลักในการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือร่างกฏิกา 
สร้างขั้นตอน กระบวนการ และช่องทางในการน านโยบายด้านสื่อส าหรับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ไปสู่การปฏิบัติ 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรพิจารณาเรื่องการเพ่ิมสัดส่วนรายการโทรทัศน์เพ่ือ
ผู้สูงอายุให้มีอย่างน้อย 10 % ในผังรายการของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  
 4. สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีควรตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยการมี
นโยบายที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของผู้สูงอายุสู่สังคม  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. สถานีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีควรน ารูปแบบรายการโทรทัศน์ส าหรับผู้สูงอายุ 4 รูปแบบที่
เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้ไปท าการผลิตและออกอากาศ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุผ่านสื่อโทรทัศน์   
 2. สถานีโทรทัศน์ช่องฟรีควรผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุให้เป็น
ลักษณะที่มีการเผยแพร่ความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุสู่สังคม ลักษณะเชิดชูผู้สูงอายุที่เป็นคนดี
ของสังคม และลักษณะสนุกสนาน มีอารมณ์ขันแบบสุภาพ ให้เกียรติผู้ชม และไม่ยึดติดกับอดีตมาก
เกินไป เพ่ือสร้างความเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
(Productive Aging) และเพ่ือสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ  
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 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรมีการศึกษาเรื่องผู้สูงอายุกับการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตัล 
เพ่ิมเติม เนื่องจากในงานวิจัยนี้มีข้อค้นพบว่าผู้สูงอายุมีความสนใจในสื่อประเภทนี้  
 2. สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการน ารูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงทั้ง 4 รูปแบบ
ที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้ไปท าการวิจัยด้วยวิธีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ แล้วน าผลที่
ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบรายการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 3. สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการท าการวิจัยในประเด็นสถานการณ์ และรูปแบบ
รายการโทรทัศน์ส าหรับผู้สูงอายุในสื่อทีวีดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี เพ่ือให้
คลอบคลุมช่องทางการออกอากาศของรายการโทรทัศน์เพ่ือผู้สูงอายุ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความชุกและรูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพจิตของเยาวชนจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และวิธีการ
รับมือที่นักเรียนใช้เมื่อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ 2) เพ่ือพัฒนาการปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิค
การสร้างความมั่นคงทางจิตใจส าหรับช่วยนักเรียนในการรับมือและการจัดการกับความวิตกกังวลที่
เกิดจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น
เป็นเครื่องมือส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557 จาก
โรงเรียนในสังกัด สช. เขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จ านวน 1,146 คน 
การวิจัยนี้ยังเป็นการพัฒนาและทดลองการปรึกษาแบบกลุ่มทางจิตวิทยาด้วยเทคนิคการสร้างความ
มั่นคงทางจิตใจ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือช่วยให้นักเรียนรับมือและ
จัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างจากคะแนนแบบวัดการเผชิญปัญหาและแบบประเมินสุขภาพจิต
ของฮอบกินส์ก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.1 เคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ การถูกนินทา ด่าทอ ล้อเลียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การได้รับโทรศัพท์กลั่นแกล้ง และ/
หรือได้รับข้อความข่มขู่หรือก่อกวน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของเหยื่อ
แตกต่างกันไป ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีวิธีรับมือด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน และ 2) การปรึกษาแบบกลุ่มนี้
ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการเผชิญปัญหาจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ให้แก่นักเรียน และยังช่วยลด
ความวิตกกังวล และความซึมเศร้าที่เป็นผลกระทบจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้ 
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ABSTRACT 
 This study has two objectives; including 1) to investigate frequency, methods 
of cyber bullying, its psychological effects, and coping methods among Thai youth who 
were cyberbullied, and 2) to develop a group counseling with stabilization technique 
to enhance their coping skills for anxiety from cyberbully.  A Social Media Online Usage 
among Thai Youth questionnaire was an instrument to survey 1,146 high school 
students in Bangkok Metro Area from private schools, which affiliated to the Office of 
the Private Education Commission, in year 2557 with stratified random sampling 
method.  Furthermore, this study wanted to develop and try-out a group counseling 
with stabilization technique with students in Matthayomsuksa 4th  to assist them in 
coping appropriately from the effects of being cyberbullied.  The data analysis were 
utilized by Wilcoxon Signed Rank Test to compute the difference results between pre- 
and post treatment scores of the Coping skills and the Hopkins Symptom Checklist 
(HSCL–25).   
 The results found that 70.1 percent of sample had at least an experience of 
being cyberbullied with different methods such as being gossiped, scolded, or used 
cruel mockery through social media, receiving a fake phone call, and/or getting 
threatened messages. Those experiences affected to their mood and feeling 
differently; nonetheless, the students had different coping method.  The results also 
showed that group counseling could assist students to enhance their coping skills to 
be cyberbullied and help reducing their anxiety and depression which affected from 
cyberbullying. 
 
ค าส าคัญ 
 การปรึกษาแบบกลุ่ม เยาวชน การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ 
 
Keywords 
 Group Counseling, Youth, Cyberbullying, Stabilization Technique 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางแสดงพฤติกรรมท าร้ายผู้อ่ืนเป็นการรังแกอีกรูปแบบหนึ่งที่
แตกต่างไปจากการรังแกรูปแบบเดิม โดยมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการ
สร้างความเสียหายต่อผู้ อ่ืนโดยที่ไม่จ าเป็นต้องเผชิญหน้ากันหรืออยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกัน
(Tokunaga, 2010) พฤติกรรมรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) มีหลายลักษณะ ได้แก่การส่ง
ต่อข้อความหยาบคาย คุกคาม ข่มขู่ ล้อเลียน ว่าร้าย นินทา สร้างข่าวลือ รวมถึงตัดต่อรูปภาพหรือ
วิดีโอที่ไม่เหมาะสม แล้วเผยแพร่ผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตสู่สาธารณะโดย
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ไม่ได้รับอนุญาต (ณัฐรัชต์  สาเมาะ และคณะ, 2557 ; วิมลทิพย์  มุกสิกพันธ์ และคณะ, 2552; 
Tokunaga, 2010) ในปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนจ านวนไม่น้อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
จากการส ารวจความชุกของปัญหาดังกล่าวในหลายประเทศทั่วโลกพบว่าเยาชนเกี่ยวข้องกับการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ประมาณร้อยละ 20 – 40 (Tokunaga, 2010) ส าหรับการส ารวจการข่มเหงรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ในประเทศไทยพบว่ามีเยาวชนเคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ร้อยละ 43.9 โดยถูกนินทา
และด่าทอผ่านมือถือและอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และพบว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์มีแนวโน้มเกิดใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนมากกว่าสถานศึกษาประเภทอ่ืน (วิมลทิพย์  มุกสิกพันธ์ และคณะ, 2552) 
นอกจากนี้พบว่า มีเยาวชนมากถึงร้อยละ 77.4 มีโทรศัพท์มือถือที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ (Smart Phone) 
และเยาวชนร้อยละ 28.7 เคยถูกคุกคามจากเพ่ือนใหม่ที่รู้จักกันทาง Social Network (ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนและมีเยาวชน, 2556) ประกอบกับมีรายงานว่า
เยาวชนมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ร้อยละ 58.4 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มช่วงอายุอ่ืนๆ และมี
แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มเยาวชนเพ่ิมขึ้นทุกปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ข้อมูลเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ยังคงมีปรากฏในหมู่เยาวชนไทย และเมื่อเยาวชนมี
แนวโน้มเข้าถึงการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ จึงอาจท า
ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้โดยง่ายขึ้นตามไปด้วย 
 การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทุกรูปแบบล้วนส่งผลกระทบต่อเยาวชนในด้านลบโดยเฉพาะ
ในด้านอารมณ์และจิตใจ เนื่องจากท าให้ผู้ถูกรังแกรู้สึกร าคาญใจ รู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกโกรธ เกิดความ
เศร้าหมอง เสียใจ รู้สึกหดหู่ และหวาดกลัว อีกท้ังพบว่าทั้งผู้รังแกและผู้ถูกรังแกมีระดับการเห็นคุณค่า
ในตนเองต่ า (Kowalski & Limber, 2013; Patchin & Hinduja, 2010) ท าให้ขาดสมาธิในการเรียน 
ขาดเรียน จนท าให้มีผลการเรียนลดลง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Beran 
& Li, 2007) นอกจากนี้ยังพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มท าให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจิต โดยก่อให้เกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวล หากไม่สามารถจัดการ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ อาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ (Campbell et al., 2012; Kowalski & Limber, 
2013; Patchin & Hinduja, 2010) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ศึกษาในกลุ่มเยาวชนช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อารมณ์โกรธ เครียด เสียใจ วิตกกังวล หรือหวาดกลัว เป็นต้น วัยรุ่นจะ
แสดงอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างเข้มข้นและรุนแรง จนท าให้ขาดการพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน 
ไม่มีเหตุผล มีทัศนคติด้านลบ (ประณต  เค้าฉิม, 2549) หากควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะท าให้รับมือกับ
ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ อาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการแก้ไขปัญหา ท าให้ปัญหายังคงรบกวนจิตใจอยู่ 
หากกินระยะเวลายาวนานอาจก่อให้เกิดภาวะวิตกกังวล น ามาซึ่งผลเสียต่อสุขภาวะทางจิตและ
สุขภาพร่างกาย ตลอดจนกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลได้ (Bourne, 2010) การให้
ความช่วยเหลือเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีข้อเสนอแนะให้ใช้กระบวนการปรึกษาแบบกลุ่ม
เพ่ือให้เยาวชนที่เป็นเหยื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การถูกรังแก อภิปรายถึงแนวทางการแก้ปัญหา
และจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมทั้งสอนทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการรับมือกับปัญหา
และจัดการอารมณ์ (Ryan & Curwen, 2013) จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการใช้กระบวนการการ
ปรึกษาแบบกลุ่มสามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลได้ (หทัยรัตน์  บุญสุขศรี และดลดาว  ปูรณานนท์, 
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2556) และช่วยพัฒนาวิธีการเผชิญปัญหาของเยาวชนได้ (วิมลรัตน์  ปฏิพัทธ์วุฒิกุล, 2555) อีกทั้ง
พบว่าการใช้เทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจในกระบวนการบ าบัดช่วยให้ผู้รับการบ าบัดมี
สุขภาพจิตที่ดีข้ึน (Korn & Leeds, 2002) ดังนั้นในการช่วยเหลือเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของการรังแก
และได้รับกระทบด้านลบต่อสภาพจิตใจด้วยการสร้างกลุ่มให้การปรึกษาที่มุ่งให้เยาวชนให้ได้ตระหนัก
ถึงอันตรายเกิดขึ้น เรียนรู้และพัฒนาแนวทางการรับมือและวิธีปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุการณ์รุนแรงและ
ความวิตกกังวลจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม น่าจะน ามาซึ่งประโยชน์ในการ
วางแผนป้องกันหรือให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ
สามารถน าไปต่อยอดในการค้นคว้าวิจัย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1) เยาวชนในปัจจุบันมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์หรือไม่ 
 2) เยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้รับผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรมอย่างไร 
 3) เยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์มีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์รังแกอย่างไร 
 4) การปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจสามารถพัฒนากลวิธีการ
เผชิญปัญหาของนักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มได้หรือไม่ 
 5) การปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจช่วยลดภาวะวิตกกังวล
จากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาความชุกและรูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อสุขภาพจิตของเยาวชนจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และวิธีการรับมือทีน่ักเรียนใช้เมื่อถูกรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ 
 2) เพ่ือพัฒนาการปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจส าหรับช่วย
นักเรียนในการรับมือและการจัดการกับความวิตกกังวลที่เกิดจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการวิจัยเชิงส ารวจและช่วงที่สองเป็นการวิจัย
กึ่งทดลอง  

การวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบการถูกรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) เขตกรุงเทพมหานครด าเนินการในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามการแบ่งเขตท่ีตั้งพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กรุงเทพเขตชั้นใน 2) กรุงเทพเขตชั้นกลาง และ 3) กรุงเทพเขตชั้นนอก ได้โรงเรียนที่
เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จ านวน 13 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 1,146 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น ประกอบด้วยค าถาม
จ านวน 16 ข้อ มีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบและเติมค าตอบ มีค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ และเป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ผลกระทบ
จากการถูกรังแก และวิธีการรับมือจากการถูกรังแก จ านวน 11 ข้อ ทั้งนี้ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขก่อนน าไปใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

การวิจัยกึ่งทดลอง เป็นการพัฒนาและทดลองการปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้าง
ความมั่นคงทางจิตใจส าหรับเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (มีนาคม – เมษายน 2558) จาก
โรงเรียนในเขตกรุงเทพชั้นในแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้เก็บข้อมูลในช่วงการวิจัยเชิงส ารวจและทาง
โรงเรียนมีความสนใจในงานวิจัย จึงอนุญาตให้เข้ามาด าเนินการทดลองได้ การได้มาของกลุ่มทดลอง
ใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเคยถูก
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ และสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มให้การปรึกษา หลังการประชาสัมพันธ์มีนักเรียนสมัคร
เข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาจ านวน 9 คน เป็นเพศชาย 1 คน และเป็นเพศหญิง 8 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกึ่งทดลองประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ทั้งนี้ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากเครื่องมือทั้งสองชนิดในช่วงก่อนและหลังการ
ทดลองมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษา
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงการวิจัยกึ่งทดลองได้แก่  

1) แบบวัดการเผชิญปัญหา เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบรายงานตนเองเกี่ยวกับวิธีที่ใช้เมื่อ
ประสบปัญหาหรือความเครียด มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยวัดรูปแบบการเผชิญ
ปัญหาได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา การเผชิญปัญหาแบบแสวงหา
การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี มีข้อกระทงจ านวน 55 ข้อ จากการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่าได้คา่ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .82 

2) แบบประเมินสุขภาพจิตของฮอบกินส์ (HSCL–25) เป็นการประเมินอาการผิดปกติ
เบื้องต้นทางจิตใจ 2 ด้าน ได้แก่ อาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า ประกอบด้วยข้อกระทงจ านวน 
25 ข้อ เป็นค าถามเกี่ยวกับภาวะวิตกกังวลจ านวน 10 ข้อ และเป็นค าถามเก่ียวกับภาวะซึมเศร้าจ านวน 
15 ข้อ ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งคะแนนรวมทั้งฉบับและคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน
สูงกว่า 1.75 ถือว่ามีอาการอยู่ในกลุ่มนั้น ๆ 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือการปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคงทาง
จิตใจ มีการนัดพบกลุ่มจ านวน 10 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 90 นาที รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ เป็นเวลา
15 ชั่วโมง กลุ่มการปรึกษานี้มุ่งให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
พัฒนาการเผชิญปัญหา เปิดโอกาสให้ค้นหาข้อดีของตนเองให้อยู่ในการตระหนักรู้มากขึ้น และฝึกฝน
เทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสงบและมั่นคงภายใน เพ่ือให้มี
ความพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหา ตลอดจนฝึกฝนการสื่อสารที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เพ่ิมความ
ระมัดระวังในการใช้งานสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
เบื้องต้น ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติ
โดยใช้ Wilcoxon Signed Rank Test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1,146 คน พบว่าเป็นเพศชาย
ร้อยละ 32.1 เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.7 มีอายุเฉลี่ย 17.04 ปี ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ร้อยละ 30.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 37.5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 31.1 มีค่าเฉลี่ยผล
การเรียนเท่ากับ 3.13 และสามารถเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์มากถึงร้อยละ 92.8 ในกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยเป็นผู้รู้เห็นการรังแก
ร้อยละ 94.3 เป็นผู้รังแกร้อยละ 86.2 และเป็นผู้ถูกรังแกร้อยละ 75.5 ในจ านวนนี้มีเยาวชนที่ถูก
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ระบุว่าตนเองยังคงได้รับผลกระทบในปัจจุบันถึงร้อยละ 10  เยาวชนที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมรังแกทั้งที่เป็นผู้รังแก ผู้ถูกรังแก และผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนินทา 
ด่าทอ ล้อเลียนผ่านโลกไซเบอร์มากที่สุดและมีความแตกต่างกันในล าดับรองลงมา โดยมีรายละเอียด
ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของพฤติกรรมรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จ าแนกตามบทบาทผู้รังแก ผู้ถูกรังแก 

และผู้รู้เห็นการรังแก 
 

พฤติกรรมรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ผู้รังแก 
(n = 916) 

ผู้ถูกรังแก 
(n = 803) 

ผู้รู้เห็นการรังแก 
(n = 1003) 

นินทา ด่าทอ ล้อเลียน 81.6 73.2 76.9 
กีดกันหรือบล็อกออกจากกลุ่ม 64.2 24.3 45.3 
ส่ง/ ไดร้ับข้อความก่อกวนหรือข่มขู่ 22.7 35.6 40.3 
เผยแพร่ข้อมลูลับ 18.4 22.2 37.5 
แอบอ้างช่ือไปโพสต์หรือเผยแพร่ขอ้มูลให้ร้ายผู้อื่น 13.6 11.0 33.7 
ตัดต่อภาพหรือคลิปวีดีโอแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ 5.6 21.3 39.3 
โทรศัพทก์ลั่นแกล้ง 27.3 57.5 17.5 

  
 ในด้านวิธีรับมือจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์นั้น เยาวชนที่เคยเป็นเหยื่อรับมือจากการ
ถูกรังแกด้วยการสื่อสารกับเพ่ือนเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 68.5) อันดับสองคือกีดกันหรือบล็อกผู้รังแก
ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ (ร้อยละ 66.4) อันดับสามคือการสื่อสารปัญหาให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ
ทราบ (ร้อยละ 55.9) อันดับสี่คือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมรังแก (ร้อยละ 51.6) และอันดับห้าคือบอกให้ผู้
รังแกหยุดพฤติกรรมรังแก (ร้อยละ 45.5) 
 ผลการวิจัยกึ่งทดลองโดยใช้การปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ
ส าหรับนักเรียนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยพิจารณาความแตกต่างของคะแนนกลวิธีการเผชิญ
ปัญหาและคะแนน HSCL-25 ก่อนและหลังการทดลองด้วยเครื่องมือทางสถิติ Wilcoxon Signed 
Rank Test มีผลปรากฏดังตารางที่ 2   
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติ คะแนนกลวิธีการเผชิญปัญหาตามรูปแบบต่าง ๆ และ 
   คะแนน HSCL-25 ก่อนและหลังการทดลอง 

 (n=9) 
รายการ Mean Md. S.D. Z p r 

กลวิธีการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการปัญหา 

ก่อนทดลอง 3.85 3.79 0.26 
-2.55 0.01* 0.85 

หลังทดลอง 4.11 4.14 0.13 

กลวิธีการเผชิญปัญหา
แบบแสวงหาการ

สนับสนุนทางสังคม 

ก่อนทดลอง 3.38 3.39 0.61 
-2.37 0.02* 0.79 หลังทดลอง 4.00 4.03 0.24 

กลวิธีการเผชิญปัญหา
แบบหลีกหน ี

ก่อนทดลอง 2.60 2.73 0.48 
-2.31 0.02* 0.77 

หลังทดลอง 2.25 2.37 0.26 

แบบประเมิน  ก่อนทดลอง 2.29 1.36 0.72 
-2.55 0.01* 0.85 

HSCL-25 หลังทดลอง 1.66 1.12 0.34 
* หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนกลวิธีการเผชิญปัญหาทั้ง 3 รูปแบบและคะแนน HSCL-25 
ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีผลการค านวณได้ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ที่ใหญ่ (r >.5 = large effect size)  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเชิงส ารวจสามารถตอบค าถามวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ของเยาวชนในปัจจุบัน ผลกระทบและวิธีการรับมือของผู้ที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ข้อมูล
ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันมีเยาวชนมากกว่าครึ่งหนึ่งยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 
โดยเป็นผู้รู้เห็นการรังแกมากที่สุด รองลงมาคือผู้รังแก ถัดมาคือผู้ถูกรังแก เยาวชนที่แสดงบทบาท
รังแกผู้อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมนินทา ด่าทอล้อเลียนผู้อ่ืน รองลงมาคือกีดกันหรือ
บล็อกผู้อ่ืนออกจากกลุ่ม และถัดมาคือการโทรศัพท์กลั่นแกล้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยที่
ผ่านมาที่พบว่าเยาวชนช่วงวัยรุ่นใช้ข้อความต่อว่าและล้อเลียนผู้อ่ืนมากเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน (วิมลทิพย์  
มุกสิกพันธ์ และคณะ, 2552) ข้อมูลด้านประสบการณ์ของเยาวชนที่ถูกรังแกพบว่าเคยถูกนินทา ด่าทอ 
ล้อเลียนมากที่สุด รองลงมาคือได้รับโทรศัพท์กลั่นแกล้ง และถัดมาคือได้รับข้อความก่อกวนหรือข่มขู่ 
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบเยาวชนถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยวิธีโทรศัพท์กลั่นแกล้งและ
ส่งขอ้ความก่อกวนมากเป็นอันดับต้น ๆ เช่นกัน (Slonje & Smith, 2008)  
 งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์มักได้รับผลกระทบด้านลบทั้งด้าน
อารมณ์และด้านพฤติกรรม ท าให้ไม่สบายใจ เจ็บช้ าใจ มีการท าร้ายตัวเอง คิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย 
(Kowalski & Limber, 2013; Ryan & Curwen, 2013; Campbell et al., 2012; Patchin & 
Hinduja, 2010) เช่นเดียวกันกับผลส ารวจในครั้งนี้ โดยพบว่าเยาวชนที่ถูกรังแกส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบด้านอารมณ์มากกว่าด้านพฤติกรรม จากการประมวลค าตอบที่มีเยาวชนเลือกตอบมากที่สุด
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สามอันดับแรกในแต่ละพฤติกรรมรังแก พบว่าเยาวชนรู้สึกโกรธ เครียด วิตกกังวล เสียใจ วุ่นวายใจ 
หวาดกลัว และอับอาย อย่างไรก็ตามก็มิอาจมองข้ามผลกระทบด้านพฤติกรรมไปได้ เพราะเยาวชน
รายงานว่าเคยโทษตัวเอง ท าร้ายตัวเอง และคิดฆ่าตัวตาย ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
มีความรุนแรงและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของเยาวชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผลการ
ส ารวจยังมีข้อมูลส าคัญที่บ่งชี้ว่าเยาวชนได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ใน
ขณะที่ส ารวจข้อมูลถึงร้อยละ 10 ซึ่งยืนยันได้ว่าการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจของ
เยาวชน และยังคงส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผลการส ารวจแสดงให้เห็นค าตอบอีกกลุ่มหนึ่ง 
ที่บ่งชี้ว่าการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ไม่สร้างความเดือดร้อนแต่อย่างใด เนื่องจากเยาวชนระบุว่ารู้สึก 
“เฉย ๆ” และ “สนุกสนาน” ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะเยาวชนที่ถูกรังแกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ไม่ใช่ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตัวเขา หรืออาจรับรู้ว่าเป็นการหยอกล้อที่ไม่มีเจตนาร้ายต่อกัน 
 วิธีการรับมือของเยาวชนเมื่อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์พบว่า วิธีการรับมือ 5 อันดับแรกที่
เยาวชนส่วนใหญ่เลือกใช้คือ 1) การสื่อสารกับเพ่ือน 2) กีดกันหรือบล็อกผู้รังแกออกจากรายชื่อผู้
ติดต่อ 3) สื่อสารกับพ่อแม่ 4) ไม่สนใจหรือเพิกเฉยต่อการรังแก และ 5) บอกให้ผู้รังแกหยุดกระท า
พฤติกรรมรังแก เมื่อน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวคิดการเผชิญปัญหาของ Lazarus & 
Folkman (1984) และวิธีการเผชิญปัญหาผ่านโลกไซเบอร์ของ Parris et al. (2011) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีวิธีการรับมือจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้กลวิธีการแบบมุ่ง
จัดการกับปัญหา และแบบมุ่งแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าการใช้รูปแบบการหลีกหนี จึง
ไม่เป็นไปตามค าตอบที่คาดการณ์ไว้ การที่เยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ใช้รูปแบบการรับมือกับ
เหตุการณ์รังแกด้วยการสื่อสารกับเพ่ือนและพ่อแม่ถือเป็นกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคม ที่นอกจากจะได้ค าแนะน าที่ดีแล้ว ยังช่วยท าให้อารมณ์ผ่อนคลายจากปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตามการค้นพบในส่วนนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่
มักไม่พูดคุยปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์กับใคร (Slonje & Smith, 2008; Smith et al., 2008; 
Li, 2010; Perren et al., 2012) เพราะเมื่อบอกไปแล้วท าให้ปัญหาแย่ลงกว่าเดิมหรือไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และอีกเหตุผลหนึ่งคือเกรงใจและไม่ต้องการรบกวนผู้อ่ืน (Li, 2010) ส าหรับ
เยาวชนที่บอกปัญหากับผู้อ่ืน ก็จะพูดคุยกับเพ่ือนมากกว่าบิดามารดา (ณัฐรัชต์  สาเมาะ และคณะ , 
2557; Li, 2010; Perren et al., 2012) ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากพัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่นที่
ให้ความส าคัญกับเพ่ือนร่วมวัยมากกว่าผู้ใหญ่ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2553) และเพ่ือนสามารถให้
ความช่วยเหลือได้โดยลุล่วง (Li, 2010) อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะเยาวชนกลัวว่าจะถูกจ ากัดสิทธิในการ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ต และกลัวว่าผู้ใหญ่จะแนะน าว่าไม่ต้องสนใจเหตุการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งเยาวชนคิดว่าค าแนะน าดังกล่าวไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ได้ (ณัฐรัชต์  
สาเมาะ และคณะ, 2557; Perren et al., 2012) 
 เยาวชนที่ใช้วิธีบล็อกหรือกีดกันผู้รังแกออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เป็นการแก้ปัญหาด้วยการ
จัดการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรูปแบบการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหาที่ใช้ได้เฉพาะบนโลกไซเบอร์
เท่านั้น (Parris et al., 2011) วิธีนี้ช่วยตัดช่องทางการติดต่อกับผู้รังแก ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลที่แสดงถึง
การคุกคามหรือก่อกวน งานวิจัยที่ผ่านมามีเยาวชนแก้ปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยการจัดการ
เทคโนโลยีเป็นจ านวนมาก โดยเยาวชนระบุว่าการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเทคโนโลยีเป็นประโยชน์
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และสามารถใช้แก้ปัญหาการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้ (Perren et al., 2012) ส าหรับวิธีบอกให้ผู้
รังแกหยุดกระท าพฤติกรรมรังแก ถือเป็นการรับมือกับปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์แบบมุ่งจัดการ
ปัญหา (Parris et al., 2011) การรับมือเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประเมินเหตุการณ์แล้วพบว่าสามารถ
พูดคุยกับผู้รังแกได้ และอาจน าไปสู่การชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริง หรือไกล่เกลี่ยเพ่ือยุติปัญหา วิธีนี้เป็น
การป้องกันไม่ให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและไม่สุภาพ อันจะท าให้กลายเป็นการโต้ตอบกันไปมาอย่าง
ต่อเนื่องจนยากที่จะยุติ ในอีกมุมหนึ่งเยาวชนที่ถูกรังแกอาจคิดว่าการเงียบหรือไม่ตอบสนองต่อการ
รังแกจะถูกมองว่ายอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นต่อว่าหรือกล่าวหา ฉะนั้นการชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริงกับอีกฝ่าย
จึงเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองไม่ให้ถูกกระท าอยู่ฝ่ายเดียว (ณัฐรัชต์  สาเมาะ และคณะ , 2557) 
การไม่สนใจและเพิกเฉยต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หากพิจารณาตามหลักการเผชิญปัญหาของ 
Lazarus & Folkman (1984) ถือว่าเป็นการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี อาจเป็นเพราะประเมิน
เหตุการณ์แล้วพบว่าเกินความสามารถที่จะจัดการปัญหานั้นได้ จึงเลือกที่จะออกมาจากสถานการณ์
ปัญหาเพ่ือความสบายใจ หลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่ดี หรืออาจใช้เวลาปรับอารมณ์สักพักเพ่ือให้มีความ
พร้อมและคิดหาทางแก้ไขต่อไป แต่ในบริบทของโลกไซเบอร์พบว่าการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี ด้วย
การปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งหรือตอบโต้ผู้รังแกช่วยยุติปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้ เพราะไม่ท าให้
ตนเองเกิดความรู้สึกด้านลบ หรือประเมินแล้วพบว่าไม่มีวิธีใดจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จึงยอมรับสิ่ง
เกิดขึ้น ซึ่งการตอบสนองเช่นนี้ไม่ได้น าความเสียหายใด ๆ มาสู่ตนเอง จึงเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลเป็น
อย่างดี (Parris et al., 2011)  

 ผลการวิจัยกึ่งทดลองที่พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมมีพัฒนาการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จัดการปัญหาและแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพ่ิมขึ้น และเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีน้อยลง 
อีกทั้งมีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าลดลงด้วย แสดงให้เห็นว่าการปรึกษาแบบกลุ่มช่วยให้
นักเรียนพัฒนาวิธีการเผชิญปัญหาและลดภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งเป็นไปตามค าตอบที่
คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะการให้การปรึกษาแบบกลุ่มครั้งนี้มีการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการ
เผชิญปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหา และแบบมุ่ง
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาตามหลักการ
เผชิญปัญหาของ Lazarus & Folkman (1984) โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ด้านบวกแก่สมาชิก โดย
สมาชิกได้ทบทวนประสบการณ์ที่ดีหรือความส าเร็จที่อยู่ในความทรงจ าของตนเอง เพ่ือน ามาเป็น
ทรัพยากรที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตนเป็นการเพ่ิมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองตามข้อเสนอแนะของ Patchin & Hinduja  (2010) นอกจากนี้สมาชิกได้ส ารวจบุคคลใกล้ชิด
หรือผู้ช่วยเหลือที่สามารถเป็นที่พ่ึงได้เมื่อมีปัญหา เพ่ือให้สมาชิกตระหนักว่าพวกเขาไม่จ าเป็นต้อง
แก้ปัญหาคนเดียว ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Lazarus & Folkman (1984) และค าแนะน าของ 
Ryan & Curwen (2013) ทั้งนี้จากการพูดคุยของกลุ่มพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะขอความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนและครอบครัว อย่างไรก็ตามพบว่ามีสมาชิกบางคนที่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
เพราะประเมินแล้วคิดว่าไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาของตนได้ จึงยอมแบกรับความรู้สึกทุกข์ใจไว้คนเดียว 
การกระท าเช่นนี้ เป็นลักษณะหลีกหนีโดยปฏิเสธความจริงที่ เกิดขึ้นซึ่งไม่น าไปสู่การแก้ปัญหา 
(Lazarus & Folkman, 1984) กรณีปัญหาที่สมาชิกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย มีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ
บนโลกไซเบอร์และปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์ที่คาบเกี่ยวกับสังคมปกติ ผู้วิจัยคิดว่ากรณีปัญหาที่
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คาบเกี่ยวกันสร้างความทุกข์ใจให้กับสมาชิกมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบนโลกไซเบอร์ นั่นเพราะ
ยังต้องมีการเผชิญหน้ากับคู่กรณีกันอยู่เสมอในสังคมปกติ จึงยิ่งกระตุ้นให้เกิดความอึดอัดใจและไม่
สบายใจ ในทางกลับกัน แม้ว่าบางคนที่ถูกกระท าด้วยพฤติกรรมรังแกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
แต่กลับประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินชีวิตแต่อย่างใด สอดคล้องกับที่ 
Lazarus & Folkman (1984) ระบุว่าการประเมินความรุนแรงต่อปัญหาที่ต่างกันท าให้บุคคลมีระดับ
ความเครียดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามภายใต้การดูแลของผู้น ากลุ่ม กระบวนการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มยังเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายถึงประสบการณ์ปัญหาของตนในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ลักษณะ
ปัญหา ระดับความรุนแรงของปัญหา ความคิดหรือความรู้สึกต่อปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาของสมาชิก
กลุ่ม ท าให้มีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และโต้แย้งกันอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา
และข้อจ ากัดของวิธีเหล่านั้น (Corey, 2012) จึงช่วยให้สมาชิกได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา ส่งผลให้สมาชิก
เปลี่ยนแปลงวิธีแก้ปัญหาจากการหลีกเลี่ยงปัญหาแบบเดิมกลายเป็นเลือกที่จะขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลให้ปัญหาของสมาชิกคลี่คลายลงได้ นอกจากนี้สมาชิกตระหนักถึงอันตรายและ
ผลกระทบที่ตามมาจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ให้รัดกุมมากขึ้นเพ่ือป้องกันจากการถูกรังแก ซึ่งเป็นแนวทางในรับมือและป้องกันปัญหาอย่าง
เหมาะสมตามวัย  

นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการสร้างความม่ันคงทางจิตใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สร้างความสงบและความมั่นคงภายใน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เชิงบวก และเพ่ิมความสามารถใน
การควบคุมความคิด หรือความรู้สึกด้านลบด้วยการใช้จินตนาการ ท าให้ผู้ที่อยู่ในภาวะตึงเครียด หรือ
มีความกลัว หรือวิตกกังวลเกิดความรู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลาย และสงบภายในจิตใจ (สุชาติ  พหลภาคย์, 
2554; Fisher, 1999; Korn & Leeds, 2002) ในช่วงแรกของกระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
ผู้วิจัยมุ่งเตรียมความพร้อมของสมาชิกด้วยการฝึกฝนเทคนิคที่ช่วยเพ่ิมประสบการณ์ทางบวกก่อน 
ได้แก่ เทคนิคการตั้งหลัก เทคนิคสถานที่ปลอดภัยภายในจิตใจ เทคนิคสวนภายในจิตใจ ควบคู่กับการ
ค้นหาทรัพยากรด้านบวกของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงศักยภาพ และจุดแข็งของ
ตนเองมากขึ้น อันจะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกมั่นคงภายในเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และ
ผลกระทบจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สมาชิกสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกหลังจากได้
ฝึกฝนเทคนิคในช่วงนี้ว่ารู้สึกผ่อนคลาย เพราะการจินตนาการถึงสถานที่ปลอดภัยเป็นการนึกถึง
สถานที่ที่ชื่นชอบและปราศจากสิ่งรบกวน เมื่อจินตนาการว่าตนเองเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริง ๆ 
ได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศรอบ ๆ จึงท าให้รู้สึกมีความสุข นอกจากนี้สมาชิกได้ฝึกฝนเทคนิคที่เก็บภายใน
จิตใจหลังจากการพูดคุยประเด็นผลกระทบจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพ่ือช่วยให้ควบคุมภาพ
เหตุการณ์ ความคิด และ/หรือความรู้สึกไม่สบายใจที่มารบกวนจิตใจ หลังฝึกฝนสมาชิกระบุไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าเทคนิคที่เก็บภายในจิตใจช่วยเก็บเรื่องไม่สบายใจไว้ให้ห่างไกลจากตัว จึงรู้สึกโล่งใจ
มากกว่าก่อนการฝึกฝน เมื่อหัวข้อการพูดคุยของกลุ่มเกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหา จึงมีการสอน
เทคนิคผู้ช่วยเหลือภายในจิตใจและเทคนิคที่ประชุมภายในจิตใจแก่สมาชิก เพ่ือให้จินตนาการบท
สนทนากับบุคคลหรือตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบและมีความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ หลังฝึกฝน
สมาชิกแสดงความคิดเห็นว่าไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในขณะนั้น
สมาชิกไม่มีเรื่องรบกวนจิตใจ หรืออาจเหมาะสมกับการฝึกแบบตัวต่อตัวกับผู้สอนมากกว่า เพราะจะ
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ท าให้ผู้ฝึกมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทสนทนาในจินตนาการได้ดีกว่า ส าหรับเทคนิคการคลายเครียดด้วย
ก้อนหินนั้นผลสะท้อนส่วนใหญ่ระบุว่ารู้สึกได้ปลดปล่อยความเครียดออกไปหลังจากบีบก้อนหิน 
ในขณะที่สมาชิกบางคนรู้สึกอึดอัดใจหลังการฝึกฝน โดยให้เหตุผลว่าการนึกถึงเรื่องไม่สบายใจก่อนที่
จะบีบก้อนหินท าให้รู้สึกเครียดมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ าสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มจะเกิด
ความรู้สึกผ่อนคลายความวิตกกังวล และรู้สึกสงบภายในจิตใจจากการฝึกเทคนิคบางอย่าง แต่การ
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกหลังจากฝึกฝนเทคนิคเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสมาชิกรู้สึกผ่อนคลายมากข้ึน 
การฝึกเทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดภาวะวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้าได้ ยิ่งไปกว่านั้นดัวยกระบวนการของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่
ก าลังประสบปัญหาจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี เปิ ดเผย
อารมณ์ความรู้สึกที่สับสนและวิตกกังวลต่อกัน ท าให้สมาชิกรับรู้ว่ามีผู้รับฟังและคอยให้ก าลังใจ ยินดี
ที่จะแลกเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกัน จึงช่วยให้สมาชิกรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกคลายความกังวล 
เกิดการตระหนักรู้ในพฤติกรรมของตนเองในปัจจุบัน และพร้อมเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายและท าให้กลุ่มพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Corey, 2012)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะส าหรับการการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากพบว่าการปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิค
การสร้างความมั่นคงทางจิตใจช่วยพัฒนากลวิธีการเผชิญปัญหาและช่วยลดภาวะวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้าของนักเรียนได้ จึงควรสนับสนุนให้ใช้การปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคง
ทางจิตใจกับนักเรียนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ต่อไป  

2) ข้อเสนอแนะส าหรับการการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาความแตกต่างของผลกระทบ
ระหว่างการถูกรังแกแบบดั้งเดิมและการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มคนต่าง ๆ  2) ควรทดลองการ
ปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจกับนักเรียนกลุ่มอื่นที่มีความแตกต่างในช่วง
อายุ และกลุ่มนักเรียนที่อยู่ต่างสังกัด และ 3) ควรประเมินและติดตามผลหลังจากการเข้าร่วมกลุ่มให้
การปรึกษาฯ อย่างต่อเนื่องในระยะหนึ่ง เพ่ือศึกษาความคงทนของรูปแบบการเผชิญปัญหาและภาวะ
วิตกกังวลและซึมเศร้าของแต่ละบุคคล เมื่อกลับเข้าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมปกติ  
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บทคัดย่อ 
 การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจต่อการหารูปแบบการเรียนรู้โดยยึดหลักทฤษฎีของเดวิด คอล์บ มาศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ โดยวิเคราะห์ด้วยการท าเหมืองข้อมูล
จากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมเวก้าเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เลือกวิธีวิเคราะห์ผลด้วยรูปแบบ 
Rule Based Classification ด้วยวิธี  Decision Table, Jrip และ PART  และรูปแบบ  Decision 
Tree Classification ด้วยวิธี LMT, J48 และ Random Tree พร้อมกับวิเคราะห์ตัวแปรด้านเพศ 
และชั้นปีด้วยวิธี Random Tree เพ่ือดูผลการคัดแยกจากโมเดลแผนภาพต้นไม้ จากการวิเคราะห์ผล
ทั้งหมดพบว่า รูปแบบของ Decision Tree ด้วยวิธีการ Random Tree ให้ค่าความถูกต้องสูงสุด
(100%) ท านายรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบเอกนัย (Converger) ส่วนรูปแบบของ Rule Based ด้วย
วิธี PART ให้ค่าความถูกต้องสูงสุด (84.12%) ท านายรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งหมดเป็นแบบ
เอกนัยเช่นกัน แต่เมื่อแบ่งตามเพศและชั้นปี พบว่าเพศหญิงจะมีรูปแบบการเรียนรู้แบบเอกนัย ส่วน
เพศชายมีการเรียนรู้แบบอเนกนัย (Diverger) และเมื่อพิจารณาจากชั้นปีเลือกดูในชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นชั้น
ปีที่ต้องจัดท าปริญญานิพนธ์ พบว่าเพศชายมีเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบอเนกนัยเช่นกัน จึงเหมาะกับ
การเลือกท าปริญญานิพนธ์ทางด้านการผลิต และสารสนเทศ เน้นเชิงรูปธรรมด้วยการคิดหลายด้าน 
สร้างเครื่องอุปกรณ์จ าลองการผลิต สร้างซอฟต์แวร์ ส่วนเพศหญิงมีรูปแบบการเรียนรู้แบบเอกนัย จึง
เหมาะกับการเลือกท าทางด้านการจัดการ เน้นเชิงนามธรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ผสมกับ
การทดลอง รูปแบบจึงเป็นการน าทฤษฎีไปวางแผนหรือทดลองเก็บข้อมูลในสถานประกอบการเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

ABSTRACT 
 The suitable learning management for students’ learning style plays an 
important role in teaching and learning.  This paper aimed to analyze the students’ 
learning styles which were the students from undergraduate students from Information 
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and Production Technology Management Department by using the David Kolb’s 
learning styles. The data mining techniques was exercised and Wega program was used 
as the analysis program. The data analyzed by using a Rule Based Classification with 
Decision Table , Jrip and PART simulation model and Decision Tree Classification with 
LMT model, J48 model and Random Tree simulation model. The analyzed data of the 
students’ learning style found that Decision Tree method in Random tree simulation 
model gave the most accuracy (100%). The result using these models showed that 
students had converger learning style. Meanwhile, Rule Based method: PART 
simulation model also provided the same result having accuracy (84.12%). However, 
when the data was divided based on sex and students’ academic year, it was found 
that female students had converger learning style; male students had diverger learning 
style. When students’ academic year was considered, it was found that male students 
had converger learning style which can be concluded that the male students’ learning 
style suit for the production and information technology related senior project which 
emphasize in critical thinking regarding production simulation and software creation. 
The female students’ learning style was converger which was proper for the 
management related senior project emphasize in abstract thinking, experimental 
planning and applying theory to enhance the workforce efficiency. 
 
ค าส าคัญ 
 เหมืองข้อมูล  รูปแบบการเรียนรู้  การจัดท าปริญญานิพนธ์ 
 
Keywords  
 Data Mining, Learning Style, Preparation of Senior Project 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอน หากมีการจัดรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้จะส่งผลให้การเรียนนั้นประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้นทั้งกับตัวผู้เรียน
และผู้สอน ซึ่งการเลือกรูปแบบการท างาน เช่น การทดลอง การแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม หรือการสอน
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ตามลักษณะการใฝ่รู้ของผู้เรียนได้ก็จะยิ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ในระยะยาว ความคงทนต่อเนื้อหาที่เรียนก็ได้นานขึ้น จากการสอนและ
ควบคุมวิชาโครงงานพิเศษ หรือ ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นปัญหาในการ
เลือกหัวข้อของนักศึกษาเพ่ือจัดท าปริญญานิพนธ์ที่ส่งผลต่อก าหนดระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์
ที่ต้องเลื่อนออกไป โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนหัวข้อปริญญานิพนธ์ระหว่างทาง อันเนื่องจากได้
ศึกษาและวางแผนการท างานไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ท าให้ต้องเริ่มหาหัวข้อใหม่ หรือมีการ
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ด าเนินงานไปแล้วทิ้งไม่ท าต่อเนื่องจากความไม่ถนัดในเรื่องที่เลือกมา หรืออาจเป็นเพราะนักศึกษา
เลือกจัดกลุ่มการท าปริญญานิพนธ์เองได้ ท าให้ความถนัดของแต่ละคนไม่ตรงกัน ดังนั้นเมื่อท างานไป
แล้วไม่ตรงตามความถนัดอาจเกิดความเบื่อหน่ายท าให้ทิ้งการติดตามงาน ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้
นักศึกษาไม่สามารถท าปริญญานิพนธ์ได้จบตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ติดค้างเป็นจ านวนมากผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษารูปแบบความถนัดของนักศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีตามหลักการเรียนรู้แบบเดวิด คอล์บ 
ที่มีการแบ่งรูปแบบออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) แบบอเนกนัย เป็นรูปแบบการเรียนจากประสบการณ์
จริงเชิงรูปธรรมกับการเรียนรู้จากการสังเกต และไตร่ตรอง ผู้ที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้จึงเป็นทั้งนัก
สัมผัส และนักสังเกต บุคคลประเภทนี้จะพิจารณาประสบการณ์เชิงรูปธรรมเพ่ือการคิดหลาย ๆ ด้าน 
และสามารถสรุปรวบรวมความคิดที่ละเอียดซับซ้อนได้ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจินตนาการดี 
มีความสนใจที่คน และชอบแก้ปัญหาด้วยการคิดเป็นกลุ่ม (เช่น การระดมความคิด) มีใจกว้างยอมรับ
ผู้อ่ืนหรือรวบรวมข้อมูลในลักษณะกว้างเพ่ือแก้ปัญหามีความรู้สึกไวต่อผู้อยู่แวดล้อม  2) แบบดูดซึม 
เป็นแบบที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบการเรียนจากการคิดเชิงนามธรรมกับการเรียนจากการสังเกต  
และไตร่ตรอง ที่เต็มไปด้วยความคิด เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างทฤษฎีหรือหลักการจากสิ่งที่
เขาสังเกตเห็น มักชอบเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างกว้างจากแหล่งต่าง ๆ แล้วน ามาคิดสรุปด้วยเหตุผล 
มักจะเน้นที่ความคิดเชิงทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติจริง 3) แบบเอกนัย เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสม
ระหว่างการเรียนจากการคิดเชิงนามธรรมกับการทดลอง และปฏิบัติ ผู้ที่มีรูปแบบการเรียนนี้ จะเรียน
ได้ดีด้วยการกระท า หรือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีหรือแนวคิด จะสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้
โดยอาศัยการค้นหาวิธีการที่จะตอบค าถาม โดยเฉพาะค าถามที่มีข้อสรุปถูกต้องเพียงทางเดียว เป็นผู้ที่
ชอบท างานกับวัตถุมากกว่าท างานกับผู้คน และ 4) แบบปรับปรุง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
ระหว่างรูปแบบจากประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรมกับการเรียนจากการทดลองและปฏิบัติจริง  ผู้ที่มี
รูปแบบการเรียนนี้จะเป็นทั้งนักปฏิบัติ และนักสัมผัส เป็นผู้ชอบท างาน และแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติ
จริงในสถานการณ์ท้าทายใหม่ ๆ แต่ในการแก้ปัญหา มักจะกระท าโดยใส่ความรู้สึกเข้าไปมากกว่าการ
วิเคราะห์ด้วยตนเอง  ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งก็คือ  เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับแต่ละ
สถานการณ์ได้ดี และอย่างรวดเร็ว (เหมือนฝัน ศรีศักดา, 2551) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
2542 ในมาตรา 24 กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2547)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องวิเคราะห์หารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้โดยอ้างอิงตามรูปแบบของเดวิด คอล์บ  (Kolb, 1984) เพ่ือ
วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ หาแนวโน้มรูปแบบการเรียนด้วยการท าเหมืองข้อมูล โดยเลือกอัลกอริทึม
ที่เหมาะสมกับข้อมูล พร้อมวัดประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้ข้อมูลการเรียนรู้ (Training Data) เพ่ือดู
ผลการจ าแนกในค่าความถูกต้อง เพ่ือให้ได้ค่าท านายที่ดีที่สุด  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศมีรูปแบบการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
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2. ปัจจัยด้านเพศและชั้นปีมีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้  ส าหรับการเลือกหัวข้อเพ่ือจัดท า
ปริญญานิพนธ์ในหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ ในปีการศึกษา 2557   

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเพศ และ ชั้นปีของนักศึกษา มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ ส าหรับเป็น
แนวทางการแนะน านักศึกษาส าหรับการเลือกหัวข้อในการจัดท าปริญญานิพนธ์ให้เหมาะกับตนเอง
ตามความถนัดใน 3 ด้าน ตามหลักสูตรของภาควิชา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาภาควิชาการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2556 ได้จ านวนทั้งสิ้น 340 คน เป็นชายทั้งสิ้น 195 คน และหญิงจ านวน 145 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยคือ แบบสอบถามเพ่ือการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามแบบเดวิด คอล์บ จ านวน 32 ข้อ โปรแกรม Excel ส าหรับบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์ .csv เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Weka ซึ่งเป็นประเภทโปรแกรมฟรีแวร์ภายใต้
ลิขสิทธิ์ของ GNU General Public License 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย เริ่มจากการเลือกใช้เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการ
เตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์หาแนวโน้มรูปแบบการเรียนของผู้เรียนด้วยเหมืองข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม Weka เวอร์ชัน 3.7.9 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์แบบการเรียนรู้จากข้อค าถามตามรูปแบบของ Kolb ทั้ง 32 ข้อดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การจ าแนกข้อค าถามตามรูปแบบการเรียนรู้ 
 

รูปแบบการเรียนรู้ ค าถามข้อที ่ รวมค าถาม 
แบบอเนกนัย 4, 6, 11, 13, 20, 22, 25, 26 8 ข้อ 
แบบดูดซึม 1, 7, 15, 16, 19, 24, 27, 31 8 ข้อ 
แบบเอกนัย 3, 10, 12, 17, 21, 23, 29, 32 8 ข้อ 
แบบปรับปรุง 2, 5, 8, 9, 14, 18, 28, 30 8 ข้อ 

  
 การคิดคะแนนการเรียนรู้ในแบบต่าง ๆ โดยการน าจ านวนข้อมาคูณกับระดับคะแนน (สูงสุด 5 
ต่ าสุด 1) เช่น 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างการคิดคะแนนน้ าหนักรวมของการประเมินรูปแบบการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 

ข้อค าถาม น  าหนักคะแนน น  าหนักคะแนนรวม 
4, 22, 26 2 3x2 = 6 คะแนน 
11, 25 3 2x3 = 6 คะแนน 
6, 20 4 2x4 = 8 คะแนน 
13 5 1x5 = 5 คะแนน 

 
 สูตรคะแนนรายแบบวิธีการเรียน =    
 
   คะแนนรูปแบบการเรียนอเนกนัย  =   
 
       =  3.125 คะแนน 
 ท าทุกรูปแบบการคิดทั้ง 4 แบบ ค่าเฉลี่ยของวิธีใดมากที่สุด ก็แสดงว่าผู้เรียนมีการเรียน
แบบนั้น 
 ขั้นที่ 2 น าข้อมูลแบบประเมินมาบันทึกในรูปไฟล์ .csv เข้ามาแล้วก าหนดรูปแบบส าหรับ
วิเคราะห์ผลด้วยการ Classify  
 ขั้นที่ 3 เลือกการจ าแนกในรูปแบบ Rule Based Classification   
 ขั้นที่ 4 เลือกวิธีแบบ Decision Table และก าหนดวิธีในการเรียนรู้ข้อมูลให้เป็นรูปแบบ 
Training set แล้วเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ผลโดยดูผลการท านายที่ได้จากค่า Correctly Classified 
Instances (ความถูกต้องในการท านายค าตอบที่แท้จริงของจ านวนแถว) Kappa statistic (อัตราส่วน
ของความน่าจะเป็นที่คาดว่าจะเป็น) หรือดูว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และ Confusion 
Matrix เป็นผลจากการวัดประสิทธิภาพของโมเดลจ าแนกประเภทข้อมูลนั้น จะอาศัย Confusion 
Matrix ในการเก็บข้อมูลจ านวนแถวที่จ าแนกจากกลุ่มข้อมูลจริงและกลุ่มข้อมูลจากการท านาย (สายชล  
สินสมบูรณ์ทอง, 2558) 
 จากนั้นเลือกเปรียบเทียบผลด้วยแบบจ าลองอ่ืน ๆ อีกคือ Jrip และ PART ท าวิธีการ
เช่นเดียวกับของ Decision Table เพ่ือดูผลการท านาย สามารถสรุปทั้ง 3 แบบจ าลองให้เห็นได้จาก
ตารางที่ 3 
 ขั้นที่ 5 เลือกการจ าแนกข้อมูลในแบบที่ 2 ด้วยรูปแบบ Decision Tree Classification 
เลือกวิธี LMT, J48 และ Random Tree ในการวิเคราะห์ผล ด้วยคุณลักษณะของ LMT ใช้สร้างตัว
แบบโลจิสติก เป็นต้นไม้จ าแนกกลุ่มด้วยฟังก์ชันถดถอยโลจิสติก เหมาะกับตัวแปรเป้าหมายแบบ 
ไบนารีหรือแบบหลายค าตอบ  ส่วน J48 หรือ C4.5 คือ อัลกอริทึมที่สร้างแผนภาพต้นไม้เพ่ือการ
ตัดสินใจเป็นตัวที่นิยมโดยทั่วไป และ Random Tree เป็นอัลกอริทึมที่ใช้การจ าแนกหมวดหมู่
เช่นเดียวกับ C4.5 มีหลักการสร้างต้นไม้จากการสุ่มต้นไม้หลาย ๆ  แบบในแต่ละโหนดแล้วเลือกมา
ประมวลผล โดยไม่ใช้การตัด  
 ท าข้ันตอนเหมือนขั้นที่ 3 ในการจ าแนกรูปแบบ Rule Based Classification เพ่ือดูผลการ
ท านาย สรุปผลได้ดังตารางท่ี 4  

ผลรวมของน้ าหนักคะแนนทุกข้อ 
8 

6+6+8+5 
     8 
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 ขั้นที่ 6 น า Attr ibute ที่เป็นข้อมูลทั่ว ไปที่ ได้ เก็บจากแบบสอบถามคือ เพศ และชั้นปี 
มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธี Random Tree แล้วดูแผนภูมิ
ต้นไม้ (Visual ize Tree) โดยกลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามทุกชั้นปีคิดเป็นเพศชาย 195 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57 เพศหญิง 145 คน คิดเป็นร้อยละ 43 จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ดังภาพที่ 1 และตารางท่ี 5 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าด้วยรูปแบบ Rule Based Classification และ Decision Tree 
Classification ดังตารางที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นถึงค่าความถูกต้องจากการท านายและสรุปรูปแบบ
การเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือดูแบบจ าลองท านายผลได้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด สรุปไดด้ังตารางที่ 7  
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์จ าแนกข้อมูลด้วยรูปแบบ Rule 
Based classification 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
แบบจ าลอง 

ค่าในการวิเคราะห์ 

Correctly Kappa 
Learning Style 

(Confusion Matrix) 
Decision Table 21.18 0 Converger 
Jrip 53.82 0.44 Converger 
PART  84.12   0.81 Converger 

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์จ าแนกข้อมูลด้วยรูปแบบ  Decision 

Tree Classification 
 

แบบจ าลอง 
ค่าในการวิเคราะห์ 

Correctly Kappa 
Learning Style 

(Confusion Matrix) 
LMT 90.58 0.89 Converger 
J48 78.24 0.74 Diverger 
Random Tree 100.00 1 Converger 
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ภาพที่ 1 แผนภาพต้นไม้แสดงรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ เพศเป็นตัวจ าแนก 
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้โดยแยกตามเพศและชั้นปีของนักศึกษา 
 

Sex Male Female 
Learning Style Diverger Converger 

 
 น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบตามชั้นปีกับรูปแบบการเรียนรู้ ได้ผลดังภาพที่ 2 และ
ตารางที่ 6  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพต้นไม้แสดงรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชั้นปีเป็นตัววิเคราะห์ 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้โดยแยกตามเพศและชั้นปีของนักศึกษา  
 

Attributes 
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Male 
(21.47%) 

Female 
(20%) 

Male 
(13.82%) 

Female 
(7.65%) 

Male 
(12.35%) 

Female 
(11.76%) 

Male 
(9.71%) 

Female 
(3.24%) 

Learning 
Style 

Divergers 
 

Divergers Assimilators Convergers Divergers Convergers Accommodators Divergers 

 
ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบแบบจ าลองท่ีให้ค่าความถูกต้องที่มากสุดของทั้ง 2 รูปแบบ  
 

แบบจ าลอง 
ค่าในการวิเคราะห์ 

Correctly Kappa 
Learning Style 

(Confusion Matrix) 
PART1  84.12   0.81 Converger 
Random Tree2 100.00 1 Converger 

 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่ารูปแบบของ Decision Tree ในวิธี Random Tree ให้ค่าความ
ถูกต้องมากที่สุดคือ 100 % โดยท านายรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบ Converger ส่วนรูปแบบของ 
Rule Based วิธีแบบ PART ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดคือ 84.12 % และท านายรูปแบบการเรียนรู้
เป็นแบบ Converger เช่นกัน จึงสรุปว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศเป็นแบบเอกนัย ซึ่งผลการวิเคราะห์จะคล้ายกับงานวิจัยของ 
Wolfe Kara & Team (2005) และ Gogus, Aytac & Gunes, Hatice (2011) แต่เมื่อพิจารณาถึงตัว
แปรทางเพศจากตารางที่ 3 แล้วพบว่า เพศหญิงมีรูปแบบการเรียนแบบเอกนัย (Converger)  แต่เพศ
ชายมีรูปแบบการเรียนแบบอเนกนัย (Diverger) ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ Wolfe Kara and Team  
และเมื่อพิจารณาตัวแปรชั้นปีของผู้เรียนพบว่า ชั้นปีที่ 1 ทั้งเพศชายและหญิงมีรูปแบบการเรียน
เหมือนกันคือ อเนกนัย ชั้นปีที่ 2 เพศชายมีรูปแบบการเรียนแบบดูดซึม (Assimilator) เพศหญิงมี
รูปแบบการเรียนแบบเอกนัย ชั้นปีที่ 3 เพศชายมีรูปแบบการเรียนแบบอเนกนัย เพศหญิงมีรูปแบบ
การเรียนแบบเอกนัย และชั้นปีที่ 4 เพศชายมีรูปแบบการเรียนแบบปรับปรุง (Accommodator)  
เพศหญิงมีรูปแบบการเรียนแบบอเนกนัย 
 
อภิปรายผล 
 การหาแนวโน้มรูปแบบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ด้วยการท าเหมืองข้อมูล จากการเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสม การ
วัดประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้ข้อมูลการเรียนรู้ เพ่ือดูผลการจ าแนกในค่าความถูกต้อง เพื่อให้ได้ค่า
ท านายที่ดีที่สุด ซึ่งก็พบว่า ภาพรวมของผู้เรียนส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบเอกนัย เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการคิดเชิงนามธรรมผสมผสานกับการทดลองและปฏิบัติ  ถนัดการคิด

1 Rule Based Classification  
2 Decision Tree Classification  
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วิเคราะห์ การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนจึงควรใช้วิธีบรรยายและการทดลอง การวิจัย หรือการท า
รายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้น แต่เมื่อแยกตามชั้นปีและเพศ เพ่ือมาชี้แนะแนวทางส าหรับการ
จัดท าปริญญานิพนธ์ให้ตรงตามลักษณะของผู้เรียนเพ่ือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสายการจัดท า หรือ
ท าไม่ส าเร็จ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ มานิตา สองสี ไชยยันต์ ปาละมาณ และวีระพงศ์   
วุฒิศักดิ์ (2556) ก็ได้ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพ่ือการท านายสถานภาพของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ด้วยรูปแบบ Classification ด้วยวิธี Decision Tree ได้ค่าความถูกต้องในการ
ท านายที่น่าเชื่อถือเหมือนกัน เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์ ไปพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือท านาย
สถานภาพของนักศึกษาต่อไป หรือคล้ายกับงานวิจัยของ จิรวรรณ พันธ์พุทธรัตน์ และคณะ (2552) 
ได้ท าการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือการหารูปแบบการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการเรียนรู้กับเพศ สาขาวิชาและวิทยาเขตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากสุดร้อยละ 45.52 มีรูปแบบการเรียนรู้ แบบอเนกนัย  
รองลงมาร้อยละ 26.12 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบปรับปรุง ร้อยละ 14.93 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ  
เอกนัย และจ านวนน้อยสุดร้อยละ 13.43 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบดูดซึม ส่วนรูปแบบการเรียนรู้กับ 
เพศ สาขาวิชาและวิทยาเขตของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท าปริญญานิพนธ์ของผู้เรียนจะอยู่ในชั้นปีที่ 3 ซึ่งหากมองจากผลการวิเคราะห์ 
เพศชายมีความถนัดในรูปแบบการเรียนรู้แบบอเนกนัย จึงเหมาะกับการเลือกท าปริญญานิพนธ์
ทางด้านการผลิต เนื่องจากต้องสร้างเครื่องต้นแบบ หรือเครื่องจ าลองการท างานด้านการผลิต 
จ าเป็นต้องวางแผน ออกแบบวงจรของเครื่อง ต้องใช้ความคิดที่ละเอียดซับซ้อน รู้จักสังเกต
ข้อผิดพลาดเพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องเพ่ือให้เครื่องสามารถท างานได้ตามสมมติฐานที่วางไว้  หรือถ้าจัดท า
ปริญญานิพนธ์ทางด้านสารสนเทศ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ หรือ
วิเคราะห์การตอบสนองของโปรแกรมตามปัญหาที่ผู้ใช้ร้องขอ เพ่ือให้โปรแกรมที่พัฒนาได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม สถานประกอบการ บริษัท เป็นต้น และสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ดี ส่วนเพศหญิง
มีรูปแบบการเรียนรู้แบบเอกนัย การเลือกท าปริญญานิพนธ์ทางด้านการจัดการ เพราะต้องวางแผนใน
การน าทฤษฎี แนวคิดไปออกแบบแผนการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลจากการทดลองแผนใน
สถานประกอบการ หรือโรงงาน เช่นการจัดการด้านการขนส่ง (Logistic) การจัดการด้านห่วงโซ่
อุปทาน การลดเวลาหรือของเสียภายในการผลิตเป็นต้น โดยผู้วิจัยจะน าผลจากการวิเคราะห์นี้ไปเป็น
ส่วนประกอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปในวิชาโครงงานพิเศษ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการ

ถ่ายทอดความรู้ ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูด้วยกระบวนการจัดการความรู้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูในการจัดการความรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่  บุคลากรครู
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่มีผลงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า  โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีเว็บเพจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ท าการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 26 เรื่อง จาก
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 87 และสถิติการเข้ามาอ่านผลงานวิชาการหลังจาก
เวลาที่ท าการเผยแพร่ผ่านไปแล้ว 1 เดือน พบว่า มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาทั้งหมด จ านวน 3,797 คน  
และเรื่องที่มีสถิติการเข้าอ่านมากที่สุด คือเรื่อง  ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย   ซึ่งมีความถี่ของการอ่าน 
จ านวน 439 ครั้ง รองลงมาได้แก่ เรื่อง โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง “เด็กติดเกม” ซึ่งมีความถี่ของ
การอ่าน จ านวน 422  ครั้ง และเรื่อง ชุดแบบฝึกปฏิบัติทัศนศิลป์ ซึ่งมีความถี่ของการอ่าน จ านวน 
412  ครั้ง  ตามล าดับ ส าหรับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.71  (S.D. = 0.49) 
 

ABSTRACT 
This research aims to develop the school as a learning organization with the 

Knowledge Transfer to disseminating academic performance of teachers via the 
internet with Knowledge Management and to study the satisfaction of the knowledge 
management teachers via Internet network with themself.  The samples used in this 
study were teachers of Rajavinit Mathayom School who had a scholarly works. The 
results showed that Rajavinit Mathayom School had a webpage's of learning 
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organization that disseminating academic performance of 26 stories from 30 samples, 
with the percentage of 87.  The story was the most read that was story of Phrase 
Proverb Aphorism amount of frequency 439 times.  The story was the second read 
that was story of Citizens Awareness Project "children game addiction" amount of 
frequency 422 times and the story was the third read that was story of The Practice 
Series of Visual Arts amount of frequency 412 times respectively. The overall 
satisfaction of the samples was at the most level, with an average score of 4.71.  (S.D. = 0.49)  
 
ค าส าคัญ 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 
Keywords 
 Learning Organization, Knowledge Management, Dissminating Academic 
Performance 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการบริหารงานคือทรัพยากรในองค์กรซึ่ง
เป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดผลผลิตในด้านต่าง ๆ ในบรรดาทรัพยากรทั้งหลายที่องค์กรมีอยู่   
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรชนิดอ่ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ก าหนดหรือผู้ใช้
ทรัพยากรชนิดอ่ืนให้มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด  ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่าต่อองค์กรและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนั้นก็ต่อเมื่อได้ใช้ฐานการจัดการความรู้ เพราะการ
จัดการความรู้ เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้บุคลากรรู้จักหาความรู้และน าความรู้มาใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
อยู่ตลอดเวลา เพราะจะท าให้บุคลากรเป็นคนที่มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้ว่าควรท าอะไร 
ไม่ควรท าอะไรในช่วงเวลาไหน  รับรู้ถึงข้อดีข้อเสียจากการเลือกปฏิบัติในแนวทางใดทางหนึ่งซึ่ง
ความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้เองที่จะสะท้อนถึงคุณค่า ของบุคลากร (วันชัย  ปานจันทร์, 2551) การ
พัฒนาบุคลากรครูก็เช่นเดียวกัน จะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือความเจริญงอกงามทั้งในด้านส่วนตัวและ
ทางด้านวิชาชีพ รวมทั้งทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรครูเพ่ือให้
เป็นผู้มีความรู้และทักษะต่าง ๆ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการจึงมีความจ าเป็นมากขึ้น 
บุคลากรครูเมื่อได้รับการพัฒนาไปถึงระดับหนึ่ง ก็จะท าให้เกิดผลงานทางด้านวิชาการอย่าง
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเลื่อนขั้นเงินเดือน การได้รับรางวัลครูต้นแบบ ครูแกนน า ฯลฯ 
เป็นต้น  ผลงานวิชาการเหล่านั้น ถือเป็นความรู้ ความช านาญที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรครูนั้น ๆ 
ซึ่งจักเป็นประโยชน์อย่างมาก หากมีการเผยแพร่ความรู้ ความช านาญ หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้น ให้
บุคลากรครูรุ่นหลัง ๆ ได้ศึกษา ก่อให้เกิดแนวทางในการน าไปประยุกต์ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การท างานของตนต่อไป 
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 การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความรู้และปัญญาที่ผูกพันอยู่กับงานและการด ารงชีวิต ทั้งนี้ในการจัดการความรู้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้น จะต้องมีการจัดการครบทั้ง 3 องค์ประกอบของความรู้ คือ ความรู้ฝังลึกในคน  
ความรู้แฝงในองค์กร และความรู้เปิดเผย  รวมทั้งจะต้องมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนากิจกรรมหลัก ขององค์กร  
กลุ่ม  บุคคล หรือเครือข่ายใน 2 ลักษณะคือ (1) ด าเนินการในลักษณะที่บูรณาการ อยู่ในกิจกรรมหรือ
งานประจ า ไม่ถือเป็นกิจกรรมที่แยกจากงานประจ า ต้องด าเนินการโดย ไม่ท าให้บุคลากรขององค์กร
รู้สึกว่ามีภาระเพ่ิมขึ้น (2) เน้นการด าเนินการเกี่ยวกับคนในองค์กร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย  ผลของ
การจัดการความรู้วัดผลจากงาน  วัฒนธรรมองค์กร  สินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กร  และ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือการปรับตัวขององค์กร 
 พ้ืนฐานส าคัญต่อความสามารถในการจัดการความรู้ คือ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
การที่สมาชิกขององค์กรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระยะยาวและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากทุกด้านแบบองค์รวม ท าให้เกิดการคิดอย่างเป็น
ระบบ ช่วยให้เข้าใจปัญหา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง  (Senge, 1999)  การ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่รอบรู้นั้น ควรใช้กลยุทธ์กระตุ ้น ให้บุคลากร มีความกระตือรือร้น 
ความอยากรู้อยากเห็นและใช้วิธีการฝึกอบรม ทั้งนี้ในเรื่องการจัดการความรู้ไม่มีสิ่งใดหรือหลักการใด
ส าคัญยิ่งกว่าจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ด าเนินการจัดการความรู้ โดยจะต้อง
มั่นใจที่จะใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการความรู้อย่างเต็มที่  มีความเป็นอิสระที่
จะคิด มีความมั่นใจที่จะคิดและน าความคิดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคิดร่วมกันผ่านการกระท าเพ่ือเป้าหมายบรรลุความมุ่งมั่นที่ก าหนดร่วมกัน 
 การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการค้นพบว่า
องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไปและมีค าถามต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย (กมลรัตน์ 
วัชรินทร์, 2552)  การบริหารการจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นอย่างยิ่ง 
หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายใน
องค์กรให้เป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง  หากองค์กรใดมีการจัดการ
ความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความช านาญแล้ว  
องค์กรจะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนและในขั้นตอน
สุดท้ายองค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะน าออกมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม 
“การหวงความรู้” และวัฒนธรรม “การไม่ยอมรับในตัวบุคคล” หากองค์กรสามารถก าจัดจุดอ่อนทั้งสอง
อย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งท้าทายต่อความรับผิดชอบของผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นทั้ง
นักส่งเสริม ท้าทาย   นักสร้างสรรค์ และนักประมาณ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทั้งบุคคลและองค์กร 
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(Ubben & Hughes, 1987)  สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือน
ตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งรวมถึงการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เป็นเรื่องของการก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้ก าหนดเป็นหลักการว่า 
ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่ าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
จากความส าคัญของเรื่องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะด าเนินการวิจัยในเรื่อง การพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครู
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา: โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ท าอย่างไรจึงจะท าให้บุคลากรครูที่มีผลงานวิชาการ สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้องค์กรเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครู   

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูในการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยตนเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งกรอบทฤษฎีการวิจัยที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการความรู้ (KM)  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  

-  ตัวแปรอิสระ วิธีการจัดการความรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้ โดยการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

-  ตัวแปรตาม ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการความรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้ โดยการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งประชากรเป็นบุคลากรครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม  

125 คน และกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกบุคลากรครูที่มีผลงาน
วิชาการ จ านวน 30 คน 

2. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2555 
3. สร้างเครื่องมือวิจัย  ประกอบด้วย 

     3.1  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
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         3.2  แบบวัดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
ผลความพึงพอใจของบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้   

4. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การถ่ายทอดความรู้ โดยการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

5. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยวิทยากร
แนะน าและสาธิตพร้อมให้กลุ่มตัวอย่างฝึกปฏิบัติตาม กระบวนการจัดการความรู้ โดยการถ่ายทอด
ความรู้ ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบการเขียนบทความลง Blog ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

6. กลุ่มตัวอย่างน าผลงานวิชาการ ที่ผ่านการอ่านและตรวจสอบความถูกต้องจาก
คณะกรรมการงานวิจัยของโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

7. กลุ่มตัวอย่างด าเนินการถ่ายทอดความรู้ ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว  ในรูปแบบการเขียนบทความลง Blog ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง  

8. หลังจากสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติ  ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดความ    
พึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

9. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผลงานของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้จัดการเผยแพร่ไว้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างเว็บเพจองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ไว้ในเว็บไซต์ของ
โรงเรียน  ส าหรับแสดงรายชื่อบุคลากรและผลงานที่เผยแพร่ด้วยการสร้างจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยัง
ฐานข้อมูลผลงานของบุคลากรครูแต่ละคน ซึ่งผู้ที่สนใจทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน สามารถ
เลือกดูผลงานของบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นลักษณะบทความใน Blog จาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  

10. หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 1 เดือน  ผู้วิจัยท าการ
รวบรวมสถิติการเข้าดูและอ่านผลงานวิชาการในแต่ละเรื่องจากผู้ที่สนใจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โดยผู้ใช้ 1 คน สามารถเข้าชมเรื่องละ 1 ครั้ง เฉพาะในช่วงของการทดลอง 1 เดือน หลังจากเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

11. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดความพึงพอใจ และสถิติการเข้าดูและอ่าน
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ( X )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และร้อยละของความถ่ี  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งออก เป็น 2 ส่วน 
ตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ ด้วย
วิธีการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ในรูปแบบการเขี ยน
บทความวิชาการลง Blog ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
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ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้เผยแพร่ผลงานวิชาการจ านวนทั้งหมด 26 เรื่อง ดังแสดง
ตามตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อผลงานวิชาการของบุคลากรครูที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ 
               จ านวนผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านผลงาน 
 

ชื่อบทความผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวนครั้งของผู้ที่สนใจ 
เข้ามาอ่านผลงาน 

1. การจัดนิทรรศการ 70 
2. งานธุรกิจ ม.5 54 
3. บทเรียนส าเร็จรูป 90 
4. การพัฒนาชุดการสอน 130 
5. เทคนิคการขาย 22 
6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 165 
7. ฟังก์ชั่น 46 
8. นิยามเส้นขนาน 228 
9. ทัศนคติของผู้สอบบัญชีที่มีต่อการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก 76 
10. ยาเสพติด 43 
11. การม้วนตัว 114 
12. พูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมคู่ 63 
13. การอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.6 115 
14. ดูจิต พินิจธรรม 98 
15. ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 439 
16. บทเรียนส าเร็จรูป 38 
17. อักษรสามหมู่ 70 
18. ค าซ้ า ค าซ้อน 250 
19. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 95 
20. ระบบนิเวศน์ 128 
21. การช่วยนักเรียนที่ขาดทักษะการค านวณวิชาฟิสิกส์ 59 
22. ดนตรีสากล ม.6 102 
23. ชุดแบบฝึกปฏิบัติทัศนศิลป์ 412 
24. กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาเอาดอร์ที่ได้ผลตรงกลุ่มเป้าหมาย 405 
25. ประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า    63 
26. โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง “เด็กติดเกม” 422 

รวม 3,797 
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จากตารางที่ 1 พบว่า มีผลงานวิชาการในรูปแบบบทความลง Blog ที่ท าการเผยแพร่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 26 เรื่อง จากจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 87 
เนื่องจากอีก 4 เรื่อง ต้องแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจึงท าให้เกิดการล่าช้าและไม่ได้ท าการ
เผยแพร่ในช่วงการทดลอง  ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเว็บเพจองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งเว็บเพจดังกล่าวแสดงรายชื่อบทความผลงานวิชาการของกลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่จัดเก็บ Blog บทความผลงานวิชาการทั้ง 26 เรื่อง และ
สถิติการเข้ามาอ่านผลงานวิชาการที่ เผยแพร่  หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ผ่านไปแล้ว พบว่า มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาทั้งหมด จ านวน 3,797 คน  และเรื่องท่ีมีสถิติการเข้าอ่านมาก
ที่สุด คือ  เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย   ซึ่งมีความถี่ของการอ่าน จ านวน 439 ครั้ง  รองลงมา
ได้แก่ เรื่อง โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง “เด็กติดเกม” ซึ่งมีความถ่ีของการอ่าน จ านวน 422  ครั้ง  
และเรื่อง ชุดแบบฝึกปฏิบัติทัศนศิลป์ ซึ่งมีความถ่ีของการอ่าน จ านวน 421  ครั้ง  ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การถ่ายทอดความรู้ โดยวิธีการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 
ในรูปแบบการเขียนบทความวิชาการลง Blog ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรม 
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ บุคลากรครู พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73 

และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 77  
และระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 23 

บุคลากรครูที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน  ส่วนใหญ่มีต าแหน่งวิทยฐานะครู
ช านาญการ คิดเป็นร้อยละ  77  รองลงมาคือ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 20  และ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  คิดเป็นร้อยละ 3  ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าครูช านาญการเข้าร่วมโครงการฯ 
มากเป็นอันดับหนึ่ง อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มบุคลากรครูวิทยฐานะครูช านาญการในโรงเรียนราชวินิต 
มัธยม  มีเป็นจ านวนมากกว่าวิทยฐานะอ่ืน ๆ   และครูช านาญการมีความต้องการเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น จึงให้ความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของตน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ
ให้คะแนนในการเลื่อนวิทยฐานะ 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้  (n=30) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
           ภาษาไทย 4 13 
           วิทยาศาสตร์ 2 10 
           คณิตศาสตร์ 4 13 
           สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 10 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
           ภาษาต่างประเทศ 3 10 
           ศิลปศึกษา 3 10 
           สุขศึกษาและพลศึกษา 2 7 
           การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 27 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน  ส่วนใหญ่เป็นครูในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   คิดเป็นร้อยละ 27  รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งมีจ านวนความถี่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาต่างประเทศ  ศิลปศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน (n=30) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ท างาน   
           1-10  ป ี 4 13 
           11-20 ปี 5 17 
           มากกว่า 20 ปี 21 70 

   
จากตารางที่ 3 พบว่าบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์

การท างานอยู่ในช่วง มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ บุคลากรครูที่มีประสบการณ์
การท างานอยู่ในช่วง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 และ บุคลากรครูที่มีประสบการณ์การท างานอยู่
ในช่วง 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอด
ความรู้ โดยกระบวนการจัดการความรู้ ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
ตารางท่ี 4  แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอด 

    ความรู้ โดยกระบวนการจัดการความรู้ ดว้ยการเผยแพร่ผลงานวชิาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 

ความพึงพอใจต่อการอบรม X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. เนื้อหาตรงกับความต้องการ 4.17 0.38 มากที่สุด 
2. ล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.65 0.45 มากที่สุด 
3. กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา 4.61 0.55 มากที่สุด 
4. กิจกรรมช่วยให้มีความเข้าใจมากข้ึน 4.68 0.53 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)  
 

ความพึงพอใจต่อการอบรม X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
5. เอกสารประกอบการอบรมอ่านเข้าใจได้ง่าย 4.58 0.50 มากที่สุด 
6. เอกสารประกอบการอบรมมีจ านวนพอเหมาะ 4.61 0.57 มากที่สุด 
7. ล าดับกิจกรรมมีความต่อเนื่อง 4.65 0.50 มากที่สุด 
8. วิทยากรให้ความรู้ได้ชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. เวลาที่ใช้มีความเหมาะสม 4.45 0.63 มาก 
10. การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในชีวิตประจ าวัน 4.87 0.47 มากที่สุด 
11. ประโยชน์ที่ได้รับ 4.90 0.47 มากที่สุด 
12. ทักษะการจัดการความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.71 0.68 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.49 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4  พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ที่มีต่อการ
อบรมเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ในครั้งนี้ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.71 (S.D. 
= 0.49) อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยจากคะแนนเฉลี่ยรายข้อ 3 ล าดับ พบว่า  ประเด็นรายการ 
วิทยากรให้ความรู้ได้ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 5.00 (S.D. = 0.00)  รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่
ได้รับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 (S.D. = 0.47) และการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในชีวิตประจ าวัน  
คะแนนเฉลี่ย 4.87 (S.D. = 0.47) ตามล าดับ   
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  สามารถอภิปรายผลตามประเด็นส าคัญที่ได้ค้นพบเรียงตามล าดับ ได้
ดังนี้ ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้วยการ
จัดการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองให้แก่บุคลากรครู ท าให้บุคลากรครูซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถถ่ายทอดความรู้ โดยการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของตนเองในรูปแบบบทความลง Blog ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 26 เรื่อง และผลการ
ติดตามความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาผลงานวิชาการที่ท าการเผยแพร่ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบุคลากรครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ภายหลังจากการเผยแพร่ไปแล้วเป็นเวลา 1 เดือน  พบว่า  
ผลงานทุกเรื่องมีผู้สนใจเข้ามาอ่านและศึกษาข้อมูล พร้อมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กระดานสนทนากันอย่างหลากหลาย  ซึ่งถือว่าโรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ในด้านการจัดการความรู้ เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูในระดับที่ดี 
เนื่องจากมีระดับการให้ความร่วมมือของการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูด้วยตนเอง ถึงร้อยละ 87  
และมีจ านวนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาผลงานที่ได้เผยแพร่ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถึง 3,797คน ภายใน
ระยะเวลาเพียง 1 เดือน ถือว่าเป็นการให้ความส าคัญต่อการแบ่งปันความรู้ด้วยการเผยแพร่ความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bertels Thomas (อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) สรุปว่า การ
จัดการความรู้ หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งไปสู่การสร้างฐานความรู้แห่งองค์กรใหม่อย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ การสร้างโครงสร้างองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ การอ านวยความ
สะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ในองค์กร  หรือแม้กระทั่งการสร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้
โดยให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมและการเผยแพร่ความรู้  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Forrest (2006) เรื่อง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้กับองค์กรแห่ง
การปฏิบัติการ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลให้เพิ่มคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการปฏิบัติการ และ
ยังพบว่า การเพ่ิมคุณค่าของผลผลิตเท่ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิปัญญาสูงขึ้น โดยการเพ่ิม
คุณภาพของเทคโนโลยี  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรัตน์  ดวงชาทม (2549) ได้ศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
พบว่า นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ เทคนิคการพัฒนาบุคลากร
โดยใช้วัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นการพยายามสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกกลุ่มทุกคน  
โดยส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน  
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน ให้มีบรรยากาศการท างานแบบเปิดเผยและไว้วางใจกัน 
มีการแข่งขันและให้รางวัลเกี่ยวกับการเรียนรู้ กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นผลส าเร็จ  ข้อผิดพลาด  
หรือความล้มเหลวของตนเอง  และสอดคล้องกับผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ พรรณี  สวนเพลง และคณะ (2552) ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า การน ารูปแบบการจัดการความรู้ไปปฏิบัติจริงและประเมินผลการน ารูปแบบการจัดการความรู้ 
โดยใช้กรณีศึกษา: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วน คือ ภาวะผู้น า การสร้างแรงงานความรู้ การปฏิสัมพันธ์ความรู้ การสื่อสาร
ความรู้และเทคโนโลยี  การไว้ใจซึ่งกันและกัน และพลังร่วม ซึ่งระบบดังกล่าวได้จัดท าเว็บไซต์ที่มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับกระบวนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริการความรู้  และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สดศรี  กันทะอินทร์ 
(2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลของการจัดการความรู้ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิดของ Keyser พบว่า ทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยรวม
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยในระดับมาก ( X = 3.85) ตามล าดับ คือ ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านกลยุทธ์การจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการประเมินและการวัดผลการจัดการ
ความรู้ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร และปัจจัยด้านกระบวนการ
จัดการความรู้ จะเห็นได้ว่า  ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อสัมฤทธิผลของการจัดการความรู้ในการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กาญจนา โพธิบา (2553) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองหัวลิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาแต่
ละคนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ท า บุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน คิดและท างาน
อย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ระดับทีมงาน ผล
การพัฒนาพบว่า บุคลากรในแต่ละทีมงานมีเพ่ือนร่วมงานที่เป็นคู่หูคู่ท างาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
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และมีแนวคิดในการท างานร่วมกัน รวมทั้งมีการแข่งขันเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างกันภายในทีมงานมากขึ้น ระดับองค์กร ผลการ
พัฒนาพบว่า การใช้เทคนิคในการพัฒนาบุคลากร เป็นการสนับสนุนและส่ง เสริม ให้บุคลากรทุกคน
ทุกทีมงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน มีวัฒนธรรมการท างานที่ดีในองค์กร โดย
ใช้ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ มีการจัดการคุณภาพทั้งองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงในการท างาน รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก  ความตั้งใจและความสมั ครใจของ
บุคลากรครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเข้ารับการอบรมการถ่ายทอดความรู้ โดยวิธีการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในครั้งนี้  ถึงแม้ว่าในประเด็นเวลาที่ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่นั้น มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  แต่อาจจะเนื่องมาจาก  การเผยแพร่ครั้งนี้ เวลาไม่ต่อเนื่องและอยู่ในช่วงเวลาเย็น ซึ่งบุคลากร
ครูบางท่านที่สมัครเข้ารับการเผยแพร่ในครั้งนี้บางครั้งบางวันติดธุระ ไม่สามารถเข้ารับการเผยแพร่ได้  
ก็ท าให้การปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง  ต้องมาท าการปฏิบัติเพิ่มเติมในวันที่ตนเองว่าง 

 แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด เกือบทุกด้าน โดยเฉพาะประเด็น วิทยากรให้ความรู้ได้ชัดเจน มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5.00 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะวิทยากรเป็นบุคลากรในโรงเรียน
ราชวินิต มัธยม เช่นเดียวกัน ท าให้บุคลากรครูผู้เข้ารับการเผยแพร่ในครั้งนี้ สามารถพูดคุย ซักถาม 
ข้อสงสัยได้อย่างสนิทสนม ท าให้เกิดความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประเด็น ประโยชน์ที่ได้รับ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงรองลงมา เท่ากับ 4.90 ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก บุคลากรครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการและมีความตั้งใจที่จะท าการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เมื่อเขาสามารถท าได้ด้วยตนเอง  ซึ่งท า
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงทั้งต่อตัวบุคลากรครูเองและแก่ผู้ที่สนใจที่จะสามารถสืบค้นเข้ามาศึ กษาได้
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงท าให้คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงมากที่สุดเป็นอันดับสอง และ
รองลงมาในอันดับที่สาม ได้แก่ประเด็น การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในชีวิตประจ าวัน  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  ซึ่งแสดงว่าบุคลากรครูผู้เข้ารับการเผยแพร่ในครั้งนี้ สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าด้านการท างานของตนเองได้ จึงท าให้เกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุดเป็นอันดับสาม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรครู มีการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของบุคลากรครู ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนให้ทั่วถึง  

2. ควรส่งเสริมและด าเนินการจัดการความรู้บนเครือข่ายในเรื่องอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะ
น าองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ ด้านกระบวนการท างานที่เป็นระบบของ

ฝ่าย/งาน หรือหน่วยงานย่อยในโรงเรียน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวบนเครือข่ายอินทราเน็ต ซึ่งเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

2. ควรศึกษาการน าเสนอรูปแบบการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกั ด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคุณภาพ 
เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (2) ออกแบบตัวแบบสารสารสนเทศ
คุณภาพ (3) พัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพ และ (4) การยอมรับระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือ 
การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งนี้เริ่มต้นจากการบูรณาการวิธีการคุณภาพ 
ซิกซ์ซิกม่า เข้ากับหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการคุณภาพเพ่ือการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นน ากระบวนการคุณภาพที่ได้มาออกแบบตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ
ภายใต้ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยใช้หลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการออกแบบหน้าจอการท างาน และ
เสริมประสิทธิภาพของระบบด้วยหลักการยศาสตร์ในส านักงานไอที โดยท าการศึกษาจากประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดับต่าง ๆ  ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 6 คน ผู้บริหาร
ระดับกลาง 29 คน และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 48 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ต้นแบบระบบสารสนเทศคุณภาพฯ และแบบประเมินการยอมรับเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ ประกอบด้วย วิธีการคุณภาพซิกซ์ซิกม่า หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระเบียบ/
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักการยศาสตร์ในส านักงานไอที มีตัว
แบบสารสนเทศคุณภาพส าหรับผู้บริหารระดับสูง 5 ฉบับ ผู้บริหารระดับกลาง 9 ฉบับ และผู้บริหาร
ระดับปฏิบัติการ 32 ฉบับ โดยระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการท่ีพัฒนาขึ้นนี้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 This research was aimed to (1) analyze the key components of a qualitative 
information system, (2) design qualitative information models and (3) develop a 
qualitative information system, and (4) evaluate the acceptance level of such a system 
for the purposes of performance management of academic staff at Rajabhat 
Universities in Bangkok. The study began with the integration of the Six-Sigma quality 
approach with performance management principles to develop a comprehensive 
quality management performance process. Qualitative information models were then 
designed under the rules and regulations of Rajabhat University. Following that, 
qualitative information systems were developed based on the software development 
life cycle as well as user-interface design and ergonomics in IT office principles. The 
population and sample group of this research consist of 6 top-level executives, 29 
middle managers, and 48 operational managers of Rajabhat Universities in Bangkok. 
The research tools are the qualitative information system for performance 
management of academic staff and acceptance questionnaire. Data were analyzed 
using mean and standard deviation. This research found that the major elements of a 
solid qualitative information system consist of Six Sigma quality methodology, the 
principle of performance management, rules and regulations of Rajabhat University, IT, 
and ergonomics in IT office. There are 5 qualitative information models for top-level 
executives, 9 for middle management, and 32 for the operational level. The qualitative 
information system for performance management of academic staff developed from 
this study is accepted at the highest level from the majority of respondents who have 
taken part in this research. 
 
ค าส าคัญ 
 คิวไอที ระบบสารสนเทศคุณภาพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ซิกซ์ซิกม่า 
 
Keywords 
 QIT, Qualitative Information System, Performance Management, Six Sigma 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การประเมินผลการท างานขององค์การต่าง ๆ ในปัจจุบันมักมุ่งเน้นไปที่การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หากบุคลากรคนใดไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวจะไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งมีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับค่าตอบแทนพิเศษ
ต่าง ๆ น าไปสู่ความเครียดในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานในที่สุด  
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 สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การที่ด าเนินงานภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ซึ่งมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของสังคม โดยอาศัยยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน
และการวิจัย ภายใต้กลยุทธ์การปฏิรูปค่าตอบแทนอาจารย์ที่เน้นการให้ผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2555) ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นการประเมินในระดับบุคคล ด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแบบประเมิน 
การท าแฟ้มสะสมผลงาน หรือการท าแฟ้มสะสมผลการท างานอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทว่าผลการประเมิน
ดังกล่าวไม่สามารถวัดเป้าหมายและไม่สามารถบ่งชี้ได้ถึงผลการท างานในภาพรวมขององค์การ ให้เห็น
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องขององค์การ อันจะน าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การที่
ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป 
 นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน อาทิ ระบบบริหารการศึกษา ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
ระบบฐานข้อมูลกิจกรรม เป็นต้น ทว่าระบบสารสนเทศเหล่านั้น ถูกพัฒนาออกแบบให้ตอบสนองการ
ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากต้องการข้อมูล
การด าเนินงานในภาพรวมขององค์การ ก็จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม และประมวลผล  
การรายงานผลจากแต่ละระบบเสียก่อน ซึ่งท าให้เสียเวลา และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการขึ้น โดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ หรือคิวไอที 
ซึ่งเป็นแนวคิดการบูรณาการศาสตร์ด้านคุณภาพ และศาสตร์หลักด้านใดด้านหนึ่ง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในพัฒนาระบบสารสนเทศ (จารึก ชูกิตติกุล, 2548) 
 โดยในการวิจัยนี้ได้น าหลักการคิวไอทีมาเป็นฐานในการต่อยอดความคิดในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการคุณภาพซิกซ์ซิกม่า  การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการยศาสตร์ในส านักงานไอที และระเบียบ/
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในการ
ด าเนินงานมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการท างานของ
บุคลากรระดับต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวทางการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้มีผู้
น าไปเป็นตัวแบบการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาสารสนเทศและระบบสารสนเทศแล้วพบว่า ได้ผลดีเป็นที่
ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ (2555) ได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ
สารสนเทศคุณภาพเดมมิ่งส าหรับสนับสนุนการบริหารการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อมาพบว่า ช านาญ สุขแสงอร่าม (2555) ใช้หลักการคิวไอทีออกแบบสารสนเทศคุณภาพ
บาลานซ์สกอร์การ์ดเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ และในเวลา
เดียวกัน พรรณี คอนจอหอ (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการ
จัดการสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเพ่ือการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก 
หลังจากนั้น จตุพล อุพัชยา (2556) ได้พัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเจ็ดนิสัยส าหรับพัฒนา
สมรรถนะการแข่งขันของบุคลากรอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วน 
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วราภรณ์ อ่ าขวัญยืน (2556) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วย โดยใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่าบูรณาการกับการ
บริหารยาในการพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพส าหรับการบริหารยาด้วยตนเองของผู้ป่วย และ 
ฑกลชัย อุตตรนที (2557) ได้เลือกใช้กระบวนการดีเมอิก (DMAIC) ของซิกซ์ซิกม่า หน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้อง และระดับการบริหารองค์การในการออกแบบสารสนเทศซิกซ์ซิกม่าสนับสนุนการจัดจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐที่ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดจ้าง รวมทั้ง วิชิต 
นางแล (2557) ก็ได้ใช้วิธีการดี เมอิกของซิกซ์ซิกม่าร่วมกับหน้าที่ของผู้บริหารระดับต่าง  ๆ  
ตามหลักการคิวไอทีในการออกแบบรูปแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า ส าหรับการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 อย่างไรก็ตามได้มีนักวิจัยสองคนน าบาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ในการออกแบบสารสนเทศ  
ในองค์การทางราชการ หลังจาก ช านาญ สุขแสงอร่าม (2555) น าไปใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ ธิติกร 
บุณยธาดา (2556) ในการวิจัยเรื่อง สารสนเทศคุณภาพบาลานซ์สกอร์การ์ดเพ่ือการพัฒนาทันตแพทย์ 
กองสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ ธนพร ธาวนพงษ์ (2557)  
เรื่อง สารสนเทศคุณภาพบาลานซ์สกอร์การ์ดสนับสนุนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสาคร 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบอย่างไร 
 2. การออกแบบตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสารสนเทศอะไร 
 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้ันตอนอย่างไร 
 4. การประเมินระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีการยอมรับอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือออกแบบตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือประเมินระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการยอมรับของประชากรในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี) ผู้บริหาร
ระดับกลาง (คณบดีและรองคณบดี) และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมจ านวน 373 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา จ านวน 83 คน 
 2. ตัวแปรในการวิจัย ได้ท าการศึกษาตัวแปร ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบ ขั้นตอนการพัฒนา และการยอมรับระบบและ
ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
  3.1 ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.2 แบบประเมินการยอมรับกระบวนการคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  3.3 แบบสัมภาษณ์ความต้องการสารสนเทศเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  3.4 แบบประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.5 แบบประเมินการยอมรับระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ขั้นตอนการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่  1 การวิ เคราะห์และพัฒนากระบวนการคุณภาพเพ่ือการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน เริ่มจากการศึกษาปัญหาและขอบเขตการวิจัย โดยพิจารณาจากสภาพ 
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย ทั้งนี้ไดเ้ลือกใช้วิธีการคุณภาพซิกซ์ซิกม่า ซึ่งเป็นกลยุทธ์หรือเครื่องมือในการบริหารที่น ามา
แก้ปัญหาข้อผิดพลาดในวัฏจักรการควบคุมคุณภาพ หรือการก าจัดความแปรผันในกระบวนการผลิต 
เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนใช้ความเป็นจริงในการแก้ปัญหา และสามารถใช้วัดผลการท างานของ
บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม (วรภัทร์ ภู่เจริญ, กาญจนา สร้อยระย้า และธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต , 
2546; ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพ่ิมพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข และนพดล อ่ิมเอม , 
2552; Pande & Holpp, 2002; Pande, Neuman, & Cavanaugh, 2013) โดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
นิยาม วัดผล วิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุม มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่อาศัยกระบวนการทางการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องโดยมุ่งปรับปรุงการปฏิบัติงานภาพรวมขององค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการ
ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานที่สามารถสะท้อนผลการท างาน 
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รวมถึงการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์การ (Williams, 2002; 
Grote, 2002; Bacal, 2002; Hall, 2006; Aguinis, 2009) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผน   
ปฏิบัติงาน  ประเมินผล และพัฒนา โดยการน าวิธีการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของศาสตร์ 
ทั้ง 2 มาเสริมและปิดข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน โดยผลจากการบูรณาการดังกล่าวท าให้ได้
กระบวนการคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ก าหนดกลยุทธ์ 
วัดผล ประเมินผล และ รายงาน ดังภาพที่ 1 แล้วจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ จ านวน 7 คน พิจารณาและประเมินการ
ยอมรับแนวคิดดังกล่าว หลังจากนั้นจะน ากระบวนการคุณภาพไปออกแบบตัวแบบสารสนเทศ
คุณภาพในขั้นต่อไป 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
  ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับสารสนเทศที่จ าเป็น 
ต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มาท าการวิเคราะห์ซึ่งพบว่า  ผู้ใช้ 
มีความต้องการสารสนเทศที่สามารถรวบรวมข้อมูลและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ที่เป็นภาพรวมของแต่ละบุคคล ภาพรวมระดับคณะ และภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือทราบถึงกรอบความคิด 
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วจึงน าไปออกแบบตัวแบบสารสนเทศ 
ตามกระบวนการคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ได้พัฒนาขึ้นมา  (ขั้นตอนที่ 1) ซึ่ง 
ขั้นตอนนี้จะท าให้ได้ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการท างานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของลอดอน และลอดอน (Laudon & Laudon, 2006)  
  ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
คุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มาท าการวิเคราะห์ซึ่งพบว่า  ผู้ใช้ 
มีความต้องการระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้องของข้อมูล มีความครบถ้วนของข้อมูล และมีขั้นตอน
การใช้งานง่าย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าตัวแบบสารสนเทศ (ขั้นตอนที่ 2) มาท าการออกแบบระบบสารสนเทศ
คุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ให้เป็นไปตามความต้องการ  
ของผู้ใช้ โดยอาศัยวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ซึ่งประกอบด้วย (1) วิเคราะห์ระบบ (2) ออกแบบ
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ระบบ (3) พัฒนาระบบ และ (4) ประเมินผล ทั้งนี้ได้อาศัยหลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
ขอ ง  ช ไน เดอร์ แมน  และ ไพลแซนท์  ( Shneiderman & Plaisant, 2005 )  ประกอบด้ ว ย  
ความสม่ าเสมอ การใช้งานได้กับทุกกลุ่ม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การออกแบบครบทุกกระบวนการ  
การป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด การแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด การตอบสนองการท างาน และ 
การลดการใช้ความจ าระยะสั้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการวิเคราะห์หลักการยศาสตร์ในส านักงาน 
ไอที เพ่ือหาแนวทางและวิธีการที่จะน ามาเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ อันได้แก่ ความสะดวกสบายในการใช้งาน สุขภาพของผู้ใช้ 
กระบวนการท างานที่ง่าย การท างานร่วมกันระหว่างบุคคล และประสิทธิภาพในการท างาน  ซึ่งขั้น
ตอนนี้จะได้ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
หลังจากนั้นน าระบบสารสนเทศคุณภาพดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ จ านวน 3 คน ประเมินความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  ขั้นตอนที่ 4 น าระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สายวิชาการ ไปให้ผู้ใช้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง ที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูง (อธิการบดี 6 คน) ผู้บริหารระดับกลาง (คณบดี 29 คน) และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 
(หัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตร 338 คน) มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 373 คน ซึ่งด าเนินการ
เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจงในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (6 คน) และ
ผู้บริหารระดับกลาง (29 คน) ส่วนผู้บริหารระดับปฏิบัติการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าสาขาวิชา
หรือประธานหลักสูตร (48 คน) โดยการสุ่มอย่างง่าย รวมจ านวนทั้งสิ้น 83 คน พิจารณาจากการสาธิต
การใช้ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ พร้อมกับ
ท าแบบประเมินการยอมรับระบบสารสนเทศคุณภาพและตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วจึงน า
แบบสอบประเมินการยอมรับดังกล่าวที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ คัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ และน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย 
ได้ท าการวิเคราะห์ผ่านการด าเนินการวิจัยทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่งพบว่า ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือ 
การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (2) วิธีการ
คุณภาพซิกซ์ซิกม่า (3) ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
(5) หลักการยศาสตร์ในส านักงานไอที  
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 2. การออกแบบตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบสารสนเทศ
คุณภาพฯ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการท างานในมุมมองของผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีดังนี ้
  2.1 ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพฯ ส าหรับผู้บริหารระดับสูง จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  
   1) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย 
เรียงตามล าดับชื่อ-สกุล 
   2) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย 
เรียงตามล าดับผลการประเมิน 
   3) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย 
ด้านงานสอน 
   4) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย 
ด้านงานที่ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ 
   5) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย 
ด้านงานสนับสนุนวิชาการ  
  2.2 ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพฯ ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 9 ฉบับ ได้แก่  
   1) ตัวชี้วัดการบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ผลสัมฤทธิ์
ด้านงานสอน 
   2) ตัวชี้วัดการบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ผลสัมฤทธิ์
ด้านงานที่ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ 
   3) ตัวชี้วัดการบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ผลสัมฤทธิ์
ด้านงานสนับสนุนวิชาการ 
   4) ตัวชี้วัดการบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ พฤติกรรม
การปฏิบัติงาน 
   5) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับคณะ เรียง
ตามล าดับชื่อ-สกุล 
   6) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับคณะ เรียง
ตามล าดับผลการประเมิน 
   7) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับคณะ ด้านงานสอน 
   8) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับคณะ ด้านงานที่
ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ 
   9) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับคณะ ด้านงาน
สนับสนุนวิชาการ 
  2.3 ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพฯ ส าหรับผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จ านวน 32 ฉบับ ได้แก่ 
   1) แผนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
   2) แผนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3) แผนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
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   4) แผนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   5) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  
ผลสัมฤทธิ์ของงานสอน ต าแหน่งอาจารย์ (งานหลัก) 
   6) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสอน ต าแหน่งอาจารย์ (งานเสริม) 
   7) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสอน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   8) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรั บบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสอน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   9) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสอน ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   10) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏเป็นงานวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (งานหลัก) 
   11) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏเป็นงานวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (งานเสริม) 
   12) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏเป็นงานวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   13) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏเป็นงานวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   14) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏเป็นงานวิชาการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   15) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (งานหลัก) 
   16) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (งานเสริม) 
   17) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   18) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   19) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   20) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต าแหน่งอาจารย์ 
   21) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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   22) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   23) ผลการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิ ชาการ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   24) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับสาขาวิชา เรียง
ตามล าดับชื่อ-สกุล 
   25) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับสาขาวิชา เรียง
ตามล าดับผลการประเมิน 
   26) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับสาขาวิชา ด้าน
งานสอน 
   27) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับสาขาวิชา ด้าน
งานที่ปรากฏเป็นงานวิชาการ 
   28) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับสาขาวิชา ด้าน
งานสนับสนุนวิชาการ 
   29) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับบุคคล ต าแหน่ง
อาจารย์ 
   30) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับบุคคล ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   31) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับบุคคล ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 
   32) รายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ระดับบุคคล ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  
 3. ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยการท างาน 4 โมดูล ได้แก่ 
  1) โมดูลวางแผน เป็นส่วนงานที่ผู้ปฏิบัติงานก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานในรอบ
การประเมินนั้น ๆ  
  2) โมดูลบันทึกข้อมูล เป็นส่วนงานที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลการ
ปฏิบัติงานได้ โดยแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลงานสอน ข้อมูลผลงานวิชาการ 
ข้อมูลสนับสนุนการสอน และข้อมูลพฤติกรรม  
  3) โมดูลวัดและประเมินผล เป็นส่วนงานส าหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหาร
ระดับสูง ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และยืนยันผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
  4) โมดูลรายงาน เป็นส่วนงานที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร
ระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เรียกใช้ให้แสดงออกมาเป็นรายงาน ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับ 
ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพที่ออกแบบไว้ 
 ทั้งนี้เมื่อน าระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุง เทพมหานคร  ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ 
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จ านวน 3 คน ประเมินความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
พบว่า ระบบสารสนเทศคุณภาพดังกล่าวได้รับการยอมรับในด้านความง่ายในการใช้งาน ความถูกต้อง 
ความมีคุณภาพของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และความตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 
 

 
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอโมดูลการวางแผน 
 

 
 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอโมดูลรายงาน 
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 4. การประเมินการยอมรับระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้เกี่ยวข้อง คือ 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ยอมรับตัวแบบสารสนเทศ
คุณภาพฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 1) และระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการยอมรับ  
ในระดบัมากที่สุด (ตารางท่ี 2) 
 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการวิ เคราะห์การยอมรับตั วแบบสารสนเทศคุณภาพ  เพ่ือการบริหารผลการ      
   ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ 
เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 , X   , S.D. ระดับ 
การยอมรับ 

ภาพรวมการยอมรบัตัวแบบสารสนเทศคุณภาพฯ  
ของผู้บริหารระดับสูง (ท้ัง 5 ฉบับ)  

4.54 .236 มากที่สุด 

ภาพรวมการยอมรบัตัวแบบสารสนเทศคุณภาพฯ  
ของผู้บริหารระดับกลาง (ทั้ง 9 ฉบับ) 

4.77 .190 มากที่สุด 

ภาพรวมการยอมรบัตัวแบบสารสนเทศคุณภาพฯ  
ของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (ทั้ง 32 ฉบับ) 

4.56 .318 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์การยอมรับระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ผู้บริหาร 
 
รายการประเมินการ
ยอมรับ 

ระดับสูง 
(N=6) 

ระ
ดับ

 
กา

รย
อม

รบั
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        X  S.D. X  S.D. 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน         
 การป้อนขอ้มูลไม่

ยุ่งยาก 
4.67 .516 มากที่สุด 4.62 .494 มากที่สุด 4.65 .526 มากที่สุด 4.64 .508 มากที่สุด 

 วิธีใช้งานไม่
สลับซับซ้อน 

4.50 .548 มาก 4.83 .384 มากที่สุด 4.79 .410 มากที่สุด 4.78 .415 มากที่สุด 

 จดจ าการท างานได้ง่าย 4.67 .516 มากที่สุด 4.72 .455 มากที่สุด 4.69 .468 มากที่สุด 4.70 .462 มากที่สุด 
ด้านความน่าเช่ือถอื         
 มีขั้นตอนการท างาน

ถูกต้อง 
4.67 .516 มากที่สุด 4.69 .471 มากที่สุด 4.83 .377 มากที่สุด 4.77 .423 มากที่สุด 

 สามารถแก้ไขได้เมื่อมี
ข้อผิดพลาด 

4.83 .408 มากที่สุด 4.83 .384 มากที่สุด 4.77 .472 มากที่สุด 4.80 .435 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้         
 สีสบายตา 4.83 .408 มากที่สุด 4.83 .384 มากที่สุด 4.46 .504 มากที่สุด 4.61 .490 มากที่สุด 
 การออกแบบสวยงาม

น่าใช ้
4.83 .408 มากที่สุด 4.76 .435 มากที่สุด 4.54 .504 มากที่สุด 4.64 .483 มากที่สุด 

 มีเอกลักษณ์ในการ
ออกแบบ 

4.83 .408 มากที่สุด 4.83 .384 มากที่สุด 4.67 .476 มากที่สุด 4.73 .444 มากที่สุด 

 มีปุ่มการท างานชัดเจน 4.67 .516 มากที่สุด 4.79 .412 มากที่สุด 4.63 .489 มากที่สุด 4.69 .467 มากที่สุด 

 
 
อภิปรายผล 
 1. การน าหลักการคิวไอทีมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ครั้งนี้ ด้วยการ 
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน วิธีการคุณภาพซิกซ์ซิกม่า และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเสริมประสิทธิภาพของระบบฯ ด้วยหลักการยศาสตร์ในส านักงานไอที 
ภายใต้ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท าให้เกิดระบบสารสนเทศคุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริหารในระดับต่างๆ นั้น อาจเนื่องมาจากการน าวิธีการคุณภาพมาเสริมระบบงานเดิม 
จะช่วยให้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นมีคุณภาพสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ คาพูเก้ และสมิธ  (Kapuge & Smith, 2007) ที่พบว่า องค์การที่ใช้
การบริหารจัดการโดยรวมมีคุณภาพของการบริหารทางด้านกายภาพ และด้านการเงินมากกว่า
องค์การที่ไม่ได้ใช้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ กอนชารัค และโมนาท  (Goncharuk & Monat, 2009) 
ที่พบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้การประสานวิธีการคุณภาพเบนช์มาร์คกิ้งและ 
การจูงใจ ด้วยการท าเบนช์มาร์คทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การท าให้เกิดประสิทธิภาพ  
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ในการท างานมากขึ้นอย่างมาก และการศึกษาของ ชู  (Chu, 2012) ศึกษาการประยุกต์วิธีการคุณภาพ
ซิกซ์ซิกม่าเพ่ือสนับสนุนคุณภาพการบริการด้วยระบบสารสนเทศ โดยได้เลือกบริษัทในไต้หวัน จ านวน 
1,022 แห่ง เพ่ือใช้งานโปรแกรมทั้งการเข้าถึงและเก็บข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบเพ่ิมมากขึ้น 
 2. การออกแบบตัวแบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้น ากระบวนการคุณภาพเพ่ือการบริหาร
ผลการปฏิบัติ ที่เป็นผลจากการบูรณาการหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานร่วมกับวิธีการคุณภาพ
ซิกซ์ซิกม่า มาเป็นแนวทางในการออกแบบตัวแบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้องและรองรับการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต่าง ๆ และเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพฯ ที่พัฒนาขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
ที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในระดับมากที่สุด จึงเชื่อได้ว่าวิธีการคุณภาพท าให้ตัวแบบ
สารสนเทศคุณภาพฯ ที่ออกแบบนั้นสามารถสนองตอบการท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารแต่ละระดับได้ และก่อนหน้านี้ จารึก ชูกิตติกุล , ศุภชัย บุศราทิศ และวจี ชูกิตติกุล 
(Chookittikul, Busarathit, & Chookittikul, 2008) ได้แก้ไขและควบคุมคุณภาพบัณฑิต โดยอาศัย
วิธีการคุณภาพซิกซ์ซิกม่า และไซพอค (SIPOC) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ พบว่า ช่วยให้บัณฑิตที่
ได้รับการรายงานจากระบบสามารถพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น 
 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาด้วยวงจรการพัฒนาระบบ 
ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ โดย
ในขั้นตอนการออกแบบระบบ เลือกปฏิบัติตามหลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้   
ของ ชไนเดอร์แมน และไพลแซนท์ (Shneiderman & Plaisant, 2005) ได้แก่ 1) ความสม่ าเสมอ  
2) การใช้งานได้กับทุกกลุ่ม 3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 4) การออกแบบครบกระบวนการ 5) ป้องกัน
ความผิดพลาด 6) แก้ไขได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด 7) การแสดงผลตอบสนองการท างาน และ 8) ลดการ
ใช้งานความจ าระยะสั้น จึงท าให้ระบบสารสนเทศคุณภาพฯ ที่พัฒนาขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
ระดับต่างๆ และได้พบว่าการศึกษาของ คาชแมน และ ลาร์จ (Khashman & Large, 2011) เดนนิส 
และบอมการ์ท (Denis & Bomgart, 2012) และการศึกษาของ เลซาร์, ชากราบอร์ตี และ คาร์โรล 
(Lazar, Chakraborty, & Carroll, 2013) ที่ได้น าหลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ของ  
ชไนเดอร์แมน และไพลแซนท์ มาใช้ในการออกแบบระบบ ก็ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้เช่นเดียวกัน  
 4. การประเมินการยอมรับระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
ระดับต่างๆ ยอมรับระบบสารสนเทศคุณภาพฯ ดังกล่าว ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยที่
น าวิธีการคุณภาพมาใช้ในการสร้างสารสนเทศ ของ ชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ (2555) ช านาญ สุขแสงอร่าม 
(2555) พรรณี คอนจอหอ (2555) ธิติกร บุณยธาดา (2556) จตุพล อุพัชยา (2556) วราภรณ์ อ่ าขวัญยืน 
(2556) ฑกลชัย อุตตรนที  (2557) วิชิต นางแล (2557) และ ธนพร ธาวนพงษ์ (2557) ดังที่กล่าวแล้ว
ในความส าคัญของปัญหาข้างต้น ที่ได้พัฒนาและออกแบบสารสนเทศโดยอาศัยแนวคิดเทคโนโลยี
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สารสนเทศคุณภาพ ถึงแม้จะเลือกใช้วิธีการคุณภาพที่มีความแตกต่างกัน แต่ก็ช่วยให้ระบบงานที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ได้เช่นเดียวกัน 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติ งานของบุคลากร 
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับ
องค์การที่ต้องการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในท านองเดียวกันได้  
  1.2 ระบบสารสนเทศคุณภาพเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติ งานของบุคลากร 
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครนี้ เป็นไปตามแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพที่บูรณาการศาสตร์ แนวคิด และหลักการต่าง ๆ 5 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ หลักการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน วิธีการคุณภาพซิกซ์ซิกม่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการยศาสตร์ในส านักงานไอที 
และระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งหากน าแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพไปใช้
พัฒนาระบบสารสนเทศลักษณะอ่ืน ๆ จะท าให้ระบบสารสนเทศนั้น ๆ มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
และเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อองค์การต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 สามารถน าแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ และกระบวนการบูรณาการศาสตร์ 
หลักการ และแนวคิดต่าง ๆ ของการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยเลือกวิธีการ
คุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ในการสร้างคุณภาพให้แก่ระบบ รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความ
สอดคล้องและเข้ากันได้กับองค์การแต่ละแห่งที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพ ภายใต้
เงือ่นไขและข้อก าหนดขององค์การนั้น ๆ 
  2.2 ผู้วิจัยอาจเลือกใช้วิธีการคุณภาพอ่ืน ๆ เข้ามาแทนวิธีการคุณภาพซิกซ์ซิกม่า  
ซ่ึงจะท าให้เกิดนวัตกรรมในเชิงกระบวนการท างานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อระบบมากยิ่งข้ึน 
  2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพให้สามารถใช้ได้กับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่
หลากหลาย ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ อาทิ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) แท็บเล็ต 
(Tablet) สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นต้น และส่วนของซอฟต์แวร์ อาทิ ระบบปฏิบัติการไอโอ
เอส ( IOS) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความแตกต่างด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของผู้ใช้อย่างกว้างขวาง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร และ 3) น าเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรในเชิงคุณภาพ ได้แก่ บุคคลที่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา รวม 35 คน ใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึก ประชากรในเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาและ
ได้รับผลกระทบจากน้ าเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด จ านวน 39,943 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 328 คน 
โดยการเปิดตารางของ Krejcie & Morgan สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือ
การวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีอุปนัย 
และใช้สถิติขั้นพ้ืนฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท- 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มี
อยู่เดิมอยู่ในระดับที่สุด ทั้งนี้เพราะการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม เป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าด้านอ่ืน 
 2. ปัจจัยด้านเครือข่ายร่วม ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร มากกว่าปัจจัยตัวอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ 
 3. แนวทางการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร 
เริ่มจากการก าหนดนโยบายภาครัฐให้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ าตอนกลางทั้งหมด และ
การจัดท าแผนแม่บทที่อยู่บนพ้ืนฐานของสภาพปัญหาที่แท้จริง ตลอดถึงการน านโยบายไปปฏิบัติที่
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ค านึงถึงภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาการปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวกับน้ า การปลูก
จิตส านึก การเตรียมความพร้อมในการอพยพ และการสร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานท้องถิ่น  
 

ABSTRACT 
 The research was the purpose to study 1) the achievement of water resource 
management in the Chao Phraya River Basin, Chai Nat-Bangkok 2) the factors affected 
the achievement of management of water resources in the Chao Phraya River Basin 
Chai Nat-Bangkok and 3) to provide guidelines for the management of water resources 
in the Chao Phraya, Chai Nat-Bangkok. The combine methodology research was used. 
The 35 people were population and using interviews, including the person who played 
a key role in policies making and policies implementation in the Chao Phraya River. 
The quantitative population of 328 samples was obtained using Krejcie and Morgan’s 
table of Stratified Sampling and Simple Random Sampling to determine the sample 
size from 39,943 people lives in Chao Phraya Basin and affected by the Chao Phraya 
River in the seven provinces. The research methodologies employed were in-depth 
interview and questionnaires. Analytic Induction was utilized for data analysis of the 
qualitative population, while basic statistics analysis, namely frequency, percentage, 
mean, and standard deviation were used for quantitative population data analysis. 
 The research found that  
 1. Achievement of water resources management in the Chao Phraya River 
Basin, Chai Nat-Bangkok at the high. Considered of each aspects found that the 
renovation of an existing building at the most high, because of improvements to 
existing buildings was the important task of the government agencies operated 
continuously and would rather see a more substantial side. 
 2. Factors of the common network affecting the achievement of water 
resources Management in Chao Phraya River Basin, Chai Nat-Bangkok affected more 
than any other factors significantly. 
 3. A guideline for the management of water in the Chao Phraya River Basin, 
Chai Nat-Bangkok is to start from public policies making to covers all of central 
watershed problem. The master plan was based on the real problems. The master 
plan was based on the real problems throughout the implementation considering the 
social landscapes of the area also had to consider organizational improvements on the 
water. Making awareness and preparing to evacuate including to prepare the readiness 
of local agency were operated.   
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ค้าส้าคัญ   
 ผลสัมฤทธิ์ การบริหารทรัพยากรน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า 
 
Keywords 
 Achievement, Water Resource Management, Watershed  
 
ความส้าคัญของปัญหา 
 ทรัพยากรน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะทุกกิจกรรมของมนุษย์จะต้อง
มีการใช้น้ าเป็นองค์ประกอบหลักในการด ารงชีวิตทั้งสิ้น ประเทศไทยว่ามีทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมกับ
การใช้สอยเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมการด ารงชีวิต (เสรี ศุภราทิตย์ และศศิน เฉลิมลาภ, 2555) และ
ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยแล้ว น้ ายิ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะขาดมิได้ ดังนั้น ทรัพยากรน้ า
ในประเทศไทยจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะทุกส่วน
ภายในร่างกาย หากขาดน้ าหรือบริหารจัดการน้ าไม่มีประสิทธิภาพอวัยวะทุกส่วนจะส่งผลให้เกิดความ
บกพร่องไปด้วย 
 ความจ าเป็นและความส าคัญของทรัพยากรน้ าที่มีการใช้สอยอุปโภคบริโภคของประชาชน
จึงกลายเป็นวาระส าคัญของชาติ ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันบริหารจัดการน้ าที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในปัจจุบันจะพบว่า ปัญหาของทรัพยากรน้ า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาอุทกภัย และ
ปัญหาน้ าเสีย ล้วนเกิดจากการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นไม่เป็นระบบทั้งสิ้น อีกท้ังยังขาดแนวคิดที่จะ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน (ทัศนา ทัศนมิตร , 2555) โดยใช้
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์ และครบถ้วน ถูกต้องแม่นย าโดยใช้
กระบวนการวิจัยเข้าเป็นองค์ประกอบร่วม (May, 1996) เพ่ือค้นหาความจริงเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ
และความจ าเป็น รวมทั้งการผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนท้ังประเทศ 
 ปัญหาพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยามีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีการบุกรุกพ้ืนที่ การบริหาร
จัดการน้ าในภาพรวมไม่ชัดเจนและไม่มีองค์กรที่มีอ านาจในการจัดการทรัพยากรน้ าในภาพรวมได้
อย่างเบ็ดเสร็จ ขาดแผนหลักในการบริหารจัดการน้ าในระยะยาว ท าให้การบริหารจัดการน้ าขาด
ทิศทางและความต่อเนื่อง รวมถึงขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกัน
ฐานข้อมูลยังไม่มีการเก็บอย่างเป็นระบบและไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายด้านน้ ายัง
ไม่ทันสมัยและขาดความชัดเจนในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ าในส่วนรวม (กัมปนาท ภักดีกุล, 
2555) 
 นอกจากนี้ ยังขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านระบบการป้องกันน้ าท่วม ระบบการเตือนภัย 
ระบบการป้องกันตนเอง ระบบการต่อสู้กับน้ าท่วม ระบบการบรรเทาหรือเยียวยาผลกระทบจากน้ า 
รวมถึงการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (สนิท อักษรแก้ว, 2555) ส่วน
ปัญหาที่พบเพ่ิมเติม คือ ขาดหลักการจัดการน้ าที่ดี อาทิ การจัดการน้ าที่ควรจะพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม 
มองในมิติของสหวิทยาการ ค านึงถึงกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศตาม
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ธรรมชาติมากที่สุด และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า (ประธาน สุวรรณมงคล, 2540) 
 หากมองในเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จะพบว่ายังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับน้ าที่ไหลจาก
พ้ืนที่ต้นน้ าได้ ถ้าด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ประชาชนได้รับการดูแล พ้ืนที่ชุมชน เศรษฐกิจ
ส าคัญทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศต้องได้รับการป้องกัน รวมทั้งพ้ืนที่ที่น ามาใช้ผันน้ าหลาก ต้อง
ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (นิพนธ์ ตั้งธรรม, 2555) ในการนี้ การแบ่งโซนรับผิดชอบ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตามแผนการบริหารจัดการน้ าของรัฐบาล ได้แบ่งออกเป็น 7 จังหวัด คือ 
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ปทุมธานี และนนทบุรี ทั้งหมดล้วนเป็นพื้นที่
รับน้ าทุกสายที่ไหลมาจากบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่เหล่านี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ หาก
บริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพผล ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ในทางตรงกันข้าม หาก
บริหารจัดการไม่มีประสิทธิผล ผลเสียย่อมเกิดข้ึนกับทุกฝ่าย 
 ด้วยความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาอย่าง
เป็นระบบดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
รับรู้ข้อเท็จจริงในเชิงนโยบายและเชิงการบริหารอันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท -
กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
จังหวัดชัยนาท – กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
 3. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท- 
กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาท-กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท – กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาท – กรุงเทพมหานคร  
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบผสานวิธี ได้แก่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก แล้วใช้การวิจัยเชิงปริมาณมาสนับสนุน 
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 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาและได้รับ
ผลกระทบจากน้ าเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด จ านวน 39,943 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 328 คน โดย
การเปิดตารางของ Krejcie & Morgan สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และการสุ่มแบบง่าย บุคคลที่เป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า
เจ้าพระยา รวม 35 คน ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก  
 3. เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 7 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี  อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร จ านวน 328 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งลักษณะมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ผู้
มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย และการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
รวม 35 คน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลแบ่งชั้นภูมิ โดยข้อมูลที่รวบรวมจาก
แบบสอบถามมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  1) ผู้ท าการวิจัยครั้งนี้สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  2) ผู้ท าการวิจัยครั้งนี้ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชากรใน 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร  
  3) ผู้ท าการวิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถาม 
  4) ผู้ท าการวิจัยด าเนินการตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ น ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และก าหนดใส่รหัส ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติ ที่ใช้ 
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา วัดระดับการด าเนินการ ประกอบด้วย 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์พหุถดถอยเชิงคูณ วัดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือ เช่น การตรวจด้านข้อมูล การตรวจสอบด้านผู้วิจัย การ
ตรวจสอบด้านทฤษฎี หลังจากนั้นท าดัชนีข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่ส่วนข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้ว จะ
ท าเป็นข้อสรุปชั่วคราว และตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป รวมถึงการสร้างบทสรุปขึ้นมาให้เชื่อมโยง
กับตัวแปรการวิจัย พร้อมทั้งน าเสนอผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ความ และสรุปความ 
โดยใช้การพรรณนาเป็นแนวทางหลัก 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท- 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96, S.D. = 0.64) 
  1.1 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.95, S.D. = 0.62) หน่วยงานราชการและประชาชนร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเห็น
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ความส าคัญของการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ิมขึ้น และหน่วยงานราชการ
ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีการจัดโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นระบบ รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนเพ่ือป้องกันการพังทลายของริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
เพ่ิมข้ึน 
  1.2 ด้านการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลัก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.86, S.D. = 0.68) โดยมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น ระบบ
การกักเก็บน้ า ระบบการพร่องน้ า และระบบการเปิด-ปิดน้ า ซึ่งมีผลต่อพ้ืนที่ท้ายเขื่อน ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่รับน้ า นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ าในเขื่อนหลัก เริ่มมีแผนการบริหาร
รองรับมากข้ึน เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีระบบ 
  1.3 ด้านการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, 
S.D. = 0.67) แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม อาทิ คันกั้นน้ า อาคารบังคับน้ า เขื่อน
ขนาดเล็ก ฝายกั้นน้ า ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกจ านวนหนึ่ง เนื่องจากสิ่งก่อสร้างเดิมสามารถใช้การได้
บางส่วน โดยต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซมเพ่ิมเติม และไม่ต้องสร้างใหม่ ส่วนทางระบายน้ า สิ่งกีด
ขวางทางน้ าต้องได้รับการขุดลอกให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 
  1.4 ด้านการพัฒนาคลังข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.94, S.D. = 
0.68) การพัฒนาข้อมูลเรื่องน้ าทุกประเภท เริ่มจากฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พยากรณ์และการสร้างระบบเตือนภัยที่แม่นย า และสามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และการพัฒนาคลังข้อมูลยังรวมถึงการวางระบบข้อมูลส าคัญที่ยังขาดความ
สมบูรณ์ ก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์และเผยแผ่แก่ประชาชน 
  1.5 ด้านการก าหนดพ้ืนที่รับน้ านอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, 
S.D. = 0.65) บริเวณพ้ืนที่รับน้ านองในลุ่มน้ าเจ้าพระยามีจ านวนมาก แต่ใช้ประโยชน์ได้น้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของมวลน้ าที่ไหลมาแต่ละปี และส่วนใหญ่พ้ืนที่รับน้ านองมักจะเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก เป็นแม่น้ า ล าคลองสาขาย่อย นอกจากนี้ บางครั้งพื้นท่ีรับ
น้ านองอาจจะใช้พื้นที่สาธารณะภายในชุมชนด้วย 
  1.6 ด้านการปรับปรุงองค์กรการบริหารน้ า พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.96, S.D. = 0.63) แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงให้องค์กรการบริหารจัดการน้ าท างาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ ตั้งแต่องค์กรระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ให้สามารถท างาน
อย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน และให้มีเอกภาพในการท างาน โดยการควบรวมองค์การที่รับผิดชอบ
เรื่องน้ า มาไว้ในหน่วยเดียวกัน 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
จังหวัดชัยนาท – กรุงเทพมหานคร 
  2.1 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X1) ปัจจัยด้านการติดตามสอดส่องดูแล (X3) ปัจจัย
ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ปัจจัยด้านการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร (X5) และปัจจัยด้านการจัดการ
งบประมาณ (X6) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาท – กรุงเทพมหานคร ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์และระบบนิเวศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  2.2 ปัจจัยด้านการมีเครือข่ายร่วม (X2) ปัจจัยด้านการติดตามสอดส่องดูแล (X3) 
ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) และปัจจัยด้านงบประมาณ (X6) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการ
เขื่อนเก็บน้ าหลัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X1) ปัจจัยด้านการมีเครือข่ายร่วม (X2) ปัจจัยด้าน
การติดตามสอดส่องดูแล (X3) ปัจจัยด้านการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร (X5) และ ปัจจัยด้านการจัดการ
งบประมาณ (X6) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาท-กรุงเทพมหานคร ด้านการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X1) ปัจจัยด้านการมีเครือข่ายร่วม (X2) ปัจจัยด้าน
การติดตามสอดส่องดูแล (X3) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ปัจจัยด้านการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร 
(X5) ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ (X6) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร ด้านพัฒนาคลังข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  2.5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X1) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ปัจจัยด้านการ
เผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร (X5) ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ (X6) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร ด้านการก าหนด
พ้ืนที่รับน้ านอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.6 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X1) ปัจจัยด้านการมีเครือข่ายร่วม (X2) ปัจจัยด้าน
การติดตามสอดส่องดูแล (X3) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ปัจจัยด้านการจัดการงบประมาณ 
(X6) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท- 
กรุงเทพมหานคร ด้านการปรับปรุงองค์กรการบริหารน้ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. แนวทางการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-
กรุงเทพมหานคร เริ่มจากการก าหนดนโยบายภาครัฐให้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ตอนกลางทั้งหมด และการจัดท าแผนแม่บทท่ีอยู่บนพื้นฐานของสภาพปัญหาที่แท้จริง ตลอดถึงการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ค านึงถึงภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการปรับปรุงองค์กรที่
เกี่ยวกับน้ า การปลูกจิตส านึก การเตรียมความพร้อมในการอพยพ และการสร้างความพร้อมให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่น 
 
อภิปรายผล 
 การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า หน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้
ตระหนักเห็นความส าคัญของปัญหาเรื่องน้ าร่วมกัน โดยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ต้องการเห็นความยั่งยืนสอดคล้องกับแนวคิดของ สนิท อักษรแก้ว (2555) กล่าวไว้ว่า การแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบต้องอาศัยการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามาท างานร่วมกันได้ 
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ตั้งแต่เรื่องของต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ซึ่งสามารถระดมผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องน้ าเข้ามา
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพ่ือจัดท าระบบมาตรการเกี่ยวกับการบูรณาการให้เป็นระบบ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมมีผลสัมฤทธิ์มาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม เช่น ประตูระบายน้ า ประตูกั้นน้ า เขื่อนขนาด
เล็ก ฝ่ายน้ าล้น เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมทุกปี 
และเมื่อมองในทางกายภาพค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดกว่า นอกจากนี้ การปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม เป็นภารกิจค่อนข้างจะถูกกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ชลประทาน ซึ่งมีความช านาญด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความ
ยั่งยืน และคุ้มค่าต่อการใช้งาน เพราะฉะนั้น ภารกิจด้านการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม จึงเป็น
ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดี 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาพบว่า โดย
ภาพรวมส่งผลทุกตัว ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากประชาชน ในฐานะท่ีเป็นผู้รับผลกระทบจากการบริหารจัดทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลของการด าเนินการ ซึ่ง
หากสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้มากขึ้น กระบวนการมีส่วนร่วมก็จะถูกขยายกลายเป็น
เครือข่ายร่วมระหว่างพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าและเกิดความเข้มแข็ง สามารถสอดส่องดูแลการ
ท าหน้าที่ของหน่วยงานราชการได้ ขณะเดียวกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรภาครัฐกับประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าประสบผลส าเร็จ เนื่องจากที่ผ่านมา
องค์กรภาครัฐขาดการติดต่อสื่อสาร ท าความเข้าใจกับประชาชน จนท าให้ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชน ซึ่งการติดต่อสื่อสารยังรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรรัฐไปสู่ประชาชน อย่างน้อย
ให้ประชาชนได้ทราบว่า ภาครัฐก าลังด าเนินการอะไร และประชาชนจะมีส่วนร่วมอะไร ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างไร 
 นอกจากนี้ งบประมาณที่จัดสรรลงไปในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การ
บริหารจัดการน้ า ประสบผลส าเร็จอย่างขาดเสียมิได้ เพราะงบประมาณเป็นเหมือนกับเส้นเลือดของ
ร่างกาย ที่ท าหน้าที่หล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ เพราะฉะนั้น หากมองในภาพรวมจึงถือว่า ปัจจัยทุกตัว
ล้วนมีความจ าเป็นและส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล (2555) พบว่าปัจจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เช่น การปรับองค์
ความรู้ด้านการจัดการลุ่มน้ าให้ทันสมัยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีในท้องถิ่นกับความรู้ทาง
วิทยาการสมัยใหม่ การมีส่วนร่วมจากประชาชน การติดต่อสื่อสาร และการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
เป็นต้น ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้ประสบผลส าเร็จ 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาใน
แต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านการมีเครือข่ายร่วม ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ าอย่างมีนัยส าคัญ
มากกว่าปัจจัยทุกตัว ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า เครือข่ายร่วม เป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม ปัญหาฝนแล้ง และภัยพิบัติต่าง ๆ  อยู่เป็นประจ า จนกลายเป็นความ
เคยชิน และมีวิธีการการเตรียมความพร้อมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อด าเนินการด้วยชุมชนใน
ลักษณะของการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นความรู้เกิดขึ้น และขยายผลของการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

101 

ได้ทดลองด าเนินการ และประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน ในที่สุดก็รวมกลุ่ มกันเป็นเครือข่ายที่โยงใย
ผลประโยชน์สาธารณะร่วมกัน ท าให้การบริหารจัดการน้ าภายในชุมชนประสบผลส าเร็จค่อนข้างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีธนนชัย แย้มไสย (2554) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการลุ่ม
ได้แก่ การจัดการในลักษณะความเป็นเครือข่ายร่วมและการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และ
สอดคล้องแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ให้ความเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดองค์การที่ดีและเหมาะสม มีความเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีลักษณะความเป็นเครือข่าย มีระบบการประสานงานระหว่ างองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอด้านนโยบาย 
  1.1 การก าหนดนโยบายของรัฐบาลควรจะพิจารณาถึงความชัดเจนในเนื้อหาสาระและ
เป้าหมายของการพัฒนา มิฉะนั้น หน่วยงานราชการในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบัติ จะไม่สามารถ
แปลงสาระส าคัญของนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลและ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
  1.2 ไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากพรรคการเมืองใด หากได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศแล้ว 
ควรจะพิจารณานโยบายการบริหารจัดการน้ าให้คงไว้ดังเดิม ถ้าหากจะมีการ เปลี่ยนแปลงนโยบาย
อะไร ควรจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เป็นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องเท่านั้น 
  1.3 การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา รัฐบาลควรจะส ารวจข้อมูลจากประชาชนใน
พ้ืนที่ แล้วน าเอาความต้องการมาก าหนดเป็นนโยบายอย่างเป็นระบบ 
  1.4 การก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบและเป็น
ความจ าเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ และค านึงถึงความคุ้มค่า ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาถึงความ
คุ้มค่า เมื่อได้ก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ าบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
  1.5 การก าหนดนโยบายของรัฐบาลควรจะค านึงถึงกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของภารกิจ 
และมีการก าหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบ 
 2. ข้อเสนอการน้าไปปฏิบัติ 
  2.1 รัฐบาลควรจะปรับโครงการสร้างองค์การที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ให้ชัดเจน โดยควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจเรื่องน้ ามาไว้ในที่หน่วยเดียวกัน หรืออาจจะตั้งเป็น
กระทรวงน้ าขึ้นมา แยกต่างหากจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ท าหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องน้ าโดยตรง 
  2.2 รัฐบาลควรจะเร่งกระจายอ านาจ ภารกิจไปโดยเร็ว โดยเฉพาะภารกิจด้านการ
เตรียมความพร้อม การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในเบื้องต้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย
การจัดสรรงบประมาณ การกระจายภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอจะด าเนินการได้ โดยไม่
ต้องกังวลว่า ท้องถิ่นจะท าได้หรือไม่ 
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  2.3 รัฐบาลควรจะตั้งองค์กรเฉพาะกิจร่วมด าเนินการ โดยรวมบุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะด้านเข้ามาไว้ในหน่วยเฉพาะ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา และสร้างเป็นแบบอย่างของการบูรณการท างานให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
  2.4 รัฐบาลควรจะบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา โดยใช้หลักคิด
ที่ว่า ใช้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เป็นฐานการแก้ไขปัญหาเสมอ หรือน าเอาปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วใช้กระบวนการการบริหารที่เป็นไปตามหลักวิชาการแก้ไข 
 3. ข้อเสนอในการวิจัยครั งต่อไป 
  3.1 ควรมีการท าวิจัยเรื่องการบริหารการพัฒนาแม่น้ าเจ้าพระยาในพ้ืนที่กลางน้ าอย่างครบวงจร 
  3.2 ควรมีการท าวิจัยเรื่องรูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
  3.3 ควรมีการท าวิจัยเรื่องการบูรณาการหลักการด้านภูมิสังคมเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สร้างแนวทางการประเมินการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลและ

ท าการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยเครื่องมือในการ
ประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือสร้างเกณฑ์ และตัวชี้วัดโดยการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่การ
บริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย มีกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้นน ามาสอบถามตัวอย่างผู้ชมรายการทั่วประเทศ 
จากจ านวน 33 ข้อค าถาม เมื่อท าการประเมินโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบกิจการจาก
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 20 ช่อง ผลการประเมินพบว่าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ประกอบกิจการมีคะแนน
อยู่ระหว่าง 3.81 ถึง 4.42  

ทั้งนี้สภาพของการประกอบกิจการฯยังอยู่ในห้วงเวลาแห่งเปลี่ยนผ่านจากแอนาล็อคสู่
ดิจิทัลที่มีการออกอากาศในระบบแอนาล็อคด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม
โทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยท าให้ผลการประกอบกิจการไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่แต่ละสถานี
ก าหนดไว้ ซึ่งสภาพการณ์ที่เป็นอยู่นี้ย่อมส่งผลต่อผลต่อการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลด้วย 
 

ABSTRACT 
 This research aims to evaluate for assessing performance and achievement of 
the Thai digital television operation. The criteria was developed by In-depth 
interview. The Corporate management, Human Development, Compliance with laws 
and regulations, Consumer Protection and Participation of citizens were the criteria. 
The research surveyed the audiences from 33 Items and then In-depth interviewed  
to the key informant from Thai digital television stations include five criteria. The 
score of Thai digital television operation was between 3.81 to 4.42  
 Considering the transition from analogue to digital broadcasting were in this 
period. It got rid of the opportunity for growing up of performance and achievement 
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of the digital television in Thailand. The audience viewed programme from cable TV, 
Satellite TV and Internet TV. As a result, the operation can not be defined according 
to each station. This situation was inevitably impact to the Thai digital TV 
Broadcasting evaluation. 
 
ค าส าคัญ 
 การประเมิน โทรทัศน์ดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ 
 
Keywords 
 Evaluate, Digital Television, Television Station 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่มีการลงทุนสูง เพราะ
นอกจากจะต้องใช้เงินลงทุนซื้ออุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลแล้ว ยังต้องมี
บุคลากรด าเนินงานในสถานีจ านวนมากอีกด้วย เงินที่ใช้ในการลงทุนของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลยัง
รวมถึงเงินช าระค่าประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ซึ่งมีระยะเวลาก าหนด และการเช่าโครงข่ายเพ่ือ
ท าการกระจายสัญญาณซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นจ านวนมหาศาล ดังนั้นในการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ดิจิทัลจึงต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานหนึ่งซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลนั่นคือคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

กสทช. เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ท าหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กสทช.
ด าเนินงานภายใต้ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555-2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้น การ
ก ากับดูแลสถานีโทรทัศน์ที่ประกอบกิจการฯ จึงถือเป็นภารกิจของ กสทช. ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบุคลากร รายการและผู้ประกอบกิจการ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2555-2559 (ข้อ 5.5) และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หมวด 5 ว่าด้วยการส่งเสริมและการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ มาตรา 51 ในข้อแรก ที่จ าเป็นต้องด าเนินการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล  

การประเมินสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ อาจเป็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้ชม
ประเมินในเชิงเทคนิคที่ใช้ในรายการโทรทัศน์ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ
การประกอบกิจการ แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีองค์กรใดเป็นผู้ประเมินการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ดิจิทัลมาก่อน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างเกณฑ์การประเมินขึ้น การสร้างเกณฑ์ ในการประเมินใด ๆ 
ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนซึ่งในการประเมินการประกอบกิจการกระจายเสียง
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และกิจการโทรทัศน์ควรจะให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือเสริมสร้างและกระตุ้นการพัฒนา
สถานีโทรทัศน์มากกว่าการประเมินเพื่อตรวจสอบหรือลงโทษ (นพดล ร่มโพธิ์, 2557) 

การพิจารณาความหมายของ “การประเมิน”จ าเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ “การวัดผล” 
ซึ่ง การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งของหรือเหตุการณ์ใด ๆ อย่างมี
กฎเกณฑ์ตามระบบมาตราวัด ส่วนการประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ใช้ดุลยพินิจ (Judgment) 
และ/หรือ ค่านิยม (Value) ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่า หรือสัมฤทธิผล
ของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอ่ืนใด หลังจากการเปรียบเทียบผลที่วัดได้โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม กับ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยควรมีแนวทางการประเมินอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างแนวทางการประเมินการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย 
2. เพ่ือท าการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยแบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 
4 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) 
โดยการศึกษาข้อกฎหมาย แผนแม่บทฯ เอกสาร รายงานประจ าปี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษา
รวบรวมข้อมูลแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์
ดิจิทัล โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน
ต่างประเทศ และศึกษาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555-2559 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 

2. ระยะที่ 2 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) วิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือสร้างเกณฑ์ และตัวชี้วัดโดย
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินประสิทธิภาพ จ านวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน 5 คน 

3. ระยะที่ 3 (การวิจัยเชิงปริมาณ) ส ารวจข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบส ารวจความคิด
เห็นจากประชาชนทั่วประเทศ คัดเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นโดย
ก าหนดให้มีความผันแปรได้ร้อยละ 1 จากจ านวนประชากร 50 ล้านคน ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ตะวันออก-ตะวันตก) กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 5 ภาค 
รวมจ านวน 5,197 ตัวอย่าง เพ่ือสร้างองค์ประกอบ และตัวชี้ 
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4. ระยะที่ 4 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล โดยท าการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ จ านวน 20 สถานี  

 
ผลการวิจัย 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อแรกที่เป็นการสร้างแนวทางการประเมินการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย การวิจัยเริ่มจากการสร้างนิยามที่ได้จากการส ารวจเอกสาร (ระยะที่ 1) 
และน าไปสร้างนิยามเพ่ือเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ประเมินประสิทธิภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(ระยะที่ 2) เพ่ือค้นหาองค์ประกอบแล้วน าไปสร้างเป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยมีตัวชี้วัดจ านวน 33 ตัว 
ซึ่งน ามาสร้างเป็นข้อค าถามจากแบบสอบถาม (ระยะที่ 3)  เมื่อท าการสอบถามกับประชาชนทั่ว
ประเทศ สามารถน าผลมาแสดงในรูปแบบตารางในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย (*) คือข้อที่ค่าเฉลี่ยรายข้อที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 4.1353 
 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.1 ผู้ประกอบกิจการควรค านึงถึงความคุ้มค่าของการประกอบกิจการ  3.87* .975 

1.2 ผู้ประกอบกิจการควรบริหารงานให้องค์กรอยู่รอด  4.02* .818 

1.3 ผู้ประกอบกิจการควรมีการใช้และปรับปรุงเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม ่ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  

4.31 .788 

1.4 ผู้ประกอบกิจการควรมีการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีร่วมกันในองค์กร  4.10* .771 
1.5 ผู้ประกอบกิจการควรประกอบกิจการให้ตรงตามประเภทของใบอนุญาต  4.35 .774 
1.6 ผู้ประกอบกิจการควรค านึงถึงคุณภาพของรายการที่ออกอากาศ  4.44 .768 
1.7 ระดับความนิยมของสถานีควรเป็นองค์ประกอบในการประเมิน
ประสิทธิภาพ  

4.05* .855 

1.8 ภาพลักษณ์ของสถานีควรเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพ  4.02* .838 
1.9 รางวัลที่สถานีได้รับควรเป็นองค์ประกอบของการประเมินประสิทธิภาพ  3.96* .884 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

107 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างต้องการให้สถานี
ประกอบกิจการ ตรงตามประเภทของใบอนุญาตและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือผลิตรายการที่มี
คุณภาพ มากกว่า การมีภาพลักษณ์ที่ดีหรือระดับความนิยมของสถานีรวมถึงรางวัลที่สถานีได้รับ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้ความส าคัญว่าสถานีจะต้องด าเนินกิจการให้อยู่ ในสภาพความคุ้มทุน 
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างอาจเห็นว่ารูปแบบการด าเนินกิจการขององค์การนี้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน
ลักษณะของการท าธุรกิจที่มีเป้าหมายเป็นการแสวงหาผลก าไรเป็นหลัก  ผู้วิจัยยังคงเห็นว่าประเด็น
ตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวยังอาจจะต้องคงไว้ (โกวิทย์ พวงงาม และคณะ, 2527) 

 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2.1 สถานีควรก าหนดโครงสร้างการเติบโตในสายงานของบุคคลากร  3.96* .775 
2.2 การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสถานีควรค านึงถึงความสามารถมากกว่า
ระบบอาวุโส  

4.06* .841 

2.3 สถานีควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  4.11* .791 
2.4 สถานีควรส่งเสริมให้บุคคลากรเข้าร่วมองค์กรวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพ  4.10* .765 

2.5 สถานีควรให้การคุ้มครองสวัสดิภาพและสวัสดิการของบุคคลากรที่ชัดเจน  4.23 .760 
2.6 สถานีควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพ  4.30 .734 
2.7 สถานีต้องมีมาตรการในการจัดหาผู้ผลิตรายการรายใหม่และรายย่อย
อย่างชัดเจน  

4.24 .756 

2.8 สถานีต้องมีการแบ่งเวลาให้เช่าผลิตรายการตามเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด  4.31 .793 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) คือข้อที่ค่าเฉลี่ยรายข้อที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 4.1667 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้สนใจในการเป็น
สมาคมขององค์การที่ประกอบกิจการฯ โดยไม่เห็นถึงความส าคัญของการเติบโตในสายงานหรือการ
เลื่อนต าแหน่งหรือการมีกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยยังคงเห็นว่าประเด็น
ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรยังคงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาจึงเห็นว่าตัวชี้วัดในเรื่อง
ดังกล่าวยังอาจจะต้องคงไว้ ขณะเดียวกันเรื่องของการรวมกลุ่มในรูปแบบของสมาคมก็ยังถูกก าหนดไว้ 
ในร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพ
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สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... (เนื่องจากเป็นร่างกฎหมาย
จึงยังไม่ได้ระบุปี) ผู้วิจัยยังคงเห็นว่าประเด็นตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวยังอาจจะต้องคงไว้ เช่นกัน ส่วน
การคุ้มครองสวัสดิภาพของพนักงาน การมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ การมีมาตรการในการจัดหา
ผู้ผลิตรายการรายใหม่ และการแบ่งเวลาให้เช่าผลิตรายการตามเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด ยังเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการพิจารณา (โกวิทย์ พวงงาม และคณะ, 2527) 

 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.1 สถานีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด  4.35 .781 

3.2 สถานีต้องก าหนดมาตรการในการให้ความเป็นอิสระกับผู้ผลิตรายการ  4.06* .809 
3.3 สถานีต้องมีมาตรการในการส่งเสริมผู้ผลิตรายการ  4.15* .767 
3.4 สถานีต้องจัดท าผังรายการที่มีความหลากหลายกระจายตามกลุ่มผู้ชม/
ผู้ฟัง  

4.32 .748 

3.5 สถานีต้องจัดให้มีระดับความเหมาะสมของรายการ  4.32 .749 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) คือข้อที่ค่าเฉลี่ยรายข้อที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 4.2426 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างยังไม่ได้ให้ความส าคัญ

ด้านการส่งเสริมผู้ผลิตรายการหรือการให้ความเป็นอิสระกับผู้ผลิตรายการ เนื่องจากการผลิตรายการ
เป็นเรื่องที่ เฉพาะทางเกินกว่าที่ ประชาชนทั่วไปจะสามารถเห็นภาพโดยรวมได้ ลักษณะของ
กระบวนการทางการผลิตรายการที่ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะนี้จึงอาจท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถเข้าใจจึงไม่เห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น ตรงกันข้ามกับการพิจารณารายการที่เป็น
ผลส าเร็จเรียบร้อยแล้ว (รายการโทรทัศน์) กลุ่มตัวอย่างสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมและสามารถให้
ความเห็นได้ เช่น ระดับความเหมาะสมของรายการ (เรตติ้ง) และรายการที่มีความหลากหลาย 
(ประเภทของรายการ) เป็นต้น ทั้งนี้สถานีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ในประเด็น
เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ผลิตรายการและการส่งเสริมผู้ผลิตรายการ ผู้วิจัยเห็นว่ายังคงเป็น
สิ่งจ าเป็น เพราะการที่จะได้รายการที่มีความหลากหลาย ผู้ผลิตจ าเป็นที่จะต้องได้รับความเป็นอิสระ
และได้รับการส่งเสริมจากผู้ประกอบกิจการฯ ดังนั้นผู้วิจัยยังคงเห็นว่าประเด็นตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าว
ยังอาจจะต้องคงไว้ (โกวิทย์ พวงงาม และคณะ, 2527) 
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องค์ประกอบที่ 4 การสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค 
 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4.1 สถานีควรจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  4.27* .782 

4.2 สถานีควรจัดให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์  

4.36 .755 

4.3 สถานีควรก าหนดให้มีแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค
และมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ  

4.36 .749 

4.4 สถานีควรจัดท ารายงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

4.27* .778 

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) คือข้อที่ค่าเฉลี่ยรายข้อที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 4.3185 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างยังไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในช่องทางหรือการจัดท ารายงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค อาจเป็นเพราะ
สามารถร้องเรียนโดยตรงกับ กสทช. ได้โดยตรง แต่ประชาชนกลับให้ความส าคัญกับกลไกในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และมีแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคและมีการแจ้งให้
ประชาชนรับทราบ ดังนั้นในเรื่องการมีช่องทางที่ เป็นเสมือนต้นน้ าก็อาจยังคงจ าเป็นต้ องมีอยู่ 
เนื่องจากถูกก าหนดไว้ในมาตร 51 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ส่วนการท ารายงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคอาจเป็นสิ่งที่
ยังต้องรายงานสู่สาธารณชน ซึ่งผู้ชมคาดหวังให้แต่ละสถานีต้องรายงานให้สาธารณะรับรู้ (โกวิทย์ พวงงาม 
และคณะ, 2527) 
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องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.1 สถานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ขณะที่รายการออกอากาศ  

4.01 .874 

5.2 สถานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าผังรายการ  3.63* .976 
5.3 สถานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ  3.67* 1.008 
5.4 สถานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเนื้อหา
รายการที่ขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรม  

4.13 .852 

5.5 สถานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการช่วยเหลือ
สังคมของสถานี  

4.15 .818 

5.6 สถานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการจัดระดับความนิยมของ
สถาน  

4.04 .874 

5.7 สถานีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานี  4.14 .856 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) คือข้อที่ค่าเฉลี่ยรายข้อที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ = 3.9720 
 

จากตารางที ่5 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ 
เพราะเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะ          
แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีกลุ่มประชาชนที่มีความตื่นตัวในด้านนี้มากขึ้น ดังจะเห็นว่ามีรายการที่มี
ลักษณะที่ให้ประชาชนร่วมผลิตรายการ เช่น รายการส านักข่าวพลเมือง ส่วนการไม่ต้องการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าผังรายการของกลุ่มตัวอย่าง ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการฯ เพียง
รายเดียว คือ ไทยพีบีเอส ที่มีการเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าผังรายการ เนื่องจาก
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
(ซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานีโทรทัศน์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขณะที่รายการออกอากาศ เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเนื้อหารายการที่ขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรม เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของสถานี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการ
จัดระดับความนิยมของสถานี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานี (โกวิทย์ พวงงาม 
และคณะ, 2527) 
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จากนั้นเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ท าการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย เมื่อน าเกณฑ์ที่ได้มาท าการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทธุรกิจ จ านวน 20 สถานี (ระยะที่ 4) โดยท าการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
รวมถึงการรับข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ไม่สามารถสัมภาษณ์ได้โดยวิธีการปกติ 
นอกจากนั้นยังมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพ่ิม เมื่อด าเนินการสัมภาษณ์
น ามาพิจารณาคะแนนโดยการจัดล าดับของสถานีที่ด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ใน
การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย มีกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้นจัดล าดับสถานีฯ ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทธุรกิจ ประจ าปี 2558 

 
ชื่อ หมวด การบริหารจัดการ

องค์กร 
การพัฒนา
บุคลากร 

การปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมาย 

กลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ค่าเฉลี่ย 

CH 7 HD คมชัดสูง 3.88 5.00 3.00 4.20 5.00 4.42 
MCOT HD คมชัดสูง 3.50 4.50 4.00 4.40 4.50 4.13 
NOW 26 คมชัดปกต ิ 3.88 3.50 5.00 4.40 4.50 4.05 

CH 8 คมชัดปกต ิ 3.75 5.00 3.33 4.20 4.00 4.05 
THAIRATH คมชัดสูง 3.75 4.00 4.33 4.80 5.00 3.95 
CH 3SD คมชัดปกต ิ 4.25 3.50 4.33 3.80 4.50 3.94 
PPTV คมชัดสูง 4.29 4.50 4.67 4.00 4.50 3.92 
ONE คมชัดสูง 4.00 4.00 4.33 4.20 4.00 3.91 

CH 3HD คมชัดสูง 3.88 3.50 3.33 3.80 4.50 3.90 
SPRINGNEWS ข่าวสาระ 3.38 5.00 4.67 4.00 4.50 3.90 
MCOTFAMILY เด็ก 3.63 4.50 4.33 4.40 4.50 3.90 

BRIGHTTV ข่าวสาระ 3.63 4.50 4.33 4.00 5.00 3.83 
TNN 24 ข่าวสาระ 3.63 3.50 4.67 4.40 4.50 3.80 
NATION ข่าวสาระ 3.38 4.50 4.00 4.40 4.50 3.79 
GMM 25 คมชัดปกต ิ 3.88 4.00 4.33 4.20 4.00 3.77 
MONO 29 คมชัดปกต ิ 3.75 2.50 4.67 4.00 5.00 3.77 

TRUE 4 YOU คมชัดปกต ิ 3.75 3.50 3.33 4.80 4.50 3.76 
NEWTV ข่าวสาระ 3.38 4.00 4.67 3.80 4.50 3.70 
VOICETV ข่าวสาระ 3.50 5.00 4.33 4.40 4.50 3.92 

CH 3FAMILY เด็ก 4.00 3.50 4.33 3.80 4.50 3.81 

หมายเหตุ: บางสถานีไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากเหตุผลในการรักษาความลับทางธุรกิจ 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาการประเมินการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยผู้วิจัยสามารถ

สร้างเกณฑ์เพ่ือการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ประกอบที่ต้อง
ท าการประเมินในแต่ละด้าน เมื่อน ามาเรียบเรียงเป็นค านิยามเพ่ือใช้ในการประเมินสถานีโทรทัศน์ ซึ่ง
สามารถก าหนดนิยามในแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร หมายถึง การด าเนินการด้วยการใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอย่างคุ้มค่า เพ่ือความอยู่รอด โดยพิจารณาจากผลประกอบการ  มี
ผลงานเป็นที่พึงพอใจ มีการบริหารความเสี่ยง มีกลไกควบคุมจรรยาบรรณ และการส่งเสริมการ
แข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม 

องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาบุคคลากร หมายถึงการก าหนดโครงสร้างที่ส่งเสริมการเติบโต
ในสายงาน มีการฝึกอบรมมีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม/องค์กรวิชาชีพ มีการคุ้มครองสวัสดิภาพและ
สวัสดิการในการท างาน มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ  

องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย หมายถึง การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตแต่ละประเภท  มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่/รายย่อยและมี
การประกาศให้ทราบอย่างแพร่หลาย  โดยผู้ผลิตรายการสามารถมีอิสระในน าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้พัฒนาศักยภาพอย่างเสมอ มีการจัด
สัดส่วนผังรายการตามเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนดและกระจายตามกลุ่มผู้ฟัง โดยมีการก าหนดระดับ
ความเหมาะสมของรายการ 

องค์ประกอบที่ 4  การสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึงการมีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน  ผู้ชม/ฟังมีความพึงพอใจมีกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน มีแนวทางในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และมีรายงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

องค์ประกอบที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง ความสะดวกในการรับชม การมี
ส่วนร่วมในรายการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผังรายการ การมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหารายการ 
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเนื้อหา การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสถานี และการมีส่วนร่วมประเมิน
ความนิยม 

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการซึ่งมี
เป้าหมายในการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อันประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากร รายการ และผู้ประกอบกิจการเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสองฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบและค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ (2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ 
(3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้มีการจัดการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ความ
หลากหลายของการแสดงความเห็น การให้บริการคนพิการและคนด้อยโอกาส การรับเรื่องร้องเรียน 
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โอกาสของการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ (พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551) การประเมินคุณภาพรายการนี้มีความคล้ายคลึงกับการประเมินคุณภาพ
รายการโทรทัศน์ในญี่ปุ่นเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1961 โดย A.C. Nielson เป็นเกณฑ์รูปแบบดั้งเดิมที่รับมา
จากประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 (Sakae Ishikawa (1996) อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม 
และคณะ, 2557) แต่ต่อมาการประเมินได้แบ่งออกเป็นรูปแบบย่อย ได้แก่ (a.) การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ชมกลุ่มย่อยโดยใช้ฐานการวิจัยแบบการตลาด (b.) การประเมินในเชิงเทคนิคที่ใช้ในรายการ
โทรทัศน์ (c.) การใช้ฐานทางจิตวิทยาวิเคราะห์ปฏิกิริยาของผู้ชมต่อรายการโทรทัศน์ (d.) การวิพากษ์
รายการโทรทัศน์ผ่านวารสารต่าง ๆ (Sakae Ishikawa (1996) 

  แต่อย่างไรก็ดีหลายประเทศที่มีองค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ต่างก็มีการใช้วิธีพิจารณาของหน่วยงานในก ากับของตน เช่น Ofcom (Office of Communications) 
ของสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 
ในขณะที่ BBC กลับใช้การก ากับการปฏิบัติงานของสถานี BBC ในสังกัดของตนเอง เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าเป็นวิธีการก ากับดูแลตนเองหรือ Self-regulation (พรรษา รอดอาตม์ และคณะ, 2558) ส่วนใน
ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ท าการประเมินดังกล่าว ซึ่งในบทความวิจัยนี้ได้ท าการเสนอวิธีการ
ประเมินที่มาจากการสร้างเกณฑ์การประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย ได้แก่การบริหาร
จัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย มีกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การจัดล าดับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยพบว่า ระดับคะแนนในองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน
ในแต่ละสถานี มีความแตกต่างกัน เช่น องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการองค์กร พบว่า
สถานีโทรทัศน์ที่มีการด าเนินกิจการมาก่อนหรือมีเงินทุนในการด าเนินกิจการสูงจะมีคะแนนใน
ระดับสูง เช่น PPTV (4.29) และ CH 3SD (4.25) องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายของแต่ละสถานีจะได้คะแนนในระดับสูงและมีบางสถานีที่ยังมีระดับคะแนนต่ าเนื่องจากยังมี
การถูกร้องเรียนหรือได้รับการท้วงติงจาก กสทช. ในการด าเนินกิจการโทรทัศน์ ส่วนองค์ประกอบด้าน
การสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละสถานีมีพิสัยของคะแนนไม่แตกต่างกันมาก (3.80 – 4.80) 
แสดงให้เห็นว่าทุกสถานียังให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค สอดคล้องกันกับการให้ความส าคัญ
ต่อองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละสถานีมีพิสัยของคะแนนไม่แตกต่างกันมาก 
(4.00 - 5.00) ท าให้ระดับคะแนนของแต่ละสถานีมีคะแนนใกล้เคียงกัน แต่ที่น่าสังเกตคือระดับ
คะแนนในองค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากรมีความแตกต่างกันมากที่สุด (2.50 - 5.00) ท าให้มี
พิสัยของคะแนนแตกต่างกันถึง 2.5 เนื่องจากแต่ละสถานีมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน 
ดังจะเห็นได้ว่าในสภาพความเป็นจริงผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท างานสูง 
(Turnover) ท าให้บางสถานีเกิดปัญหาด้านขาดแคลนบุคลากร  

ถึงอย่างไรก็ดีผู้วิจัยเห็นว่าในการประเมินครั้งนี้นอกจากจะพิจารณาประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักในการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของ
การประกอบกิจการฯ ที่ก าลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งเปลี่ยนผ่านจากแอนาล็อคสู่ดิจิทัล  ซึ่งส่งผลให้การ
แพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลด าเนินไปในขณะที่ยังมีการออกอากาศในระบบแอนาล็อคด้วย 
นอกจากนี้การที่ผู้ชมรายการโทรทัศน์ยังสามารถชมรายการผ่านทางระบบเคเบิ้ล ชมรายการผ่าน
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ระบบแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม และชมรายการผ่านอินเตอร์เน็ต ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
การประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยส่งผลต่อการประกอบกิจการในระบบดิจิทัลทั้ง 
24 ช่อง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทยท าให้ผลการ
ประกอบกิจการไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่แต่ละสถานีก าหนดไว้  นอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังมาจากการ
ด าเนินงานทางด้านการก ากับดูแลของ กสทช. เช่นการให้ส่วนลดจากคูปอง หรือกฎเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจ ท าให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์หันไปชมรายการผ่านทางช่องทางอ่ืน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ผลการประเมินนี้จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าสถานีใดมีการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลได้ดีกว่าสถานีอ่ืน
อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอในการน าผลวิจัยไปใช้ ในการประเมินควรท าซ้ าอีกครั้งเนื่องจาก กสทช. เพ่ิง
ด าเนินการเรียงหมายเลขช่องให้ตรงกันระหว่างการรับสัญญาณภาคพ้ืนและผ่านจานดาวเทียม อาจมี
ผลต่อคะแนนต่าง ๆ เช่น เรตติ้ง  

2. ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการประเมินสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทุกปี เนื่องจาก
ในครั้งนี้เป็นการการประเมินเมื่อสถานีโทรทัศน์ด าเนินกิจการในปีแรก ซึ่งยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นสร้าง
จ านวนผู้ชมที่ติดตามรายการ อาจมีผลต่อคะแนนต่าง ๆ เช่น เรตต้ิง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาด้วยระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 2) เพ่ือหาคุณภาพของเว็บไซต์คณะ 
ครุศาสต ร์ที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสต ร์ที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และบุคคลภายนอกที่เข้าใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น แล้วท าการ
ประเมินเพ่ือเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2558 
ได้ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เว็บไซต์คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหา Joomla! 
เวอร์ชั่น 3.4.1 แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นด้านเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 
และด้านเทคนิคและการออกแบบจากผู้ เชี่ยวชาญ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และผู้ เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ตอบ  
แบบประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 สรุปว่าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นด้วยระบบบริหาร
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ Joomla! CMS สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวม และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ของคณะครุศาสตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้งานได้ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop a faculty of Education website, 
Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University with Content Management System (CMS), 
for study website quality of faculty of Education by evaluate the expert levels of 
satisfaction after using. In this study, there were mainly four sample groups including 
with students, lecturers, officers of Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University as well 
as the outsiders who can access this developed website which evaluate to collect the 
data by the website for three months (July-Sep 2015). There were 138 people who 
respondent a questionnaire. The research tools were included the developed website 
with Joomla! CMS version 3.4.1, assessment forms, and questionnaires. 
 The results of the research found that the website quality by data's experts 
were a good level with 4.25 means and the standard deviation was 0.65. For the 
technique and design's experts were excellent level with 4.68 means and the standard 
deviation was 0.50, which based on the hypothesis. The users who answer the 
questionnaires on the website in the specific time with Joomla! CMS were excellent 
level with 4.51 means and the standard deviation was 0.69. Therefore, the developed 
website with Joomla! CMS can be applied to manage the data of Education faculty of 
Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University for present the information appropriately 
 
ค าส าคัญ 
 เว็บไซต์คณะครุศาสตร์  ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์  จูมล่า 
 
Keywords 
 Website for Faculty of Education, Content Management System, Joomla 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ จึงท าให้เว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความส าคัญซึ่งมีบทบาท
อย่างมากในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายเปิด
และสามารถติดต่อเชื่อมโยงตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งประกอบด้วย
ข้อความ ภาพ และเสียงที่มีผู้น าเสนอไว้ได้โดยผ่านรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกัน (ชลิตา ไวรักษ์, 
2551) การพัฒนาเว็บไซต์เกิดข้ึนอย่างหลากหลายและมีจ านวนมากมายเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
ที่ท าให้กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก เช่น มีโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ก็ราคาไม่สูงนัก โดยการพัฒนาเว็บไซต์นั้นเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่จะท า
ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมหรือออกไปจากเว็บไซต์ ทั้งนี้เพราะเป็นหน้าที่รวมเอา
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ความน่าสนใจหรือการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ เอาไว้ทั้งหมด โดยหน้าโฮมเพจนั้นควรจะแสดงถึง
ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างสะดวก เพ่ือดึงดูดให้ผู้ใช้ท่องไปในเว็บไซต์ต่อไป (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544) 
 ผู้ วิ จั ย ได้ศึ กษาปัญหาการใช้ งานเว็บไซ ต์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ก่อนการพัฒนาโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เก็บข้อมูลกับผู้ที่  
เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แบบไม่เจาะจง ได้จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 53 คน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ก่อนที่
จะมีการพัฒนา มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.67 ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นว่าเว็บไซต์มีรูปแบบที่ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร 
เนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์ต้องง่ายต่อการอ่าน พยายามหลีกเลี่ยงตัวอักษรและข้อความที่มืดทึบ 
และใกล้เคียงกับพ้ืนหลัง ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งในการออกแบบหากมีภาพกราฟิก ควรใช้
ภาพแบบ Small Image (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2544) 
 จากสภาพปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและมีความทันสมัย สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรให้มีความ
ครบถ้วนทันสมัย ซึ่งในงานวิจัยของชรินทร์ญา กล้าแข็ง (2554) ได้การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้เลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนา
เว็บไซต์ที่เรียกว่า Content Management System หรือ CMS ในการศึกษาและพัฒนา ซึ่งผลลัพธ์ที่
ได้คือ ได้เว็บไซต์ที่ได้รับความพึงพอใจในระดับดีมาก และสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัย  
จึงสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ เครื่องมือการพัฒนาเว็บส าเร็จรูปหรือ CMS นี้เช่นกัน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขาดระบบบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัยใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

2. คุณภาพของระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) ที่น ามาพัฒนาเว็บไซต์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับใด  

3. ผู้ใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่พัฒนาด้วย
ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ มีความพึงพอใจระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่พัฒนาขึ้น 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่พัฒนาขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นโปรแกรม Open Source CMS ที่
น ามาใช้งานได้ฟรี เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และ
ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูล ได้จากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ 
และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของคณะ
ครุศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร บุคลากร เอกสารวิชาการ เป็นต้น ได้วิเคราะห์เนื้อหาใน
เว็บไซต์จากการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม และการสอบถามเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และบุคคลภายนอกที่เข้าใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น แล้วท าการ
ประเมินเพื่อเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2558  
 ขั้นตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหา Joomla! CMS เวอร์ชั่น 3.4.1 แบบประเมิน
คุณภาพเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการ
ออกแบบ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยได้
ออกแบบภาพกราฟิก แทรกในหน้าเว็บไซต์เชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น โดย
พิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้ 1) ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ 2) ด้าน
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ซึ่งทุกข้อค าถามผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ  
มีค่าระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 
 ขั้นตอนที่ 4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์แบบ ADDIE Model โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาดังนี้ 
 การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ปัญหาและความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดิมก่อนที่มีการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่
ผ่านการประเมินค่าความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อส ารวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์เดิมก่อนการพัฒนา จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
 การออกแบบ (Design) รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะ
ครุศาสตร์เดิมก่อนการพัฒนา เปรียบเทียบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้สุ่มเลือกเว็บไซต์คณะ  
ครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จ านวน 10 แห่ง น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านการออกแบบ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 
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 การพัฒนา (Development) สร้างเว็บไซต์ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้เครื่องมือ 
Joomla! เวอร์ชั่น 3.4.1 ในการพัฒนาต่อยอด โดยโปรแกรม Xampp ใช้ส าหรับจ าลอง web server 
เพ่ือไว้ทดสอบ เลือกใช้เวอร์ชั่น 5.6.11 มีการติดตั้งโมดูล คอมโพเน้นท์ และเทมเพลตเสริมเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการเว็บไซต์ น าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างย่อย จ านวน 10 คน 
ภาพรวมผู้เข้าใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 น าเว็บไซต์ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการออกแบบ จ านวนด้านละ 4 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและคุณภาพ
ของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา มีความเห็น  
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเทคนิคและการ
ออกแบบ มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68  
 การน า ไปใช้  ( Implementation) น า เว็บ ไซต์ที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองกับ 
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลภายนอก ซึ่งภายในเว็บไซต์มีภาพกราฟิก
เชิญชวนให้เข้าไปยังแบบฟอร์มประเมินออนไลน์ เพ่ือเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือน 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2558 ได้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 138 คน  
 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลท าโดยน าผลคะแนนประเมินความพึงพอใจ
ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
 ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 น าเว็บไซต์ที่ได้ผ่านการประเมินและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ บันทึกลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ http://edu.aru.ac.th/ เพ่ือใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ
ประเมินความพึงพอใจตามระยะเวลาที่ก าหนด น าคะแนนผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือน าไป
สรุปผลที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
 การหาสถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นโดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4. 50 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3. 50 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2. 50 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า เหมาะสมน้อยที่สุด 
 เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในงานนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่  
3.51 ขึ้นไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00   
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 การวิเคราะห์แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 
Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด และก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
  - 1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจ าแนกได้ 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) ด้วยโปรแกรม Joomla! เวอร์ชั่น 3.4.1 มาพัฒนาเว็บไซต์  
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บบราว์เซอร์ โดยหน้าแรกแสดงเมนูเชื่อมโยงไปยังข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกเว็บไซต์ สไลด์ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อแสดง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ และคลังกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ โดยสามารถ 
เข้าใช้งานที่ http://edu.aru.ac.th/ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ได้พัฒนาขึ้น 
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 การท างานระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) ด้วยโปรแกรม Joomla! เวอร์ชั่น 3.4.1 
ที่น ามาพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์นั้น มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถแก้ไข
รูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการบนเว็บไซต์ ให้เว็บไซต์แสดงผลได้ตรงตามความต้องการ สะดวกใน
การจัดการ และรวดเร็วต่อการแสดงผล โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
ขั้ น สู ง ก็ ส าม ารถจั ด การ เ ว็ บ ไซต์ ใ น ส่ ว นขอ งกา ร เ พ่ิ ม  ลบ  แก้ ไ ขข้ อมู ลบน เ ว็ บ ไซต์ ไ ด้ 
อย่างง่ายดาย ท าให้ประหยัดก าลังคน เวลา และค่าใช้จ่าย ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 หน้าระบบจัดการเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 

 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น   
 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวม ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา จ านวน 4 ท่าน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโดยภาพรวม 
 

เกณฑ์การประเมิน . X  S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.15 0.67 มาก 
ด้านการน าเสนอเนื้อหาภาพ 4.20 0.62 มาก 
ด้านความถูกต้อง 4.40 0.68 มาก 

ภาพรวมของการประเมิน 4.25 0.65 มาก 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวม  
ของผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 
 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวม ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคและการออกแบบ จ านวน 4 ท่าน ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการออกแบบโดยภาพรวม 
 

เกณฑ์การประเมิน . X  S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านการออกแบบส่วนของภาพ 4.45 0.60 มาก 
ด้านการออกแบบส่วนของตัวอักษร 4.75 0.44 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบส่วนเนื้อหา 4.75 0.44 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบส่วนของโปรแกรมและการเชื่อมโยง 4.75 0.44 มากที่สุด 

ภาพรวมของการประเมิน 4.68 0.50 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวม 
ของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการออกแบบ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบภาพกราฟิก แทรกในหน้าเว็บไซต์เชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานร่วมตอบแบบ
ประเมินออนไลน์ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบประเมินที่เข้าประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน
ทั้งสิ้น 138 คน ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.38 รองลงมาคือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71  
อาจารย์/เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และ
นักเรียน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ และด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ แสดงดังตาราง 
ที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ 
 

เกณฑ์การประเมิน . X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศเพียงพอต่อ

ความต้องการ 
4.52 0.66 มากที่สุด 

2. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเว็บไซต์ 4.33 0.76 มาก 
3. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บไซต์ 4.57 0.58 มากที่สุด 
4. การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและท าความเข้าใจ 4.62 0.65 มากที่สุด 
5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.29 0.77 มาก 
6. ความน่าสนใจของข้อมูลในเว็บไซต์ 4.38 0.67 มาก 
7. ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง       
    ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เอกสาร 

4.54 0.76 มากที่สุด 

8. รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม 4.75 0.60 มากที่สุด 
9. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ

อ่านได้ง่าย 
4.40 0.73 มาก 

10. ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ 4.52 0.65 มากที่สุด 
ภาพรวมของการประเมิน 4.49 0.70 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ พบว่าโดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของผู้ใช้งานด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 
 

เกณฑ์การประเมิน . X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน 4.58 0.69 มากที่สุด 
2. มีระบบค้นหาข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 4.54 0.64 มากที่สุด 
3. รูปแบบของเมนูมีความเหมาะสม 4.74 0.60 มากที่สุด 
4. ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.45 0.73 มาก 
5. ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 4.64 0.69 มากที่สุด 
6. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม 4.56 0.64 มากที่สุด 
7. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยกรณ์ 4.43 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

เกณฑ์การประเมิน . X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
8. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 4.47 0.67 มาก 
9. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ 4.54 0.64 มากที่สุด 
10. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ 
    ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

4.36 0.74 มาก 

ภาพรวมของการประเมิน 4.53 0.68 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) ด้วยโปรแกรม Joomla! เวอร์ชั่น 3.4.1 มาพัฒนาเว็บไซต์ 
การออกแบบได้วิเคราะห์จากการเปรียบเทียบเว็บไซต์ครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ แล้วน าข้อมูล
มาออกแบบให้ตรงตามเอกลักษณะของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์ประจ าโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (2552) ที่ว่า หลักการ
ออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ มีความเป็นเอกลักษณ์การออกแบบต้องค านึงถึงลักษณะ
ขององค์กร สามารถแสดงผลแบบ Responsive รองรับการแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่ายได้
ทุกอุปกรณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบ
บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานเข้ามาแก้ไข
ข้อมูลในที่เดียวกันบนทุกอุปกรณ์เครือข่ายโดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก็สามารถแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตามต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Ebersole 
(2000) ที่ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลต่าง ๆ นิยมใช้เว็บไซต์ก็คือ ความง่ายในการใช้งานและการแสดงผล 
 ผลการศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่าน
การวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบเว็บไซต์ครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แล้วน าข้อมูลมาออกแบบ
ให้ตรงตามเอกลักษณะของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลือกใช้โทนสีฟ้า 
ที่เป็นสีประจ าคณะ มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลาย รองรับการ
แสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่ายได้ทุกอุปกรณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป มีระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการบริหารจัดการ สอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์ 
มะลิทอง (2542) ที่ว่าการออกแบบต้องค านึงถึงความคงตัวของการออกแบบจุดเชื่อมโยงต่าง ๆ เพ่ือ
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แบ่งส่วนเนื้อหาที่ต่างกันออกจากกัน โดยเน้นเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต่อไปได้ให้มีความ
แตกต่างกับเนื้อหาปกติ เพ่ือให้ผู้ใช้สังเกตเห็นล าดับความส าคัญของเนื้อหานั้นเอง 
 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยนักศึกษา อาจารย์
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบุคคลภายนอกที่เข้าใช้งานเว็บไซต์คณะ  
ครุศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น พบว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 สูงกว่าสมมติฐานที่
ก าหนด ทั้งนี้เพราะการออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยน าระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) ด้วยโปรแกรม Joomla! เวอร์ชั่น 3.4.1 ท าให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ง่าย 
และมีรูปแบบที่สวยงาม สอดคล้องกับแนวคิดของ Poutter and Sargent (1999) ที่ว่า การออกแบบ
รูปแบบในเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องค านึงถึง เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดความ
สนใจของผู้ใช้และน าทางผู้ใช้ให้เข้าถึงสารสนเทศ แล้วยังสอดคล้องกับ นราวัลลภ์  ลีรเศรษฐากร 
(2553) ที่ได้พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนในเครือข่ายศิลาธาร 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ 
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ไปใช้ในการวางแผนการท างานของฝ่ายต่าง  ๆได้ ร้อยละ 95.24 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ควรเพ่ิมเติมโมดูลสนทนาออนไลน์ หรือเว็บบอร์ด ให้ผู้เข้ามาเว็บไซต์ได้แสดงความ
คิดเห็น หรือตั้งกระทู้ถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ 
  1.2 เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นต้องมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบทั้งเจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาได้เพ่ิมเติมเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 สามารถน าเครื่องมือระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (CMS) ด้วยโปรแกรม 
Joomla! ไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพราะสามารถพัฒนาได้ง่าย และมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2.2 สามารถเลือกใช้ส่วนเสริม (Extension) ที่หลากหลายให้กับเว็บไซต์ โดยศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://extensions.joomla.org และจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาโดยตรง เพ่ือน ามาใช้
ร่วมกับเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์  โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ใน
การพัฒนาผู้สอนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ศึกษาพร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาเป็นร่างตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มโดยผู้ เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาและธรรมชาติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูสามารถอธิบาย  ยกตัวอย่าง ให้
ข้อแนะน า  ขยายความ เปรียบเทียบเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  
ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุม 2) ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่
ผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ของธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ของวิทยาศาสตร์
ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม และ 3) ด้านความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ 
ครูต้องค านึงถึงความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก ๆ ครั้ง 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were developed ability to integrated nature of 
science in learning management indicators. Synthesized documents and in-depth 
interview the specialist in nature of science and specialists in teachers development 
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for integrated nature of science in learning management were used for data 
collection. The quality of drafted indicators based – on synthesized documents and 
in-depth interviewed was verified by focus group technique with the other specialists. 
The results find that, ability to integrated nature of science in learning management 
indicators have 3 factors. There were 1) nature of science concepts, teachers should 
be able to explain, provide examples or advices about the nature of science. Also, 
the teachers can compare the nature of science to Scientific World View, Scientific 
Inquiry and Scientific Enterprise inclusively.  2) integrated nature of science in learning 
management, Teachers should be able to design and implement  an effective Nature 
of Science instruction together with other essential topics of science. 3) nature of 
science awareness, Teachers should be concerned that the Nature of Science is 
necessary to the science education, and students' understanding of the Nature of 
Science is considered to be an essential component of the scientific literacy. 

 
ค าส าคัญ 
 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 
Keywords 
 Nature of Science, Ability to Integrated Nature of Science in Learning 
Management Indicators 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถรู้ เท่าทันและปรับตนเองให้อยู่ ในสังคมแห่งเทคโนโลยีนี้
ได้ โดยทั่วไปในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นจะเน้นพัฒนาผู้เรียนทางด้านองค์ความรู้ และทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ  แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนควรรู้และเข้าใจในแง่มุม
ต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐาน รากฐานของการได้มาซึ่งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ค าที่แตกต่างกันไป เช่น ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ หรือธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่าธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (Nature of Science หรือ NOS)  
 การเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน สร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในข้อจ ากัดและผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สามารถใช้ความคิดวิจารณญาณในการตัดสินใจเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันได้ (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , ส านักงาน, 2555; อังสนา วงษ์ดนตรี, 
2556; อังคณา ปัทมพงศา, 2555; ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล , 2555) เนื่องจากความรู้
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เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่ผสมผสานระหว่างปรัชญาวิทยาศาสตร์ ประวัติวิทยาศาสตร์ 
สังคมวิทยาและจิตวิทยาจึงท าให้สามารถอธิบายลักษณะของวิทยาศาสตร์ในมุม อ่ืน  ๆ ได้ 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงาน, 2555;  McComas, 1998)  สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ได้ให้ความส าคัญต่อธรรมชาติวิทยาศาสตร์และจัดท า
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีการก าหนดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไว้ใน
สาระการเรียนรู้ที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  (อังคณา ปัทมพงศา, 
2555; ทัศนี พุฒนอก และคณะ, 2556; อังสนา วงษ์ดนตรี และชาตรี ฝ่ายค าตา, 2556; เอกพนธ์ กลับใจ 
และคณะ, 2557; Kang, Scharmann & Noh, 2005; Douglas Allchin, 2012)  พบว่าผู้เรียนส่วน
ใหญ่ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนอยู่หลายประเด็น เช่น  1) เข้าใจ
ว่าความรู้  กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้   2) เข้าใจว่าความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือประสบการณ์เดิมไม่มีผลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร์ 3) เข้าใจ
ว่าวิทยาศาสตร์สามารถตอบค าถามได้ทุกเรื่อง 4) เข้าใจว่าจินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ไม่
เกี่ยวข้องกับการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งของความไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้
ให้ความส าคัญกับการบูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , ส านักงาน, 2555; สรารัตน์ สุขผ่องใส และคณะ, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูพบว่าครูวิทยาศาสตร์ยังขาดความ
เข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในบางประเด็น และแม้ว่าครูจะมีความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์
บางประเด็นเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้น าความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในประเด็นนั้นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว และคณะ, 2550; ชัย แก้วหนัน, 2553; 
พฤฒพร  ลลิตานุรักษ์, 2554;  ขวัญหญิง ทิพแก้ว และคณะ, 2555; สุภัทร สายรัตนอินทร, 2557)  
 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบแสดงถึงลักษณะหรือสภาพที่ต้องการศึกษา 
เป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ แต่มีความชัดเจนเพียงพอในการประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้ (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2551) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บริหารในการพัฒนาผู้สอน หรือหน่วยงานพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่รู้วิทยาศาสตร์  
(Science Literate Person) อย่างแท้จริง คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ แง่มุมไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาศาสตร์  ส่งผล
ต่อความสามารถในการรับรู้และสื่อสารกับวิทยาศาสตร์รอบ ๆ ตัว รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวัน การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ผู้เรียนมีความเข้าใจในขอบเขตและข้อจ ากัดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็น
คุณค่าความจ าเป็นของการเรียนวิทยาศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555; 
อังสนา วงษ์ดนตรี, 2556; อังคณา ปัทมพงศา, 2555; ลือชา ลดาชาติ และลฎาภา สุทธกูล, 2555) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เป็น
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เน้นเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) ซึ่ งผู้ วิจั ย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาตั วบ่งชี้คุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์  แนวคิดทฤษฎีที่ท าการศึกษา
ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บูรณาการ  
แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยต นเอง 
 ขั้นตอนที่ 2  สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์  โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ 1) ส าเร็จ
ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 2) ผ่านการท าวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ 3) มี
ประสบการณ์ในการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองซึ่งเป็นการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกเป็นรายบุคคล  
 ขั้นตอนที่ 3  สังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยน าผลศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาจัดท าร่างตัว
บ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่  4  สนทนากลุ่ ม  (Focus Group) เฉพาะประเด็นตั วบ่ งชี้ คุณ ลักษณ ะ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์  โดยน าร่างตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาเป็นกรอบในการสนทนากลุ่ม
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 1) ส าเร็จ
ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 2) มีประสบการณ์พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 คน  โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 1) ส าเร็จ
ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 2) ผ่านการท าวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 3) มีประสบการณ์
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ในการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเป็นคนละชุด
กับผู้เชี่ยวชาญของขั้นตอนที่ 2  
 ขั้นตอนที่ 5 ปรับแก้ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการปรับแก้ตัว
บ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เรียนรู้บูรณาการ  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ได้ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
 ด้านความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 1.1 ครูต้องมีความรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  ด้านการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างด ี
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2 ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ควรก าหนดตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ 
 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่ระบุไว้ใน
แผนจัดการเรียนรู้ 

 1.4 มีการกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากในการเรียนรู้ 
 1.5 ตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความรู้เดิมของผู้เรียน 
 1.6 จัดสภาพห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 1.7 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ และการสืบค้นโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 1.8 น าประเด็นของนักวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์หรือวิวัฒนาการมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.9 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 1.10 กระตุ้นผู้เรียนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 
 1.11 ใช้ค าถามเพ่ือส่งเสริมการสะท้อนความคิดในสิ่งที่เรียนรู้ 
 1.12 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 1.13 จัดการเรียนรู้ที่ตรงกับบริบททางสังคมและสามารถใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
 1.14 ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
 1.15 มีการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 1.16 มีการประเมินผลสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 1.17 มีการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ด้านความตระหนักถึงความส าคัญของการน าธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 1.18 ครูควรให้ความส าคัญต่อธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

 2. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ 1) ส าเร็จปริญญา
เอกด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 2) ผ่านการท าวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 3) มีประสบการณ์ใน
การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
โดยใช้ค าถามกึ่งโครงสร้างและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล ได้ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
 2.1 ครูควรมีความรู้และเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  
ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างด ี
 2.2 ครูต้องมีความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 2.3 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ควรระบุประเด็นของธรรมชาติวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.4 ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนประเด็นของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ขณะเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทุกครั้ง 
 2.5 ครูควรสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนแสดงบทบาทของนักวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เข้าใจถึงบทบาทของนักวิทยาศาสตร์และการได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แก้ปัญหาจริงโดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ 
 2.7 น าประเด็นของวิวัฒนาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มายกตัวอย่าง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานที่เพียงพอ 
 2.8 ในการประเมินผลเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ครูควรใช้ค าถามที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สะท้อนประเด็นของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน  
 2.9 ครูควรมีบทบาทในการกระตุ้น และชี้น าให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามปกติเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง  
 2.10 ครูต้องประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และหากมี
ผู้เรียนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ครูต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 3. ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยน าผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
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ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาจัดท าร่างตัว
บ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้ 
สามารถจัดกลุ่มได้ 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ด้านโลกทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์  ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์  2) การสร้าง
และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  3) การสร้างความสนใจ โดยจัดสภาพห้องเรียนและ
สิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมต่อการพัฒนาผู้ เรียนรวมทั้งกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความ
อยากในการเรียนรู้   4) การส ารวจและค้นหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการปฏิบัติจริง  5) การอธิบายและลงข้อสรุป  โดยกระตุ้นผู้เรียนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ อ่ืน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์  6) การขยายความรู้  โดยจัดการเรียนรู้ตรงกับบริบทและสามารถใช้ในชีวิตจริงของ
ผู้เรียน  7) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยมีการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  และ 8) การเห็นความส าคัญ
ของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่างตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 4.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ควรระบุประเด็นย่อยเชิงพฤติกรรมเพ่ือให้
ง่ายต่อการน าไปพัฒนาครูด้านความรู้ของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 4.2  ในบางด้านของร่างตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เช่น  ด้านการสร้างความสนใจ  ด้านการขยายความรู้  และด้านการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อาจจะไม่สามารถบูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้ในทุก ๆ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และโดยส่วนใหญ่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะบูรณาการได้ดีในขั้นของการส ารวจค้นหา
และขั้นของการอธิบายลงข้อสรุป จึงควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ ด้านการสร้างและใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้  ด้านการสร้างความสนใจ  ด้านการส ารวจและค้นหา  ด้านการอธิบายและลงข้อสรุป   
ด้านการขยายความรู้  และด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยปรับภาษา จัดกลุ่มใหม่และตัด
บางประเด็นที่ไม่เก่ียวข้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ออกเพ่ือให้มีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น 
 4.3 ด้านการเห็นความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ควรระบุประเด็นย่อยเชิงพฤติกรรมเพ่ือให้ง่ายต่อสังเกตและการน าไปพัฒนาครูต่อไป 
 5. ผลการปรับแก้ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ตามค าแนะน าที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 5.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูสามารถอธิบาย ยกตัวอย่าง 
ให้ข้อแนะน า  ขยายความ เปรียบเทียบเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์  อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุม  ได้แก่ 
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 ด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์   
   5.1.1 อธิบายได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่ง
ต้องอาศัยพยานหลักฐาน หรือข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 5.1.2 ยกตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อมูล
หรือพยานหลักฐานใหม่มาสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลและเพียงพอ  
 5.1.3 เปรียบเทียบกฎและทฤษฎีได้อย่างถูกต้องว่าทั้ง 2 สิ่ง มีความสัมพันธ์กันแต่มีความ
แตกต่างกัน คือ กฎจะบ่งบอกหรืออธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างมีความสัมพันธ์กัน ณ สภาวะใด
สภาวะหนึ่ง แต่ทฤษฎีจะอธิบายถึงเหตุผลของการเกิดปรากฏการณ์นั้น ๆ 
 5.1.4 ยกตัวอย่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถตอบได้ทุกค าถาม   เนื่องจากการที่
จะอธิบายปรากฏการณ์ใดได้นั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลักฐาน ข้อมูลที่เพียงพอ 
 5.1.5 อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีและอธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างได้ว่า 2 สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน  โดยเทคโนโลยีเป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 5.1.6 ขยายความการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลากหลายวิธี ซึ่งการได้มาซึ่งความรู้
ทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องการหลักฐาน  และประจักษ์พยานเพื่อยืนยันความถูกต้อง   
    5.1.7 ยกตัวอย่างการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 5.1.8 ยกตัวอย่างและอธิบายถึงวิทยาศาสตร์ที่สามารถท านายได้โดยอาศัยวิธีการ 
หลักฐาน หลักการทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีเหตุผลและเป็นที่ยอมรับ 
 5.1.9 ยกตัวอย่างการได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ที่พยายามจะหลีกเลี่ยงอคติในการ
ท างานโดยมีการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เพ่ือหาค าตอบในเรื่องเดียวกันหลาย ๆ องค์กรเพ่ือยืนยัน
ค าตอบนั้น 
 ด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ 
     5.1.10 อธิบายได้ว่าความเชื่อ สังคม วัฒนธรรมมีผลต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น
การท างานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 5.1.11 อธิบายและยกตัวอย่างว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคม และทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์ได้ เช่น การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในด้านต่าง ๆ 
 5.1.12 ขยายความในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ว่ามีหลายบทบาทในสังคมไม่ว่าเป็นเป็น
บทบาทของผู้เชี่ยวชาญและเป็นพลเมืองในสังคม เช่น หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในการใช้ความรู้มาช่วย
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพ่ือช่วยเหลือสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่อาจ
ใช้ความรู้สึกหรืออคติส่วนตัวในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 5.1.13 อธิบายและยกตัวอย่างว่าวิทยาศาสตร์มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่าง ๆ 
และสถาบันอ่ืน ๆ เนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถแตกแขนงไปยังสาขาอ่ืน ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง 
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 5.2 ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูสามารถจัดการเรียนรู้
โดยเชื่อมโยงผสมผสานธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ของวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสม ได้แก่ 
  5.2.1 ก าหนดตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  5.2.2 ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
  5.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
  5.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ 
  5.2.5 กระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิวัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน 
  5.2.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการสืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการและทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย  
  5.2.7 ส่งเสริมการลงข้อสรุปด้วยข้อมูลหลักฐานที่ค้นพบ 
  5.2.8 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับประเด็นต่าง  ๆ ของธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ 
  5.2.9 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
  5.2.10 ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ท านายเหตุการณ์โดยใช้จินตนาการควบคู่ไปกับ
พยานหลักฐานอย่างมีเหตุผล 
  5.2.11 บันทึกปัญหาและผลที่ได้จากการสอนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5.2.12 ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
 5.3 ด้านความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ครูมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
  5.3.1 ค านึงถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกครั้ง 
  5.3.2 ให้ความส าคัญกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่  8 คือธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5.3.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีเรียนและชีวิตประจ าวัน 
  5.3.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ 
  5.3.5 อธิบายและชี้ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  5.3.6 น าความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาท าวิจัยในชั้นเรียน 
  5.3.7 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้กับ
เพ่ือนครูด้วยกัน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ท าให้ได้ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในทุก ๆ สาขา คือ ผู้สอนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่จะจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ระบุไว้ในมาตรฐานด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ว่าครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2545) กล่าวคือผู้สอนต้องแสดงออกเชิง
พฤติกรรม เช่น อธิบาย  ยกตัวอย่าง ให้ข้อแนะน า  ขยายความ เปรียบเทียบเกี่ยวกับธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถวัดและประเมินได้ว่ามีความรู้และเข้าใจในธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
กิจการทางวิทยาศาสตร์ (Lederman et al, 2002 ; McComas, 2000; American Association 
for the Advancement of Science, 1993; Sufen Chen, 2006)  2) ด้านการจัดการเรียนรู้
บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์
กับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ของวิทยาศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับ  Schwartz 
and Lederman (อ้างถึงใน กาญจนา มหาลี, 2553) ที่กล่าวว่าการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่
สอดแทรกในสาระวิทยาศาสตร์จะช่วยเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างธรรมชาติวิทยาศาสตร์และ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์และท าให้สาระนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีงานวิจัยจ านวนมากที่
ท าการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (สรารัตน์ สุขผ่องใส และ
คณะ, 2557; กาญจนา มหาลี, 2553; อังคณา  ปัทมพงศา, 2555) เช่น ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์  (Science  Process Skill) ควรก าหนดประเด็น
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งไว้ให้ชัดเจน และออกแบบ
กิจกรรม บ่งชี้และอภิปรายให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ออกมา 3) ด้าน
ความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์  คือ ผู้สอนมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ว่าครูต้องมีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการท า
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2545) และ
สอดคล้องกับนักการศึกษาที่ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา หรือสถาบันผลิตครูวิทยาศาสตร์
ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้ตระหนัก และมีทัศนะคติ ที่ดีในการน า
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ขวัญหญิง ทิพแก้ว และคณะ, 2555; 
พฤฒพร ลิลิตานุรักษ์ และคณะ, 2554) จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้โดยพัฒนาตามตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ ได้แก่ 1) การพัฒนาด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญ ผู้สอนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่จะจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้สามารถ อธิบาย  ยกตัวอย่าง ให้ข้อแนะน า  
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ขยายความ เปรียบเทียบและเชื่อมโยงประเด็นของธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับเนื้อหาสาระอ่ืน  ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนควรศึกษาเพ่ิมเติม ท าความเข้าใจในส่วนของธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
กิจการทางวิทยาศาสตร์ 2) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จะ
ท าให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับสาระการเรียนรู้อ่ืน  ๆ ของ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมและท าให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความสมบูรณ์ครอบคลุม
มากข้ึนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่รู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ในทุก ๆ แง่มุม สามารถรับรู้และสื่อสารกับวิทยาศาสตร์รอบ ๆ ตัว รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวัน การ
แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในขอบเขตและข้อจ ากัดของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้ างสรรค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณค่าความจ าเป็นของการเรียนวิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงาน, 2555; อังสนา วงษ์ดนตรี, 2556; อังคณา ปัทมพงศา, 2555; ลือชา ลดาชาติ 
และลฎาภา สุทธกูล , 2555) 3) การพัฒนาด้านความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะหากผู้สอนเห็นความส าคัญและค านึงถึงธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผู้สอนก็จะด าเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาการความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์
นั้นควรชี้ให้ผู้สอนเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ซึ่งจะส่งผลระยะยาวในการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
อาจขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา บริบทของผู้ เรียน การศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนา  
 1.1 ผู้สอนควรพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1.2 ผู้สอนควรน าตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้วิทยาศาสตร์ในทุกแง่มุม
และเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
 1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานพัฒนาผู้สอนวิทยาศาสตร์ ควรน าตัวบ่งชี้
คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้กับผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
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 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรน าตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์มาศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์และมีสามารถสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม  
 2.2 ควรน าตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของผู้สอน 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
 กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
กาญจนา มหาลี. (2553). การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการสอนแบบชัดเจนร่วมกับการสะท้อนความคิด. 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ขวัญหญิง ทิพแก้ว และคณะ. (2555). การสอนและการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์: 
 กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารปาริชาต ฉบับพิเศษ
 ผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการ ครั้งที ่22. 25(3), 75-84. 
ชัย  แก้วหนัน. (2553). ผลของความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
 ครูวิทยาศาสตร์ต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 ปีท่ี 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
 สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ทัศนี พุฒนอก และคณะ. (2556). ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษาปีท่ี 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว และคณะ. (2550). การพัฒนาการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อ
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1. 
 สงขลา: สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
นงลักษณ์  วิรัชชัย. (2551). “การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน” การประชุมวิชาการเปิดขอบฟ้า
 คุณธรรมจริยธรรม. วันที่ 29 สิงหาคม 2551. โรงแรมแอมบาสเดอร์. 
พฤฒพร ลิลิตานุรักษ ์และคณะ. (2554). ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
 พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค). วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 17(5), 223-254. 
 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=9530
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=9530
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=9530


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

 

141 

ลือชา ลดาชาติ และลฎาภา สุทธกูล. (2555). การส ารวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของ 
 วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
 ราชนครินทร.์ 4(2), 73-90. 
สถาบันวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พ้ืนฐาน. (2555). คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับ
 ประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: อักษรไทย. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2545). มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
สรารัตน์ สุขผ่องใสและคณะ. (2557). การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อน
 ความคิด เรื่องความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส. การประชุมทางวิชาการของ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่53. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สุภัทร สายรัตนอินทร์. (2557). การส ารวจความเข้าใจด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
 กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีท่ีสี่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์.  
 ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 
อังคณา ปัทมพงศา. (2555). การพัฒนาแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและมุมมอง
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
 ร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 ตอนปลาย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อังสนา  วงษ์ดนตรี และชาตรี ฝ่ายค าตา. (2556). ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
 นักเรียนและอาจารย์สอน วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมทหาร. บทความวิจัยเสนอในการ
 ประชุมหาดใหญ่วิชาการครั้งที่ 4. 
เอกพนธ์  กลับใจ และคณะ. (2557).  การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ 
 สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.   
American Association for the Advancement of Science (AAAS.). (1993). Benchmarks 
 for Science Literacy. New York: Oxford University Press. 
Douglas Allchin. (2012). Teaching the nature of science through scientific errors. 
 Journal of Science Education. 
Kang, S., Scharmann, L. C. & Noh, T. (2005). Examining Students Views on the 
 Nature of Science: Results from Korean 6th, 8th, and 10th  Graders. 
 Science Education. 
 
 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

 

142 

Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L. & R. S. Schwartz. (2002). Views of 
 Nature of Science Questionnaire: Toward Valid and Meaningful 
 Assessment of Learners’ Conceptions of Nature of Science. Journal of 
 Research in Science Teaching. 39(6), 497–521. 
McComas, W .F. (Ed.). (1998). The Nature of Science in Science Education: 
 Rationales and Strategies Dordrecht. Kluwer Academic Publishers. 
McComas, W.F. (2000). The Principle Elements of the Nature of Science: 
 Dispelling the Myths, In McComas, W. F. (ed.). The Nature of Science in 
 Science Education Rationales and Strategies. Dordrecht: Kluwer Academic 
 Publishers. 
Sufen Chen. (2006). Development of an instrument to assess views on nature of 
 science and attitudes toward teaching science. Journal of Science 
 Education. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการตลาดภายในและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีต่อคุณลักษณะของพนักงานโรงแรมในเครือแอคคอร์ ประเทศไทย  

(โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท) 
  

THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL MARKETING AND HRM STRATEGY ON 
EMPLOYEE ATTRIBUTES, ACCOR HOTELS THAILAND  

(SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT) 
         

สุวรรณา  เขียวภักดี  และสุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ 

Suwanna Khiewphakdi  and Surapit Promsit 

 
หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  

มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
 
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการน าเทคนิคการตลาดภายในเจ็ดประการไปใช้

ในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยใช้กลยุทธ์การบริหารระดับสูงที่สนับสนุนงานสี่ประการ เพ่ือมุ่งพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสามด้าน คือ พนักงานมีจิตส านึกในความส าคัญของลูกค้า 
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน และการอุทิศตนให้กับงาน การรวบรวมข้อมูลด้านปริมาณใช้วิธีส่ง
แบบสอบถามให้พนักงานกลุ่มตัวอย่างและได้รับคืนจ านวนทั้งสิ้น 201 ราย น าข้อมูลส่วนนี้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและวิจัย เพ่ือหาความถี่ ร้อยละ และหรือค่าเฉลี่ย ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ และสมการถดถอยส าหรับการท านาย  การรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ น ามาวิเคราะห์ด้านเนื้อหาตามบริบทของ
องค์ประกอบสามด้านดังกล่าว  

 ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานทั้งสามด้าน อยู่ในระดับมาก 
คือระหว่าง 3.88 ถึง 3.96 ตามมาตราวัด 5 ระดับ ในท านองเดียวกัน การน าเทคนิคการตลาดภายใน
ไปใช้ด้วยส่วนประสมการตลาด 7 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาดภายใน สถานที่ 
หลักฐานทางกายภาพ กระบวนการ และผู้มีส่วนร่วม และการใช้กลยุทธ์การบริหารระดับสูงที่
สนับสนุนงานทั้ง 4 ด้าน คือ การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ
การใช้ดุลยพินิจของพนักงาน ก็อยู่ในระดับมาก ระหว่าง 3.83 ถึง 3.91 ทุกด้าน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน ระหว่างตัวแปรย่อยในปัจจัยทั้งสามประเภท มีนัยส าคัญทุกคู่ จึงสรุป
ได้ว่า เทคนิคการตลาดภายใน และกลยุทธ์การบริหารระดับสูงมีประสิทธิผลสนับสนุนกันต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน จากความสัมพันธ์พหุคูณดังกล่าว น าไปสู่การสร้าง
สมการถดถอยส าหรับการท านายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานโรงแรม   
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to ascertain the effectiveness of internal 

marketing implementation in a hotel industry, mediated through supportive senior 
management, on employee attributes.  The Internal Marketing Techniques encompass 
the 7Ps of the service marketing mix, whereas Supportive Senior Management entailed 
human resource management functions of employee recruitment, training, 
participative management, and discretion. Three types of Employee Attributes were 
selected for investigation, namely, customer consciousness/orientation, job satisfaction, and 
dedication to work. A total number of 201 questionnaires were distributed to, and 
retrieved from Accor Hotels Thailand Sofitel Bangkok Sukhumvit employees and 
verified for completeness of responses.  The data were processed to obtain the means, 
the standard deviations, intercorrelations, and stepwise multiple regression analysis.  
Interviews with key persons of the hotel were also carried out and the information was 
summarized in the context of the three factors under investigation.   

The findings showed that the levels of customer consciousness/orientation, job 
satisfaction, and dedication to work in the Employee Attributes factor were all high – 
from 3.88 to 3.96 points on a five-point scale. Similarly, the levels of 7Ps components 
in the Internal Marketing Mix and the levels of all variables of Supportive Senior 
Management were also high – from 3.83 to 3.91 points. The Pearson’s product moment 
correlation coefficients among the variables of the three factors ranged from .418 to 
.724 – all were statistically significant for an Alpha value = .000. This led to a conclusion 
that Internal Marketing Techniques and Supportive Senior Management together 
contributed to Employee Attributes with statistical significance. Based on these positive 
relationships, a set of regression equations were derived for prediction of employee 
attributes, thus illustrating the effectiveness of internal marketing techniques with key 
human resource management functions as mediator variables.   

 
ค าส าคัญ  
 เทคนิคการตลาดภายใน  กลยุทธ์การบริหารระดับสูงที่สนับสนนุงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของพนักงาน 
 
Keywords 
  Internal Marketing Techniques, Supportive Senior Management, Employee 
Attributes 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาก และยัง

มีปัญหาของพนักงานเกี่ยวกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุมอารมณ์ ท าให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเพ่ือด ารงสถานะไว้ งานบริการโรงแรม
ตกอยู่ใต้ความกดดันค่อนข้างสูง ซึ่งพนักงานจะต้องเตรียมพร้อมในทุก  ๆ ด้านส าหรับลูกค้าทุก
ประเภทที่เดินทางมา ไม่ให้ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าลดลงได้ ปัญหานี้เป็นที่ท้าทายมากขึ้น
ส าหรับโรงแรมที่มีสาขาทั่วประเทศ ที่ต้องรักษามาตรฐานบริการให้เท่าเทียมกันทุกแห่ง การ
ด าเนินงานจะต้องอาศัยกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการตลาดภายในพัฒนา
คุณภาพของบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้  

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันของธุรกิจโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เกี่ยวกับ
จิตส านึกของพนักงานในความส าคัญของลูกค้า ความพึงพอใจในงาน และการอุทิศตนให้กับงานซึ่ง
เป็นคุณลักษณะของพนักงานที่เป็นไปตามความต้องการของโรงแรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจก็คือ โรงแรมมีการปฏิบัติอย่างไรในการน ากลยุทธ์การตลาดมา
ประยุกต์ใช้ภายในกับพนักงานของตน ด้วยกลวิธีในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ประการใด เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับพนักงาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการน า
เทคนิคทางการตลาดมาใช้ภายใน และปัจจัยด้านการน าแนวการบริหารจัดการระดับสูงขององค์กรที่
สนับสนุนงาน เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของพนักงานที่มีจิตส านึกลูกค้าเป็นส าคัญและด ารงรักษา
พนักงานที่มีคุณลักษณะดังกล่าวไว้เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม ด้วยคุณภาพของบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่กันไปกับการสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน ที่มีจิตส านึก
ในพันธกรณีกับธุรกิจโรงแรม  
   
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้การตลาดภายใน กับพนักงานโรงแรมเป็นปัจจัยควบคู่
กับการบริหารระดับสูงที่สนับสนุนงาน ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของพนักงาน  ในธุรกิจโรงแรมโซฟิเทล  
กรุงเทพ สุขุมวิท โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างคุณภาพบริการและทฤษฎีว่าด้วย
การตลาดภายใน  ตามรูปแบบการตลาดภายในอภิมานของ Ahmed & Rafiq (2002) ในการพัฒนา
คุณภาพของบริการธุรกิจโรงแรม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างองค์กรกับพนักงานที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายนอกระหว่างพนักงานกับ
ลูกค้า และระหว่างองค์กรกับลูกค้า (Ahmed & Rafiq, 2002) ผลกระทบของการตลาดภายในต่อ
พนักงาน คือความพึงพอใจของพนักงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดพนักงานให้คงอยู่ปฏิบัติงานใน
องค์กรต่อไป จากอิทธิพลของการตลาดภายในเป็นหลัก ส าหรับผลกระทบของการตลาดภายในต่อ
ลูกค้านั้น เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับพนักงาน เกี่ยวโยงถึงการรับรู้ในคุณภาพของบริการ
ที่ได้รับ  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นลูกโซ่ แม้ว่าจะอยู่บนพ้ืนฐานของการตลาดภายนอกก็ตาม 
ผลที่ตามมาคือการส่งเสริมการตลาดด้วยการบอกต่อควบคู่กับความภักดีของลูกค้าที่ เพ่ิมขึ้น อันเป็น
การสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า ท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์จากการเพ่ิม
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ยอดขาย และการเพ่ิมผลก าไร ทุกประการที่กล่าวมานี้เป็นกรอบแนวคิดและทฤษฎีด้านกลยุทธ์
การตลาดภายใน (Ahmed & Rafiq, 2002) 

แต่กลยุทธ์การตลาดภายในเพียงมิติเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดผลกระทบดังกล่าว 
เนื่องจากว่าในการสร้างกลยุทธ์การตลาดภายในนั้นจะต้องอาศัยกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Ahmed & Rafiq, 2002) ซึ่งกล่าวถึงการด าเนินงานสนับสนุนของฝ่ายบริหาร
ระดับสูงในด้านระบบการสรรหาพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
และการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน กลยุทธ์ทั้ง 4 ประการนี้อยู่ในบริบทของการตลาดภายในที่ถือว่างาน
เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงบริการนั้นเอง  

กลยุทธ์สร้างคุณภาพบริการตามรูปแบบการตลาดภายในอภิมานของ Ahmed & Rafiq 
(2002) ดังในภาพที่ 1 มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความพึงพอใจในบริการให้กับลูกค้าด้วยการรับรู้
คุณภาพบริการของลูกค้าเอง อันเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์อันดีกับพนักงานของบริษัท เกิดการ
กระจายข่าวแบบปากต่อปาก เกิดการเพ่ิมยอดจ าหน่ายอันเป็นผลมาจากการตลาดปฏิสัมพันธ์ น าไปสู่
ผลก าไรที่เพ่ิมข้ึนเป็นจุดหมายปลายทาง ควบคู่กับการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างคุณภาพบริการ 
ที่มา: Meta-Model of Internal Marketing (Ahmed & Rafiq, 2002)    
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 วิธีการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาพนักงานให้มีจิตส านึกยึดลูกค้าเป็นส าคัญ  มีแรงจูงใจในการ
ท างานการตลาด และมีทัศนคติรักการขายได้ก็คือการก าหนดให้งานที่ปฏิบัตินั้นเป็นผลิตภัณฑ์ และใช้
กระบวนการคัดสรรเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรม การใช้วิธีบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม และการมอบอ านาจให้พนักงานใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาขณะ
ปฏิบัติงาน   
 หลักปฏิบัติในการสรรหาพนักงานมุ่งสรรหา บรรจุ และรักษาพนักงานที่มีฝีมือให้คงอยู่กับ
องค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างดีในการดึงดูดพนักงานที่มีทั้งฝีมือและแรงจู งใจใน
การท างาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กร มีความพึงพอใจในงาน และมีส านึกผูกพันกับองค์กร (Mathis 
& Jackson, 2003) องค์กรเป็นฝ่ายที่ต้องใช้ความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นองค์กรแนว
หน้าที่มีลักษณะโดดเด่นหรือ “มียี่ห้อ” เช่นเดียวกับตราสินค้า จะต้องใช้วิธีการที่ดีในการบ ารุงรักษา
พนักงานนั้น สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รักษาความต่อเนื่องและมั่นคงของงาน สร้าง
โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ ให้รางวัลและสิ่งตอบแทน ออกแบบงาน และประเมินผลการท างาน 
เป็นต้น (Mathis & Jackson, 2003) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Mathis & Jackson, 2003) ในความหมายอย่างกว้าง การฝึกอบรม
คือการพัฒนา ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถส าหรับใช้ประโยชน์ในงานปัจจุบันและงานในอนาคต 
ประเด็นส าคัญคือการน าหลักการของการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ฝึกอบรมเรื่องการตลาดภายในส าหรับพนักงานในธุรกิจโรงแรม ( Mathis & Jackson, 2003) 
นอกจากนี้ยังควรพิจารณาด าเนินการฝึกอบรมพนักงานให้สัมพันธ์กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการ
พัฒนากิจการ (Mathis & Jackson, 2003) เช่น เป้าหมายในการพัฒนาบริการแปลกใหม่แตกต่างจาก
คูแ่ข่ง หรือการให้บริการที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่ง ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการตลาดภายในและกระบวนการ
ฝึกอบรมคนละแบบกัน  

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมหมายถึงการบริหารงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริหารที่เห็นความส าคัญของภูมิ
ปัญญาของมนุษย์และพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้กับกิจการด้วยการติดต่อโดยตรงและสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น ในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จะมีการใช้ข้อมูลร่วมกันในการจัดท าแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
และขีดความสามารถของคู่แข่ง มีการพัฒนาความรู้และการฝึกฝนทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ร่วมกันเป็นองค์คณะ มีระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย โดยยึดผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์
ประเมินที่เหมาะสม (Lawler et al., 1998; Ledford, 1993) 

การมอบอ านาจในการตัดสินใจด้วยวิจารณญาณให้กับพนักงานหมายถึงกลยุทธ์และหลัก
ปรัชญาที่ท าให้พนักงานสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการให้กับลูกค้าได้ ท าให้พนักงานรู้สึก
ว่าเป็นเจ้าของงานและรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน “รับใช้” ลูกค้าได้ในระดับ
เดียวกันกับองค์กร การมอบอ านาจในลักษณะนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ที่พนักงานส่วนหน้าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงมากที่สุด เป็นผู้สร้างรอยประทับใจครั้งแรก
ให้กับลูกค้า และสามารถกระท าตามข้อเรียกร้องหรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในทันที แทนที่จะรอการ
ตัดสินของหัวหน้างานหรือผู้จัดการ (Go et al., 1996) ลูกค้าย่อมได้รับความพึงพอใจมากขึ้น ผู้จัดการ
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และพนักงานท างานด้วยกันเป็นทีมมากขึ้น พนักงานก็มีโอกาสประสบความก้าวหน้าและการพัฒนา
ตนเองมากขึ้นเช่นกัน   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวปฏิบัติของธุรกิจโรงแรมในการน าเทคนิคการตลาดบริการ
มาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดภายในกับพนักงาน ประกอบด้วยการจัดส่วนประสมการตลาด
ภายใน 7 ประการ  

 2.  ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมที่สนับสนุน
การตลาดภายใน ประกอบด้วย การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
และการให้พนักงานใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ   

 3.  ศึกษาสภาพปัจจุบันและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่จ าเป็นส าหรับบริการ
และการด ารงรักษาการจ้างงาน ประกอบด้วย การมีจิตส านึกในความส าคัญของลูกค้า ความพึงพอใจ
ในงาน และการอุทิศตนให้กับงาน     

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดส่วนประสมการตลาดภายใน การบริหารจัดการ
ธุรกิจโรงแรมที่สนับสนุน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานเพ่ือการด ารงรักษาการจ้างงาน   

 5.  น าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดส่วนประสมการตลาดภายใน แนวปฏิบัติใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยก าหนดโรงแรมเพ่ือการศึกษาวิจัยได้แก่ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ซึ่งมีลักษณะ
เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ก าหนดจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามและจ านวนผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ดังนี้ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จากประชากรทั้งหมด 429 คน ได้แก่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
ของโรงแรม ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวนที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 201 คน ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)  (เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2558) ซึ่งก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตามจ านวน 10 หน่วยต่อ 1 ตัวแปรและให้ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างรวมอย่างน้อย 100 คน การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร 14 ตัว ใช้กลุ่มตัวอย่าง 140 คน ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่าง 201 คน จึงเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์นี้ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47 ของจ านวนประชากร 429 คน เป็นไปตามเกณฑ์ทั่วไปส าหรับประชากร 500 คน ที่
ต้องการกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45 ส่วนผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดังนี้ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คนมีค่าเท่ากับ 0.7 
หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันโดยพิจารณาจากค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และมีค่าความน่าเชื่อมั่นจากการทดสอบจ านวน 30 ตัวอย่าง ให้ค่า Cronbach’s 
Alpha ไม่ต่ ากว่า 0.70 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) ซึ่งปรากฏดังนี้ ส่วน
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ประสมการตลาดภายใน มีค่า Alpha = .9233 บทบาทของการบริหารจัดการระดับสูงที่เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมีค่า Alpha = .7907 และการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานมีค่า Alpha = .8436 ข้อค าถามดังกล่าวนี้ได้รวบรวมจัดท าเป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ    
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาอธิบายขยายความเกี่ยวกับ
องค์ประกอบแต่ละด้าน และได้น าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าความถี่ ร้อยละ และ
หรือค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรผลลัพธ์และตัวแปรพยากรณ์ ตามแนวความคิดเชิงสมมุติฐานของ
การพัฒนาคุณลักษณะของพนักงานโรงแรมด้วยเทคนิคการตลาดภายใน ผ่านกลยุทธ์การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์     

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 การน าเทคนิคการตลาดบริการมาประยุกต์ใช้กับพนักงานโรงแรม มีการจัดส่วนประสมทาง
การตลาดที่เน้นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเป็นส่วนส าคัญที่แทรกอยู่กับทุกเรื่อง  และมี
การสื่อสารกับพนักงานโดยตรง ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงโดยไม่ตกหล่น ค่าตอบแทนของพนักงานเป็น
อัตราค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมาย ในการรับสมัคร ใช้ประสบการณ์ในการท างานเป็นเกณฑ์ส าคัญใน
การพิจารณา มีการประเมินผลการท างานปีละสองครั้งโดยหัวหน้างาน ควบคู่กันไปกับคะแนนความ
พึงพอใจของแขกและของพนักงาน  
 การบริหารจัดการระดับองค์กร มีการก าหนดคุณลักษณะส าหรับการรับสมัครและสรรหาไว้
ชัดเจน มีหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมสัมภาษณ์ผู้สมัครตามทิศทางที่โรงแรมก าหนด มีการรับนโยบาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ Accor จากส านักงานใหญ่มาปฏิบัติ โดยเน้นความส าคัญของทัศนคติ
มากกว่าประสบการณ์ เน้นคุณสมบัติค่านิยมสามประการ ได้แก่ การเปิดใจรับ การให้ความอ่ิมใจและ
ความสุขใจ และการใฝ่หาความเป็นเลิศ การฝึกอบรมพนักงานโรงแรม มีการจัดท าแผนฝึกอบรม
ประจ าปีในแต่ละแผนกตามเป้าหมายของการธ ารงรักษาพนักงานที่ดี โดยมีความมุ่งหมายที่จะรับรอง
มาตรฐานพนักงานระดับ Accredited Ambassador ให้ได้จ านวนร้อยละ 50 ในปลายปี การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายข้อมูลด้วยการประชุมในระดับต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ภาคเช้าโดยทั่วถึง การใช้ดุลยพินิจของพนักงาน มีการฝึกอบรมหัวหน้างานในเรื่องหลักการในการ
มอบอ านาจไว้ชัดเจนทั้งในด้านเนื้อหาและกรอบการตัดสินใจเมื่ออยู่หน้างาน การมอบอ านาจเป็น
เกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจ าปี เป็นการเชื่อมโยงกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
พนักงาน  
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานโรงแรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการด ารงรักษาพนักงานอยู่
ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ การอุทิศตนให้กับงานมีค่าเฉลี่ย = 3.96 และ S.D. = 0.57  ได้แก่
ความเขา้ใจในเรื่องความคิดและวิธีการ ความยิ้มแย้มแจ่มใส และความภูมิใจในองค์กร การมีจิตส านึก
ในความส าคัญของลูกค้ามีค่าเฉลี่ย = 3.89 และ S.D. = 0.48 ได้แก่การช่วยเหลือลูกค้าอย่างทั่วถึง 
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และการสื่อสารและค่านิยมแกนกลาง และความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลี่ย = 3.88 และ S.D. = 0.55 
ได้แก ่ความพึงพอใจในการสนับสนุนที่ได้รับจากเพ่ือนร่วมงาน/ผู้บริหารโรงแรม และความพึงพอใจใน
ลักษณะและสภาพการท างาน  

การจัดส่วนประสมการตลาดภายในอยู่ในระดับดี เรียงตามล าดับดังนี้ หลักฐานทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ย = 3.91 และ S.D. = 0.52 ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ช่วยให้จดจ าและเข้าใจ
สาระส าคัญของมาตรฐานคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสมและเพียงพอ การ
เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานคุณภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เหมาะสมกับงานแต่ละแผนก ผู้มีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย = 3.89 และ S.D. = 0.49 ได้แก่ปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างเป็นกันเองของพนักงาน และการได้รับความคิดแบบอย่างจากหัวหน้างานและผู้บริหารที่
ใกล้ชิดกับงาน สถานที่ มีค่าเฉลี่ย = 3.88 และ S.D. = 0.45 ได้แก่สภาพแวดล้อมในโรงแรมที่สะท้อน
ให้เห็นว่ามีการสอนงานและให้อิสระแก่พนักงานในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ สถานที่ประชุม
และฝึกอบรมมีความเหมาะสมและส่งเสริมความร่วมมือ การให้ความส าคัญกับพ้ืนที่การท างาน และ
การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการตลาดภายใน มีค่าเฉลี่ย 
= 3.88 และ S.D. = 0.50 ได้แก่การประชุมประจ าปีท าให้พนักงานรับรู้และเข้าใจเป้าหมายการ
ด าเนินงาน การใช้เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานอย่างทั่วถึงในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมช่วยให้พนักงานเห็นความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ชัดเจนขึ้น ราคา มีค่าเฉลี่ย = 3.87 และ S.D. 
= 0.46 ได้แก่สวัสดิการ รางวัล และก าลังใจอันเป็นส่วนส าคัญต่อความเต็มใจในการท างาน 
ความก้าวหน้าในงานส่งเสริมความเต็มใจในการท างาน และรางวัลความส าเร็จสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน กระบวนการ มีค่าเฉลี่ย = 3.86 และ S.D. = 0.47 ได้แก่ ระบบชี้แจงมอบหมายงาน
ให้กับพนักงาน การมีอุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และการที่
พนักงานรับทราบและเข้าใจอ านาจหน้าที่ของตนเองตามแผนกงาน และผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย = 3.83 
และ S.D. = 0.52 ได้แก่องค์ประกอบในการบริหารจัดการงานหลายด้านที่เหมาะสมกับการสร้าง
คุณภาพการบริการ สภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานช่วยให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย และความ
มุ่งหวังของพนักงานทั้งด้านรายได ้การฝึกอบรม และความรับผิดชอบตามสมควรแก่งาน  

การบริหารจัดการระดับสูงที่สนับสนุนงาน อยู่ในระดับสูง เรียงตามล าดับดังนี้ การใช้ดุลยพินิจ 
มีค่าเฉลี่ย = 3.86 และ S.D. = 0.51 ได้แก่ การให้พนักงานใช้ดุลยพินิจ เป็นการสร้างความม่ันใจและ
ความรู้สึกที่ดี การมีเกณฑ์ก าหนดการใช้ดุลยพินิจตามลักษณะงานและเทคโนโลยี การเตรียมความ
พร้อมให้พนักงานสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองได้ และการยินยอมให้พนักงานใช้ดุลยพินิจได้หาก
เป็นวิธีการหรือขั้นตอนที่โรงแรมก าหนดแนวทางไว้ การมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย = 3.85 และ S.D. = 0.51  
ได้แก่การใช้กลยุทธ์การตลาดภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท างาน และการประเมิน
ความต้องการของพนักงานและมุ่งตอบสนองความต้องการนั้น การสรรหา มีค่าเฉลี่ย = 3.85 และ S.D. = 0.47 
ได้แก่การมอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การส่งเสริมให้พนักงานยึด
ความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ และการให้ความส าคัญกับพนักงานว่าเป็นผู้น าคุณภาพบริการไป
ให้กับลูกค้า และการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย = 3.83 และ S.D. = 0.49 ได้แก่ การรณรงค์เรื่อง คุณภาพบริการ
ด้วยการฝึกอบรมและให้รางวัลผลงาน และการน ากลยุทธ์การตลาดภายในมาใช้ในการเผยแพร่
อุดมการณ์และการบริหารงานบุคลากร  
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 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ  
 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเพียร์สันระหว่างตัวแปรย่อยของปัจจัยทั้งสามด้าน มีค่าอยู่ระหว่าง 
.418 – 7.24 และมีนัยส าคัญที่ค่า Alpha = .000 ทุกคู่ สรุปได้ว่า คุณลักษณะของพนักงานโรงแรม
ตามเป้าหมายของการด ารงรักษา ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญจากปัจจัยด้านเทคนิคการจัดส่วนประสม
การตลาดภายในและปัจจัยด้านการบริหารจัดการระดับสูงที่สนับสนุนงาน ทั้งส่วนที่เป็นความสัมพันธ์
ภายนอกระหว่างปัจจัยเหล่านั้นและความสัมพันธ์ภายในระหว่างองค์ประกอบย่อยของแต่ละปัจจัย      
 สมการพยากรณ์คุณลักษณะพนักงานโรงแรม 

ในขั้นปฐมภูมิ สมการพยากรณ์คุณลักษณะพนักงานโรงแรม โดยใช้ปัจจัยด้านเทคนิคการจัด
ส่วนประสมการตลาดภายในเป็นตัวแปรพยากรณ์ เฉพาะตัวบ่งชี้ท่ีมีนัยส าคัญตามตาราง Coefficients 
แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยตาม Stepwise Model ระบุค่าคงท่ีและค่าเบต้าของปัจจัยบ่งชี้นั้น ๆ 
น าค่าเบต้ามาสร้างสมการ 3 สมการส าหรับจิตส านึกในความส าคัญของลูกค้า ความพึงพอใจในงาน และ
การอุทิศตนให้กับงาน ตามล าดับ ดังน้ี 
 Y Conscious  = 1.390 + .205 X Price + .259 X Product + .220 X Process   

 Y Job Sat  = 1.008 + .327 X Price + .299 X Process     
 Y Work D  =   .954 + .403 X Price + .252 X Physical     

ในขั้นทุติยภูมิ สมการพยากรณ์ปัจจัยด้านเทคนิคการจัดส่วนประสมการตลาดภายใน โดยใช้
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการระดับสูงที่สนับสนุนงานเป็นตัวแปรพยากรณ์ เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีนัยส าคัญ
ตามตาราง Coefficients แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยตาม Stepwise Model น าค่าเบต้ามา
สร้างสมการ 4 สมการส าหรับส่วนประสมด้านราคา กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และหลักฐานทาง
กายภาพ ตามล าดับ ดังนี้ 

 X Price   = .851 + .378 Z Discretion + .253 Z Training + .225 Z Participation 

 X Process  = .527 + .307 Z Recruit + .305 Z Discretion + .296 Z Training  

 X Product  = .590 + .404 Z Discretion + .221 Z Training + .187 Z Participation   
 X Physical  = .428 + .339 Z Recruit + .302 Z Discretion + .221 Z Participation  

สรุป สมการแสดงคุณลักษณะของพนักงานที่ได้รับอิทธิพลเชิงซ้อนจากปัจจัยเทคนิค
การตลาดภายในและการบริหารจัดการระดับสูงที่สนับสนุนงาน ตาม Stepwise Model ส าหรับตัว
พยากรณ์ย่อยที่มีนัยส าคัญ ตามท่ีแสดงไว้ในภาพที่ 2 มีดังนี้  

 1.  จิตส านึกในความส าคัญของลูกค้า ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเทคนิคการตลาดภายในด้าน
ราคา กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับปัจจัยการบริหารจัดการระดับสูงที่สนับสนุนงานด้าน การ
ใช้ดุลยพินิจของพนักงาน การฝึกอบรม การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการสรรหา  

 2.  ความพึงพอใจในงาน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเทคนิคการตลาดภายในด้านราคาและ
กระบวนการ ควบคู่กับปัจจัยการบริหารจัดการระดับสูงที่เป็นการส่งเสริมงานด้าน การใช้ดุลยพินิจ
ของพนักงาน การฝึกอบรม การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการสรรหา  

 3.  การอุทิศตนให้กับงาน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเทคนิคการตลาดภายในด้าน ราคาและ
หลักฐานทางกายภาพ ควบคู่กับปัจจัยการบริหารจัดการระดับสูงที่เป็นการส่งเสริมงานด้าน การใช้
ดุลยพินิจของพนักงาน การฝึกอบรม การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการสรรหา  
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ภาพที่ 2  แสดงอิทธิพลเชิงระนาบของปัจจัยเทคนิคการตลาดภายในและการบริหารจัดการระดับสูง 

ส่งผลต่อคุณลักษณะของพนักงานโรงแรม  
 
อภิปรายผล 

จะเห็นได้จากสมการพยากรณ์ในการท านายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานว่าส่วน
ของปัจจัยด้านเทคนิคการตลาดภายในที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ส่วนประสมด้านราคา (3.87) ซึ่งมี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานครบทั้งสามด้าน รองลงมา คือ ส่วนประสมด้าน
กระบวนการ (3.86)  ซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานสองด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจ
ในงาน และ การมีจิตส านึกในความส าคัญของลูกค้า ส่วนปัจจัยด้านเทคนิคการตลาดภายในที่มี
อิทธิพลน้อยที่สุด คือ ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ (3.83) ซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของพนักงานเพียงด้านเดียว คือ การมีจิตส านึกในความส าคัญของลูกค้า ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ส่วนที่มี
นัยส าคัญหลายด้านคล้ายคลึงและสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสามเรื่องของคณะวิจัย คือ 
Nuthathai & Prin  (2013); Kyriazopoulos et al. (2007); & Abzari et al (2011)   
 ส าหรับปัจจัยด้านการบริหารจัดการระดับสูงที่เป็นการส่งเสริมงาน องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือ การใช้ดุลยพินิจของพนักงาน มีอิทธิพลต่อเทคนิคการตลาดภายในด้านราคา 
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และหลักฐานทางกายภาพ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลรองลงมาคือ การ
ฝึกอบรม มีอิทธิพลต่อเทคนิคการตลาดภายในด้านราคา กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ อีกองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีอิทธิพลคล้ายคลึงกันคือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อเทคนิคการตลาด
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ภายในด้านราคา ผลิตภัณฑ์ และหลักฐานทางกายภาพ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ การสรร
หาพนักงาน มอิีทธิพลต่อเทคนิคการตลาดภายในด้านกระบวนการและหลักฐานทางกายภาพ    
 ตามโมเดลของ Ahmed & Rafiq ความพึงพอใจของพนักงานมีสหสัมพันธ์โดยตรงกับงาน
คือผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการน าเทคนิคการตลาดมาใช้ภายใน แต่เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับ
องค์ประกอบย่อย ตัวแปรที่มีบทบาทในการพยากรณ์มีเพียงราคากับกระบวนการ ส่วนองค์ประกอบ
อีก 5 ด้านไม่มีอ านาจเชิงพยากรณ์ องค์ประกอบทุกด้านของปัจจัยการบริหารจัดการระดับสูงที่เป็น
การส่งเสริมงาน กลับมีบทบาทในการพยากรณ์แบบเครือข่ายหรือเชิงซ้อน  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานด้านการอุทิศตนให้กับงาน ไม่ปรากฏในโมเดลของ 
Ahmed & Rafiq ปรากฏแต่ตัวแปร “พนักงานที่ใฝ่ขาย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นในลักษณะของความเข้าใจ
ในความคิดและวิธีการ ความยิ้มแย้มแจ่มใส และความภูมิใจในองค์กร ดังนั้นความพยามยามที่จะ
เชื่อมโยงผลงานวิจัยนี้เข้ากับเป้าหมายในการดึงดูดและด ารงรักษาพนักงานที่ส านึกในความส าคัญของ
ลูกค้า จึงเป็นเพียงการบอกทางนัยเท่านั้น ยังจะต้องพิจารณาเพ่ิมเติมจากองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มี
บทบาทส าคัญในการพยากรณ์  
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการวิจัยต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ตาม
โมเดลของ Ahmed & Rafiq ดังประเด็นตัวอย่างต่อไปนี้  

1. การน าระเบียบวิธีวิจัยนี้ไปใช้กับกรณีอ่ืน ๆ ควรแบ่งงานออกเป็นสองขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรก ท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ตามโมเดลของ Ahmed & 
Rafiq เมื่อได้ผลการวิจัยแล้ว จึงท าการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือขยายความคุณสมบัติเชิงพรรณนาของตัวแปร
ที่มีอิทธิพลตามโมเดลที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้  

2. ควรท าการวิจัยศึกษาอิทธิพลของสารสนเทศในการรณรงค์ก่อนการประยุกต์ใช้การตลาด
ภายในของกิจการโรงแรมส่งผลต่อพนักงานมีจิตส านึกในความส าคัญของบทบาทตนเอง  

3. ควรท าการวิจัยศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการระดับสูงที่เป็นการส่งเสริมงาน ใน
การประยุกต์ใช้การตลาดภายใน ของกิจการโรงแรมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้า 
การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพของบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า    
 4. ควรท าการวิจัยศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการระดับสูงที่เป็นการส่งเสริมงานในการ 
ประยุกต์ใช้การตลาดภายใน ของกิจการโรงแรมส่งผลต่อ การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพของบริการ ความ
พึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้า    

5. ควรท าการวิจัยศึกษาอิทธิพลของการประยุกต์ใช้การตลาดภายในเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ของพนักงานในความส าคัญของลูกค้า ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพของบริการ ความพึงพอใจ
ของลูกค้า และความภักดีของลูกค้า    

6.  ควรท าการวิจัยศึกษาอิทธิพลของ การประยุกต์ใช้การตลาดภายใน เพ่ือเสริมสร้าง 
จิตส านึกของพนักงานในความส าคัญของลูกค้า ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของลูกค้าและการเพ่ิมยอดขาย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร และ 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน 
บริษัท พรอพเพอร์ตี้  แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ าแนกตาม
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจ านวน 242 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติ   
ที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Independent t-test และ F-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ า
ส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรียงตามล าดับคือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
องค์กร ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 2. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ
ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้  แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
จ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
ท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study organizational engagement for 

the support and operations team of Property Care Services (Thailand) Company 
Limited (Head Office) and compare these organizational engagement. The Sample of 
this study consisted of 242 personnel. The research instrument used for data collection 
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was a questionnaire. The statistical procedures employed included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Independent t-test and F-test. 
 The research findings were as follows:   
 1. The overall organizational engagement for the support and operations team 
of Property Care Services (Thailand) Company Limited (Head Office) ware at high level. 
When considered 3 facet of the need were at high level. The willingness to devote 
considerable effort to the organization, belief strongly in the goals and values of the 
organization and the desire to maintain the membership of the organization 
 2. The comparison of organizational engagement for the support and 
operations team of Property Care Services (Thailand) Company Limited (Head Office), 
classified by personal factors the results as: The staff with different age, education 
level and employment durations had significantly different level of the organizational 
engagement in term of the overall at .05 
 
ค าส าคัญ 
 ความผูกพันต่อองค์กร 
 
Keywords 
 Engagement 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ผู้บริหารยุคใหม่ 
จึงให้ความส าคัญกับคนในองค์กรทัดเทียมกับการขาย การตลาด การเงิน และการบัญชี เพ่ือให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ องค์กรจ าเป็นต้องสรรหา
บุคลากร ที่มีความสามารถตรงกับสายงาน และรักษาไว้ให้เกิดความผูกพันกับองค์กร บุคลากรเหล่านี้
หากอยู่กับองค์กรเป็นเวลานานจะเป็นแรงงานผู้มีความช านาญในงานธุรกิจ และจะท าก าไรได้มากกว่า
การเปลี่ยนบุคลากรใหม่ๆ อยู่ เป็นประจ า ความผูกพันต่อองค์กร คือ ความรู้สึกหรือลักษณะ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมาย และ
ค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเพ่ือประโยชน์ขององค์กร และความ
ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร (Allen & Meyer, 1993) 

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท โอซีเอส กรุ๊ป 
บริษัทเอกชนผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารในระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น
บริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์ในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร มานาน
กว่า 40 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยเชื่อว่าบุคลากร เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
ขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงาน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
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และการเพ่ิมคุณค่าของบุคลากร ถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาบุคลากรของบริษัท เพื่อเป้าหมายใน
การสร้างความส าเร็จร่วมกัน ตลอดจนความภักดีอย่างยั่งยืน ของบุคลากรและองค์กร 

จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่องความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงว่า
พนักงานของบริษัทฯ  มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับใด พร้อมทั้งต้องการเปรียบเทียบ ความผูกพัน
ต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล เนื่องจากยัง
ไม่มีการศึกษามาก่อนว่าพนักงานขององค์กรนี้มีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน 
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) อยู่ในระดับใด 

2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ า
ส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) แตกต่างกัน
หรือไม่เม่ือจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ า
ส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ
ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
  
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
            ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)                      (Dependent Variables) 
         

 
 

 
 
 
 
 

 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
1.  เพศ 

1. 2.  อายุ 
2. 3.  ระดับการศึกษา 
3. 4.  สถานภาพสมรส 

5.  ระยะเวลาการท างาน 
6.  อัตราเงินเดือน 

ความผูกพันต่อองค์กร 
1. 1.  ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ   
2.      เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
3. 2.  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง 
4.      มากเพ่ือองค์กร 
5. 3.  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ 
6.      ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ าส านักงาน 
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) โดยข้อมูลประชากร
ได้รับจากงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 650 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ า
ส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ านวน 242 คน 
โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของเครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejec & Morgan, 1970) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ประชากร 650 คน 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 242 คน  

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ าส านักงาน         
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน จนครบจ านวน 242 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดของ Allen & Meyer ซึ่งได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเปน็ 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ
ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท างาน และอัตราเงินเดือน 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานฝ่ายสนับสนุน
และฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)  จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร  มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) เป็นค าถามปลายปิด 
โดยก าหนดระดับคะแนนประเมินเป็น 5 คะแนน มีความหมายดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความผูกพันต่อองค์กรมาก  
 3  หมายถึง  มีความผูกพันต่อองค์กรปานกลาง  
 2  หมายถึง  มีความผูกพันต่อองค์กรน้อย  
 1  หมายถึง  มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย
ปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องจากเอกสารงานวิจัยและ

ต าราที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ต้องศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อค าถามในแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถาม ก าหนดเนื้อหาในข้อความให้ครอบคลุมเรื่องที่ท าการศึกษาโดย

พิจารณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบข้อเท็จจริงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา  
4. หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity) ซึ่งพบว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน 
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) มีค่า IOC เท่ากับ 0.75  

 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย
ปฏิบัติการประจ าส านักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 ราย เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ัน .952 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  
1.  รวบรวมแบบสอบถามจากการตอบของกลุ่มตัวอย่างมาแล้วท าการก าหนดหมายเลข

ประจ าแบบสอบถามเพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
   2.  ท าการลงรหัสแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย

ปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ า
ส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. การเปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่าย
สนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ใช้สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential) ได้แก่ ค่า Independent t-test การทดสอบ
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ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
F-test เมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) เพ่ือ
เปรียบเทียบว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
     ชาย 45 18.6 
     หญิง 197 81.4 
2.  อายุ   
     ต่ ากว่า 25 ปี 3 1.2 
     26-35 ปี 116 47.9 
     36-45 ปี 82 33.9 
     46-55 ปี 39 16.1 
     มากกว่า 55 ปี 2 0.8 
3.  ระดับการศึกษา   
     มัธยมศึกษา/ปวช. 13 5.4 
     อนุปริญญา/ปวส. 37 15.3 
     ปริญญาตรี 167 69.0 
     สูงกว่าปริญญาตรี 25 10.3 
4.  สถานภาพสมรส   
     โสด 110 45.5 
     สมรส 126 52.1 
     หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 6 2.5 
     มากกว่า 10 ปี 73 30.2 
5.  ระยะเวลาการท างาน   
     น้อยกว่า 1 ปี 4 1.7 
     1-5 ปี 85 35.1 
     6-10 ปี 80 33.1 
     มากกว่า 10 ปี 73 30.2 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
6. อัตราเงินเดือน   
    น้อยกว่า 15,000 บาท 4 1.7 
    15,001-20,000 บาท 44 18.2 
    20,001-25,000 บาท 60 24.8 
    25,001-30,000 บาท 86 35.5 
    มากกว่า 30,000 บาท 48 19.8 
   

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ
ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 81.4 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 ในขณะที่ระดับการศึกษา
พบว่าร้อยละ 69.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.1 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.1 มี
ระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 
 

ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ า
ส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 
ตารางท่ี 2 ความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ าส านักงาน 
       บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 

ความผูกพันต่อองค์กร x̄ S.D. ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

3.99 0.50 มาก 

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพ่ือองค์กร 

4.00 0.56 มาก 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร 

3.90 0.65 มาก 

รวม 3.96 0.52 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่าย
ปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.96, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x̄ = 4.0, S.D. = 0.56) 
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รองลงมา ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  (x̄ = 3.99, 
S.D. = 0.50) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกขององค์กร (x̄ = 3.90, S.D. = 0.65) 
 

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับความผูกพันต่อ
องค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับความผูกพันต่อองค์กร 
   ของ  พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ าส านักงาน บริษัท  พรอพเพอร์ตี้ แคร์   
              เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม x̄ S.D. F. Sig. 
1. จ าแนกตามเพศ 3.94 0.51 - - 
2. จ าแนกตามอายุ 3.91 0.47 3.16* 0.02 
3. จ าแนกตามระดับการศึกษา 3.92 0.49 9.30* 0.00 
4. จ าแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 4.00 0.47 1.61 0.20 
5. จ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 3.88 0.46 4.02* 0.01 
6. จ าแนกตามอัตราเงินเดือน 3.99 0.44 0.66 0.62 

* Sig < 0.05 
 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ 
แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) พบว่า การจ าแนกตามอายุ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา จ าแนกตามระยะเวลาการท างานแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง 

 
อภิปรายผล 

ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุน
และฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด คือ ด้านความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร เนื่องจากพนักงาน มีความตั้งใจจะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลส าเร็จของบริษัท โดยจะเห็นได้จากเวลาการท างานของ
พนักงาน ซึ่งเมื่อถึงเวลาเลิกงาน พนักงานก็ยังมีเต็มใจที่จะอยู่ต่อเพ่ือท างานให้เสร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
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มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด
ไปน้อยที่สุด พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
 ความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน 
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่ ) ในด้านที่รองลงมา คือ 
ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ส่วนใหญ่ พนักงานฝ่าย
สนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่พนักงานมีความเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานในบริษั ท ซึ่ง
สอดคล้องตามแนวคิดของ Allen & Meyer (1993 อ้างถึงใน ชาลี  ไตรจันทร์, 2553) กล่าวว่า ความ
เชื่ออย่างแรงกล้า และยอมรับอย่างจริงจัง ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง การที่
เป้าหมายขององค์กรและของบุคคลสามารถไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือเกิดความสอดคล้องกัน เมื่อ
บุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่า บรรทัดฐานและระบบค่านิยมขององค์กรเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ บุคคลก็จะ
แสดงตนเองว่าเห็นด้วยกับจุดหมายปลายทางขององค์กร และตั้งใจที่จะยอมรับเป้าหมายนั้น บุคคลจะ
ประเมินองค์กรและรู้สึกต่อองค์กรในทางที่ดี รู้สึกยินดี และภาคภูมิใจกับการเป็นสมาชิก หรือเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เชื่อว่าองค์กรจะสามารถน า
เขาไปสู่ความส าเร็จได้ และมองเห็นแนวทางที่จะท าให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย บุคคลจะรู้สึกว่าอยู่
ภายใต้สภาวะที่มีโอกาส และสามารถประสบความส าเร็จในการท างานได้ 
 ส่วนด้านที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด คือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษา
ไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร ในเรื่องความรู้สึกที่ไม่คิดจะลาออกไปท างานที่อ่ืนแม้จะมีโอกาสที่
ดีกว่า แสดงให้เห็นว่า พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ 
แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ยังมีความไม่แน่นอน และยังมีความภักดีต่อ
บริษัทไม่มากพอ ซึ่งเป็นปัญหาที่บริษัทต้องหาหนทางในการท าให้พนักงาน มีความปรารถนาที่จะ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ Porter & Smith (Steers & 
Porter, 1991 อ้างถึงใน เบญจมาภรณ์ นวลิมป์, 2546) กล่าวว่า ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกกับองค์กร หมายถึง การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร เป็นความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานโดยไม่โยกย้ายงาน หรือเปลี่ยนแปลงที่ท างาน พยายามที่จะรักษาสมาชิก
ภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน จะแสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจ หรือปฏิเสธที่จะลาออกจากองค์กร 
หรือเปลี่ยนงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเงินเดือน รายได้ สถานภาพ ต าแหน่ง ความอิสระทางวิชาชีพ 
ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดีขึ้น เป็นความตั้งใจ และความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะคง
ความเป็นสมาชิกต่อไปเพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ไม่คิดที่จะลาออกไม่ว่าองค์กรจะอยู่ใน
สภาวะปกติหรืออยู่ในฐานะวิกฤตอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ 
 เมื่อมีการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า 
พนักงานมีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน ดังจะเห็นได้
จากพนักงานที่มีอายุมาก มีความต้องการความมั่นคงทางฐานะการเงิน และความมั่นคงในอาชีพ เมื่ออยู่
กับองค์กรที่ให้ความมั่นคงต่าง ๆ ได้ ก็ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 
ซึ่งพนักงานที่มีอายุน้อยกว่านั้น ยังมีความทะเยอทะยานในหน้าที่การงานท าให้มีการเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง
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มากกว่า ส่วนในเรื่องระดับการศึกษา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงมักมีความเชื่อว่าจะสามารถหา
งานใหม่ได้ง่าย ความผูกพันต่อองค์กรจึงน้อยกว่าระดับการศึกษาที่น้อยกว่า และพนักงานที่มี
ระยะเวลาการท างานกับบริษัทฯ นาน ๆ ย่อมมีความเข้าใจและมีความคุ้นเคยกับงานที่ตนเอง
รับผิดชอบเป็นอย่างดี ท าให้ไม่ต้องการที่จะไปเริ่มต้นศึกษาหรือท าความเข้าใจกับงานใหม่  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. ด้านนโยบาย องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นใน
การท างาน และน าความคิดเห็นของพนักงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท มาปรับใช้เพ่ือการบริหารงาน
ขององค์กร และท าให้พนักงานรู้สึกภูมิใจในการมีส่วนร่วม จะท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน 
 2. ด้านวิชาการ องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยมีการส ารวจไปยังพนักงานทุกคนให้เสนอแนะหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม 
 3. ด้านการปฏิบัติ องค์กรควรจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในมากขึ้นเพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วม 
เกิดความผูกพันภายในสมาชิกขององค์กรเอง และกับองค์กรมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  การศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษา พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการประจ า
ส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ในส่วนภูมิภาคด้วย เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ
ประจ าส านักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) กับ ส่วนภูมิภาค 
 3.  การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศ
องค์กร ที่อาจมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร ว่าแต่ละปัจจัยมีผลกระทบแตกต่างกันอย่างไร 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.955 ได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ด้วยวิธีของเพียร์สัน และไคสแควร   
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับสูง 
(3.8 ± 0.56) การเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณลักษณะสถาบัน (4.25 ± 0.51) ด้านการประกอบอาชีพ 
(3.95 ± 0.48) และด้านหลักสูตร (3.78 ± 0.57) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (3.22 ± 0.68) ผลการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านคุณลักษณะสถาบัน คือ ผลการ
เรียนสะสมในระดับปริญญาตรี โดยสัมพันธ์ไปในทางตรงข้ามระดับน้อย (r=-0.248) และรายได้ของบัณฑิต 
สัมพันธ์ไปในทางเดียวกันระดับปานกลาง (r=0.312) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านหลักสูตร คือ 
รายได้ของบัณฑิต โดยสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันระดับน้อย (r=0.252) และรายได้ของผู้ปกครองสัมพันธ์ไป
ในทางเดียวกันระดับน้อย (r=-0.293) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อ คือ รายได้ของผู้ปกครอง โดยสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันระดับน้อย (r=0.267)  ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบไคสแควร พบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านหลักสูตรและด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สาขาวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรีมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study factors and relationship between 
factors affecting students’ decision to enroll in post-graduation study. The research 
sample was post graduate students in the Faculty of Environment and Resource 
Studies at Mahidol University who were studying in the academic year 2014. The 
research tool was the questionnaire which was given to 115 students but there were 
only 100 respondents, totaling 87 percent. The statistics used for analyzing data 
composed of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson 
product moment correlation coefficient (r), and chi-square. 
 The results indicated that overall factors had strong effect on decision making 
to enroll in the graduate studies (3.8 ± 0.56). The factors affecting decision-making to 
study master’s degree, the respondents from high to low were the institutional 
image (4.25 ± 0.51), the future career (3.95 ± 0.48), the curriculum (3.78 ± 0.57), and 
the social and economic (3.22 ± 0.68).  The results revealed that the factors related 
to the institutional image were the undergraduate cumulative GPA with weak 
negative relationship (r=-0.248), income with medium positive relationship (r=0.312). 
The factors related to curriculum were income with weak positive relationship 
(r=0.252) and the parents’ income with weak positive relationship (r=-0.293). The 
factor related to the overall of factors was the parents’ income with weak positive 
relationship (r=0.267). The results indicated that occupations of the samples had 
relationship with the curriculum and social and economic factors with a statistically 
significance difference at 0.05. The results revealed that major of undergraduate 
degrees had a relationship with the future career with a statistically significance 
difference at 0.05. 
  
ค าส าคัญ  
           ปัจจัย  การตัดสินใจ  ศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา 
 
Keywords   
                Factor, Decision Making, Continue Study, Graduate Student  
 
ความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 3 มาตรา 16 ได้ก าหนดว่า การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ 
คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเน้นการเสริมสร้างองค์
ความรู้ พัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ น าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวด 4 มาตรา 28 ที่ก าหนดว่าการ
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จัดหลักสูตรการศึกษาต้องมีลักษณะหลากหลาย นอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังพัฒนา
วิชาการ  วิชาชีพชั้นสู งและการค้นคว้า  วิจัย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมด้วย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) จากสภาวะทางสังคมที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมี
โอกาสในการเลือกอาชีพหรือต าแหน่งงานที่น าไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย  ตลอดจนสามารถก้าว
ไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาหลายสาขาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพ่ือรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ให้บรรลุตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดรับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน แต่จากสถิติจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของ
คณะในระยะ 10 ปี มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแผนการรับนักศึกษาที่
หลักสูตรก าหนด ทีมผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยจะน าไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านหลักสูตร ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างไร  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทีศ่ึกษาในปีการศึกษา 2557  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ก าลังศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยจากการพัฒนากรอบความคิดการวิจัย 
โดยการศึกษาจากหนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ศึกษาจากงานวิจัยของชนินทร์ เลิศประภากรณ์ 
(2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการบัญชี   พบว่า ให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านสถาบันการศึกษาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านสังคม และด้านครอบครัว
ตามล าดับ ในขณะที่ วรอัปสร บุบผา (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
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บุคคล รองลงมา คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  นอกจากนี้ ลิต้า ลิมาน และคณะ (2556) ได้
วิเคราะห์ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อคือ ด้านงานในอนาคต ด้านความภาคภูมิใจ ด้านการเรียน
การสอนและด้านแรงจูงใจ  จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อประกอบด้วยปัจจัยด้านตัวบุคคล ได้แก่ อาชีพ ความก้าวหน้า การพัฒนา
ตนเอง ความภาคภูมิใจ ครอบครัว และปัจจัยด้านสถาบัน ได้แก่ ความมีชื่อเสียงของสถาบัน สถาน
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงสนใจศึกษา
ประเด็นปัจจัยด้านคุณลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านหลักสูตรและด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือใช้ในการวางแผน จัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป  
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลทีศ่ึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 115 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 
2557 ที่ส่งแบบสอบถามกลับมา จ านวน 100 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
          เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม โดยด าเนินการสร้างแบบสอบถามที่สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ใช้รวบรวมข้อมูลด้านปัจจัยพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามแบบของลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านหลักสูตร และด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินค่าวัดระดับ มีอยู่ 5 ระดับ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด โดยส่งเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นปัญหา ด าเนินการ
ปรับแก้แบบสอบถามและน าไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.955   
  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล   
  ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 115 คน และได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจ านวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87 ด าเนินการจัดระเบียบข้อมูล ประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ ด้านคุณลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดย
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีการแปลความหมายค่าระดับ ดังนี้ 1.00 – 2.33 คะแนน 
หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจในระดับต่ า 2.34 – 3.66 คะแนน หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง 3.67 – 5.00 คะแนน หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจในระดับสูง  ส่วนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีการแปลความหมาย 3 ระดับ 
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ดังนี้ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2557) 0.10 – 0.29 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย 0.30 – 0.49 
หมายถึงมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 0.50 – 1.00 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ส าหรับปัจจัยที่มีมาตรวัด แบบนามบัญญัติ (Nominal) และที่มีมาตรวัดแบบระดับอันดับ (Ordinal) 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไคสแควร์  

 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.4 มีอายุ
เฉลี่ย 26 ปี อายุสูงสุด 51 ปี อายุต่ าสุด 21 ปี  มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 60.5 จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนหลักสูตร 6 หลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาค
ปกต)ิ ร้อยละ 39.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 93.8 ผลการเรียนในระดับปริญญาตรีสะสม ระหว่าง 2.51 
ถึง 3.00 ร้อยละ 41.6 ภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 53.1 มีอาชีพ นักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ร้อยละ71.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 47 
ได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากบิดา มารดา ร้อยละ 63.0 ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการหรือ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 38.3 ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 
ร้อยละ 29.5 และส่วนใหญ่มีพ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 69.1   

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย = 3.8 
± 0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะสถาบัน ค่าเฉลี่ย = 4.25 ± 0.51 ด้านการประกอบอาชีพค่าเฉลี่ย = 3.95 ± 0.48 และ
ด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ย = 3.78 ± 0.57 ตามล าดับ ส่วนด้านสังคมและเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย = 3.22 ± 0.68  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วน
ใหญ่ในด้านคุณลักษณะสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจในระดับสูง ยกเว้นเรื่องที่ตั้งของสถาบันมีผลต่อ
การตัดสินใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความมีชื่อเสียง ความรู้ ความสามารถของ
คณาจารย์ในสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย = 4.51 ± 0.62 รองลงมา คือ เป็นสถาบันที่มี
มาตรฐานและได้คุณภาพ ค่าเฉลี่ย= 4.51 ± 0.50 และปัจจัยที่ตั้งของสถาบันอยู่ใกล้บ้าน มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ 3.64 ± 1.24  (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านคุณลักษณะสถาบัน 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
(Mean) (S.D.) การแปล

ความหมาย 
ล าดับ 

ด้านคุณลักษณะสถาบัน (Mean= 4.25±0.51)      
1. เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง  4.38 0.66 สูง 5 
2. เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานและได้คุณภาพ 4.51 0.50 สูง  2 
3. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.36 0.62 สูง 6 
4. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการท าวิจัย 4.22 0.76 สูง 7 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

(Mean) (S.D.) การแปล
ความหมาย 

ล าดับ 

5. ความมีชื่อเสียง ความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ในสถาบัน 4.51 0.62 สูง  1 
6. ความมีชื่อเสียงในเร่ืองของงานวิจัยของสถาบัน 4.48 0.64 สูง  3 
7. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ข้อมูลข่าวสารอ่ืน  ๆของสถาบัน 3.85 0.84 สูง 9 
8. เป็นสถาบันการศึกษาที่ใฝ่ฝัน 4.09 0.85 สูง 8 
9. ที่ตั้งของสถาบัน อยู่ใกล้บ้าน สะดวกในการเดินทาง  3.64 1.24 ปานกลาง 10 
10. สถาบันมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.43 0.65 สูง 4 

 
ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับสูง ยกเว้นการยัง

ไม่สามารถหาอาชีพที่ต้องการท าได้และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เพียงพอในการท างานมีผล
ต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเพ่ิมพูน
ความรู้และน าไปประกอบอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย = 4.54 ± 0.55 รองลงมา คือ 
สร้างโอกาสและความก้าวหน้าหลังส าเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ย= 4.38 ± 0.62 ส่วนการมาศึกษาต่อเนื่อง
จากยังไม่สามารถหาอาชีพที่ต้องการท าได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 2.86 ± 1.13 (ดังแสดงในตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านการประกอบอาชีพ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
(Mean) (S.D.) การแปล

ความหมาย 
ล าดับ 

ด้านการประกอบอาชีพ (Mean= 3.95±0.48)     
1. ต้องการคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 4.00 0.92 สูง 7 
2. ยังไม่สามารถหาอาชีพที่ต้องการท าได้ 2.86 1.13 ปานกลาง 10 
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เพียงพอในการท างาน 3.43 1.07 ปานกลาง 9 
4. เป็นสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพได้หลายด้าน 4.04 0.77 สูง 6 
5. ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและน าไปประกอบอาชีพ 4.54 0.55 สูง 1 
6. ต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนงาน 4.15 0.91 สูง 4 
7. ต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น 3.78 1.03 สูง 8 
8. ต้องการเพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 4.23 0.71 สูง 3 
9. ต้องการหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ 4.06 0.81 สูง 5 
10. เป็นการสรา้งโอกาสและความกา้วหนา้หลังส าเร็จการศึกษา 4.38 0.62 สูง 2 

 
ด้านหลักสูตร พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับสูง ยกเว้นการใช้

ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และสามารถเรียนไปด้วยท างานไปด้วยได้ มีผลต่อการตัดสินใจ
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การเรียนการสอนแบบฝึกภาคสนามมีผลต่อการตัดสินใจ
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สูงสุดค่าเฉลี่ย = 4.12  ± 0.73 รองลงมา คือ เปิดกว้างในการรับนักศึกษาปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา 
ค่าเฉลี่ย = 4.04 ± 0.90 ส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 3.49 ± 
0.90 (ดังแสดงในตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านหลักสูตร 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
(Mean) (S.D.) การแปล

ความหมาย 
ล าดับ 

ด้านหลักสูตร (Mean= 3.78±0.57)     
1. สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนจบปริญญาตรี 3.77 1.05 สูง 6 
2. เปิดกว้างรับนักศึกษาปริญญาตรีที่จบจากทุกสาขาวิชา 4.04 0.90 สูง 2 
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 3.49 0.90 ปานกลาง 10 
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการท าวิทยานิพนธ์ 3.68 0.91 สูง 8 
5. เป็นสาขาวิชาที่สามารถเรียนไปด้วยท างานไปด้วยได้ 3.52 1.10 ปานกลาง 9 
6. มีการเรียนการสอนแบบฝึกภาคสนาม 4.12 0.73 สูง 1 
7. มีโครงการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานในประเทศระหว่างศึกษา 3.80 0.89 สูง 5 
8. มีโครงการแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างศึกษา 3.80 0.93 สูง 4 
9. ระยะเวลาในการศึกษาจนจบการศึกษา 3.69 0.92 สูง 7 
10. มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย 3.91 0.73 สูง 3 
 

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่มีผลต่อการตัดสินใจระดับปานกลาง ยกเว้น 
สาขาวิชาเป็นที่นิยมในสังคมมีผลต่อการตัดสินใจระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สาขาวิชาเป็นที่
นิยมมีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย = 3.78 ± 0.81 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่แพง
จนเกินไป ค่าเฉลี่ย = 3.67 ± 0.94 ส่วนการที่เพ่ือนชักชวนให้มาเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 2.44 ± 
0.90 (ดังแสดงในตารางที่ 4) 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
(Mean) (S.D.) การแปล

ความหมาย 
ล าดับ 

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Mean= 3.22±0.68)     
1. สาขาวิชาเป็นที่นิยมในสังคม 3.78 0.81 สูง 1 
2. สาขาวิชาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 3.63 0.66 ปานกลาง 3 
3. การศึกษาต่อปริญญาโทเป็นค่านิยมของสังคมปัจจุบัน 3.44 0.95 ปานกลาง 4 
4. เพื่อนชักชวน 2.44 1.06 ปานกลาง 10 
5. ค าแนะน าของครู/อาจารย์ 3.12 1.17 ปานกลาง 7 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
(Mean) (S.D.) การแปล

ความหมาย 
ล าดับ 

6. ค าแนะน าของรุ่นพี่/ศิษย์เก่าที่จบปริญญาโทแล้ว 2.96 1.20 ปานกลาง 8 
7. เป็นมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครอง/คนรู้จัก จบการศึกษา 3.21 1.22 ปานกลาง 6 
8. เป็นความต้องการของครอบครัว/เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล 3.26 1.32 ปานกลาง 5 
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่แพงจนเกินไป 3.67 0.94 ปานกลาง 2 
10. ได้รับทุนสนับสนุน 2.72 1.33 ปานกลาง 9 

 
3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของระดับบัณฑิตศึกษา ผล

การศึกษาพบว่า ตัวแปร เพศ ภูมิล าเนา อาชีพของผู้ปกครองและหลักสูตรที่เลือกเข้าศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในทุกด้าน  ยกเว้นปัจจัยด้านคุณลักษณะ
สถาบันที่สัมพันธ์กับผลการเรียนสะสมระดับปริญญาตรีไปในทางตรงข้ามระดับน้อย (r=-0.248) และ
สัมพันธ์กับรายได้ของบัณฑิตไปในทางเดียวกันระดับปานกลาง (r=0.312) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านหลักสูตร คือ รายได้ของบัณฑิต โดยสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันระดับน้อย (r=0.252) และ
รายได้ของผู้ปกครองสัมพันธ์ไปในทางตรงข้ามระดับน้อย (r=-0.293) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาพรวมของการตัดสินใจศึกษาต่อ คือ รายได้ของผู้ปกครอง โดยสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันระดับน้อย 
(r=0.267) และยังพบว่าอาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านหลักสูตรและด้านสังคม
และเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาขาวิชาที่ เรียนในระดับปริญญาตรี มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
อภิปรายผล 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะสถาบัน ด้านการประกอบอาชีพและด้านหลักสูตรมีผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตติภณ กิตยานุรักษ์ (2554) เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 
(2548) ในปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านภาพลักษณ์ของสถาบันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับมาก ปัจจัยด้านชื่อเสียงสถาบันและคุณภาพวิชาการ
นับเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษา สอดคล้องกับผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกโดยสถาบัน Quacquarelli Symonds ประจ าปี ค.ศ. 2014 มหาวิทยาลัย มหิดลติด
อันดับที่ 257 ของโลก อยู่ในอันดับที่ 10 ในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไทย สิ่ง
เหล่ านี้ สะท้อนให้ เห็นถึ งคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่ งเป็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยมหิดลประการหนึ่ง (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)  อีกทั้ง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์มีการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการในแบบองค์
รวม ไม่แบ่งแยกเป็นภาควิชาท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้คณะ ติดอันดับ 5 ด้านการเรียนการสอนในสาขา
วิทยาศาสตร์ จากผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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อุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2549)  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรอัปสร บุบผา (2555) ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจ
ศึกษาต่อ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล คือ อาจารย์มีความรู้ มีคุณภาพ  ทั้งนี้ชื่อเสียงของสถาบันและ
คณาจารย์ ยังคงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออย่างมากด้วย (พนิดา สังฆพันธ์, 2551; กิตติชัย 
เกษมศานติ์, 2555; เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2552)  

ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ปัจจัยแต่ละข้อมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาอยู่
ในระดับสูงและปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อมากที่สุด คือ ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ 
น าความรู้ไปประกอบอาชีพ รองลงมา คือ เป็นการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าหลังส าเร็จการศึกษา  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประศาสน์ ไสวงษ์ (2552) มณฑล บุญธรรม (2550) และอัมพวรรณ 
กระจ่างจาย (2556) ทีพ่บว่าเหตุผลในการศึกษาต่อ คือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพ่ือปรับวุฒิการศึกษา
และเพ่ือความก้าวหน้าในการท างาน  

ด้านหลักสูตร พบว่า ปัจจัยแต่ละข้อมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออยู่ในระดับสูงและระดับ
ปานกลาง ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุด คือ มีการเรียนการสอนแบบฝึกภาคสนาม รองลงมา คือ 
เปิดกว้างในการรับนักศึกษาปริญญาตรีที่จบจากทุกสาขาวิชา และมีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย
สอดคล้องผลการศึกษาของ เสถียร เกรงขาม (2551) ที่พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในด้านหลักสูตรในระดับมาก เนื่องจาก
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีไว้เพ่ือส าหรับพระภิกษุและบุคคลที่สนใจด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ดังนั้น 
จึงถือว่ามีความมีเอกลักษณ์ทางด้านหลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ที่เน้นบูรณาการการเรียนการสอนและมีการออกฝึกภาคสนามที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ของคณะมาตลอด อีกทั้งเป็นสาขาวิชาที่เปิดกว้างในการรับนักศึกษาที่จบจากหลากหลายสาขาวิชา 
เน้นการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์ อาศัยการท างานร่วมกันของหลายวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสิริมา บูรณ์กุศล กนิษฐา คูณมี และธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก (2556) ที่พบว่าสาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
สาขาวิชาต่างๆ สมัครเรียนได้และไม่จ ากัดประสบการณ์การท างาน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรวรรณ์ กุณจะนะ (2549) ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คือ มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายตามที่ต้องการ   

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยแต่ละข้อมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออยู่ในระดับสูง
และปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สาขาวิชาเป็นที่นิยมในสังคม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
เพ่ือนชักชวน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภชัย จันทร์งาม และคณะ (2556) ฉัตรชัย อินทสังข์
และคณะ (2552) และอุษณีย์ จงสุขใส (2545) ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในระดับมาก   

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
พบว่า ตัวแปร เพศ ภูมิล าเนา อาชีพของผู้ปกครองและหลักสูตรที่เลือกเข้าศึกษาไม่ได้เป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอารี เมธีธรรมวัฒน์ (2554) ที่
พบว่าเพศและภูมิล าเนาที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 นอกจากนี้ยัง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญกมญ  เถื่อนเหมือน (2551) ที่พบว่าเมื่อจ าแนกตัวแปรตามอาชีพของ
ผู้ปกครอง ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญ โสภา (2551) 
ที่พบว่านักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาในด้านสังคม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการประกอบอาชีพและภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  จากผลการศึกษาพบว่า รายได้และผลการเรียนสะสมระดับปริญญาตรีของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีผลการเรียนในระดับต่ ามีผลต่อการตัดสินใจในปัจจัยด้านคุณลักษณะสถาบันและด้านหลักสูตร 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภชัย จันทร์งาม และคณะ (2556) ที่พบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนที่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิทธิ์ประกอบ วินยางค์กูล (2547) ที่พบว่าปัจจัยด้านทุนทรัพย์มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ  นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ผู้ปกครองที่มีระดับรายได้ต่ าเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในปัจจัยด้านหลักสูตรและปัจจัย
ภาพรวมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภชัย จันทร์งาม และคณะ (2556) ที่พบว่า
นักศึกษาที่มีผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เรียนที่แตกต่างกัน  ผลการศึกษายังพบอีกว่าสาขาวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรีเป็นตัวแปรที่มีผลต่อ
การตัดสินใจในปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างก็มีผลต่อการตัดสินใจใน
ปัจจัยด้านหลักสูตรและด้านสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญ โสภา (2551) ที่
พบว่าสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ในด้านประกอบอาชีพ และการพัฒนาตนเองที่ไม่แตกต่างกัน   และอาชีพของนักศึกษา
ปัจจุบันที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านสังคม การพัฒนา
ตนเองไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสถาบันและด้านการประกอบอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. มหาวิทยาลัยและคณะควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านหลักสูตร จ านวนสาขาวิชา และ
ด้านการบริหารจัดการของสถาบันเพ่ือให้มีคุณลักษณะของสถาบันที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อสูงที่สุด รวมทั้งจะต้องสร้างกลยุทธ์ด้านคุณลักษณะของสถาบันให้โดดเด่น
รักษามาตรฐานและคุณภาพในด้านความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนด้านต่าง ๆ ที่
ส่งผลให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2. คณะควรมีการส ารวจต าแหน่งงานที่ต้องการวุฒิการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใน
ตลาดแรงงานเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ควรควบคุมคุณภาพ การประเมินหลักสูตร  ตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ค านึงถึงการ
น าความรู้ไปใช้หลังจากส าเร็จการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการน าไปใช้จริง   
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3. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายมีผลต่อการศึกษาต่อ ทั้งนี้การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนไม่ควรจะมีราคาสูงมากเกินไป  

4. มหาวิทยาลัยและคณะควรเน้นการแนะแนวกับกลุ่มนักศึกษาที่ก าลังจะจบปริญญาตรีให้
มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะกับตัวนักศึกษา รวมถึงครอบครัวให้มี
ความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้
เข้ามามีส่วนร่วม จนท าให้เกิดความรู้สึกผูกผันและส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ 

5. คณะควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดจูงใจให้ผู้ที่ต้องการศึกษา
ต่อ ตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษาต่อในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มากขึ้น เพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็ปไซต์  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทั้งทางราชการและเอกชน 
 ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป 

1. คณะควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้รายละเอียดเชิงลึก เพ่ือน า
ผลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

2. คณะควรศึกษาปัจจัยความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือที่จะได้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใน
อนาคต และน าผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

3. คณะควรศึกษาข้อมูลในส่วนของผู้ที่ไม่สนใจเข้าศึกษาเพ่ือท าการแก้ไขจุดอ่อนของคณะ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงานประจ า (R2R Research Grant) จากบัญชี
เงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการที่ MU-IRB 2014/056.2804 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2557 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้
แบบสอบถาม ขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนท าให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 

 
บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553. สืบค้นจาก 
https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf 

กิตติชัย เกษมศานติ์. (2555). การส ารวจความต้องการและทัศนคติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนกลุ่ม
วิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 14(15), 77 - 89. 

กิตติภณ กิตยานุรักษ์. (2554).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  4(10), 42 - 52. 

https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

176 

กัญกมญ  เถื่อนเหมือน. (2551). ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ศรปีทุม. วารสารศรีปทุมปริทัศน์.  8(1), 5–12.  
เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. (2552). การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน. Productivity World.  

May – June (2009), 57 - 62.   
เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์. (2548). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปัญหาพิเศษ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา. 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549). รายงานประจ าปี 2549. 
นครปฐม: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.   

เจริญ โสภา. (2551). ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา 
 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
ฉัตรชัย อินทสังข ์และคณะ. (2552). ความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของนักศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2557). การแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์การ
อธิบาย. สืบค้นจาก http://www.watpon.com/Elearning/stat23.htm 

ชนินทร์ เลิศประภากรณ์. (2553). ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ทางการบัญชี. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ประศาสน์ ไสวงษ์. (2552). แรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
พนิดา สังฆพันธ์. (2551). สภาพการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
มณฑล บุญธรรม. (2550). ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: สถาบัน
ราชภัฏอุบลราชธานี.   

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2557). ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดปี 2014. สืบค้นจาก
http://www.mahidol.ac.th/th/latest_news57/Press_QS2014.html 

ลิต้า ลิมาน และคณะ. (2556). ปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 24(2), 104 - 118. 

วรอัปสร บุบผา. (2555).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

http://www.watpon.com/Elearning/stat23.htm
http://www.mahidol.ac.th/th/latest_news57/Press_QS2014.html


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

177 

ศุภชัย จันทร์งาม และคณะ. (2556). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี. สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2556.
หน้า 216 - 226.  

สิทธิ์ประกอบ วินยางค์กูล. (2547). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
วิทยานิพนธ์การวิจัยการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สิริมา บูรณ์กุศล, กนิษฐา คูณมี และธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก. (2556).  แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี. the 1st National 
Academic Conference “Promotion of Integrated Knowledge Leading to 
ASEAN Community.” March 29, 2013. 

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เสถียร เกรงขาม. (2551). แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.   

อรวรรณ์ กุณจะนะ. (2549). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

อารี เมธีธรรมวัฒน์. (2554). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลา.  
สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

อัมพวรรณ กระจ่างจาย. (2556). การศึกษาความต้องการการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

อุษณีย์ จงสุขใส. (2545). แรงจูงใจต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

ผลการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
RESULTS OF DEVELOPING THE ABILITY TO ASSESS LEARNING OUTCOME OF 

STUDENT TEACHERS 
 

กันต์ฤทัย คลังพหล1 และ วัสส์พร จิโรจพันธุ์2 
Kanreutai Klangphahol1 and WassapornJirojphan2 

 
1หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ช่ือสถาบันมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธาน ี
2หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช่ือสถาบันมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธาน ี
 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละสาขา และ
2) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประชากรได้แก่ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 415 คน แบ่งเป็น 4 สาขา 
คือสาขาคณิตศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 160 คน 
แบ่งเป็น 4 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 40 คน สาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 40 คน สาขา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 40 คน สาขาปฐมวัย จ านวน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น และกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลอง คือ สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 102 คนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบประเมินที่มีการตอบสนองเดี่ยว และแบบทดสอบความสามารถด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน และสถิติเอฟ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าแนกตาม
สาขาวิชาทั้งหมด 8 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) ผลจากการจัดการอบรม
พบว่า พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
ก่อนการอบรมให้ความรู้เท่ากับ 13.90 และหลังการจัดอบรมให้ความรู้เท่ากับ 22.05 พบว่า คะแนน
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เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัด
อบรมให้ความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ABSTRACT 
 The main objective of this research was 1) to compare results from needs 
assessment for developing an assessment of learning outcome ability of student 
teachers of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage. And 2) 
to develop an assessment learning outcome ability of the Mathematics student 
teachers. The population was 415 teacher students studying in the fifth year in 
academic year 2014. They were classified into 4 majors; Mathematic, English, Science, 
and Early Childhood. The sample group was 160 student teachers consisting of 40 
students from each major. They were chosen by the stratified random sampling. For 
the experimental group were 102 Mathematics student teachers. The research 
instruments were needs assessment forms and achievement tests. The needs 
assessment forms were used for developing an assessment learning outcome ability 
of student teachers. These instruments were a set of 5-scale with single-response 
format. For achievement tests were used for evaluating an assessment of learning 
outcome ability of student teachers. The statistics used in this research were mean, 
standard deviation, Modified Priority Needs Index, t-test for dependent samples and 
F-test.  
 The research results revealed that 1) the comparison of need levels for 
strengthening the ability to assess learning outcomes in all eight aspects of each major 
was not different statistically significant. 2) The result of training showed that the mean 
scores on achievement of assessment learning outcomes before and after seminar 
were 13.90 and 22.05. The average score after seminar was higher than before and it 
was statistically significant at .05   
 
ค าส าคัญ 
 การพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
Keywords 
 Developing the ability to assess student learning teachers 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญเนื่องจากเป็นรากฐานในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งถือได้ว่าเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันนั้นพบว่ายัง
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ประสบปัญหาอยู่มาก ถึงแม้ว่าจะผ่านการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่มาแล้วไม่ต่ ากว่าสองครั้ง และหนึ่ง
ในจ านวนนั้น คือการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญที่สามารถปรากฏเป็นกฎหมายชัดเจนครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีการตราไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายหลักที่ส าคัญของประเทศ ปรากฏการณ์
ครั้งส าคัญนี้ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นแรงผลักดันให้
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการปฏิรูปและเร่งรัดปรับปรุงระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดีสภาพการจัดการศึกษาภายหลังจากการปฏิรูปยังไม่ปรากฏผลเป็นที่
น่าพอใจสภาพปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ยังปรากฏชัด คือ ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเนื่องจาก
เป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้น
จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ. 2542-2551) 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ไดท้ าการวิจัยและพัฒนาในระดับประเทศ เรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพ้ืนฐาน ประเด็นที่ส าคัญทางด้านการศึกษา คือ การวัดและการ
ประเมินผลทางการศึกษา ผลการประเมินผลของสถานศึกษาพ้ืนฐาน พบว่า มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย = 4.37, S.D.=0.68) เน้นผู้เรียนเป็น
บุคคลส าคัญที่สุดที่ต้องจัดประสบการณ์หลากหลายให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.35, S.D.=0.75) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับ
การวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนา
เต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลกับการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างผสมผสานกัน การประเมิน
จากการปฏิบัติจริงจึงมีความส าคัญมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลของโรงเรียนบ้านวังไทร 
จังหวัดสุโขทัย กล่าวคือ ครูมีอิสระออกแบบวิธีการประเมินผลเป็นของตนเอง คิดค้นเครื่องมือและ
เทคนิคการวัดผลที่เป็นการวัดพฤติกรรมที่แท้จริงที่แสดงออกซึ่งความสามารถของผู้เรียน โดยวัดตาม
สภาพความเป็นจริงสังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน ด้านการประเมินผลการเรียน อยู่บนพ้ืนฐานทาง
ความหลากหลายของผู้เรียน 
 อย่างไรก็ตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันที่ก าหนดมาจาก
ส่วนกลาง ยังคงมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นหลัก เน้นผลจากการสอบแข่งขันโดยอาศัยความจ า
มากกว่าความรู้ความเข้าใจ ฉะนั้น ผลที่ได้จากการประเมินจึงไม่สามารถตอบสนองต่อมาตรฐาน
การศึกษาทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานการศึกษาด้าน
กระบวนการ และมาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัยในด้านผู้เรียนดั้งนั้น การประเมินผลการเรียน ควร
ค านึงถึงผู้ได้รับประโยชน์จากการวัดผลการศึกษา ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง 
เกิดการเรียนรู้มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า เข้าใจปัญหาและ
ความจริง ครูผู้สอน ในฐานะเป็นผู้จัดวิธีการเรียนการสอน ต้องน าผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์
หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพ่ือน าไปใช้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของผู้เรียน นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สมควรน าไปประยุกต์ใช้กับ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยด้านการประเมินผลในชั้นเรียนควรเป็นการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนลดการแข่งขัน ทั้งนี้ พิจารณาได้จากฟินแลนด์ ที่มีนโยบายการประเมิน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

181 

พัฒนาการผู้เรียนแทนการคิดเกรดโดยมุ่งเพ่ือการแนะแนวให้ผู้เรียนรู้จักตนเองส่งเสริมการเรียนและ
การพัฒนาทักษะของผู้เรียน ในท านองเดียวกับญี่ปุ่น ที่เน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนแทนการ
แข่งขัน เช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการดูผลงาน พฤติกรรมการแสดงออก 
แฟ้มสะสมงาน การประชุมพิจารณาผลพัฒนาการการประเมินโดยบุคคลภายนอก พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน และพิสูจน์ได้ว่านักเรียนของประเทศเหล่านี้มีผลการประเมิน PISA อยู่ในล าดับต้น ๆ 
ทั้งนั้น รวมทั้งการให้มีการซ้ าชั้นได้หากประเมินแล้วเด็กยังมีพัฒนาการไม่ถึงเกณฑ์  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  
 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆพบว่า นักการศึกษาต่างให้ความส าคัญในการสร้างเสริม
สมรรถนะวิชาชีพครูด้านต่างๆที่มีความจ าเป็น แก่ครูก่อนประจ าการ เช่น  Yunus (2013) และ
Zottmann et al. (2010) เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัย ผลกระทบของการวัดและการประเมินผล ใน
การวิเคราะห์และการรับรู้ สมรรถนะของนักศึกษาครูและจากการศึกษาผลงานวิจัยในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประเมินแก่นิสิตนักศึกษาครูในประเทศไทย พบว่าเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาครู
ประจ าการเป็นหลัก เช่น งานวิจัยของกฤติยา วงศ์ก้อม (2547) งานวิจัยของ พัชรี จันทร์เพ็ง  และ 
ส ารวน ชินจันทึก (2553) และพรทิพย์ ไชยโส และคณะ (2556) จึงเป็นประเด็นค าถามส าคัญของ
สถาบันผลิตครูในการพัฒนาความสามารถด้านการวัดประเมินผลของนักศึกษาวิชาชีพครู หรือครูก่อน
ประจ าการที่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเป็น
ครูมืออาชีพและก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพ่ือการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอย่าง
สันติสุข สามารถแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากครูประจ าการหรือครูก่อน
ประจ าการได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับด้านการวัดประเมินผล จนเกิดเป็น
ความสามารถในการวัดประเมินผล ก็จะสามารถส่งผลให้การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
 การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ 
วิธีหนึ่งการจัดการฝึกอบรม ซึ่งสุภาพร  พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2546) รสสุคนธ์ มกรมณี 
(2546) ไพโรจน์ อุลิต (2547) และค ารณ  โปรยเงิน (2550)  กล่าวถึง การฝึกอบรมว่า กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติอันเหมาะสม 
จนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและท าให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เนื้อหา 
ประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อประกอบการฝึกอบรม วิธีการประเมินผลมีความแตกต่างที่ลุ่มลึกมากกว่า
ประสบการณ์ท่ีเคยมีมาก่อน กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้มากขึ้นตามหลักการเรียนรู้ (Wilson et al., 1995) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนในท าวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างถูกต้องและตรงตามสภาพจริงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านที่จ าเป็นเร่งด่วนตามสภาพจริงของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

182 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละสาขาแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไรบ้าง 
 2.หลังจากท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ได้รับการอบรมด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษามีความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้สูงขึ้นหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าแนกตามสาขาวิชาของนักศึกษาครู 
 2. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 ประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
415 คน แบ่งเป็น 4 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 102 คน สาขาภาษาอังกฤษจ านวน 52 คน 
สาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 154 คน สาขาปฐมวัย จ านวน 107 คนใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
จ านวน 160 คน จ าแนกตามสาขาวิชาอย่างละ 40 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความสามารถด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินที่มีการ
ตอบสนองเดี่ยวได้ค่าความเที่ยงรายด้านทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 0.827, 0.851, 0.729, 0.810, 0.805, 
0.712 และ 0.840 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านประเมินผล
การเรียนรู้ 

ตัวแปรอิสระ คือ  สาขาวิชาของนักศึกษาครู คือ  สาขาคณิตศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 ตัวแปรตาม คือ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้แบ่งเป็น 8 ด้าน คือการวางแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ การก าหนดจุดประสงค์ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสร้าง
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ การใช้
เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการแปลผลข้อมูลสารสนเทศ 
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การให้ระดับคะแนนการสรุปรายงานผลและการแปลความหมายของผลการประเมิน และการน าผล
ที่ได้จากการประเมินไปใช้ 

4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการจ าเป็นแปลความหมายและวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินความ
ต้องการจ าเป็นโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้สถิต ิF – test 
 ระยะที่  2 พัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที ่2 โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

1. ประชากร คือเนื่องจาก ในแต่ละสาขามีความต้องการจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติผู้วิจัยจึงท าการ
วิจัยในระยะที่ 2 โดยเลือกสาขาคณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้น
ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 102 คน เลือกแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบทดสอบความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อโดยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.850 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
       ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
       ตัวแปรตาม คือ  ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสาขา
คณิตศาสตร์ 

4. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์  ใช้แผนการทดลองแบบ Pretest 
Posttest Control Group Design และวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการอบรม  โดยใช้สถิติทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ
ต่อกัน (t-test แบบ Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน าเสนอเป็นตารางแยกตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ โดยตารางที่ 1 ตอบตาม
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ส่วน ตารางที่ 2 ตอบตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความต้องการจ าเป็นเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าแนกตามสาขาวิชา 

 
ความสามารถด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

ระหว่างกลุม่ .920 3 .307 2.046 .110 

ภายในกลุ่ม 23.383 156 .150   
รวม 24.304 159    

การก าหนดจดุประสงค์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

ระหว่างกลุม่ .968 3 .323 2.001 .116 
ภายในกลุ่ม 25.160 156 .161   

รวม 26.128 159    

การออกแบบในการประเมินผล
การเรยีนรู้ของผู้เรียนและการ
สร้างเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู ้

ระหว่างกลุม่ .511 3 .170 1.567 .200 
ภายในกลุ่ม 16.955 156 .109   

รวม 17.466 159    

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ
ในการประเมินผลการเรียนรู ้

ระหว่างกลุม่ 1.166 3 .389 1.682 .173 
ภายในกลุ่ม 36.053 156 .231   
รวม 37.219 159    

การใช้เทคนิคและเครื่องมือใน
การประเมินผลการเรยีนรู้ 

ระหว่างกลุม่ .748 3 .249 1.901 .132 
ภายในกลุ่ม 20.477 156 .131   
รวม 21.226 159    

การเก็บรวบรวมและการแปลผล
ข้อมูลสารสนเทศ 

ระหว่างกลุม่ 1.178 3 .393 2.045 .110 
ภายในกลุ่ม 29.947 156 .192   
รวม 31.125 159    

การให้ระดับคะแนน การสรุป
รายงานผลและการแปล
ความหมายของผลการประเมิน 

ระหว่างกลุม่ .361 3 .120 .917 .434 

ภายในกลุ่ม 20.474 156 .131   

รวม 20.835 159    

การน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมินไปใช้ ระหว่างกลุม่ .780 3 .260 1.778 .154 

ภายในกลุ่ม 22.808 156 .146   

รวม 23.588 159    

ภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ระหว่างกลุม่ 1.908 3 .260 1.778 .154 

 ภายในกลุ่ม 49.622 156 .146   

 รวม 51.530 159    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

185 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าแนกตาม
สาขาวิชาทั้งหมด 8 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และในแต่ละสาขามีความ
ต้องการจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท า
การวิจัยในระยะที่ 2 โดยเลือกสาขาคณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มทดลอง 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสามารถ

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดอบรมให้ความรู้  (คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบ 30 คะแนน) 

 
คะแนน ค่าเฉลี่ย N S.D. df t Sig. 
ก่อน 13.90 102 3.69 

101 19.242** 0.000 
หลัง 22.05 102 3.11 

หมายเหตุ ** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสามารถด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนการอบรมให้ความรู้เท่ากับ 13.90 และหลังการจัดอบรมให้ความรู้ เท่ากับ 
22.05 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้หลัง
การจัดการอบรมสูงกว่าก่อนการจัดอบรมให้ความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ผลของการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี
ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้สูงขึ้น หลังได้รับการอบรมให้ความรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยท าการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ โดยน าข้อมูล
จากการประเมินความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระยะที่ 1 มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อความต้องการโดยผ่านการอบรมให้ความรู้   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาให้ก่อเกิดเป็นความสามารถของตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับ McNeil (1990) ที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องด าเนินการโดยการให้
ความรู้ด้วยการใช้เอกสารและให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยสมภูมิ อัจฉริยพรหม (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง พบว่า สภาพปัญหาก่อนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมขาดความรู้ความเข้าใจและ
ไม่สามารถจะท าการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงควบคู่กันไปกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ จึงมีกลยุทธ์ คือ การมอบหมายให้ศึกษาเอกสารการประชุม
ปฏิบัติการการศึกษาดูงานการมอบหมายให้ปฏิบัติและการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ผลปรากฏว่า
ผลการทดสอบก่อน-หลังการศึกษาเอกสารได้คะแนนก่อนการศึกษาเอกสารเฉลี่ยร้อยละ  49.00 
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หลังจากศึกษาเอกสารแล้วได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.00 มีคะแนนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 12.00 ผลการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบก่อนการ
ประชุมปฏิบัติการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.00 และหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 63.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.00 จากคะแนนที่เพ่ิมขึ้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
การอบรมให้ความรู้ จะได้รับความรู้ แนวคิดต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ร่วมถึงการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท าให้หลังร่วมกิจกรรมผลสัมฤทธิ์หรือความสามารถเพ่ิมขึ้นสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งบุญชม ศรีสะอาด (2535) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนา
คนทุกอาชีพ คือ เมื่อเขาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเขาได้อะไรเพิ่มข้ึนบ้าง  
 ดังนั้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือความสามารถของผู้เรียนที่พัฒนาผ่านกระบวนการในจัด
กิจกรรมอบรมที่มีความเหมาะสม ก่อให้เกิดสามารถที่จะทบทวนและเพ่ิมเติมความรู้ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หลังได้รับการอบรมให้ความรู้มีความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Alexandra (2004) ที่ศึกษาผลของการเรียน
ฝึกอบรมในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ของ
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า นักศึกษาที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 
นักศึกษาที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการเรียนแบบฝึกอบรมมีคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์
สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่าหากด าเนินการจัดกิจกรรม 
และศิริพงษ์ เพียศิร ิ(2550) พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลังการฝึกอบรม สูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรม สูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสามารถในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ต่างกันก่อนที่ได้รับการจัดอบรมกับหลังที่ได้รับการจัดอบรมเรื่องการประเมิน
การเรียนรู้ ดังนั้นก่อนที่จะส่งตัวนักศึกษาครูไปออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรมีการจัดอบรมเรื่อง
การประเมินผลการเรียนรู้ และควรจัดเป็นระยะ เพ่ือดูพัฒนาการ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือเรื่อง
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาคร ู
 2. ในการน าผลการวิจัยไปใช้ในเรื่องการจัดการอบรมควรจะจัดการอบรมส าหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5   
 
 
 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การประเมินความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรให้อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมิน
ความสามารถทางการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่แม่นย าและถูกต้องมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาการสร้างคู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 3. กระบวนการพัฒนาความสามารถประเมินผลการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ควรมุ่งเน้นกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเจตคติทางการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเห็น
ว่ากระบวนการประเมินผลการเรียนรู้เป็นเรื่องท่ีควรตระหนักและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามคณะที่
ศึกษา และชั้นปี และ 2) เพ่ือประเมินและจัดล าดับความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์            
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 410 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 และค่าความเที่ยงแบบสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.98 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และใช้เทคนิค Modifiied Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  

1. นักศึกษามีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้าน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จ าแนกตามชั้นปี และคณะที่ศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. นักศึกษามีความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในด้าน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (PNImodified = 0.48) มากที่สุด รองลงมาได้แก่  ด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PNImodified = 0.46) และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(PNImodified = 0.42) ตามล าดับ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study and to compare a level of 
preparing for the ASEAN community of student of Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the royal patronage and 2) to assess and priority the needs of preparing for the 
ASEAN community of student of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the royal 
patronage. The samples were 410 undergraduate students selected by multi-stage 
random sampling.  The research instrument was a 5-point scale with Index of Item-
Objective of congruence: IOC were between 0.8 – 1.0, and Cronbach’s alpha reliability 
of 0.979. The data were analyzed descriptively and inferentially including frequency, 
percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, F-test for one – way ANOVA and 
its priority in terms of needs was also set by using Modifiied Priority Needs Index (PNImodified).  
The research findings were as follows:  The research findings were as follows:   

1. Students had a preparing for the ASEAN community, overall was at a 
moderate level. When considering each aspect, in the 3 aspects were at a moderate 
level, the priority of mean from highest to lowest was the ASEAN Socio - Cultural 
Community aspect, the ASEAN Economic Community aspect, and the ASEAN Security 
Community aspect respectively. The comparison of preparing for the ASEAN 
community by one - way ANOVA showed that overall and in all 3 aspects, there was 
no statistically significant difference by year and faculty of student at the .05 level. 

2. The most critical needs of preparing for the ASEAN community of student 
were the ASEAN Security Community aspect (PNImodified = 0.48), followed by the ASEAN 
Economic Community aspect ( PNImodified = 0 . 46)   and the ASEAN Socio - Cultural 
Community aspect (PNImodified = 0.42) respectively. 
 
ค าส าคัญ 
 ความต้องการจ าเป็น ประชาคมอาเซียน 
 
Keywords   
             Needs Assessment, ASEAN Community 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้เกิดความร่วมมือ รวมทั้งมีการวางกรอบความ
ร่วมมือ เพ่ือสร้างความเข็มแข็งรวมถึงความมั่นคงของประเทศสมาชิกทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้วางแนวทางก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
สมบูรณ์ ภายใต้ค าขวัญคือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One 
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Identity, One Community) โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) (การต่างประเทศ, 2556) 
 ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยใน
ฐานะที่เป็นผู้น าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคม
อาเซียนให้เข้มแข็ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะ
มุ่งเน้นเรื่องการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งการศึกษา 
ถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างและผลักดันให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน ซึ่ง
การศึกษาจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ เสาการเมืองและความ
มั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาจะเป็นฐานในการสร้างความรู้แล ะ
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่หลักของประชาคมอาเซียน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็น
พลเมืองของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 (การศึกษาไทยกับเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) 
  นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย ด้วยหวังว่าจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้ก าหนด
เป็นแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 ซึ่งนโยบายข้อที่ 4 กล่าวถึงการ
ผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวมในด้านภาษาคณิตศาสตร์ การใช้
เหตุผล และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการคัดเลือก ส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่มีความสามารถสูง
พิเศษ (Talent) เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555) 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่ประเทศไทยและสังคมโลกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีประเด็นสถานการณ์ที่ส าคัญหลายประการ อาทิ การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง นโยบายการบริหาร
การศึกษาที่เปลี่ยนไป การแข่งขันของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น การที่นักเรี ยนเข้า
มาสู่ระบบอุดมศึกษาน้อยลงต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นสิ่งที่ประเทศไทยของเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และจะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาต่อไปเพ่ือให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างราบรื่น โดยมีขั้นตอนหนึ่งที่มีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างมาก และเป็นเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนเพ่ือพัฒนาด้านอ่ืน ๆ คือ การประเมินความ
ต้องการจ าเป็น  
  การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นกระบวนการประเมินเพ่ือ
ก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นจริง (What is) กับสภาพที่ควรจะเป็น (What should be) 
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โดยเป็นกระบวนการประเมินเพ่ือก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น 
จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทางหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางบวก (สุวิมล ว่องวาณิช , 2548) ดังนั้น การที่จะด าเนินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายนั้น จึงต้องพิจารณา
โดยอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็นเสียก่อน เพราะถ้าเกิดการตัดสินใจที่
ผิดพลาดย่อมหมายถึงการสูญเสียทั้งในด้านงบประมาณ เวลา และยังส่งผลกระทบไปยังเยาชน และ
ประเทศชาติในมุมกว้างอีกด้วย  
 ดังนั้น เพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน
อนาคตอันใกล้นี้ และนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้ง 3 เสาหลัก 
ของประชาคมอาเซียน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัย เรื่อง “การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน” เพ่ือให้ได้สารสนเทศในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับใด และมีความแตกต่างกันตามคณะที่ศึกษาและชั้นปีหรือไม่ อย่างไร 

2. ประเด็นใดเป็นความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีล าดับของความต้องการ
จ าเป็นมากน้อยเช่นไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามคณะที่ศึกษา และชั้นปี 

2. เพ่ือประเมินและจัดล าดับความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร 
   นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ทั้ง 6 คณะ จ านวน  7,557 คน (ข้อมูลจากส านักทะเบียนและวิชาการมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2558) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

193 

    กลุ่มตัวอย่าง 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 480 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สูตรของ Yamane (1967)  จากผลการค านวณได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด (Total Sample Size) 
จ านวน 380 คน แต่เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในเรื่องของอัตราการตอบกลับแบบสอบถาม ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 480 คน หลังจากก าหนดขนาดตัวอย่างได้แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการก าหนด
กรอบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดย
ออกแบบกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมคณะต่าง ๆ ทั้ง 6 คณะ และกระจายตามชั้นปีทั้ง 4 ชั้นปี 

   การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยร่วมมือกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ก าลัง

เรียนรายวิชา 1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การ
วิจัย และเป็นการฝึกทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยจะใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตามตามจ านวนที่ต้องการตามที่ก าหนดไว้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ          
1 เดือน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 480 ชุด ผลการตอบกลับ
ของแบบสอบถาม พบว่า ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ผ่านการตอบแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 410 ชุด คิดเป็น
อัตราการตอบกลับร้อยละ 85.42 ซึ่งถือว่ายังเป็นจ านวนที่สูงกว่ากรอบขั้นต่ าของการสุ่มด้วยสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ นั่นคือ 380 คน ดังนั้น จึงสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (5- point Scale) โดยใช้รูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual-response Format) 
โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่     
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC)  
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ 3) ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

  ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวจะได้ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง (Validity) และ
ความเที่ยง (Reliability) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1)  การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน         
ท าการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามกับข้อรายการ โดยค านวณหาค่า IOC : Index  Item 
of Congruence โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อรายการที่มีคุณภาพและใช้ได้ คือ จะต้องมีค่า IOC มากกว่า
หรือเท่ากับ .50  ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2548) ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าดัชนี IOC อยู่
ระหว่าง .80 – 1.00 ซึ่งทุกข้อรายการผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนั้น สรุปได้ว่า เครื่องมือวิจัยนี้มีคุณภาพ
ด้านความตรงเชิงเนื้อหาและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้   
          2) การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) แบบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ       
ครอนบาค โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ มีค่ามากกว่า .70 (Nunnally, 1967 ) ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า  มีค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .979 และเมื่อพิจารณาความ
เที่ยงเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง .887 - .951 ซึ่งผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า .70 
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ทุกด้าน ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน รวม 40 ข้อรายการ มีคุณภาพ
ในด้านความเที่ยงอยู่ในระดับสูงพอที่จะน าไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไปได ้
          3) การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  โดยการค านวณหา
ความสัมพันธ์แบบ Corrected Item-total Correlation เพ่ือใช้พิจารณาคัดเลือกข้อรายการบางข้อที่
ไม่มีคุณภาพทิ้งไปก่อนที่จะพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับจริง โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อที่มีคุณภาพคือ 
มีค่ามากกว่า .40 (Ebel, 1965;  Erkuş, 2003) นอกจากนี้ยังพิจารณาจากค่า Cronbach's Alpha if 
Item Deleted นั่นคือ ถ้าตัดข้อค าถามข้อนั้น ๆ ออกไป จะท าให้ค่าความเที่ยงสูงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ 
โดยมีเกณฑ์พิจารณาคือ ถ้าค่าความเที่ยงแบบแอลฟ่าสูงขึ้นกว่าค่าความเที่ยงโดยรวมทั้งฉบับก็จะ
พิจารณาตัดข้อค าถามนั้นทิ้งไป ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงทั้งฉบับแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาคของเครื่องมือในงานวิจัยนี้เท่ากับ .979 นั่นคือ ข้อค าถามที่จะตัดออกจะต้องต้องให้ค่า
ความเที่ยงที่สูงกว่า .979  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสัมพันธ์แบบ Corrected Item-total 
Correlation พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .487 - .850 และทุกข้อรายการ (40 ข้อรายการ) มีค่าเกิน .40 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า Cronbach's 
Alpha if Item Deleted พบว่า ทุกข้อรายการไม่มีค่าที่ เกินกว่า .979 ซึ่งเป็นค่าความเที่ยงแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคทั้งฉบับของแบบสอบถามนี้ นั่นคือ ไม่จ าเป็นต้องตัดข้อรายการใด
ออกไป เนื่องจากไม่ได้ท าให้ค่าความเที่ยงสูงขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ทุกข้อรายการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
เป็นแบบสอบถามมีคุณภาพในด้านของอ านาจจ าแนกและสามารถน าไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามฉบับ
จริงได้ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ด้าน 40 ข้อรายการ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้  
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เป็นรายข้อและภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลผลระดับความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยใช้เกณฑ์ในการ
แปลผลตามแนวของเบส (Best, 1970) ดังนี้ 

4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

           2) วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามคณะที่ศึกษา และระดับชั้นปี โดยใช้สถิติ
ทดสอบ F (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

3) ประเมินความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยการก าหนดความแตกต่างระหว่าง
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สภาพที่เป็นอยู่จริง (What is) และสภาพที่ควรจะเป็น (what should be) แล้วเรียงล าดับของผลต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ดัชนี PNImodified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) 

                 

 
      PNImodified  =  (I - D)/D 
 

               โดย  
                           PNImodified  (Priority Needs Index ) หมายถึง  ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการ              
                                                              จ าเป็นที่ได้รับการปรับปรุงสูตรโดยสุวิมล  
   ว่องวาณิช, (2548) 

I (Importance)       หมายถึง   ระดับความคาดหวังที่ต้องการให้เกิด 
D (Degee of Success)         หมายถึง   ระดับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 

 
  ส าหรับการวิจัยนี้การพิจารณาความต้องการจ าเป็น จะพิจารณาจากค่าดัชนีล าดับ

ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNImodified) โดยตั้งเกณฑ์การประเมินไว้ว่าค่าดัชนี PNImodified 
ที่มีค่า 0.3 ขึ้นไปถือเป็นความต้องการจ าเป็น ส่วนการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
ใช้การเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดัชนีที่มีค่ามากแปลว่ามีความต้องการจ าเป็นสูงซึ่งจะต้องได้รับ
การพัฒนามากกว่าดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า 
 
ผลการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์  มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (M=2.82, S.D. =.59) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M=2.96, S.D.= .70) รองลงมา ได้แก่ ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(M= 2.83, S.D.=.65) และด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (M=2.69, S.D. =.60) 
ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามคณะและชั้นปี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
ตามคณะ และชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามคณะ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 
ด้านที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 2.16 5 0.43 1.20 0.31 
ภายในกลุ่ม 145.04 404 0.36 
รวม  147.20 409  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  .418, df1 = 5, df2 = 404, sig = .836 
ด้านที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ระหว่างกลุ่ม 1.97 5 0.39 0.92 0.47 
ภายในกลุ่ม 172.91 404 0.43 
รวม 174.88 409  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  2.109, df1 = 5, df2 = 404, sig = .063 
ด้านที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

ระหว่างกลุ่ม 3.86 5 0.77 1.57 0.17 
ภายในกลุ่ม 198.56 404 0.49 
รวม 202.42 409  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = 2.138, df1 = 5, df2 = 404, sig = .060 
ภาพรวม      

ระหว่างกลุ่ม 2.35 5 0.47 1.37 0.24 
ภายในกลุ่ม 137.67 404 0.34 
รวม 140.02 409  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = 1.521, df1 = 5, df2 = 404, sig = .182 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามชั้นปี 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 
ด้านที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.51 3 0.17 0.47 0.71 
ภายในกลุ่ม 146.69 406 0.36 
รวม  147.20 409  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  1.165, df1 = 3, df2 = 406, sig = 0.32 
ด้านที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ระหว่างกลุ่ม 0.76 3 0.25 0.59 0.62 
ภายในกลุ่ม 174.13 406 0.43 
รวม 174.88 409  
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 
Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  1.602, df1 = 3, df2 = 406, sig = 0.188 
ด้านที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.98 3 0.33 0.67 0.52 
ภายในกลุ่ม 197.44 406 0.49   
รวม 198.42 409    

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = .938, df1 = 3, df2 = 406, sig = .422 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.16 3 0.39 1.15 0.34 
ภายในกลุ่ม 138.86 406 0.34 
รวม 140.02 409  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  .563, df1 = 3, df2 = 406, sig = .640 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
              ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียของ
นักศึกษา โดยภาพรวมถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็น (PNImodified = 0.45) มีพิสัยของดัชนีความ
ต้องการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านเป็นความ
ต้องการจ าเป็น โดยเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (PNImodified = 0.48) ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PNImodified = 0.46) 
และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (PNImodified = 0.42) ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
               ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

ด้าน 
ความพร้อมใน

ปัจจุบัน  
(D) 

ความพร้อม
ที่คาดหวัง 

(I) 

PNImodified 
(I-D)/D 

ล าดับความ
ต้องการ
จ าเป็น 

1. ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2.69 3.98 0.48* 1 
2. ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.83 4.14 0.46* 2 
3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2.96 4.21 0.42* 3 

รวม 2.83 4.11 0.45*  
* เป็นความต้องการจ าเป็น (ดัชนี PNImodified > .3) 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

198 

อภิปรายผล 
              จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายได้หลายประเด็น ดังนี้ 

1) จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในประประเด็นความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศจัดเป็นความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดในด้านนี้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกฎหมายเป็นศาสตร์ที่ต้อง
ใช้ความเข้าใจและต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เทียบเคียงเป็นอย่างมาก คนโดยทั่วไปอาจมองว่าเป็น
เรื่องที่ท าความเข้าใจยาก และไม่ได้ใส่ใจที่จะศึกษากฎหมายเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่กฎหมายถือได้ว่าเป็น
แม่บทในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้อยู่ในวิสัยที่ควรจะเป็น อีกทั้ง กฎหมายเป็นบรรทัดฐานทาง
สังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในท านอง
เดียวกัน ท าให้สังคมมีระเบียบ วินัย และสงบเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ ใจหาญ (2558) ที่ได้
กล่าวว่า การจัดตั้งประชาคมอาเซียนและก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าไปสู่ความร่วมมือและความ
เข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในด้านของการค้า ดังนั้น สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ดังนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาทุกระดับจะต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมาย
กลางที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2) จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า เป็นความต้องการจ าเป็น และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในประเด็นของ ความ
พร้อมในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนเป็นความต้องการจ าเป็นล าดับสูงที่สุด 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของคนไทยถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน และมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม จะ
เห็นได้จากหลักฐานคะแนนสอบระดับชาติหรือระดับนานาชาติหลายหน่วยงานที่ท าการจัดล าดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งคนไทยมักได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษกันคนละไม่น้อย
กว่าสิบปี ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยเป็นประเด็นที่ทุกคนห่วงใยเพราะ
ขณะนี้ไม่ว่าจะมีการจัดอันดับโดยหน่วยงานใด หากมีการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษา
ของคน ในประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยมักจะถูกจัดอยู่ในล าดับต่ า ๆ เสมอ เช่น หน่วยงาน Education 
First จัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
54 ชาติ รวม ประชากร 1.7 ล้านคน ไทยอยู่อันดับที่ 53 ติดกลุ่มต่ าสุด อยู่กลุ่มเดียวกันกับประเทศ 
โคลัมเบีย ปานามา ซาอุดิอาร เบีย ไทย และลิ เบีย   อีกทั้ ง  การจัดอันดับของ IMD World 
Competitive Yearbook 2011 ในหมู่ชาติอาเซียน พบว่า สิงคโปร์มีระดับ ทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด 
ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ไทยเป็นรองแม้แต่อินโดนีเซีย ข้อมูลนี้สอดคล้องกับการจัดอันดับ 
ของ English Proficiency Index (EFI) แบ่งเป็น 5 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
ปรากฏว่าประเทศไทย อยู่ในระดับต่ ามาก ต่ ากว่าอินโดนีเซียและเวียดนาม (อัญชลี ชยานุวัชร, 2556)  
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา  ปราบพาล และ ประกายแก้ว  โอภานนท์อมตะ
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(2545) ได้ส ารวจความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปรากฎ
ว่ามาตรฐานของบัณฑิตที่จบในประเทศยังต่ ากว่าเกณฑ์สากลที่รับนักศึกษาเข้าเ รียนต่อใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ และจากผลการสอบ TOEFL 4  ปี ปรากฏว่า บัณฑิตจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทันที  
และกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 500 ขึ้นไปได้แก่ บัณฑิตจากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ส าหรับบัณฑิตจากประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนลาวได้คะแนนเฉลี่ย TOEFL ต่ ากว่า 500  

3) จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พบว่า เป็นความต้องการจ าเป็น  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในประเด็น
ของความพร้อมในความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นความต้องการจ าเป็น
สูงสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ความเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีความเป็น
นามธรรมสูง อีกทั้งต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้เข้าใจถึงแก่นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละวัฒนธรรม ดังที่ จันทร์ฉาย วีระชาติ และ สาวิตรี แสงวิริยภาพ  (2557) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนไว้ว่ามีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป
การกระท าบางอย่างอาจได้รับการยอมรับจากประเทศหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันอาจไม่เป็นที่ยอมรับ
ของอีกประเทศหนึ่งก็ได้ ดังนั้น สมรรถนะในการท างานข้ามวัฒนธรรมของอาเซียน จะต้องตระหนักรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการของประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงถึงการมีความรู้ความ
เข้าใจด้านกฏหมาย ข้อตกลงในอาเซียน มีทัศนคติเชิงบวก และในการท างานเป็นหมู่คณะจะต้องรู้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เช่น สมรรถนะด้านภาษา สมรรถนะทางด้านการ
สื่อสาร และสมรรถนะในการท างานข้ามวัฒนธรรมอาเซียน 
       
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  งานวิจัยนี้เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้น
สารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรูปถัมภ์โดยตรง หากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะน าผลการวิจัยไปใช้
ควรค านึงถึงบริบทของสถาบันอุดมศึกษาด้วย เนื่องจากถ้าหากบริบทต่างกันมากการน าผลการวิจัยไป
ใช้อาจไม่มีความตรง (External Validity)  

 1.2  การน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาล าดับความต้องการ
จ าเป็นในล าดับแรก ๆ ไปแก้ปัญหาก่อน เนื่องจาก ความต้องการจ าเป็นที่มีค่า ดัชนี PNImodified  สูง ๆ 
จะบ่งชี้ว่า ก าลังเกิดสภาพปัญหามาก ดังนั้น ควรได้รับการพัฒนาเป็นล าดับแรก ๆ หากไม่ได้รับการ
แก้ไขอาจเกิดผลกระทบในทางลบตามมาได้ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

  
 

200 

2.1  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้น ถ้า
หากมีการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป ควรท าการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีต้นสังกัดหรือรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ต่างกัน หรือศึกษาภาพรวมทั้งประเทศ เพ่ือจะได้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและ
เป็นประโยชน์ในวงกว้างมากข้ึน 

2.2  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ข้อมูล
จากผู้บริหาร ข้อมูลจากอาจารย์ หรือข้อมูลจากผู้ปกครองทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบและเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับก าลังทุน ระยะเวลา และความร่วมมือจากทุก ๆ  ฝ่าย ซึ่งจะเป็นความท้าทายของนักวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนับว่าเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ
สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน หัวใจส าคัญของการจัดการระบบทวิภาคี คือ ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ  ในการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการร่วมกันในทุก 
ๆ ด้าน บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และส่งผลต่อการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งพบว่า รูปแบบประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะผู้ส าเร็จ
การศึกษา การเรียนการสอน ครูผู้สอน ความร่วมมือ การสนับสนุนของรัฐบาล มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ  ทุกองค์ประกอบส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งจ าแนกเป็น 4 แนวทางหลัก ได้แก่ การ
บริหารจัดการระบบทวิภาคี ความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน และคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา  
 

ABSTRACT 
 Dual Vocational Training is the most important for skill labors to meet the 
demand of companies. The most important thing that is the participation between the 
college and the company for the managing processes. The purpose of this article is to 
present the model of causal relationship structure of factors affecting the effectiveness 
of Dual Vocational Training administration developing. From the studying, the model 
consists of 7 factors; graduated-characteristics, instruction, teachers, cooperation, 
government supporting, vocational educational standards and management which 
affect the effectiveness of Dual Vocational Training administration and the developing 
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at all. They are classified as 4main principles; Dual Vocational Training administration, 
cooperation, instruction and graduated-characteristics which are the guidance for Dual 
Vocational Training developing in the vocational collages.  
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบ การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
Keywords 
 Model, Dual Vocational Training Developing 
 
บทน า 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบถึงวิกฤติแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานนับเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นส่งเสริมแรงงานเป็น
ส าคัญ อาทิ นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 300 บาท ทั่วประเทศ หรืออัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
ส าหรับผู้จบปริญญาตรี ท าให้ค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ผู้เรียนมุ่งสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2551)  
 จากช่วงเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลเองยังไม่เห็นความส าคัญ และการพัฒนา
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเท่าที่ควร ทั้งตัวผู้เรียน หรือแม้แต่ผู้ปกครองก็ไม่เห็นความส าคัญของ
การเรียนสายอาชีพ ทั้ง ๆ ที่เป็นการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพโดยตรง ประกอบกับปัญหาคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  ท าให้การผลิตแรงงาน
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดแรงงานไม่เพียงพอ รวมทั้งประเด็นการเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าว กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องเร่งรัดพัฒนาแรงงานไทย เป็นการเตรียมพร้อม  ในขณะ
ที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในปลายปี 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2555) 
 ในการพัฒนาอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาแล้วว่า  การจัดการทวิภาคี คือ 
กระบวนการส าคัญในการผลิตก าลังคนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์, 2558) ในขณะที่
แรงงานในสายอาชีวศึกษามีความต้องการสูงขึ้น แต่ความขาดแคลนในเชิงคุณภาพยังไม่เปลี่ยนแปลง 
มีปัญหาเรื่องสมรรถนะและทัศนคติบางอย่างที่สืบเนื่องมาจากระบบการศึกษา เป็นภาระของ
ผู้ประกอบการในการจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมให้ (ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์, 2555) ในปัจจุบันสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาก็ตื่นตัว เร่งรัดพัฒนา
ระบบทวิภาคี มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการ
บริหารจัดการระบบทวิภาคีด้านต่าง ๆ แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยังไม่ชัดเจน และมีการปฏิบัติได้น้อย ดังนั้น จาก
ความส าคัญของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สามารถสร้างและพัฒนาผลผลิตแรงงานให้เพ่ิมขึ้น
สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีประเด็นศึกษาว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคี และน าไปใช้ พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ วัตถุประสงค์ครั้งนี้ จึงมุ่งศึ กษา
องค์ประกอบของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือน าเสนอเป็นแนวทางพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน
สถานศึกษา  
 
การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้ความหมาย “การอาชีวศึกษา” หมายถึง 
กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี และ “ทวิภาคี” หมายถึง คู่สัญญาระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถาบัน ดังนั้น “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training: DVT)” 
หมายถึง การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกันของสองฝ่าย ระหว่างสถานประกอบการ  กับ
สถานศึกษาร่วมกันฝึกพนักงานให้มีคุณภาพ สองสถานที่ คือ โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้น
เรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี) เพ่ือสองวัตถุประสงค์ ได้ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะ และได้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ส านักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 2541)  
          ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นนโยบายแห่งชาติ โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาให้
ครบทุกแห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนสายอาชีพ
เพ่ิมขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกัน
พัฒนาการอาชีวศึกษาตามระบบทวิภาคี ทุกด้านและทุกฝ่าย จะเห็นจากงานวิจัยในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลายด้าน ดังเช่น งานวิจัยของ ธานินทร์  ศรีชมภู (2557)  ที่พบว่า การ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงระบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัย
น าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 4 คือ 
ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาให้
ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 1) นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  4) รูปแบบของการ
เรียนการสอนระบบทวิภาค ีและ 5) รูปแบบของการวัดผลและประเมินผล 
           การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงมุ่งในแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ตาม
ระบบทวิภาคี ที่เน้นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายหรือ
ผลผลิต คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะ หรือศักยภาพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ การพัฒนาจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอน การ
ใช้สื่อ เทคโนโลยี การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพฝีมือ
แรงงานสนองตอบกับความต้องการของสถานประกอบ ซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยหลายด้าน ท าให้มี การ
พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
           การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการศึกษาองค์ประกอบตามระบบทวิภาคีหลาย
ด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกัน หรือคล้าย ๆ กัน เพราะมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ หรือการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมาย
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากผลสรุปการปฏิรูปการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2542-2551) ได้ศึกษาการ
พัฒนาและสรุปปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษา ในด้านคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านการเรียน
การสอน  ด้านครูผู้สอน ด้านความร่วมมือ ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล ด้านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551) จะเห็นว่าแต่ละองค์ประกอบเป็นประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นความส าคัญขององค์ประกอบเหล่านี้ เช่นการพัฒนา
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ 
จีระพงษ์  หอมสุวรรณ (2556) ที่พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาที่เกิดผลส าเร็จ โดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและหน้าที่ในทุกภาคส่วน 
และพฒศ์ศิวพิศ  โนรี (2555) ที่พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารเทศในสถาบัน
การอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ 
ประกอบด้วย นโยบายที่เก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ รูปแบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และ
รูปแบบการวัดและประเมินผล ในภาพรวมจะเห็นว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนี้ เป็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้ได้ผลผลิตก าลังคน ที่มีความสามารถพ้ืนฐาน 
เพ่ือการด ารงอยู่ ในอาชีพ ความสามารถในการท างาน  ความสามารถในการรักษาและสร้าง
ความสัมพันธ์ในสังคมอาชีพที่ด ารงอยู่ด้วย (Thompson, 1973) นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของต่างประเทศ อาทิ รายงานการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศสิงค์โปร มี
เป้าหมายส าคัญที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่มีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาชีพ และ
สนองความต้องการตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับการอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสายอาชีวศึกษา ให้มีความรู้วิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)  
           การศึกษาองค์ประกอบจากแนวคิด ผลการด าเนินงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วสันต์  
วงษานุศิษย์ (2548) อนันท์  งามสะอาด (2549)  เนตรรุ้ง อยู่เจริญ (2553) พฒศ์ศิวพิศ  โนรี (2555) 
จีรพงษ์ หอมสุวรรณ (2556) สุนันทา สังขทัศน์ (2556) และลออง  วัจนะสาลิกากุล (2556) เมื่อน ามา
สังเคราะห์ โดยยึดตามองค์ประกอบในการพัฒนาจากการปฏิรูปการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2542-2551) 
สรุปเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และส่งผลใน
การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะผู้ส าเร็จ
การศึกษา การเรียนการสอน ครูผู้สอน ความร่วมมือ การสนับสนุน ของรัฐบาล มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ โดยมีความหมายและปัจจัยย่อย แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้   
          1. ด้านคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง  บุคลิกภาพของผู้จบการอาชีวศึกษา ระบบทวิ
ภาคีท่ีแสดงออก ประกอบด้วย 
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            1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มี
จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีนิสัยอุตสาหกรรม ทักษะทางปัญญา และภาวะผู้น าใน
ทีมงาน การแก้ปัญหา                             
            1.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป คือ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  
            1.3 สมรรถนะวิชาชีพ คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  ในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  
      2. ด้านการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ
ประกอบด้วย 
            2.1 หลักสูตร คือ โครงสร้างของสาระวิชา หรือประสบการณ์ที่ก าหนดในการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ทั้งสาระวิชาตามสาขาวิชาชีพและวิชาสากล 
            2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ แนวทาง หรือเทคนิคการให้ความรู้ การฝึกอบรม
การปฏิบัติงานจริง การใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่าย การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การวัดผล ประเมินผล   
            2.3 การใช้สื่อ คือ การน าวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่าย การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบทวิภาคี  
            2.4 การวัดและประเมินผล คือ การตรวจสอบและติดตามการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา จากการวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์ 
และผลจากการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือพิจารณาตัดสินการบรรลุผลส าเร็จของผู้เรียน ทั้งการเรียนใน
สถานศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ การออกใบรับรองของสถานประกอบการ 
และประกาศนียบัตรของสถานศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       3. ด้านครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรที่ให้การเรียนรู้ รวมทั้งผู้ให้การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ 
ประกอบด้วย  
           3.1 มาตรฐานการปฏิบัติการสอน คือ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพและวิชาชีพ เทคนิคและการใช้สื่อการเรียนการสอน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ชุมชน  
           3.2 ความรู้และทักษะ คือ ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพ 
การถ่ายทอดความรู้ การใช้เทคนิคการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีประสบการณ์วิชาชีพ 
ความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน  
           3.3 การพัฒนาศักยภาพและทักษะ คือ การส่งเสริมด้านสวัสดิการ  การศึกษาต่อเนื่องการ
สร้างขวัญและก าลังใจ การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 
       4. ด้านความร่วมมือ หมายถึง การบริหารจัดการระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษา กับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย 
           4.1 การจัดการทวิภาคี การฝึกอบรม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนและการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ   
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           4.2 การจัดการเรียนการสอน คือ การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ในการให้ความรู้การ
ฝึกอบรมตามสาขาวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรและจัดหลักสูตรร่วมกัน การใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับ
การศึกษาร่วมกัน การสร้างเครือข่ายทวิภาค ี
           4.3 การพัฒนาระบบ คือ การยกเลิกกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการจัดการทวิภาคี 
เพ่ือให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การสนับสนุนเครื่องมือ เงินทุน งบประมาณ ความรู้และ
วิทยากร และการวิจัย  
       5. ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล หมายถึง แนวทางการส่งเสริม และการให้ความช่วยเหลือการ
ด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย  
           5.1 นโยบาย แผนงาน คือ หลักการและวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
           5.2 โอกาสและความเสมอภาค คือ การส่งเสริมการเรียนสายอาชีพและการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ตามศักยภาพผู้เรียนของทุกภาคส่วน  
           5.3 งบประมาณและทรัพยากร คือ การช่วยเหลือ สนับสนุนเกี่ยวกับการลงทุน การจัดหาสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกัน การส่งเสริมการวิจัย และ
นวัตกรรมทางอาชีวศึกษา  
       6. ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ข้อก าหนด หรือเกณฑ์ในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ 
วัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย  
           6.1 มาตรฐานวิชาชีพ คือ ข้อก าหนด เกณฑ์ด้านผลงานที่เป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 
(ผลผลิต ผลงาน) เพ่ือใช้เป็นฐานในการก าหนดและประเมินให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
นั้น ๆ  
           6.2 มาตรฐานสมรรถนะหลัก คือ ข้อก าหนด เกณฑ์ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
           6.3 คุณวุฒิวิชาชีพ คือ ความรู้  ความสามารถ ตามข้อก าหนดของกรอบคุณวุฒิ ในระดับ
วิชาชีพนั้น ๆ   
           6.4 การประกันคุณภาพ คือ การด าเนินการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลภารกิจของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สถานศึกษาได้
ก าหนดไว้ ทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอกสถานศึกษา 
       7. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการด าเนินงานการอาชีวศึกษาตามระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย 
           7.1 การกระจายอ านาจ คือ การถ่ายโอนการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ  จากภาครัฐ
ส่วนกลางให้แก่สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน ในการด าเนินงานตามระบบทวิภาคี  
           7.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การด าเนินงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ทั้งการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การประเมินผล   
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           7.3 การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ การสนับสนุนจากหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามาจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี เกี่ยวกับการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  
 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี  
           “รูปแบบ” มีนักวิชาการให้นิยามไว้ต่าง ๆ กัน ดังเช่น คีฟ (Keeves, 1988) ให้ความหมาย
รูปแบบว่า หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัย  หรือตัวแปรหรือ
องค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์ หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือ
ปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2546) ให้ความหมายว่า 
รูปแบบ หมายถึง ตัวแบบ หรือแบบจ าลองที่สะท้อนภาพ หรือปรากฏการณ์ หรือสภาพที่เป็น
นามธรรมที่เจ้าของแบบจ าลอง จัดท าขึ้น เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ หรือแสดงองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ 
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยให้เข้าใจแนวความคิด หลักการ 
กระบวนการ หรือกระบวนทัศน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ช่วยให้เห็นองค์ประกอบส าคัญ ๆ ได้ง่ายและ
ชัดเจน ดังนั้นรูปแบบจึงเป็นแนวทางในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร 
หรือองค์ประกอบในลักษณะใหม่ ที่สามารถพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบได้โดยการ
สังเกต หรือทดสอบรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นการขยายเรื่องที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์  
            การศึกษา ‘รูปแบบ’ มีงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบที่หลากหลายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ภักดี รัตนมุขย์ (ม.ป.ป.) จะเห็นว่า จาก
โครงสร้างของรูปแบบที่มีการศึกษามโนทัศน์ใหม่ ๆ สามารถน าผลมาใช้ในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ 
ตามบริบทนั้น ๆ  ในการศึกษารูปแบบครั้งนี้ คือ รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้วยการศึกษาวิจั ย
เอกสาร (Content Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบวิภาคี 
 จากแนวคิดด้านกระบวนการบริหารทางการศึกษา มีหลายระบบที่น าไปสู่ความส าเร็จใน
ที่นี้กล่าวถึง ระบบการบริหารคุณภาพ โดย เดมิ่ง (Deming, 1986) เรียกว่า วงจรเดมิ่ง (Deming 
Cycle : PDCA) เป็นระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ เริ่มจากข้ันตอน วางแผน (Plan: P) ด าเนินการ 
(Do: D) ตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม (Check: C) และปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Act: A) และ
น ามาใช้ในกระบวนการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แสดงดังภาพที่ 1 
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 จากแนวความคิดกระบวนการบริหารของ ลูดวิก วอน เบอร์ทาแลน์ฟฟี (Ludwig Von 
Bertalanffy, 1956) ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีระบบ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า
(Input) กระบวนการ  (Process)  ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Product or Output) และผลกระทบ 
(Outcome or Impact) ปัจจุบันได้น ามาใช้ในกระบวนการบริหารทางการศึกษา เมื่อน ามาวิเคราะห์
กับกระบวนการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามระบบการบริหารคุณภาพ และวิเคราะห์รวม
กับองค์ประกอบของการบริหารการอาชีวศึกษา เป็นการบริหารเชิงระบบ แสดงดังภาพที่ 2 

 
 
 
          การบริหารการอาชีวศึกษารับบทวิภาคี เป็นกระบวนการบริหารเชิงระบบที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากความหมาย ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จของ
การปฏิบัติที่เป็นไป หรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณ
สาร, 2546)  ดังนั้น ประสิทธิผลจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นและต้องสนองตอบ หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของงานนั้น กล่าวคือ ประสิทธิผลของการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ ผู้ส าเร็จ

ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามระบบการบริหารคุณภาพ 
ที่มา: Deming Cycle, 1986 

ภาพที่ 2 กระบวนการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชิงระบบ 
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การศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการ ตาม
จุดมุ่งหมายของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ส านักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 2541) 
เมื่อน ามาวิเคราะห์เป็นโมเดลรูปแบบขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้เข้าใจแนวความคิด หลักการ หรือกระบวนทัศน์ในเรื่องกระบวนการ
บริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ในลักษณะที่สามารถ
พยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ในรูปของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี แสดงดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 

           ตามโครงสร้างของรูปแบบ จะเห็นว่าทุกองค์ประกอบส่งผลต่อประสิทธิผลโดยตรง คือ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วนที่จะบอกว่าระดับ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบจะส่งผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์รูปแบบตามวิธีทาง
สถิติต่อไป จากการศึกษาหลักการ หน้าที่ของสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ในการด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2541) 
ส านักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2541) จรูญ  ชูลาภ (2543) วิทยา  งานทวี (2543) มัล
โฮทรา (Malhotra, 1996) และงานวิจัยของ กัญญา  วีรวรรณธน (2542) ฐิณีวรรณ  วุฒิวิกัยการ 
(2555) นริศ  แก้วสีนวล (2556) สิริมนต์  นฤมลสิริ (2557) แสดงถึงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนา หรือน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ามา
สังเคราะห์จาก 7 องค์ประกอบ สรุปภาพรวมเป็นหลักการบริหารจัดการ 4 ด้าน และแนวปฏิบัติใน
การพัฒนา ดังนี้  
       1. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
          1.1 สถานศึกษา สถานประกอบการร่วมจัดการทวิภาคี โดยจัดท าข้อตกลง (MOU) ในการ
พัฒนาร่วมกัน 
          1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมวิเคราะห์สภาพการณ์ (SWOT) เกี่ยวกับจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการระบบทวิภาคี เพ่ือหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน  

ภาพที่ 3 กรอบความคิดรูปแบบองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษา 
           ระบบทวิภาคี และส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษาระบทวิภาคี 
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          1.3 จัดการประชุม สัมมนา บุคลากร ทั้งของสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง 
ชุมชน หรือผู้ที่มีส่วนร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Stakeholders)  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการระบบทวิภาคี และหน้าที่รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่ม
บุคคล ในการพัฒนาให้มากขึ้น  
           1.4 สถานศึกษา สถานประกอบการร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ในสาขาวิชาชีพที่
สามารถจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม ได้ตามศักยภาพและบริบทของตน  
           1.5 สถานศึกษา สถานประกอบการ มีการทดสอบสมรรถนะผู้เรียนก่อนเข้าฝึกอบรมใน
สถานประกอบการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์  
           1.6 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เปิดโอกาสให้สถานประกอบการร่วมประเมินคุณภาพภายใน  
           1.7 สถานศึกษา สถานประกอบการร่วมก าหนดสมรรถนะผู้เรียน และเกณฑ์มาตรฐานตาม
สาขาวิชาชีพ  
           1.8 สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศ ติดตามผลการฝึกอบรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยผู้บริหารให้ความส าคัญในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดครูนิเทศ ร่วมกับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จัดท าคู่มือการฝึกอบรม คู่มือการนิเทศอย่างเป็นระบบ  
      2. ความร่วมมือ  
          2.1 รัฐบาลให้ความส าคัญการจัดการทวิภาคีเป็นนโยบายแห่งชาติ ที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ  
          2.2 รัฐบาลควรมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย การจัดทวิภาคีร่วมกันของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการ เช่น กฎหมายลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่ร่วมจัดการทวิภาคี 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ต้องจัดการระบบทวิภาคให้ได้ครบทุกแห่ง กฎหมายรองรับผู้ผ่านการฝึกอบรม
ทวิภาคีเข้าท างานในสถานประกอบการตามสาขาอาชีพ  
          2.3 รัฐบาลมีข้อตกลงกับภาคอุตสาหกรรม สภาหอการค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้การ
สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ วิทยากร รวมทั้งงบประมาณในการจัดการทวิภาคี  
          2.4 สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ในการใช้ทรัพยากร สื่อ ในการ
เรียน การฝึกอบรมอาชีพ และสถานที่ในการฝึกอบรม 
          2.5 สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมจัดการปฐมนิเทศ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในระบบทวิภาคีอย่างแท้จริง เข้าใจถึงระบบการจัดการเรียนการสอนการ
ฝึกอบรม และผลประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากระบบทวิภาคี  
          2.6 สถานศึกษา สถานประกอบการ จัดสวัสดิการให้ครู และผู้ฝึกอบรมอย่างเพียงพอ  
          2.7 สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมจัดการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินผล
การด าเนินงาน เพ่ือน ามาพัฒนาระบบทวิภาคี อย่างต่อเนื่อง       
          2.8 สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติและยกย่องสถาน
ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการระบบทวิภาคี ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี  
          2.9 สถานศึกษา สถานประกอบการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทวิภาคีร่วมกัน  
       3. การจัดการเรียนการสอน  
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          3.1 สถานศึกษา สถานประกอบการร่วมกันจัดท าและพัฒนาหลักสูตร วางแผนการจัด
กิจกรรมเรียนการสอน ทุกสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการ และพัฒนา
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในระดับสากล  
          3.2 มีหลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทสังคม ชุมชน รวมทั้งหลั กสูตรที่สนองตอบ
ศักยภาพผู้เรียน เช่น การศึกษาทางไกล ระบบ Social Network  
          3.3 การเรียนรู้และการฝึกอบรม เน้นสมรรถนะและศักยภาพผู้เรียน (Child Centered) เรียน
ภาคทฤษฎีในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ   
          3.4 สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมจัดการฝึกอบรมครูผู้สอนและครูผู้ฝึก โดยส่ง
ครูผู้สอนฝึกอบรมประสบการณ์ในสถานประกอบการ ครูผู้ฝึกในสถานศึกษา ให้เรียนรู้และเข้าใจ
ระบบทวิภาคีอย่างแท้จริง  
          3.5 สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมด้านเงินทุนให้ครูผู้สอนมีงานวิจัย และผลิต
ต าราเรียน สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ อย่างต่อเนื่อง  
          3.6 จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะทวิภาคี เพ่ือให้การสนับสนุนด้านความรู้ วิทยากร การใช้สื่อ ฯลฯ
อาทิ ศูนย์ทวิภาคีระดับจังหวัด  
         3.7 สถานศึกษา ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ตามสถานการณ์
ของสังคม เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนทั้งการฝึกทักษะ และด้านคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพตน  
         3.8 สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมก าหนดเกณฑก์ารวัดผล ประเมินผล ทั้งผู้เรียนและสถานศึกษา  
         3.9 สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมวัดผล ประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา โดยเน้นการ
ประเมินประสบการณ์จริง และออกใบรับรอง ประกาศนียบัตรให้ผู้ส าเร็จการศึกษาร่วมกัน  
      4. คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา 
          4.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพของตน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีตรงความต้องการของสถานประกอบการ 
          4.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการ วางแผนพัฒนาสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะหลัก 
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมทางอาชีพ ส่งเสริมการสื่อสาร การใช้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  ด้านสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารทางภาคีเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Network) เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อเทคโนโลยี  
 
สรุป 
           ถ้ามองย้อนไปถึงจุดมุ่งหมายของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะเห็นว่า หัวใจของการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ ในการผลิต
แรงงานฝีมือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นในการ
พัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ก็ต้องมุ่งเน้น
ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ หน่วยงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในภาคการศึกษา เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการฝึกทักษะฝีมือให้ผู้เรียนมากขึ้น ควรส่งเสริมให้
มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดค่านิยมตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาการปรับหลักสูตร
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การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต พร้อม ๆ ไปกับการเปลี่ยนค่านิยม
ของผู้เรียนให้เล็งเห็นประโยชน์ของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือการเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลิตภาพของ
แรงงาน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านสวัสดิการ นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงาน หรือเพียงแค่
ต้องการผลประโยชน์จากแรงงานผู้ฝึกอบรม เพ่ือดึงดูดผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น  นอกจากนี้
ภาคเอกชนควรเริ่มตื่นตัว และผลักดันให้เกิดการลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานตั้งแต่เนิ่น ๆ ตัวอย่างเช่น 
โครงการทุนการศึกษา 1 โรงเรียน 1 โรงงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  2557) เป็น
แนวคิดริเริ่มที่ดี โดยโครงการนี้จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีฝึกงานในโรงงาน ไปพร้อม ๆ กับ
การเรียนช่วงวันเสาร์อาทิตย์ภายในระยะเวลา 3-7 ปี เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือปริญญา
ตรี และมีงานรองรับทันทีหลังจากจบการศึกษา  
          สรุปแนวทางการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยรูปแบบที่น าเสนอจากองค์ประกอบ 
ทั้ง 7 องค์ประกอบ ถ้าพิจารณาจริง ๆ แล้ว จะเห็นว่า รูปแบบเป็นเพียงโมเดลที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเพียงปัจจัยในกระบวนการด าเนินงาน  สิ่ง
ส าคัญที่แท้จริง คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการกระจายอ านาจ ในการด าเนินงาน
ตามระบบทวิภาคีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เรียน ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน ให้ความร่วมมือกัน
อย่างจริงจังและจริงใจ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้ที่มีบทบาท อ านาจ
และหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ จึงควรเป็นบุคคลแรกของกระบวนการ ที่ต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในหลักการระบบทวิภาคีอย่างแท้จริง นับว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด หากขาดซึ่งความ
ร่วมมือที่จริงจัง การคาดหวังความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้  
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาที่แท้จริงของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ “ความร่วมมือ” ของ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานศึกษาและสถานประกอบการ จากผลสรุปแนวทางการพัฒนาที่กล่าวมา
ข้างต้น ในทางปฏิบัติ สถานศึกษาควรจัดท าเป็นแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) 
แลคู่มือการปฏิบัติงาน (Handbooks) ของบุคลากรทุกฝ่าย โดยเฉพาะระบบการนิเทศ ติดตามผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพและคุณภาพ ตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ใช้ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพของแกร์รี เดสเลอร์ 
ยุทธศาสตร์การผูกพันของพนักงานของมิเชล อาร์มสตรอง และงานวิจัยของสถาบัน เดลอทเต้  เป็น
กรอบในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียมของประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของการจัดการอาชีพที่มีผลต่อการปฏิบัติงานใน
องค์การ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการอาชีพและการพัฒนาอาชีพและ 3) อภิปรายการ
พัฒนาพนักงานในองค์การที่อุทิศให้การท างานในอาชีพและส่งเสริมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์การที่มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียมใน
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาไม่มีการจัดการอาชีพที่ท าให้บุคลากรตระหนักถึงอาชีพที่สัมพันธ์กับ
คุณสมบัติและแนวทางชีวิตที่ท าให้อุทิศการท างานอย่างเต็มความสามารถ 2) องค์การที่จะ
เปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรบุคคลตามแบบธรรมเนียมไปสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้น
การพัฒนาอาชีพต้องใช้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการอาชีพและการพัฒนาอาชีพอย่างน้อยห้า
ประการ คือ ขั้นตอนของอาชีพบุคคล การเลือกอาชีพของพนักงาน บทบาทของพนักงาน ผู้จัดการ 
และองค์การ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพและสมุดงานการพัฒนาอาชีพ 3) ปัจจัยทั้ง 5 
เริ่มจากบทบาทขององค์การที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ผู้จัดการมีบทบาทในการจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพ และอบรมการใช้สมุดงานการพัฒนาอาชีพ อบรมเรื่องขั้นตอนอาชีพ
บุคคล และการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของพนักงานในองค์การ 
 

ABSTRACT 
 This article uses the model of HR Career Development Focus of Gary Dessler 
HR strategy of Michael Armstrong and Deloitte study as the framework of comparative 
study in HR Career Development Focus in Thai Public and Private organizations. The 
purposes of this were to 1) Study the relationship of Managing Career that affected the 
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performance of the organization 2)  Study factors that managing Career and Career 
Development and 3)  Discuss the employee development in Thai Public and Private 
organizations that contribute to work in career and fostering excellence performance. 
 The results of the study revealed as follows: 1) The Organizations in Thailand 
and the United States which use the model of HR traditional Focus are lack of Managing 
Career which make personnel realize career related to. 2)  The organizations that 
changes from HR Traditional Focus to HR Career Development Focus uses five factor 
affected managing career and career development as career cycle, career anchors, 
roles in Career Development of individual, manager and organization, Career Planning 
Workshop and Short Career Planning Workbook. 3)  Five factor begin with the role of 
an organization that supports Career Development, managers organize Career Planning 
Workshop for and guide to prepare career planning workbooks employee to learn 
about the stages through which a person’s career evolves. 
 
ค าส าคัญ 
 การจัดการอาชีพ วงจรอาชีพ ความผูกพัน ความทุ่มเทให้องค์การ ทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบ
ธรรมเนียม  และทรัพยากรมนุษย์ท่ีเน้นการพัฒนาอาชีพ 
 
Keywords 
 Careermanagement, Professional Circuit, Attachment, A Dedicated Organization,  
Human Resource focus on Tradition and HR -focused professional development  
 
บทน า 
 การศึกษาเปรียบเทียบเชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์สองแบบ คือ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียมในองค์การภาครัฐและเอกชนไทยกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้น
การพัฒนาอาชีพในองค์การภาครัฐและเอกชนไทยในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ความ
แตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียมซึ่งองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่
ปฏิบัติกันอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพมี 5 ประการ คือ ประการที่ 1 คือ 
กิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การเน้นแบบธรรมเนียมได้แก่ การวิเคราะห์งาน ฝีมือ กิจปัจจุบันและ
อนาคต ส่วนการเน้นการพัฒนาอาชีพ มีการเพ่ิมข่าวสารเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัว การอ้างอิงต่าง ๆ ไปสู่
ข้อมูล และให้ข่าวสารแนวทางอาชีพ ประการที่ 2 คือ กิจกรรมการฝึกและการพัฒนาที่เน้นแบบธรรมเนียม 
ได้แก่ การให้โอกาสการเรียนรู้ ฝีมือ ข่าวสารและคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับงาน ส่วนการเน้นการพัฒนาอาชีพ มี
การเพ่ิมเติมการมุ่งสู่การเติบโตของบุคลากร ประการที่ 3 กิจกรรมการประเมินผลงานที่เน้นแบบธรรมเนียม 
ได้แก่ การประเมิน และ/หรือ รางวัล ส่วนที่เน้นการพัฒนาอาชีพมีการเพ่ิมเติมแผนการพัฒนาและการ
ตั้งเป้าหมายบุคลากร ประการที่ 4 กิจกรรมการสรรหาและการบรรจุที่เน้นแบบธรรมเนียม ได้แก่ การบรรจบ
ความต้องการขององค์การกับคุณลักษณะบุคลากร ส่วนการเน้นการพัฒนาอาชีพ คือ การบรรจบบุคลากรและ
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งานบนพ้ืนฐานจ านวนตัวแปรรวมถึงความสนใจในอาชีพของพนักงาน ประการสุดท้าย กิจกรรมการตอบแทน
และผลประโยชน์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียม ได้แก่ รางวัลส าหรับเวลา ผลิตภาพ
ความสามารถ ส่วนการเน้นการพัฒนาอาชีพ คือ การเพ่ิมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงานเพ่ือให้รางวัล เช่น 
ต าแหน่งต่าง ๆ ที่ใช้ลักษณะผู้น า  
 อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพมิได้ละทิ้งการเน้นแบบธรรมเนียม 
แต่มีการเพ่ิมเติมกิจกรรม 5 ประการ จากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งการเติบโตของบุคลากร แผนพัฒนา
และการตั้งเป้าหมายบุคลากร 
 
เนื้อหา 
 การจัดการอาชีพทรัพยากรมนุษย์ (HR Career Management) 
 กิจกรรมบุคคล เช่น การกลั่นกรอง (Screening) การฝึก และการประเมินผล รับใช้บทบาท
พ้ืนฐานสองประการในองค์การ ประการแรก บทบาทตามแบบธรรมเนียมเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การ - 
ที่บรรจุต าแหน่งด้วยพนักงานผู้มีผลประโยชน์ (Interests) ความสามารถ (Ability) และทักษะอย่างไร
ก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ยังก าลังท าบทบาทที่สองที่ท าให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ระยะยาวได้รับการปกป้องโดย
องค์การ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานถูกส่งเสริมให้เติบโตและตระหนักในศักยภาพของพวกเขาอย่าง
เต็มที่ที่ เรียกขานกันว่า เจ้าหน้าที่  (Staff) หรือเรียกกันต่อมาว่าการจัดการบุคคล (Personal 
Management) และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ตามล าดับอัน
สะท้อนถึงบทบาทที่สอง สมมติฐานเบื้องต้นเน้นบทบาทดังกล่าวคือ ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างมีหน้าที่ใช้
ความสามารถและพัฒนาความส าเร็จในอาชีพของพนักงานของตน หนทางหนึ่งของแนวโน้มนี้ คือ การ
ประกาศให้ทราบว่า ทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวนมากก าลังวางแผนอาชีพและการ
พัฒนา (Career Planning Development) 
 การวางแผนอาชีพและการพัฒนา คือ กระบวนการที่สุขุมรอบคอบ (Deliberate) ผ่านการ
ตระหนักรู้และผ่านความสัมพันธ์บุคคลตลอดจนคุณสมบัติของอาชีพ และขั้นตอนของชีวิตอันยาวนาน
ที่อุทิศแก่อาชีพที่สมบูรณ์แบบของบุคคล 

 การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียม (Traditional Focus) 
กับแบบการเน้นการพัฒนาอาชีพ (Career Development Focus) 
 เมื่อเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองแบบแล้วมีความแตกต่างกัน 5 ประการ
ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียม การวางแผนประกอบด้วย การ
วิเคราะห์งาน ฝีมือ กิจปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้ง ความต้องการโครงการ และการใช้ข้อมูลสถิติ 
  1.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพ การวางแผนประกอบด้วย การ
เพ่ิมข่าวสารเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัว การอ้างอิง ฯลฯ ไปสู่ข้อมูลและการให้ข่าวสารแนวทางอาชีพ 
(Career Path) 
 2. กิจกรรม การฝึกและการพัฒนา 
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  2.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ เน้นแบบธรรมเนียม การฝึกและการพัฒนา
ประกอบด้วย การให้โอกาสการเรียนรู้ ฝีมือ ข่าวสารและคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับงาน และ 

  2.2 การจัดการทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพ การฝึกและพัฒนา
ประกอบด้วย การเพ่ิมเติมการมุ่งสู่การเติบโตของบุคลากร 

 3. กิจกรรมการประเมินผลงาน 

  3.1 การจัดการทรัพยากรที่เน้นแบบธรรมเนียม การประเมินผลงานประกอบด้วย การ
ประเมิน(Rating) และ/หรือการให้รางวัลและ 

  3.2 การจัดการทรัพยากรที่เน้นการพัฒนาอาชีพ การประเมินผลงานประกอบด้วย การ
เพ่ิมเติมการพัฒนาและการตั้งเป้าหมายบุคลากร 

 4. กิจกรรมการสรรหาและการบรรจุ (Placement) 
  4.1 การจัดการทรัพยากรที่เน้นแบบธรรมเนียม การสรรหาและการบรรจุประกอบด้วย 
การบรรจบความต้องการขององค์การกับคุณลักษณะบุคลากร 

  4.2 การจัดการทรัพยากรที่เน้นการพัฒนาอาชีพ การสรรหาและการบรรจุ ประกอบด้วย 
การบรรจบบุคลากรและงานบนพ้ืนฐานของจ านวนตัวแปร รวมถึงความสนใจในอาชีพของพนักงาน 
และ 

 5. กิจกรรม การตอบแทนและผลประโยชน์ ได้แก่ 

  5.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียม การตอบแทนและผลประโยชน์
ประกอบด้วย รางวัลส าหรับ (การให้) เวลา ผลิตภาพ ขีดความสามารถ (Talent) ฯลฯ 

  5.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพ การตอบแทนและผลประโยชน์
ประกอบด้วย การเพ่ิมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงาน เพ่ือให้รางวัล เช่น ต าแหน่งต่างๆ ที่ใช้ลักษณะผู้น า 
(ดูตารางที่ 1: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) การเปรียบเทียบ การเน้นแบบธรรมเนียม กับการเน้น
การพัฒนาอาชีพ) 
 
ตารางท่ี 1 ทรัพยากรมนุษย์: แบบธรรมเนียมเปรียบเทียบกับการเน้นการพัฒนาสายอาชีพ 
 

กิจกรรม การเน้นแบบธรรมเนียม การเน้นการพัฒนาสายอาชีพ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน ฝีมือ กิจ

ปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ิมข่าวสารเกี่ยวกับความ
สนใจส่วนตัว การอ้างอิงต่าง ๆ 
ไปสู่ข้อมูล 

ความต้องการโครงการ การใช้
ข้อมูลสถิติ  

ให้ข่าวสารแนวทางอาชีพ 

การฝึกและการพัฒนา  ให้โอกาสการเรียนรู้ ฝีมือ 
ข่าวสารและคุณสมบัติที่
สัมพันธ์กับงาน 

เพ่ิมเติมการมุ่งสู่การเติบโตของ
บุคลากร 

การประเมินผลงาน  การประเมิน (Rating) และ/
หรือรางวัล  

เพ่ิมเติมแผนการพัฒนาและ
การตั้งเป้าหมายบุคลากร 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

กิจกรรม การเน้นแบบธรรมเนียม การเน้นการพัฒนาสายอาชีพ 
การสรรหาและการบรรจุ
(Placement) 

การบรรจบความต้องการ
ขององค์กรกับคุณลักษณะ
บุคลากร 

บรรจบบุคลากรและงานบน
พ้ืนฐานจ านวนตัวแปรรวมถึง
ความสนใจในอาชีพของพนักงาน 

การตอบแทนและผลประโยชน์ รางวัลส าหรับเวลา ผลิตภาพ 
ความสามารถ (Talent) 
และต่อ ๆ ไป 

เพ่ิมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงาน
เพ่ือให้รางวัลเช่นต าแหน่งต่าง ๆ
ที่ใช้ลักษณะผู้น า 

 
ที่มา: เฟรด แอล.ออตเต้ และ เป็กกี้ จี ฮัทจีสัน การช่วยพนักงานจัดการอาชีพ (เอนเกิลวู๊ด คลิฟ,       

เอ็นเว: เพรนติส-ฮอล) 
 
 บทบาทในการพัฒนาอาชีพ (Roles in Career Development) 
 บุคลากร ผู้จัดการ และองค์กร มีบทบาทในการพัฒนาอาชีพของบุคลากร ในที่สุดเป็นเรื่อง
ของบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบอาชีพของเขาเอง ได้แก่ การประเมินความสนใจ ฝีมือและคุณค่า การ
แสวงหาข่าวสารอาชีพและแหล่งทรัพยากร ฯลฯ ที่น าไปสู่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นหลักประกันความสุขและ
เติมเต็มอาชีพ ในองค์การผู้จัดการของบุคลากรมีบทบาทด้วย ผู้จัดการควรให้เวลาและข้อมูลย้อนกลับ
ถึงผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ให้ก าหนดการการพัฒนาและสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ผู้จัดการท าหน้าที่ เป็นผู้ฝึกสอน ผู้ประเมิน และผู้ตัดสิน (Referral 
Agent) เป็นต้น รับฟังและท าให้ชัดเจนในการกระท าในการกระท าแผนอาชีพของบุคคล ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ให้การเลือกอาชีพ และการเชื่อมโยงพนักงานกับทรัพยากรองค์การและอาชีพทางเลือก 
(Career Options) (ตารางท่ี 2) 
 ในที่สุด เมื่อเราเห็นในที่นี้ นายจ้างเล่นบทบาทการพัฒนาอาชีพ ยกตัวอย่าง นายจ้างควรให้
มีการฝึกที่มุ่งสู่อาชีพ (Career –oriented Training) และโอกาสการพัฒนา น าเสนอข่าวสารอาชีพ
และก าหนดการอาชีพ และให้ทางเลือกอาชีพหลากหลายแก่พนักงาน ท้ายที่สุด อย่างที่เราเห็น 
นายจ้างไม่ต้องการและไม่ควรให้มีกิจกรรมการการฝึกอาชีพเช่นนี้อย่างแท้จริง พนักงานส่วนมากจะให้
การประเมินนายจ้างในที่สุดในขอบเขตที่องค์การเปิดทางให้อย่างดีเยี่ยมและเพ่ือกลายเป็นคนที่พวก
เขาเชื่อถือว่ามีศักยภาพ และที่จะช่วยพิจารณาให้ความผูกพันของพวกเขาต่อนายจ้างและความพึงพอใจ
โดยรวมของพวกเขา 
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ตารางท่ี 2 บทบาทในการพัฒนาอาชีพ 
 

บุคคล 
- ยอมรับความรับผิดชอบส าหรับอาชีพของตน 
- ประเมินผลประโยชน์, ทักษะ, และคุณค่าของตน 
- แสวงหาข่าวสารอาชีพและทรัพยากรของตน 
- ตั้งเป้าหมายและท าแผนอาชีพ 
- ใช้โอกาสการพัฒนา 
- พูดคุยกับผู้จัดการเกี่ยวกับอาชีพของตน 
- ติดตามแผนอาชีพอย่างแท้จริง 

ผู้จัดการ 
- ให้ข้อมูลย้อนกลับผลงานตามเวลาที่เหมาะสม 
- ให้งานมอบการพัฒนาและการสนับสนุน 
- มีส่วนร่วมในการอภิปรายการพัฒนาอาชีพ 
- สนับสนุนแผนการพัฒนาอาชีพของพนักงาน 

องค์การ 
- สื่อสารภารกิจ นโยบายและขั้นตอน 
- ให้โอกาสในการฝึกและการพัฒนา 
- ให้ข่าวสารอาชีพและก าหนดการอาชีพ 
- ให้ทางเลือกอาชีพที่หลากหลาย 

 
ที่มา : เฟรด. แอล. อ๊อทเท และ เป็กกี้ จี. ฮัทชีสัน, การช่วยพนักงานจัดการอาชีพ (เอนเกิ้ลวู๊ด คลิฟส์   

เอ็นเจ: เพลนติส-ฮอล, 1992) 
 
 ปัจจัยที่กระทบต่อการเลือกอาชีพ 
 ในองค์การนั้นผู้จัดการย่อมมีบทบาทด้วย ผู้จัดการควรให้เวลาและข้อมูลย้อนกลับในเรื่อง
สมรรถนะต่อเป้าหมาย (Objective Performance Feedback) มอบหมายงานการพัฒนาและให้การ
สนับสนุนและ.... 
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ตารางท่ี 3 บทบาทของผู้จัดการ (หัวหน้าแผนก ผู้อ านวยการกอง ปลัด อบต. ปลัดเทศบาลหรือ
ผู้อ านวยการเขต) ในการพัฒนาพนักงาน 

 
ผู้ฝึกสอน 

(หน.แผนก) 
ผู้ประเมิน 
(ผอ.กอง) 

ผู้ให้ค าปรึกษา
(ปลัดเทศบาล) 

ผู้แทนผู้ตัดสิน 
(ผอ.กอง/ผอ.เขต) 

ฟัง ให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ทางเลือก เชื่อมโยงพนักงานกับ
ทรัพยากร/ผู้คน 

ท าให้ชัดเจน ท ามาตรฐานให้ชัดเจน ช่วยตั้งเป้าหมาย ให้ค าปรึกษาในการ
ท าแผนการปฏิบัติ 

การทดลอง (Probe) ท าความรับผิดชอบให้
ชัดเจน 

เสนอแนะ/ให้
ค าปรึกษา 

 

นิยามความเกี่ยวข้อง    
 
 ปัจจัยที่กระทบต่อการเลือกอาชีพ 
 ปัจจัยที่กระทบต่อการเลือกอาชีพมีอยู่ 5 ประการคือ การพิสูจน์ทราบขั้นตอนของอาชีพ
บุคคล  การพิสูจน์ทราบการมุ่งสู่อาชีพ (Identify Occupational Orientation) การพิสูจน์ทราบฝีมือ 
(Identify Skills) การพิสูจน์ทราบความยึดมั่นในอาชีพ (Identify Career Anchors) และการพิสูจน์
ทราบอาชีพศักยภาพสูง (Identify High-Potential Occupation) 
 การพิสูจน์ทราบขั้นตอนของอาชีพบุคคล อาชีพของทุกคนด าเนินตามขั้นตอน ในขั้นตอนที่
ด ารงอยู่จะมีอิทธิพลต่อความรู้และอ้างอิงได้หลากหลายอาชีพ ขั้นตอนหลักมีดังต่อไปนี้ 
 ขั้นการเติบโต (Growth Stage) ตั้งแต่เกิดถึงอายุ 14 ปี ซึ่งบุคคลพัฒนาความคิดของตนเอง
ด้วยการพิสูจน์ทราบและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เช่น ครอบครัว เพื่อนและครู 
 ขั้นการส ารวจ (Exploration Stage) คือ ระยะเวลาจาก 15 ปี ถึง 24 ปีซึ่งบุคคลส ารวจ
อาชีพหลากหลายและพยายามที่จะให้ตรงกับความสนใจและความสามารถของตน 
 ขั้นการสร้างล าดับขั้น (Establishment Stage) คือ ระยะเวลาห้วง 24 ปี ถึง 44 ปีเป็น
หัวใจของชีวิตท างานของคนส่วนใหญ่ 
 ขั้นย่อยการทดลอง (Trail Stage) คือ ระยะเวลาห้วง 25 ปี ถึง 30 ปีระหว่างนี้เป็นปีการ
ตั้งเป้าหมายเหล่านี้ตามล าดับ 
 ขั้นย่อยวิกฤติกลางอาชีพ (Mid-Career Crisis Sub stage) คือ ระยะเวลาระหว่างกลาง 30 ปี
ถึงกลาง 40 ปี ซึ่งคนมักประเมินผลอีกครั้งในความก้าวหน้าที่สัมพันธ์กับความทะเยอทะยานในอาชีพ
ในตอนแรกและเป้าหมาย 
 ขั้นการรักษาสภาพ (Maintenance Stage) คือ ระยะเวลาห้วง 45 ปี ถึง 65 ปีซึ่งคนรักษา
ต าแหน่งงานของตน 
 ขั้นการเสื่อม (Decline Stage) คือ ระยะเวลาระหว่าง 65 ปีขึ้นไป ซึ่งคนจ านวนมากต้อง
เผชิญกับลักษณะของการยอมรับการลดระดับของอ านาจและความรับผิดชอบ 
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 การพิสูจน์ทราบการมุ่งสู่อาชีพ (Identify Occupational Orientation) 
 จอห์น ฮอลแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญในการให้การปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพกล่าวว่าบุคลิกลักษณะ
ของบุคคล (รวมถึง คุณค่า แรงกระตุ้น (Motive) และความต้องการ) คือ การพิจารณาที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งของการเลือกอาชีพ ยกตัวอย่าง บุคคลที่มุ่งทางสังคมอย่างมากอาจถูกดึงดูดไปสู่อาชีพที่มี
ความจ าเป็นที่จะสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากกว่าความฉลาด หรือกิจกรรมทางกายภาพและไปมุ่งสู่อาชีพ
ที่เป็นงานสังคมจากงานวิจัยการทดสอบความชอบในอาชีพ (Vocational Preference Test (VPT) 
ฮอลแลนด์ได้พบรูปแบบบุคลิกพ้ืนฐาน 6 ประการหรือการมุ่งมั่น 
 1. การมุ่งมั่นบนความเป็นจริง (Realistic Orientation) ผู้คนเหล่านี้ถูกดึงดูดสู่อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายภาพ ต้องการฝีมือ ก าลังและการประสานงานตัวอย่างเช่น การป่าไม้ 
การเกษตร และการเพาะปลูก 
 2. การมุ่งมั่นโดยการสืบสวน (Investigative Orientation) ผู้คนที่สืบสวนถูกดึงดูดสู่อาชีพ
ที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมความรู้สึก อารมณ์ (ความคิด การจัด ความเข้าใจ) มากกว่ากิจกรรมก่อให้เกิด 
(Affective Orientation) (ความรู้สึก การแสดง หรือความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และกิจทางอารมณ์ 
ตัวอย่างเช่น นักชีววิทยา นักเคม ีและอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 3. การมุ่งมั่นสู่สังคม (Social Orientation) ผู้คนเหล่านี้ถูกดึงดูดสู่อาชีพที่เกี่ยวพันกับ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าความฉลาด หรือ กิจกรรมทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น คลินิกจิตวิทยา 
การบริการต่างประเทศและงานสังคม 
 4. การมุ่ งมั่นตามแบบธรรมเนียม (Conventional Orientation) การต้อนรับเข้าสู่
ธรรมชาติของความชื่นชอบอาชีพ โครงสร้าง กิจกรรม กฎเกณฑ์ เช่นเดียวกันอาชีพยิ่งถูกคาดหวังว่า 
พนักงานท าตามความต้องการของบุคคลไปสู่องค์การ ตัวอย่างเช่น นักบัญชี และนายธนาคาร 
 5. การมุ่งมั่นสู่วิสาหกิจ กิจกรรมค าพูดสร้างอิทธิพลต่อผู้อ่ืนที่ถูกดึงดูดสู่บุคลิกภาพวิสาหกิจ 
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการ นักกฎหมาย และ การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ (Public Relation Executive) 
 6. การมุ่งมั่นสู่ศิลปะ (Artistic Orientation) ผู้คนถูกดึงดูดไปสู่อาชีพที่เกี่ยวพันต่อการ
แสดงออกโดยตัวเอง การสร้างสรรค์ศิลปะ การแสดงออกทางอารมณ์ กิจกรรมบุคลากร ตัวอย่างเช่น 
ศิลปิน ผู้บริหารการโฆษณาและนักดนตรี 
 การพิสูจน์ทราบทักษะ (Identify Skills) 
 ความส าเร็จของผลงานขึ้นอยู่กับไม่เพียงการจูงใจ แต่ด้วยฝีมือเช่นกัน ท่านอาจมีโน้มเอียง
ของอาชีพตามธรรมเนียม แต่ว่าคุณมีทักษะที่จะเป็นนักบัญชี นายธนาคาร หรือ ผู้จัดการสินเชื่อ จะ
เป็นสิ่งที่พิจารณาถึงอาชีพพิเศษที่คุณเลือกในที่สุด ดังนั้นมีการก าหนดทักษะที่องค์กรต้องการ หรือ 
ทักษะของพนักงาน แบ่งเป็น๒ส่วน คือทักษะเฉพาะทาง (Occupational Skills) และคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล (Aptitude) 
 ทักษะอาชีพ (Occupational Skills) คือ ฝีมือที่ต้องการท าให้ส าเร็จในอาชีพแบ่งออกเป็น
กลุ่มข้ึนอยู่กับการที่จะเน้นทางด้านใด ข้อมูล คน หรือสิ่งของ 
 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Aptitude) คือ ความฉลาด หรือความสามารถเกี่ยวกับตัวเลข 
(Numerical Aptitude) ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักร (Mechanical Comprehension) และความ
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มีฝีมือ (Manual Dexterity) เช่นเดียวกับความสามารถ เช่น ศิลปิน การละคร หรือความสามารถทาง
ดนตรีที่มีบทบาทส าคัญในการอาชีพ 
 การพิสูจน์ทราบความมั่นคงในอาชีพ (Identify Career Anchors) 
 ความมั่นคงในอาชีพ (Career Anchors) คือ ความเกี่ยวข้อง หรือ คุณค่าท่ีจะไม่ยอมเปลี่ยน
แม้ว่าต้องเลือกอาชีพ มี 5 อย่าง คือ พันธกิจ/เทคนิค มีเทคนิคเข้มแข็งเกินกว่าไปท าอาชีพทั่วไป 
ความสามารถในการจัดการ Schein’s research ให้ค าตอบว่า 1) มีความสามารถวิเคราะห์ แม้มี
ข่าวสารจ ากัดและสถานการณ์ไม่ชัดเจน 2) มีความสามารถในความสัมพันธ์กับคน เช่น มีอิทธิพล ให้
ค าปรึกษา น าจัดการและ ควบคุมคนทุกระดับและ 3) ความสามารถในทางอารมณ์ สามารถปลุกเร้า
และรองรับความฉุกเฉินมากกว่าจะมีความอ่อนล้าหรือคล้อยตาม และมีความสามารถรองรับความ
รับผิดชอบโดยปราศจากความอ่อนเปลี้ย สร้างสรรค์ ความมีอิสระในการท าอาชีพของตนเอง ความ
ปลอดภัยทางภูมิศาสตร์ เช่น อยู่ในเมืองที่ปลอดภัย ความปลอดภัยในองค์การ เช่น งานราชการที่เข้ายาก 
ออกยาก เป็นต้น 
 การพิสูจน์ทราบศักยภาพขั้นสูงในอาชีพ (Identify High-Potential Occupations) 
 การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการเลือกอาชีพท่านต้องพิสูจน์ทราบอาชีพ
เหล่านั้นที่ตรงกับความโน้มเอียงในอาชีพ ทักษะ ความมั่นคงในอาชีพ ความชื่นชอบในอาชีพ 
 ความรับผิดชอบในการจัดการอาชีพของผู้จัดการและนายจ้าง  (Career Management 
Responsibilities of the Manager and the Employer) 
 ทั้งผู้จัดการและนายจ้างต่างมีความรับผิดชอบในการจัดการอาชีพ ค าแนะน ามีดังนี้ 
 หลีกเลี่ยงความตระหนักต่อความเป็นจริง (Avoid Reality Stock) การตระหนักต่อความจริง คือ 
ผลของระยะเวลาที่อาจเกิดขึ้นตอนเข้าไปในอาชีพระยะแรก เมื่อพนักงานใหม่ที่มีความคาดหวังต่อ
งานสูง เผชิญหน้ากับความเบื่อหน่ายและงานที่ไม่ท้าทาย  
 การมอบหมายงานท้าทายให้ตั้งแต่แรก (Provide Challenging Initial Jobs) นักวิจัยพบว่า 
งานของบุคคลที่ท้าทายมากเท่าไรในปีแรกของพวกเขาที่ท างานกับบริษัท เขาจะเป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิผลและประสบความส าเร็จใน 5-6 ปีต่อมา 
 การมอบหมายภาพงานที่แท้จริงให้ก่อนในการสรรหา (Provide Realistic Job Preview 
in Recruiting) ผู้สรรหา (วิตกในการหาคนดี) และผู้สมัคร (วิตกต่อการแสดงออกให้เกิดความ
ประทับใจ) มักให้และรับข่าวสารที่ไม่เป็นจริงระหว่างการสัมภาษณ์ผลคือ ผู้สัมภาษณ์อาจไม่ทราบ
เป้าหมายในสายอาชีพของผู้สมัคร ในขณะเดียวกันผู้สมัครก็ไม่ได้ภาพที่เป็นจริงขององค์การ บริษัทที่
ประสบความส าเร็จอย่างโตโยต้าจะแสดงให้การสรรหาโดยรวมทราบว่างานจะเป็นอย่างไร และ
ต้องการสิ่งแวดล้อมอย่างไรในบริษัท 
 เป็นความต้องการ (Be Demanding) เลือกหัวหน้างานที่ได้รับการฝึกพิเศษ มีผลงานสูง 
และมีการสนับสนุนสูงผู้ซึ่งสามารถต้องมาตรฐานสูงส าหรับพนักงานใหม่ในระหว่างการทดลองที่
ส าคัญในปีแรก 
 ให้การหมุนเวียนงานตามระยะเวลาและเส้นทางของสายงาน (Provide Periodic Job 
Relation and Job Pathing) หนทางที่ดีที่สุดส าหรับพนักงานใหม่ที่สามารถทดสอบตนเอง และ
เจียระไนความมั่นคงในอาชีพ คือ พยายามท างานหลากหลายที่ท้าทาย โดยการหมุนเวียนงานไปใน
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ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ไปสู่การผลิต การวิเคราะห์การเงิน งานทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจะได้รับ
โอกาสที่จะประเมินความสามารถ และความถนัดของตน ในเวลาเดียวกันองค์การก็ได้มุมมองใน
หลากหลายพันธกิจ สิ่งที่ขยายผลออกมา คือ เส้นทางของสายงานซึ่งหมายถึงการเลือกล าดับอย่าง
ระมัดระวังในการมอบหมายงาน 
 ท าการประเมินผลงานเพ่ือก าหนดเส้นทางอาชีพตั้งแต่เบื้องต้น  (Do Career-Oriented 
Performance Appraisals) เอ็ดการ์ เชินน์ (Edgar Schein) กล่าวว่าหัวหน้าคนงานต้องเข้าใจว่า
ข่าวสารการประเมินผลงานบังคับใช้ (Valid) อยู่ในระยะยาวมีความส าคัญมากกว่าข่าวสารที่หนักแน่น
เกี่ยวกับศักยภาพของพนักงานในอาชีพ-ข่าวสาร กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เกี่ยวกับธรรมชาติของงานใน
อนาคตซึ่งเขาก าลังประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา หรือซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ 
 การให้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนอาชีพและสมุดงานการวางแผนอาชีพ 
(Provide Career Planning Workshops and Career Planning Workbooks) 
 นายจ้างควรก้าวเข้ามาเพ่ือเพ่ิมความเกี่ยวข้องกับพนักงานและความช านาญในการวางแผน
และพัฒนาอาชีพของพวกเขา (ถ้าเป็นภาครัฐ นายจ้างจะเปลี่ยนเป็น นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ/หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด) ทางเลือก
หนึ่งในที่นี้คือ การจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนอาชีพเป็นระยะ ๆ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การได้รับการนิยามว่า การจัดงานการเรียนรู้ที่วางแผนให้ผู้ที่เข้าร่วมถูกคาดหวังให้เข้าร่วม
อย่างกระตือรือร้น, ท าแบบฝึกหัดการวางแผนอาชีพอย่างสมบูรณ์ ในทุกรายการและมีส่วนร่วมในการ
ประชุมการฝึกหัดทักษะอาชีพ 
 ในตารางที่ 4 แสดงวาระการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนอาชีพ 2 วัน การสัมมนา
เช่นนี้ตามปกติประกอบด้วย กิจกรรมการประเมินตนเอง ซึ่งพนักงานแต่ละคนวิเคราะห์อย่าง
กระตือรือร้นในความสนใจในอาชีพของตน ทักษะและการยึดมั่นในอาชีพ (Career Anchors) แล้วยัง
มีข้ันการประเมินสภาวะแวดล้อม (Environmental Assessment Phase) ซึ่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องของ
บริษัท/ส่วนราชการ และทางเลือกอาชีพของตนและความต้องการของเจ้าหน้าที่ได้แสดงให้เห็น 
ท้ายที่สุด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามปกติรวมถึงการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และแผนการปฏิบัติ
ซึ่งแต่ละบุคคลตั้งเป้าหมายอาชีพและสร้างแผนอาชีพ 
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ตารางที่ 4 วาระตัวอย่าง – การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนอาชีพ 2 วัน 
 
วันที่ 1 
08.30-10.00   การแนะน าและกล่าวทั่วไป การวางแผนอาชีพ 
 - การต้อนรับ และ การแนะน ารายการ 

การกล่าวต้องรับโดยผู้จัดการทั่วไป 
กล่าวทั่วไปของวาระและผลลัพธ์ 
การแนะน าผู้เข้าร่วมรายการ (การกล่าวถึงความคาดหวังของรายการ) 

 - การกล่าวทั่วไปเรื่องการพัฒนาอาชีพ 
ปรัชญาของส่วนราชการ/บริษัท 
ท าไมถึงต้องการการวางแผนอาชีพ 
อะไรคือ การวางแผนอาชีพ และตัวแบบการไม่วางแผนอาชีพ 

10.00 – 12.00  การประเมินตนเอง ภาค หนึ่ง 
 คุณค่าการประเมินตนเองส่วนบุคคล 

แบบฝึกหัดแผ่นคุณค่า (Values Card Sort) 
การทบทวนด้านคุณค่าก่อนการท างาน 
แนะน าการสรุปรวมแผ่นการวางแผนอาชีพ 
ทักษะการประเมินตนเองรายบุคคล 
แบบฝึกหัดการกระตุ้นทักษะ 
การตรวจสอบแบบฝึกหัดความส าเร็จในชีวิต (การสังเคราะห์) ก่อนการท างาน 
การพิสูจน์ทราบท่วงท านองความส าเร็จสมบูรณ์ 
ความชอบในทักษะงาน (จากรายการสิ่งของก่อนท างาน) 
กรอกใบสรุปรวมการวางแผนอาชีพ 
รูปแบบการประเมินตนเองแนวทางอาชีพรายบุคคล 

3.30-4.30 การประเมินสภาวะแวดล้อม 
 ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน/บริษัท 

เป้าหมาย พ้ืนที่การเติบโต การคาดหวัง การลาออก การแข่งขันเพ่ืองาน ทักษะ
ส าหรับอนาคตกรอกใบสรุปรวมการวางแผนอาชีพ 
โครงร่าง (Profile) อาชีพบุคคล 
ทดสอบความจริงว่าเห็นตนเองเป็นอย่างไร ณ จุดนี้ ด้วยการแบ่งปันในกลุ่ม 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 
วันที่ 2  
08.30-10.00 การตั้งเป้าหมาย 
 อุ่นเครื่องท าแบบฝึกหัด 

ทบทวนเราอยู่ตรงไหนและจะไปที่ไหน 
การตั้งเป้าหมาย-เราต้องการไปที่ไหน ? 
การสร้างอนาคตในความคิด 
ทักษะในอนาคต และการส าเร็จสมบูรณ์แบบ 
วิถีชีวิตที่ปรารถนา 
เป้าหมายชีวิตและเป้าหมายอาชีพ 

10.15-1.30 ประเมินสภาวะแวดล้อม: ภาค 2 
 ทรัพยากรอาชีพในหน่วยงาน/บริษัท 

แนะน าการบริการสนับสนุนและแจกกระดาษข่าวสาร 
ท าการตลาดตนเอง-อะไรท าให้บรรลุเป้าหมายที่นี่ 
บรรยายทรัพยากรผู้คนผู้อยู่รับประทานอาหารในกลุ่มและระดมสมอง ตอบค าถาม/
ประเด็นที่อภิปราย 
รับประทานอาหารร่วมกับทรัพยากรบุคคล 
ทบทวนการอภิปรายตอนรับประทานอาหาร 

1.30-4.30  แผนงานการพัฒนาอาชีพ 
 ท าการตัดสินใจในอาชีพ 

พิสูจน์ทราบตัวเลือกระยะยาว 
พิสูจน์ทราบตัวเลือกระยะสั้น 
ปรับปรุงการตัดสินใจในอาชีพ 
รูปแบบการตัดสินใจเพ่ือส่งเสริมพวกเขา 
การสร้างแผนการตัดสินใจอาชีพ 
ไกล่เกลี่ยเป้าหมายของท่านด้วยทางเลือกอาชีพขั้นต่อไป 
พัฒนาแผนงานอาชีพ 
แผนส ารอง 
ท าให้เกิดข้ึน-สร้างความผูกพันไปสู่ขั้นต่อไป 
สรุปและแยกย้ายกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
ที่มา: เฟรด แอล อ๊อทเต และ เพ็กกี้ จี ฮัทชีสัน  การช่วยพนักงานจัดการอาชีพ (เอนเกิ้ลวู๊ด คลิฟท์ เอ็น

เจ: เพร็นทิส-ฮอล, 1992) (อ้างถึงใน แกรี่ เดรสเลอร์ฮิวแมน รีสอร์ท แมเนทแมนท์) 
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 สมุดงานการวางแผนอาชีพอาจแจกให้พนักงานไม่ว่าในสถานะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการหรือในสถานะเครื่องช่วยวางแผนอาชีพอิสระ นี่คือ “คู่มือที่ชี้น าผู้ใช้ผ่านชุดแบบฝึกหัด
การประเมินตัวแบบ (Models) การอภิปราย แนวทาง (Guide Lines) และข่าวสารอ่ืนเพ่ือสนับสนุน
การวางแผนอาชีพ นั่นคือการก้าวด้วยตนเอง ในตารางที่ 5 สมุดงานการวางแผนอาชีพตามปกติ
ประกอบด้วย แบบฝึกหัดการประเมินอาชีพที่หลากหลาย เช่นเดียวกัน ข่าวสารเกี่ยวกับการจะ
ตรวจสอบอาชีพอย่างไร (เช่น การเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะได้ที่ไหน) สมุดงานอาจประกอบด้วย
ข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น การท าประวัติส่วนตัวได้อย่างไร) ประการสุดท้าย
สมุดงานการวางแผนอาชีพตามปกติประกอบด้วยแนวทางส าหรับการสร้างแผนงานการพัฒนาอาชีพ 
 
ตารางท่ี 5 ตารางของเนื้อหาส าหรับสมุดงานวางแผนอาชีพระยะสั้น 
 
บทที่ 1 - การประเมินตนเอง: มองด้านดีของตนเอง 
 บทน า 

ความส าเร็จในชีวิต 
แนวทางชีวิต 
ประเมินก าลังทักษะ 
ความรู้ 
อุปนิสัย 
คุณค่าท่ีสัมพันธ์กับงาน 

บทที ่2 – ตรวจสอบทิศทางอาชีพ 
 บทน า 

ทิศทางอาชีพ 
แหล่งข่าวงาน 
พิสูจน์ทราบความเป็นจริงขององค์การและงานทรัพยากร 
สรุป 

บทที่ 3 – การถกแถลงการณ์พัฒนาอาชีพทั้งหมด 
 บทน า 

การเตรียมประวัติย่อส าหรับอาชีพ 
ตัวอย่างประวัติย่อ 
การเตรียมการส าหรับการถกแถลงการณ์พัฒนาอาชีพ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการถกแถลงการณ์พัฒนาอาชีพที่มีประสิทธิผล 
สรุป 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 
บทที่ 4 – การเตรียมแผนปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพ 
 บทน า 

การตรวจสอบแนวทางการพัฒนา 
การประเมินสิ่งชดเชย 
การเตรียมกลยุทธ์การพัฒนาอาชีพหลังจากนั้น 

 
ที่มา: เฟรด แอล อ๊อทเต และเพ็กกี้ จี ฮัทชีสัน, เฮทปิ้ง เอ็มพรอยยี่ แมเนจเมนท์ แคร์เรียร์ (เอนเกิล

วู้ด คลิฟส์ เอ็นเจ: พริ้นติส-ฮอล, 1992) 
 
 การจัดการเลื่อนชั้น และการโอนย้าย (Managing Promotion and Transfers) 
 การตัดสินใจเลื่อนชั้น (Making Promotion Decisions) 
 ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต้องตัดสินใจว่าอะไรเป็นพ้ืนฐานในการเลื่อนชั้นพนักงาน และ
หนทางการตัดสินใจเหล่านี้จะกระทบต่อการจูงใจพนักงาน ผลงานและความผูกพัน 
 การตัดสินใจ 1: กฎอาวุโสหรือความสามารถ จากมุมมองของการจูงใจการเลื่อนชั้นตาม
ความสามารถมากที่สุด อย่างไรก็ตามราชการและสหภาพยึดถืออาวุโสมากกว่าความสามารถในการ
เลื่อนชั้น 
 การตัดสินใจ 2: วัดความสามารถอย่างไร ? วัดจากผลงานในอดีต ยุติธรรมที่สุด แต่การ
เลื่อนชั้นต้องการการพยากรณ์ศักยภาพของบุคคล ดังนั้น ท่านต้องมีขั้นตอนที่ใช้การได้ส าหรับ
พยากรณ์ผลงานในอนาคตของผู้สมัคร/แข่งขัน นายจ้างจ านวนมากใช้ผลงานก่อนหน้าเป็นแนวทาง 
บางคนใช้การทดสอบ เพ่ือประเมินการเลื่อนชั้น และเพ่ือพิสูจน์ทราบศักยภาพในการบริหารบางคนใช้
ศูนย์การประเมิน เพ่ือประเมินศักยภาพในการจัดการ 
 การตัดสินใจ 3: กระบวนการแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง
จ านวนมากใช้แบบไม่เป็นทางการ ความต้องการและต าแหน่งที่มีจึงถูกเก็บเป็นความลับ การตัดสินใจ 
โดยผู้จัดการหลักเลือกจากผู้ใกล้ชิดที่พวกเขาประทับใจ ปัญหาคือเมื่อท่านไม่ให้พนักงานรู้ว่ามี
ต าแหน่งงาน เกณฑ์ส าหรับการเลื่อนชั้น และเพ่ือตัดสินใจเลื่อนชั้น การเชื่อมโยงระหว่างผลงานและ
การเลื่อนชั้น การเชื่อมโยงระหว่างผลงานและการเลื่อนชั้นถูกตัดลง ประสิทธิผลของการเลื่อนชั้นใน
ฐานะรางวัลจึงหายไป ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างจ านวนมากเลือกแบบเป็นทางการจึงพิมพ์นโยบายการ
เลื่อนชั้นและข้ันตอนเอาไว้และใช้คุณสมบัติของพนักงาน ขณะที่ผู้อื่นใช้การทดแทน แบบข่าวสารผ่าน
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ประโยชน์ในการท ารายงานคุณสมบัติของพนักงานเป็นร้อยเป็นพัน ผลของการ
กระท านี้มี 2 ด้าน 
 ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างแน่ใจว่าคุณสมบัติของพนักงานอย่างกว้างขวาง 
 การเลื่อนชั้นกลายเป็นการเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกับผลงานเกิดข้ึนในใจพนักงาน 
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 การตัดสินใจ 4: ทั้งแนวดิ่งและแนวขนานหรือแนวอ่ืน ๆ ในสถานการณ์การท าให้องค์การ
แบนราบลง ท าให้ต าแหน่งมีน้อยลงคนงานที่ได้รับการฝึกความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมีความหวังที่
จะข้ึนครองต าแหน่งระดับสูงแต่การขึ้นสู่ต าแหน่งตีบตัน 
 บางบริษัท เช่น บริติชปิโตรเลียมมีการสร้างแนวทางอาชีพคู่ขนาน หนึ่งคือผู้จัดการและอีก
ทางหนึ่งคือ นายช่างที่สามารถเลื่อนชั้นไปสู่ต าแหน่งอาวุโสเช่น นายช่างใหญ่งานเหล่านี้ได้รับรางวัลใน
ระดับเดียวกัน 
 อีกทางเลือก คือ ให้โอกาสให้เลื่อนไปในแนวราบเช่น พนักงานการผลิตอาจผลิตอาจย้ายไป
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้โอกาสพัฒนาทักษะใหม่และทดสอบความสามารถที่ท้าทายในความรู้สึก
ของ “การเลื่อนชั้น” เป็นไปได้แม้ว่าอยู่ในต าแหน่งเดิม ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมคุณค่าของงานและ
พนักงานได้รับการฝึกเพ่ิมการเพิ่มความรับผิดชอบ  
 การโยกย้าย (Handling Transfer) 
 เหตุผลการโยกย้าย การโยกย้ายจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่ง ตามปกติไม่เปลี่ยนแปลง
เงินเดือน ชั้น พนักงานอาจแสวงหาการโยกย้ายส าหรับการเพิ่มคุณค่า พนักงาน ส าหรับที่น่าสนใจกว่า 
สะดวกสบายว่า ชั่วโมงท างานดีกว่า ที่ท างาน ฯลฯ หรืองานให้ความเป็นไปได้มากกว่าส าหรับ
ความก้าวหน้า 
 ผลกระทบต่อครอบครัว เด็กวัยรุ่นได้รับผลกระทบมากกว่าเด็กเล็ก มีการค้นพบว่า มีน้อย
ครอบครัวที่ไม่มีผลกระทบในการโยกย้าย การต่อต้านจึงมีมากขึ้น มีผู้ศึกษาพบว่าสัดส่วนของผู้บริหาร
ระดับสูงผู้ “อยากย้าย” หรือ “มีความตั้งใจ”ลดลง 10 % จาก 51.5 % ใน 1979 ในขณะที่ 45 % ไม่
ต้องการหรือไปอย่างเสียไม่ได้ 
 การเกษียณอายุ (Retirement) 
 การเกษียณอายุส าหรับอายุส าหรับพนักงานส่วนมากคือประสบการณ์ที่หวานอมขมกลืน 
ส าหรับบางคนเป็นสิ่งสุดยอดของอาชีพของพวกเขา เวลาที่พวกเขาผ่อนคลายและชื่นชมผลงานของ
การท างานของพวกเขาโดยปราศจากปัญหาของงาน ส าหรับผู้อ่ืนการเกษียณโดยตัวของมันเอง นั่นคือ 
ความรู้สึกที่ไม่สบอารมณ์ ที่ครั้งหนึ่งพนักงานที่เคยมีงานยุ่งพยายามที่จะจัดการกับการที่ไม่มีผลผลิต
อย่างปัจจุบันทันด่วน และด้วยการมีประสบการณ์แปลกในการอยู่บ้านทุกวันโดยไม่ได้ท าอะไร ส าหรับ
ผู้เกษียณอายุจ านวนมาก ในความจริง ยังคงความรู้สึกของการพิสูจน์ทราบและคุณค่าของตนเองโดย
ปราศจากงานที่ท างานเต็มเวลา คือ กิจที่ส าคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่เผชิญหน้าอยู่ และมันเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างเพ่ิมความพยายามเพ่ือช่วยให้ผู้ที่เกษียณอายุจัดการกับสิ่งที่เป็นขั้น
สุดท้ายอย่างสมเหตุสมผลในกระบวนจัดการอาชีพ 
 การปรึกษาหารือก่อนเกษียณ (Preretirement Counseling) 
 ประมาณ 30 % ของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างในการส ารวจหนึ่งกล่าวว่า พวกเขาได้มีการ
ก าหนดการก่อนเกษียณอย่างเป็นทางการมุ่งที่จะช่วยท าให้ช่องทางของพนักงานในการเกษียณมากข้ึน 
เรื่องท่ีปกติธรรมดาท่ีสุดของการปรึกษาหารือก่อนเกษียณได้แก่ 
 การอธิบายผลประโยชน์การประกันสังคม (รายงานโดย 97 % ของผู้เข้าก าหนดการให้ความรู้
ก่อนเกษียณ) 
 เวลาพักผ่อน (86 %) 
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 การเงินและการลงทุน (84 %) 
 สุขภาพ (82 %) 
 การจัดการชีวิต (59 %) 
 การปรับจิตวิทยา (35 %) 
 อาชีพที่สองในส่วนราชการ/บริษัท (31 %) 
 อาชีพที่สองในส่วนราชการ/บริษัท (4 %) 
 ในหมู่ส่วนราชการ/นายจ้างที่ไม่มีก าหนดการให้ความรู้ก่อนการเกษียณ 64 % เชื่อว่า
ก าหนดการเช่นนี้เป็นที่ต้องการ และส่วนมากพวกเขากล่าวว่าหน่วยงานของเขามีแผนที่จะพัฒนาขึ้นมา
ภายใน 2-3 ปี 
 อีกแนวโน้มส าคัญ คือ การให้ท างานบางส่วนแก่พนักงานเพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ือการเกษียณ 
การส ารวจหลายรายการเมื่อไม่นานมานี้พนักงานที่ใช้แรงงานหรือพนักงานในส านักงานได้แสดงให้
เห็นว่า ครึ่งหนึ่งของพนักงานอายุมากกว่า 55 ปี ต้องการท างานบางส่วนหลังจากที่พวกเขาเกษียณ 
และท้าทายบางส่วนได้สร้างทางเลือกเช่นนี้ในกระบวนการจัดการอาชีพ 
 กล่าวโดยสรุปพนักงานที่เริ่มท างาน และได้รับโอกาสจากองค์การ และ ผู้บริหารของ
องค์การให้มีการจัดการอาชีพจะประหยัดเวลาในการท างานให้ก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น เพราะมี
ผู้บังคับบัญชาคอยแนะน า อบรมสั่งสอนเพ่ือให้ท างานในต าแหน่งต่างๆได้เป็นอย่างดี องค์การก็จะได้
ประโยชน์จากพนักงานที่ทุ่มเทท างานให้อย่างเต็มที่ มากกว่าองค์การที่ไม่มีการจัดการอาชีพ หรือ 
องค์การที่มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบการเน้นแบบธรรมเนียม จนอาจกล่าวได้ว่าพนักงานมี
ความผูกพันกับงานในองค์การ 
 ยุทธศาสตร์ความผูกพันของพนักงาน 
 มิเชล อาร์มสตรอง (Micheal Armstrong, 2008) กล่าวว่า คนที่ผูกพันกับงานเป็นสิ่งที่ดี 
คือการให้ความสนใจในงานและรู้สึกตื่นเต้นในงานของตนและเตรียมการที่จะท างานต่อไปให้เต็ม
ความสามารถ ความผูกพัน (Engagement) และการทุ่มเทให้ และการดึงดูดและการรักษาพนักงาน 
(Retention of Employee) อย่างไรก็ตาม แนวคิดทั้งสองมักท าให้สับสนยกตัวอย่าง การประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (2006) ได้นิยาม ความผูกพันว่ามีการ
เชื่อมโยงสูงที่พนักงานมีความรู้สึกต่อองค์การของพวกเขา เป็นความจริงที่มีความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง การทุ่มเทให้องค์การสูง (High Organization Commitment) ท าให้เพ่ิมความผูกพัน 
และ ความผูกพันสูงสามารถเพ่ิมความทุ่มเท แต่คนเราอาจสามารถผูกพันกับงานของพวกเขาแม้ว่าไม่
ทุ่มเทให้องค์การเว้นแต่องค์การจะให้โอกาสพวกเขาได้ใช้และพัฒนาทักษะของพวกเขา 
 ทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียมในสหรัฐอเมริกา 
 คริส คร้อสคู้ร์ส และไบรอ้ันท์ (Chris Groscurth & Bryant Ott) (2015) กล่าวว่า ทุกวันนี้
แรงงานและหัวหน้างานต้องการการเรียนรู้ด้วยการท างาน (On-the-Job Learning) และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและช่วยให้
บริษัทได้เปรียบในการแข่งขัน แต่มีความสับสนในบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับบทบาท
ของทรัพยากรมนุษย์ว่าสามารถและควรเล่นบทในการสนับสนุนการเติบโตและผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) ไม่มีใครตั้งค าถามว่าท าไมบริษัทจึงต้องการกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
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ดีกว่าในการปรับปรุงภาวะผู้น าและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน แทนที่จะเป็น
ประเด็นว่าเพ่ือตั้งนิยามใหม่ถึงบทบาทที่ทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจ บัดนี้ 
กองทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานการเตรียมผู้น าในวันพรุ่งนี้หรือสนับสนุนผลการปฏิบัติงาม
ที่ดีเลิศ 
 ทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียมไม่เพียงพออีกต่อไป 
 ในปี 2014 การศึกษาของ Deloitte การบริหารงานในบริษัทที่มีพนักงาน 10,000 คนขึ้นไป
แสดงว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (48 %) ได้ประเมินกองทรัพยากรมนุษย์ของพวกเขา
ว่า “ไม่มีความพร้อม” ในการปรับทักษะ (Reskill) ของพวกเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
ระดับโลก ยิ่งกว่านั้น ยังมีสัญญาณเตือนอีกว่า หัวหน้าทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่า  8 % มีความมั่นใจ
ทักษะและความสามารถของ คณะทรัพยากรมนุษย์ (HR Team’s Skill) ในการตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจ 
 ทฤษฎี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR Career Management) 
 1. กิจกรรมบุคคลรับใช้บทบาทสองประการ คือ บทบาทตามแบบธรรมเนียมเป็นเจ้าหน้าที่
ขององค์การ บทบาทที่สอง คือ การปกครองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานได้รับการปกป้องโดย
องค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานถูกส่งเสริมให้เติบโตและตระหนักในศักยภาพของพวกเขาอย่าง
เต็มที ่
 2. การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ คือ กระบวนการที่ผ่านการตระหนักรับรู้และ
ผ่านความสัมพันธ์บุคคลกับคุณสมบัติของอาชีพและข้ันตอนของชีวิตอันยาวนานที่อุทิศแก่อาชีพ 
 3. บทบาทในการพัฒนาอาชีพ (Roles in Career Development) บุคคล ผู้จัดการและ
องค์การมีบทบาทในการพัฒนาอาชีพของบุคลากร เช่น บุคคลมีบทบาทอย่างน้อย 3 ประการ คือ การ
ยอมรับความรับผิดชอบอาชีพของตน มีการตั้งเป้าหมายและท าแผนอาชีพ และพูดคุยกับผู้จัดการ
เกี่ยวกับอาชีพของตน ส าหรับผู้จัดการมีบทบาทในการให้ข้อมูลย้อนกลับผลงานตามเวลาที่เหมาะสม 
มีส่วนร่วมในการอภิปรายการพัฒนาอาชีพ และ สนับสนุนแผนการพัฒนาอาชีพของพนักงาน และ
องค์การมีบทบาทในการสื่อสารภารกิจ นโยบาย และขั้นตอน ให้โอกาสในการฝึกและการพัฒนาและ
ให้ทางเลือกท่ีหลากหลาย 
 4. การมุ่งสู่อาชีพ (Identify Occupational Orientation) การพิสูจน์ทราบฝีมือ (Identify 
Skills) การพิสูจน์ทราบความยึดมั่นในอาชีพ (Identify Career Anchors) และการพิสูจน์ทราบอาชีพ
ศักยภาพสูง (Identify High-Potential Occupation) 
 5. การพิสูจน์ทราบขั้นตอนอาชีพบุคคล ขั้นตอนหลักมี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นการเติบโต 
(Growth Stage) ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 14 ปี ขั้นการส ารวจ (Exploration Stage) คือ ระยะเวลาจาก 
15 ปีถึง 24 ปี ขั้นการสร้างล าดับขั้น (Establishment Stage) คือ ระยะเวลาห้วง 24 ปี ถึง 44 ปี 
เป็นหัวใจของชีวิตท างานของคนส่วนใหญ่ ขั้นย่อยการทดลอง (Trial Stage) คือ ระยะเวลา ห้วง 25 ปี
ถึง 30 ปี ขั้นย่อยวิกฤติกลางอาชีพ (Mid-Career Crisis Sub Stage) คือ ระยะเวลาห้วง 45 ปี ถึง 65 ปี 
ซึ่งคนรักษาต าแหน่งงานของตน 
 ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ความผูกพันของพนักงาน 
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 คณะกรรมการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นิยาม ความผูกพันว่ามีการ
เชื่อมโยงสูงที่พนักงานมีความรู้สึกต่อองค์การของพวกเขา มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการ
ทุ่มเทให้องค์การสูง (High Organization Commitment) ให้เพ่ิมพูนความผูกพันสูงสามารถเพ่ิม
ความทุ่มเท แต่คนเราอาจสามารถผูกพันกับงานแม้ว่าไม่ทุ่มเทให้องค์การเว้นแต่องค์การจะให้โอกาส
พวกเขาได้ใช้และพัฒนาทักษะของพวกเขา 
 วิธีการด าเนินการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ การได้มาของข้อมูลด้วยวิธีการ (1) เอกสาร
ทางวิชาการ ต ารา และผลการวิจัยจากต่างประเทศ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (2) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างพนักงาน
บริษัทเอกชนแบบเฉพาะเจาะจง พนักงานมีอายุระหว่าง 24 ปี – 44 ปี ท างานในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 
2 บริษัท และบริษัทเอกชนขนาดกลางอีก 1 บริษัท (บริษัทข้ามชาติ) พนักงานบริษัททั้ง 3 คนท างาน
อาชีพมาคนละ 10-15 ปี และท างานในบริษัทเอกชนมาแล้ว 1 – 3 ปี บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และ (3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัยที่ท างานในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
กลางแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2553 มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2555 และ
มหาวิทยาลัยขนาดกลางของรัฐตั้งแต่ พ.ศ.  2557-2558 มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งตั้งอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยเป็นผู้ที่ท างานในห้วงอายุ 45-65 ปีขึ้นไป 
 ผลการวิจัย 
 1. สรุป ผลการสัมภาษณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 แบบ คือ แบบเจ้าหน้าที่ แบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคล/การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียม และ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพ ผลการสัมภาษณ์บริษัทเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกเป็นธนาคารชั้นน าของ
ประเทศที่มีประวัติก่อตั้งมายาวนาน มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียม มีหน่วยงาน
ฝึกอบรมในส่วนกลางที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมในขั้นตอนอาชีพบุคคล มีการพัฒนาอาชีพ
ไม่ทั่วถึง บริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพขนาดกลางที่เป็นของชาวต่างประเทศ ที่
ไม่มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างเป็นทางการมีแต่การปฐมนิเทศให้กับพนักงาน บริษัทมีนโยบาย
จ้างพนักงานที่มีประสบการณ์เข้าท างานโดยให้ค่าตอบแทนที่จูงใจท าให้ดึงดูดพนักงานที่มีการศึกษาดี
มีประสบการณ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท างานจึงไม่มีการพัฒนาอาชีพให้พนักงานมี
การตั้งเป้าหมายการท างานให้สูง เมื่อพนักงานท าได้ก็เพ่ิมเป้าหมายขึ้นไปอีกเพราะต้องการก าไรสูงสุด 
ถ้าพนักงานท าได้ตามเป้าก็จะได้ต าแหน่งและความรับผิดชอบสูงขึ้นค่าตอบแทนก็สูงตามไปด้วย แต่ถ้า
ท าไม่ถึงเป้าหมายก็อาจไม่จ้างต่อไป บริษัทเอกชนแห่งที่สามเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน า
ขนาดใหญ่ที่มีผลก าไรอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีการตั้งหน่วยงานฝึกอบรมอย่างเป็นทางการพนักงาน
ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมตามขั้นตอนของอาชีพมีการพัฒนาอาชีพให้กับพนักงานของตนแต่ก็ยังมี
การจ้างพนักงานที่มีความสามารถสูงจากบริษัทอ่ืนในตลาดเข้ามาท างานด้วยมีการตั้งเป้าหมายสูงถ้า
ท าไม่ได้อาจเลิกจ้างเช่นเดียวกับบริษัทข้ามชาติบริษัทนี้ท าก าไรในอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
 2. สรุป ผลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งมีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ต่างกัน มหาวิทยาลัยขนาดกลางมีการจัดการแบบเจ้าหน้าที่ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
ใหญ่มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียม 
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สรุป 
 องค์การภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการทรัพยากรบุคคลตามแบบธรรมเนียมและต้องการ
ให้บุคลากรตระหนักถึงอาชีพที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติและแนวทางชีวิตของตน เพ่ือให้บุคลากรท างาน
ให้องค์การอย่างทุ่มเท และเต็มความสามารถ แต่ผลการปฏิบัติงานยังไม่บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
แสดงว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแบบธรรมเนียมไม่เพียงพออีกต่อไป องค์การเปลี่ยนแปลงการ
จัดการบุคคลตามแบบธรรมเนียมไปสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ เน้นการพัฒนาอาชีพ มี
องค์ประกอบ 5 ประการ ที่ต่างจากการจัดการบุคคลตามแบบธรรมเนียม คือ ประการที่ 1 การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ให้เพ่ิมเติมข่าวสารเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัว การอ้างอิงไปสู่ข้อมูล และ
ข่าวสารแนวทางอาชีพ ประการที่ 2 การฝึกและการพัฒนา เพ่ิมเติมการมุ่งสู่การเติบโตของบุคลากร 
ประการที่ 3 การประเมินผลงาน เพ่ิมเติม แผนการพัฒนาและการตั้งเป้าหมายบุคลากร ประการที่ 4 
การสรรหา การเลือก การบรรจุ เพ่ิมเติมการบรรจบบุคลากรกับงานบนพ้ืนฐานตัวแปรความสนใจใน
อาชีพของบุคลากร และประการสุดท้าย การตอบแทนให้เพ่ิมเติมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น การ
ให้ต าแหน่งต่าง ๆ ที่ใช้ลักษณะผู้น า 
 นอกจากนี้ นายจ้างหรือผู้บริหารภาครัฐ ยังต้องเพ่ิมความเกี่ยวข้องกับพนักงานด้วยการน า
ความช านาญในการวางแผน และพัฒนาอาชีพของผู้บริหารออกมาใช้ เช่น การจัดการสัมมนา การ
วางแผนอาชีพ เป็นระยะ ๆ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม การฝึกทักษะอาชีพ ร่วมในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ความผูกพันของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานผูกพันกับงาน มีความสนใจในงาน และ
รู้สึกตื่นเต้น ในงานของตน ทุ่มเทให้งานท าให้เป็นทั้งการดึงดูด และรักษาพนักงานที่มีความรู้ 
ความสามารถให้อยู่กับองค์การเป็นเวลานาน จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์การ และ
บุคลากรในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประเทศต่าง ๆ แข่งขันกันอย่างรุนแรงในทุกด้านเพ่ือยกระดับสถานภาพ
ของตนไปสู่การยอมรับนับถือในระดับโลก 
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วารสารวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป  ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความท่ีเผยแพร่
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

การวิจัยบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้
ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว             
10-12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

สถานที่ท างาน 
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 ค า 
4. ค าส าคัญ 
5. ความส าคัญของปัญหา 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 
9. ผลการวิจัย 
10. อภิปรายผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
12. บรรณานุกรม 

การจัดส่งต้นฉบับ   จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จ านวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ข้อคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์                  
การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

บทคัดย่อ 
 ..................................................................................... ........................................................
............................................................................. ................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 

ABSTRACT 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ค าส าคัญ 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 

บรรณานุกรม 
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................ 

......................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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.................................................................................... ............................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
                1. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการท างาน 
ค าส าคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การท างาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

  ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความท่ีส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และ

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

1. หนังสือ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ 
 ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ  สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies.  Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
 
2.  บทความจากวารสาร 
สายสนม  ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสาร 
  อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41. 
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ณรงค์  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่ 
  จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน.  
 
เอกสารวิชาการ                            
กองส ารวจและจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2(12), 12-18. 
Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 

frepuency-dependent overhead teansmission lines.  IEEE Transaction on Power 
Delivery. 12(3), 1335-1342. 

 
3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด่นชัย  เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   

ข้าวหอมมะลิไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวของ
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่
อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17).  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน 
 โรงเรียนโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก  
          http//: 22web.kku.ac.th/% 7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf  
Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. Retrieved from  
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดงันี ้

 

  1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. ค าส าคัญ  
  4. ความส าคัญของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจัย 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่ส าคัญ ๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม) 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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