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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของ
ประชากรวัยทองต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ  2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับ
ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัว เก็บข้อมูลจากประชากรวัยทองต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 132 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
ความเครียดของประชากรวัยทองอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และความเครียดมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 

ABSTRACT 
 The research had objectives to study: 1) the level of stress and adaptive 
behavior of menopause population in Maekorn Subdistrict, Muang District, Chiangrai 
Province and 2)  the relationship between stress and adaptive behavior of menopause 
population in Maekorn Subdistrict, Muang District, Chiangrai Province. Data were 
collected using a questionnaire composed of 3 parts: 1) personal information data, 2) 
stress, and 3)  adaptive behavior with 132 participants. Data were analyzed using 
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and 
Pearson’s correlation coefficient was used to analyze relationship of the data. The 
study found that the level of stress of menopause population were high, overall of 
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their adaptive behavior were moderate, and the level of stress negative correlated 
with adaptive behavior at 0.01 level of statistical significance. 
 
ค าส าคัญ 
 ความเครียด พฤติกรรมการปรับตัว วัยทอง 
 
Keywords 
 Stress, Adaptive behavior, Menopause 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 ประชากรวัยทอง คือ ประชากรทั้งชายและหญิงที่มีอายุในช่วงของวัยท างานตอนปลาย 
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ส าหรับหญิงอยู่ในช่วงอายุ 45 -59 ปี ชายอยู่ในช่วงอายุ 40-59 ปี ซึ่งจ านวน
ประชากรวัยทองของประเทศไทยมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 16 ล้านคน หรือร้อยละ 26 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงจ านวนประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนไปตามล าดับ (ส านักงาน
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2556) 

 ประชากรวัยทองจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง กล่าวคือ 
เพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ การท างานของรังไข่ค่อยลดลงจนหมดไป ท าให้ฮอร์โมน
เอสโตรเจนในร่างกายลดลง (Menopause) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสรีระวิทยา 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตสังคมเป็นอย่างมาก (Scharbo-Dehaa & Brucker, 1991) 
เนื่องจากระดับฮอร์โมน มีการแปรผันท าให้เกิดอาการและการแสดงออกต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของประจ าเดือนที่สม่ าเสมอไปสู่ไม่สม่ าเสมอของรอบเดือน (Li, Lanuza, Gulanick, Penkofer & 
Holm, 1996) อาการทางกายที่มักปรากฏได้แก่ อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น มีอาการร้อน
วูบวาบตามร่างกายส่วนบน อาการเหงื่อออก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ใจสั่น เวียนศีรษะ (Smith & 
Hughes, 1998) ปัสสาวะบ่อยและกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่าย 
ปัญหาระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ อาการช่องคลอดแห้ง อาจเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงของผิวหนัง อาจท าให้ผิวหนังแห้งและคัน ผมแห้งและผมร่วงง่าย เล็บเปราะบางและอาจ
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และพบว่ามีการสลายตัวของกระดูกเร็วขึ้น ท าให้มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน (ชื่น เตชามหาชัย,  2544) นอกจากนี้  ยังพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่สัมพันธ์กับการลดต่ าลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยที่สตรีมีการรับรู้ว่า
ตนเองเข้าสูงวัยหมดประจ าเดือน อาจมีอาการต่าง ๆ  เช่น อาการหงุดหงิด ซึมเศร้า วิตกกังวล นอน
ไม่หลับ สตรีวัยทองจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้สึกของตนเอง เกิดความไม่มั่นใจและไม่แน่ใจ
ในตนเอง ยุ่งยากใจ กลัว กระสับกระส่าย และโกรธง่าย อาจไม่เต็มใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็น
จริงด้วยตนเอง ส่วนในเพศชาย ฮอร์โมนแอนโดรเจน (Andropause) ซึ่งฮอร์โมนเพศชายจะถูกสร้าง
ขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  และเริ่มสร้างมากขึ้นอีกครั้งในช่วงเป็นหนุ่มเต็มที่ จากนั้นจะอยู่คงที่
ในช่วงวัยผู้ใหญ่จนอายุประมาณ 40 – 45 ปี การสร้างฮอร์โมนก็จะลดลงอย่างสม่ าเสมอทุกปี จนถึง
ระดับที่ท าให้เกิดภาวะขาดฮอร์โมน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจซึ่งมีอาการ
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ต่างๆ คล้ายคลึงกับผู้หญิงวัยหมดประจ าเดือน (อุไรวรรณ วิศาลวาณิชย์, 2547) ซึ่งพันธ์ศักดิ์ ศุภระฤกษ์ 
(2545) กล่าวว่า อาการที่บ่งบอกถึง “ภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย” อาการทางด้านร่างกาย จะมี
อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัวโดยไม่มีสาเหตุ ไม่กระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อต่าง ๆ ลด
ขนาดลง ไม่มีแรง มีอาการด้านระบบไหลเวียนโลหิต และอวัยวะเพศเริ่มไม่แข็งตัวในช่วงตื่นนอนตอน
เช้า ส่วนอาการทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ จะมีความจ าลดลง โดยเฉพาะความจ าระยะสั้น เครียด
และหงุดหงิดง่าย โกรธง่าย เฉื่อยชา ขาดสมาธิในการท างาน บางคนอาจมีอาการร้อนวูบวาบหรือมี
เหงื่อออกในตอนกลางคืน จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของประชากรวัยทอง ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านการท างาน สัมพันธภาพในสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จึง
เกิดเป็นความเครียดในการด าเนินชีวิต หากประชากรวัยทองไม่สามารถปรับตัวในช่วงวัยนี้ได้ก็จะ
น ามาสู่ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความไม่สงบสุขในครอบครัว การบกพร่องในหน้าที่การงานหรือ
การใช้ชีวิตกับผู้คนรอบข้างในสังคมไม่ราบรื่น เป็นต้น  

 ดังนั้น จะเห็นว่าความเครียดเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่ควรให้ความส าคัญในกลุ่มวัย
ทองเพราะเชื่อว่าสุขภาพจิตมีความส าคัญดังเข็มทิศที่จะท าให้คุณภาพชีวิตพัฒนาไปได้อย่างมีทิศทาง 
สามารถปรับตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยังผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างานให้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จได้ ดังที่ ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์  (2530) ได้กล่าวไว้ว่า 
ปัญหาต่าง ๆ ในการปรับตัวอาจมีสาเหตุแตกต่างกันไป สาเหตุบางประการอาจเนื่องมาจากตัวของ
บุคคลนั้นเองหรือจากสภาพแวดล้อม และเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องเผชิญกับสภาวะกดดัน 
ความเครียด ความวุ่นวายใจ หรือความกังวลใจ โดยที่ไม่สามารถขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้น
ไปได้ ก็จะท าให้สภาวะความวุ่นวายใจหรือไม่เป็นสุขยังคงมีอยู่ อาจมีผลกระทบท าให้เกิดการเสีย
สมดุลในตนเอง ลักษณะของบุคคลที่มีปัญหาในการปรับตัวจะแสดงออกรูปแบบของบุคลิกภาพที่ไม่
กล้าแสดงออก เก็บตัวหรือถอยหนี เข้ากลุ่มเพ่ือนไม่ได้ ไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน ขาดทักษะที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เกิดความเครียดและมักมีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยบ่อย เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาตนเอง 
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวต่อ
ความเครียดของประชากรวัยทอง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับพฤติกรรมการ
ปรับตัวของประชากรวัยทอง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาความเครียด การปรับตัวและช่วยในการวางแผนส่งเสริมประชากรวัยทองต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระดับความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองในต าบลแม่กรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไร 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง       
ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองในต าบลแม่

กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง 
ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาระดับความเครียด
และพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 ประชากร คือ กลุ่มวัยทองที่มีอายุระหว่าง 40 - 59 ปี อาศัยอยู่ในต าบลแม่กรณ์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 1,742 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวัยทองที่มอีายุระหว่าง 40 - 59 ปี อาศัยอยู่ในต าบลแม่กรณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นร้อยละของ
ประชากรที่ต้องการศึกษา คือ จ านวนประชากรเป็นจ านวนหลักพัน ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 174 คน และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง และผลการการรวบรวมข้อมูล พบว่า ได้รับข้อมูล
ทั้งสิ้น 132 คน คิดเป็นร้อยละ 75.86 

 เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอลักษณะของเครื่องมือ และการตรวจสอบ

เครื่องมือ ตามล าดับ ดังนี้ 
  ลักษณะของเครื่องมือ 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรสและโรคประจ าตัว เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเครียด ผู้วิจัยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุงมาใช้ใน
การวัด ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ ไม่รู้สึกเครียด รู้สึกเครียด
เล็กน้อย รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียดมาก รู้สึกเครียดมากท่ีสุด 
  เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ข้อความที่มีความหมายทางบวก ข้อความที่มีความหมายทางลบ 
  ไม่รู้สึกเครียด  5 คะแนน   1 คะแนน 
  รู้สึกเครียดเล็กน้อย 4 คะแนน   2 คะแนน 
  รู้สึกเครียดปานกลาง 3 คะแนน   3 คะแนน 
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  รู้สึกเครียดมาก  2 คะแนน   4 คะแนน 
  รู้สึกเครียดมากท่ีสุด 1 คะแนน   5 คะแนน 
 

  การแปลผล  เปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์ โดยแบ่งระดับดังนี้ 
  (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา, 2540) 

 0 - 24      คะแนน แสดงถึง  เครียดน้อย 
 25 - 42    คะแนน แสดงถึง  เครียดปานกลาง  
 43 - 62    คะแนน  แสดงถึง  เครียดสูง 

    63  คะแนน ขึ้นไป     แสดงถึง  เครียดรุนแรง       
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง แบ่งเป็น 4 ด้าน
คือด้านสังคม  ด้านอารมณ์ ด้านสุขภาพและด้านการเงิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงน้อย จริงน้อยที่สุด ไม่จริง โดยมีข้อความทั้งทางบวก
และทางลบ 
  เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  ข้อความที่มีความหมายทางบวก ข้อความที่มีความหมายทางลบ
 จริงมากท่ีสุด  5 คะแนน   1 คะแนน 

  จริงมาก   4 คะแนน   2 คะแนน 
  จริงน้อย   3 คะแนน   3 คะแนน 
  จริงน้อยที่สุด  2 คะแนน   4 คะแนน 
  ไม่จริง   1 คะแนน   5 คะแนน 

  การแปลผล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ โดยโดยใช้ค่าเฉลี่ยตามหลักการ 
แบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใช้สูตรค านวณช่วงกว้างของชั้น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)
แบ่งระดับ ดังนี้  
    คะแนน    ระดับ  

 3.69 – 5.00   สูง 
            2.34 – 3.68   ปานกลาง 
             1.00 – 2.33   ต่ า 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

  1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) น าแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข้อค าถาม ความถูกต้อง และความชัดเจนของข้อค าถามรายข้อกับนิยาม แล้วน า
คะแนนแต่ละข้อมาหาค่า IOC ที่ยอมรับได้มากกว่า 0.50 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรง
จุดประสงค์ นั่นคือ ข้อค าถามนั้นใช้ได้ แต่ถ้าต่ ากว่า 0.50 ผู้วิจัยได้ตัดข้อค าถามนั้นทิ้งไป (Rovinelli 
and Hambleton, 1977) พบว่า ค่า IOC ของแบบสอบถามแต่ละรายข้อ มีค่าตั้งแต ่0.67 – 1.00  

  2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขภายหลังการตรวจสอบความตรงไปทดลองใช้กับประชากรวัยทองในต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

6 

เมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าความเที่ยง โดยการหาค่าสัม
ประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ง Jump (1978) ได้เสนอแนะเป็น
เกณฑ์การยอมรับค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคไว้เท่ากับและมากกว่า 0.80 และจากผลการหาค่าสัม
ประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม  ดังนี้ แบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 
แบบสอบถามความเครียดเท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามพฤติกรรมการปรับตัวเท่ากับ 0.83 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีข้ันตอนต่อไปนี้ 

 1. คณะผู้วิจัยติดต่อประสานงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กรณ์ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. คณะผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลโดยน าแบบสอบถามไปท าการสัมภาษณ์ 

 3. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าตอบใน
แบบสอบถามจากนั้นคณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาคิดคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และคะแนนไป
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

 2. ข้อมูลความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัว วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าความถ่ีและค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. หาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการปรับตัวโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132 คน พบว่า เป็นเพศชายและเพศหญิง
จ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.0  การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อย
ละ 55.3 รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 22.7 และระดับการศึกษาน้อยที่สุดคือ 
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 1.5 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 47.0 รองลงมามีรายได้ 
5,000 – 10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 40.9 และรายได้น้อยที่สุด มากกว่า 15,001 บาท/เดือน ร้อยละ 
4.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 37.9 รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 35.6 และ
อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.3 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส   ร้อยละ 83.30 รองลงมา
คือมีสถานภาพหมาย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 9.1 และสถานภาพโสดมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 7.6 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 68.2 และมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 31.80 
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2. ระดับความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง 
 2.1 ระดับความเครียดของประชากรวัยทอง 
 
ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเครียดของประชากรวัยทอง 
 

ระดับความเครียด จ านวน (132 คน) ร้อยละ 
ระดับความเครียดเล็กน้อย 
ระดับความเครียดปานกลาง 
ระดับความเครียดสูง 
ระดับความเครียดรุนแรง 

0 
31 
90 
11 

00.0 
23.5 
68.2 
8.3 

ค่าเฉลี่ย = 51.53 (ค่าความเครียดระดับสูง) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 10.39 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชากรวัยทอง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี
ความเครียดอยู่ในระดับสูง โดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 51.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  10.39 โดย
ประชากรวัยทองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 68.2 รองลงมามีความเครียด
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 23.5 และมีความเครียดอยู่ในระดับรุนแรง ร้อยละ 8.3  
 
 2.2 พฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง  
 

พฤติกรรมการปรับตัว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
1. พฤติกรรมการปรับตัวด้านสังคม 
2. พฤติกรรมการปรับตัวด้านอารมณ์ 
3. พฤติกรรมการปรับตัวด้านสุขภาพ 
4. พฤติกรรมการปรับตัวด้านการเงิน 

3.57 
3.47 
3.29 
3.20 

0.65 
0.78 
0.49 
0.68 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.38 0.66 ปานกลาง 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรม การปรับตัวของประชากรวัยทองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) และเมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านสุขภาพและด้านการเงิน มีพฤติกรรมการปรับตัวอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.57 3.47 3.29 และ 3.20 ตามล าดับ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง  
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง 
 
 ความเครียด 
พฤติกรรมการปรับตัวด้านสังคม -0.25** 
พฤติกรรมการปรับตัวด้านอารมณ์ -0.30** 
พฤติกรรมการปรับตัวด้านสุขภาพ -0.35** 
พฤติกรรมการปรับตัวด้านการเงิน -0.32** 

รวม -0.33** 
**p < 0.01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวโดยภาพรวม
ทางลบ ค่า r=-0.33 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปรับตัวในแต่ละด้านทางลบอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านสังคมมีค่า r=-0.25 ด้าน
อารมณม์ีค่า r=-0.30  ด้านสุขภาพมีค่า r=-0.35 และด้านการเงินมีค่า r=-0.32 
 
อภิปรายผล  

1.  ระดับความเครียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 51.53 ทั้งนี้ในเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยทองจะเกิดการลดลงของฮอรโมนเอสโตรเจน ซึ่งมีผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลางท าให้เกิดอาการและอาการแสดงต่าง ๆ ทั้งอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย 
ความจ าเสื่อม ขาดสมาธิ ท าให้รูสึกสูญเสีย หมดหวัง ซึมเศร้า และวิตกกังวล (Stephenson & O, 
Connor, 2000) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา การรับรู้สุขภาพและการปรับตัวของสตรีวัยหมด
ประจ าเดือนของปิยะมาภรณ์ นิ่มสุวรรณ (2540) พบว่าอาการที่มีความรุนแรงมากของสตรีวัยหมด
ประจ าเดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ อาการหงุดหงิด โมโหง่าย โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก 
ส่วนเพศชายนั้นเมื่อเข้าสู่วัยทองจะมีความอดทนน้อยลง หงุดหงิดง่าย ขาดความกระตือรือรนซึมเศร้า
กระวนกระวายง่าย รู้สึกชีวิตไม่มีจุดหมาย (เสาวลักษณ  ศรีทิพย์, 2544) อีกท้ังสายัณห์ สวัสดิ์ศรี และ
คณะ (2545) ที่กล่าวว่าในชายวัยทองจะพบการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ มีอาการซึมเศร้า ห่อเหี่ยว ขาด
ความสนใจในสิ่งแวดล้อม ไม่กระตือรือร้นและนอนไม่หลับ อีกทั้งจะเกิดภาวะเครียด จากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยจากการศึกษาของ Barrett - Connor, VonMuhlen, Kritz - 
Silverstein, 1999) ศึกษาอาการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน และ
ภาวะอารมณ์ซึมเศร้าในผู้ชายวัยสูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 856 ราย พบว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มี
ภาวะอารมณ์ซึมเศร้าพบว่าจะมีฮอรโมนเทสทอสเตอโรนลดน้อยลง 

 2. พฤติกรรมการปรับตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการปรับตัวระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.30  ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า บุคคลมีการปรับตัวในระดับปานกลาง เมื่อแยก
ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวรายด้านทั้งด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านสุขภาพ และด้านการเงิน พบว่า มี
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การปรับตัวอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด โดยกลุ่มตัวอย่างเมื่อก้าวสู่วัยทองต้องมีการปรับตัวต่อสิ่งที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้การปรับตัวนั้นเป็นการพยายามตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งต้องใช้เวลา
ระยะช่วงหนึ่งจึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข 
(ลักขณา  สริวัฒน์, 2544) ผลการวิเคราะห์จึงพบว่าบุคคลมีการปรับตัวในระดับปานกลาง  

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับพฤติกรรมการปรับตัวในแต่ละด้าน พบว่า
พฤติกรรมการปรับตัวในแต่ละด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวด้านสังคม พฤติกรรมการปรับตัวด้าน
อารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัวด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปรับตัวด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความเครียด กล่าวคือ หากมีพฤติกรรมการปรับตัวน้อย จะมีความเครียดสูง ในขณะเดียวกัน
หากมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ดี ความเครียดจะน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบในการอภิปราย
ผลการวิจัยข้อที่ 1และ ข้อที่ 2 ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการปรับตัวในระดับปานกลาง แต่มี
ความเครียดในระดับสูง นั่นแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเครียดแต่ก็มีการพยายามปรับตัวต่อ
ความเครียดที่เกิดขึ้น ดังที่ พันทิพย์  รามสูตร (2540) กล่าวว่าการเกิดความเครียดจะท าให้บุคคลมี
การปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล แต่ทว่าวัยนี้ก็เป็นวัย
ที่มีวุฒิภาวะสามารถเผชิญและจัดการแก้ไขทุกข์ร้อนและปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ (ฉัตรทอง  
จารุพิสิษไพบูลย์ และคณะ, 2555) ดังที่กรมสุขภาพจิต (2540) กล่าวว่าชายวัยทอง เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพและด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ท าให้ต้องเผชิญปัญหาที่ต้องปรับตัวทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤต และก้าวไปสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่วนสตรีนั้นช่วง
วัยทองเป็นช่วงวัยแห่งความส าเร็จของชีวิต เป็นช่วงที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง มีฐานะมั่นคง มี
ครอบครัวที่สมบูรณ์ สตรีวัยนี้ยังคงท างานได้อย่างกระฉับกระเฉง แต่วัยทองก็ช่วงวัยแห่งความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสรีระร่างกาย อารมณ์ และสภาพจิตใจเช่นกัน  การปรับตัวจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
สอดคล้องกับจุไรรัตน์ กระจ่างสวัสดิ์ (2548) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับชีวิตเพศของ
ชายวัยทองที่อาศัยอยู่กับคู่ครอง พบว่าการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของหญิงวัยหมดประจ าเดือนและ
ความสามารถในการปรับตัวของชายวัยทองมีความสัมพันธ์กับชีวิตเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าผลการวิจัยไปใช้วางแผนหรือก าหนดนโยบายด้านการจัดการ

เครียดให้กลุ่มวัยทองเพ่ือให้การด าเนินชีวิตเป็นอย่างราบรื่น ก้าวสู่การเป็นผู้สู งอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดและการปรับตัวแยกตาม คุณลักษะ
ส่วนบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21  

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  
2) เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก         
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.781 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study 1) level of school administrators’ 21st 
Century Strategic Leadership of school under Pathum Thani Primary Education Service Area 1 
and area 2. 2) Level of internal quality assurance implementation of school under Pathum 
Thani Primary Education Service Area 1 and area 2. 3) Correlation coefficient between 
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21st Century Strategic Leadership and internal quality assurance implementation of 
school under Pathum Thani Primary Education Service Area 1 and area 2. Research 
samples was 160 administrators and teachers. Data collected by 5-rating scale 
questionnaire and analyzed by frequency, percent, mean, S.D. and Pearson product 
moment correlation. 

The research results as follow: 1) Level of school administrators’ 21st 
Century Strategic Leadership was found in high level. 2) Level of internal quality 
assurance implementation of school under Pathum Thani Primary Education Service 
Area 1 and area 2 was found in high level. 3) High level positive relationship (r=.781, 
p<.01) between 21st Century Strategic Leadership and internal quality assurance 
implementation of school under Pathum Thani Primary Education Service Area 1 and area 2 
 
ค าส าคัญ 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 

 
Keywords 
 21st Century Strategic Leadership, Internal Quality Assurance Implementation of 
School, Pathum Thani Primary Education Service Area 1 and Area 2 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ . 2550 มาตรา 43 ได้ก าหนดให้รัฐต้องจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติให้สอดรับกันไว้ในหมวด 
6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ตั้งแต่มาตรา  47  ถึงมาตรา 51 ระบุถึง
หลักการและแนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 48 ก าหนดทิศทาง
ไว้ชัดเจนว่าการด าเนินการประกันคุณภาพภายในมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือพร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอก จะเห็นได้ว่า 
กฎหมายหลักทั้ง 2 ฉบับให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมากทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าการลงทุนทางการศึกษาที่รัฐให้ความส าคัญนั้น ได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพส่งผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ เรียนและสังคมอย่างสูงสุด  (จ ารัส นองมาก, 2544) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
กระบวนการที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้มีความม่ันใจว่าถ้าท าตามกระบวนการ
ที่ก าหนดนี้แล้วการศึกษาจะมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพตลอดเวลา ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2554-2558 โดยการ
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ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่  4            
ในปี พ.ศ. 2559-2563 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มองเห็นถึงภาพความส าเร็จหรือเป้าหมายของการจัด
การศึกษาได้ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะพัฒนาน าความส าเร็จไปสู่
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถรอบด้านสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานทุก
คนร่วมมือและร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมี
ความคิดเชิงปฏิวัติ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ชัดเจนในการน าพาองค์ให้ไปสู่
ความส าเร็จได้และมีบริหารงานภายในสถานศึกษาบนหลักธรรมภิบาลเพ่ือให้เกิดการปกครองที่มี
ความเสมอภาคมีความสุขในการท างาน ซึ่งรปูแบบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) 
จึงเป็นรูปแบบของผู้บริหารสถานศึกษาชนิดที่น าความเจริญก้าวหน้าขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่
เป้าหมาย ผู้น าแสดงถึงการก าหนดทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกที่เป็น
กระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึนท าให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความร่วมมือในการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้และจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังร่วมในการพัฒนาปรับเปลี่ยน
สถานศึกษาให้ดีขึ้นเพ่ือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 (ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร, 
2556; กัลยรัตน์ เมืองสง, 2550) ตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin, 1998) กล่าวว่า ผู้น าระดับสูงหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษานั้นจะต้องมีองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ความคิด
ความเข้าใจในระดับสูง 2) ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ 3) ด้าน
ความสามารถในการพยากรณ์และก าหนดอนาคตได้ 4) ด้านการมีความคิดเชิงปฏิวัติ และ 5) ด้านการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 

ดังนั้นสถานศึกษาควรมีผู้บริหารที่มีความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
คิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งผู้บริหารนั้นมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษายิ่งในการพัฒนาขับเคลื่อน
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพทีไ่ด้มาตรฐาน ควรบริหารงานโดยใช้รูปแบบ
ที่เหมาะสม การบริหารงานเชิงกลยุทธ์มีแบบแผนที่ชัดเจน มีการบูรณาการในการท างานที่รวดเร็วต่อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบเพ่ือน าไปสู่การจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ ท าให้มีคุณภาพในการ
บริหารงานและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รูปแบบการบริหารงานท าให้เกิดประสิทธิผลที่
ดีน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ อนงค์ อาจจงทองและปริญญา มีสุข (2558) 
จากการศึกษามีสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จะสามารถช่วยพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายหรือพันธกิจของสถานศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของไอร์แลนด์ ฮิทท์ และฮอตคิสสัน 
(Hitt, Ireland, and Hoskisson, 2007) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 
ควรมีองค์ประกอบที่เหมาะสมในการบริหารสถานศึกษาให้ถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ มีการพัฒนา
บุคลากรภายในสถานศึกษาและยึดมั่นหลักคุณธรรมในการบริหารงาน เช่นเดียวกับ ฟอย (Ford, 
1999) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่  21 ควรมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและการบริหารงานแสดงถึงความสัมพันธ์ว่า
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สถานศึกษานั้นต้องพ่ึงผู้บริหารในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทีไ่ดม้าตรฐาน จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 สามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
แผนการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายนอกและภายใน และเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น าที่
เหมาะสมลงสู่การปฏิบัติงานและการบริหารงานภายในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น          
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับใด 

2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต            
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับใด 

3.  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 

2. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่  21 กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในจ านวน 2,638 คน ก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G*power 
3.1.9.2 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.10 โอกาสของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบเท่ากับ 0.99 
จ านวนตัวแปรท านาย 4 ตัว ค านวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมได้เท่ากับ 160 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ เขต 2 

การสร้างเครื่องมือในที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดย ศึกษา
แนวคิดหลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือ ก าหนด
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามเป็นแบบ
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ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ เพ่ือพัฒนา
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเนื้อหาและขอบเขตการวิจัยด าเนินการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือ
การวิจัย ผู้วิจัยน าแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน าเสนอแบบสอบถามให้
ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดังนี้  ดร.อนันต์ เตียวต๋อย ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ ดร.ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลธัญบุรี และ ดร.สมชาย สังข์สี ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมราษฎร์
สามัคคี ร่วมกับ ดร.เพลินตา กะลัมพากร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา-ปทุมธานี เขต 2  ในการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยวิธีหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปโดยข้อค าถาม
ตอนใดมีความเที่ยงต่ ากว่า 0.05 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ 
(Try Out) จริง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 24 ข้อ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 32  ข้อ  ข้อค าถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 รวมทั้งสิ้น จ านวน 60 ข้อ 

การน าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ผู้วิจัยน าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค มีความเที่ยง (Reliability) ของข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ใน-ศตวรรษ 21 และข้อ
ค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เท่ากับ 0.89 และ 0.93 ตามล าดับ   
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา-ปทุมธานี เขต 1 และ
เขต 2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แบบสอบถามจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 
 พบว่าตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 33 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมามีอายุ 
37 ปีและ 59 ปีคิดเป็นร้อยละ 7.50 มีต าแหน่งเป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ส่วนใหญ่ มีวิทยฐานะเป็น
ครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาเป็น ครูช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีประสบการณ์ใน
การท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา คือ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50  

2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามรายด้านและในภาพรวม (n=160) 
 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา X  ..DS  การแปลความหมาย 

ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 4.20 0.57 มาก 

ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ 4.12 0.63 มาก 

ด้านการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ 4.03 0.52 มาก 

ด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล 4.20 0.45 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.14 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 พิจารณาตามรายด้าน พบว่า การก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 และการ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เช่นกัน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.45  ซึ่งทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่ต่างกันที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ ได้เรียง
ตามอันดับไว้ รองลงมาการคิดเชิงปฏิวัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 
และการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52  

3. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ของสถานศึกษาจ าแนกตามรายด้านและในภาพรวม (n=160) 
 

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา X  ..DS  
การแปล

ความหมาย 
ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.20 0.51 มาก 
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.18 0.51 มาก 
ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.15 0.48 มาก 
ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.14 0.53 มาก 
ด้านการจัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.13 0.54 มาก 
ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 4.24 0.57 มาก 
ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.30 0.58 มาก 
ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.21 0.59 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.19 0.45 มาก 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 รองลงมาคือ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 
และด้านที่น้อยที่สุดคือ การจัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 
 
 ตารางที่  3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่  21 กับการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 (n=160) 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 (r=0.781) 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 
และเขต 2 มีค่าระหว่าง 0.342-0.860 ทุกคู่มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งหมด  โดยแบ่งเป็นคู่ที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 3 คู่ และคู่ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 29 คู่  

 คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 
(X) การด าเนินงานประกันคุณภาพ (Y) เรียงล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องกับการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 XX YY 
 การก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ (X1)               

 การคิดเชิงปฏิวัติ (X2) .789**              

 การบรหิารทรัพยากรภายในองค์การ (X3) .618** .690**             

 การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดลุ (X4) .643** .703** .766**            

 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1) .760** .529** .590** .478**           

 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Y2) .599** .386* .512** .414** .804**          
 การจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ (Y3) .723** .698** .604** .584** .730** .689**         
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (Y4) .633** .540** .512** .342* .729** .663** .741**        

 การจัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Y5) .548** .536** .615** .395* .626** .634** .595** .700**       

 การจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (Y6) .589** .570** .589** .426** .675** .601** .491** .669** .679**      

 การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (Y7) .721** .575** .565** .509** .728** .642** .697** .664** .589** .675**     

 การจัดใหม้ีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง (Y8) .806** .764** .578** .548** .713** .543** .680** .626** .552** .654** .718**    
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 (XX) .876** .916** .864** .866** .673** .542** .747** .586** .600** .624** .678** .777**   
 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (YY) .803** .688** .681** .552** .893** .826** .832** .860** .801** .817** .856** .823** .781**  

 ** P = 0.01               
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อย่างต่อเนื่องกับการคิดเชิงปฏิวัติ และการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากับการก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทั้ง 3 คู่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกคู่ (r=0.80  0.764  0.760)  คู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด ได้แก่  การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษากับการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล             
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.342 )  
 
อภิปรายผล 

1. จากการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D=0.48) 
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษานั้นมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่ส าคัญ
หลักการจากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการ
ควบคุมองค์การให้สมดุล การคิดเชิงปฏิวัติ และการบริหารทรัพยากรภายในองค์การในการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษา จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถก าหนดทิศทางการบริหารงานตามนโยบายการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนการบริหารได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีวิธีการคิดเชิงปฏิบัติ ที่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางมีการบริหารแบบ
ใหม่ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการคิดเชิงรุกเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อผู้น าทุ ก
ระดับ และมีทักษะภาวะผู้น าและคุณลักษณะ (มันฑนา กองเงิน, 2554; สุพรรณ ประศรี, 2555) ที่ได้
กล่าวไว้ในงานวิจัย 

2. จากการวิจัยพบว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.19, 
S.D=0.45) แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดจากการด าเนินงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาได้มีการจั ดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สุพรรณ ประศรี, 2555) เรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายได้สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับมากทุก
ด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ, 2550) ได้ศึกษาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยพบว่า มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัด
การศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมดที่ 6 เรื่องมาตรฐานและ
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การประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ที่ว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นอาศัยการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ล าดับการท างานซึ่ง
สามารถน าไปพัฒนาสถานศึกษาในส่วนที่ยังขาดการพัฒนาเพ่ือน ามาปรับปรุงในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

3. จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.781) 
ซึ่งไปตามสมมติฐานการวิจัยว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่  21 ทุก
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันในทางบวกที่ระดับสูง คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ การจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องกับการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ที่นัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ( r= .806) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องกับการคิดเชิง
ปฏิวัติมีความสัมพันธ์ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 (r= .764 ) และการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษากับการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= .760 ) สอดคล้องกับ (สุพรรณ ประศรี, 2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์รายองค์ประกอบ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงและด้านที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านความสามารถน าปัจจัยต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ได้ รองลงมา คือด้าน
การก าหนดวิสัยทัศน์ ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ ด้านมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต 
และด้านการมีความคิดความเข้าใจในระดับสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 แต่ละด้านนั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับมากและมีด้านที่มีความสัมพันธ์
กันน้อย ซึ่งหมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพให้สูงขึ้นเพ่ือให้ผ่านการรับรองคุณภาพให้มมีาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  
 2. จากการวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อได้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยไปเป็นรูปแบบที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น าที่มี
ความร่วมสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน สามารถน ารูปแบบจากผลงานวิจัย
ไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สูงขึ้น  ท าให้
สถานศึกษานั้นมีการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถโดยการร่วมมือของบุคลากรทุกคน
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ด าเนินไปถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารศึกษาในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของครู 2) พัฒนา
รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของ
ครู  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 6 ด้านมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  และแบบประเมิน
รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครูในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความตรงตาม
ประเด็นการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 จ านวน 335 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์เนื้อหา และการสนทนากลุ่มจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) 
ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ด้านความพยายามทุ่มเทการปฏิบัติงาน 3) ด้านการ
ธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 4) ด้านโอกาสความก้าวหน้า 5) ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน และ 
6) ด้านความพึงพอใจในองค์การ  
 2. รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การที่พัฒนาประกอบด้วยโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่
หน่วยงานสามารถจัดขึ้นได้ในสถานศึกษาจ านวน 35 กิจกรรม  
 3. ครูและผู้บริหารได้ประเมินรูปแบบแล้วว่ามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความตรงตาม
ประเด็นการพัฒนา อยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) analyze the factors organization 
commitment of teachers 2) construct model of organization commitment of teachers in 
schools 3) evaluate the model of development of organization commitment of teachers. 
The tools of this research consisted of questionnaire 6 factors that had relability 0.95  , and 
the questionnaire evaluate for appropriate, possibility, content validity of model. The 
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stratified random sampling was in this study consisted of 335 respondents who were the 
teachers in schools under the secondary educational service area office 7. The percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis were used to analyze the 
data and focus group .  
The research were as follows:  
 1. Exploratory factor analysis of organization commitment of teachers in schools 
consisted 6 factors which were: acceptance of the goals and values of the organization, 
dedicated to work for the success of the organization, maintain a membership in the 
organization, opportunities and quality of life and satisfaction in organization. 
 2. The developing of organization commitment of model consisted of organization 
can make 35  projects/activities in schools.     
  3. Teachers and executive officer evaluated the model that are appropriate, 
possibility and content validity in the high level. 
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบ การพัฒนา ความผูกพันต่อองค์การ 
 
Keywords 
 Model, Developing, Organization Commitment 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาองค์การเป็นสิ่งหน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญยิ่งโดยเฉพาะยุคเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา องค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญต่อบุคลกรที่จะท าให้มีการท างาน
ทุ่มเทเพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักจิตวิทยาและนักพัฒนาองค์กรทั้งหลายต่างให้
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ และในองค์กรของรัฐ
เพราะชี้ขาดความสามารถในการแข่งขัน บุคลากรมีความแตกต่างในแง่อายุ การศึกษา ค่านิยม วัฒนธรรม 
และความคาดหวัง องค์การจะพัฒนาบุคลากรให้มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความสุขกับงาน 
(Employee satisfaction) การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีพันธะสัญญาต่อกัน (commitment) การท าให้
บุคลากรจงรักภักดี (loyalty)  องค์การใดจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ต้องอาศัย
ปัจจัยที่ส าคัญหลายปัจจัย ทรัพยากรมนุษย์ก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้องค์การ
สามารถด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและเป็นก าลังส าคัญในการน าพาองค์การขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงนับได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันต่อองค์การ 
 ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้องค์การต้องชะงักนั่นคือ ความผูกพันในองค์การที่เริ่มลดลง “เดล คาร์
เนกี” บริษัทพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับโลกที่เน้นความส าคัญกับปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ 
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องค์การธุรกิจไทยควรหันมาให้ความใส่ใจมากที่สุดคือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์การ 
โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่าง Gen Y (กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 อายุ 29-43 ปี 
มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็นทางการให้ความ ส าคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัว (work-life Balance) มีแนวคิดและการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพัง ไม่
พ่ึงพาใคร  มีความคิดเปิดกว้างพร้อมรับฟังข้อติติง เพ่ือการปรับปรุงและ พัฒนาตนเอง) เนื่องจากคนกลุ่มนี้
มักให้ความส าคัญกับอิสระและชีวิตส่วนตัว ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการความท้าทายในชีวิตและอาชีพการ
งานมากกว่าการอดทนท างานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ต้องการ ปัจจัยเช่นนี้ ท าให้การสร้างความผูกพันของ
พนักงานและองค์การในปัจจุบันเป็นไปได้ยากขึ้น ส่งผลให้การเปลี่ยนงาน (turnover rate) มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นตามไปด้วย (ปรียกร มิมะพันธุ์, 2556) 
 ความผูกพันต่อองค์การหมายถึงความรู้สึกการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การความ
พยายามทุ่มเทการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จขององค์การ การธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
ตลอดจนมีความจงรักภักดีและรักษาภาพลักษณ์ขององค์การในทางที่ดี (Kanter, 1986) (Steers, 1991) 
(Porter et al., 1974) (Mowday et al., 1979) 
 ความผูกพันต่อองค์การเป็นการท าให้บุคคลมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความผูกพันต่องาน
เพราะงานน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ เป็นลักษณะส าคัญที่จะน าองค์การไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความอยู่
รอด ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือความเสื่อมสลายและไร้ประสิทธิภาพขององค์การได้ ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของความผูกพันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าในองค์การต้องตระหนักและระลึกถึงอยู่เสมอ ๆ 
ว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถสร้างหรือส่งเสริมระดับความผูกพันให้เกิดขึ้นกับทีมงาน  
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ของ Steers (1997), Meyer 
and Allen (1997),  Buchanan (1974), Porter and Lawler (1987) Preuss and Lautsch, (2002), 
Chalofsky (2003) ประกอบด้วย 1. การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ  2. ความพยายามทุ่มเท
การฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จขององค์การ 3. การธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 4. โอกาส
ความก้าวหน้า 5. คุณภาพชีวิตการท างาน และ 6. ความพึงพอในองค์การ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาจะประสบผลส าเร็จ
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในตัวครูหลายอย่างและองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ความผูกพัน
ต่อองค์การของครู ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานในสถานศึกษา
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในปัจจุบัน พบว่า การปฏิบัติงานของครู ยังไม่สามารถท า
ให้ประสบผลส าเร็จตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งอาจเนื่องมาจากครูยังไม่เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนั้นจะมีวิธีการอย่างไรให้ครูได้อุทิศ
ตนทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่และมีความผูกพันต่อองค์การเพราะถ้าครูมีความผูกพันต่อองค์การ
ย่อมจะส่งผลให้องค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สาธิต รื่นเริงใจ, 2549)  และธารวิทย์ 
เสวกดรุณทร (2557) ทั้ง 2 ท่านได้วิจัยแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของอาจารย์พบว่าตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความผูกพันขององค์การได้แก่พฤติกรรมผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ความไว้วางใจ
ต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจในการท างานที่พอจะเป็นแนวทางในการค้นหาองค์ประกอบ
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ของความผูกพันต่อองค์การของครูได้บ้าง ในขณะเดียวกันครูในสังกัดส านักงานพ้ืนฐานมีจ านวนมากและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างคุณภาพการศึกษาไทย ซึ่งจะต้องมีครูที่มีความผูกพันต่อองค์การจึงจะท าให้
ภารกิจที่ส าคัญของชาติประสบความส าเร็จและยั่งยืนได้ ผู้วิจัยจึงได้สร้างรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์การของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความผูกพันต่อองค์การของครูมีองค์ประกอบที่ส าคัญใดบ้าง มีรูปแบบในการพัฒนาอย่างไร 
และรูปแบบที่สร้างขึ้นนั้นจะสามารถน าไปใช้ได้กับสถานศึกษาเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือหาองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของครู 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู 
 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเปน็ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของครู มีวิธีการ ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7  คือ ครูจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 722 คน จังหวัดสระแก้วจ านวน 550  คน จังหวัด
นครนายกจ านวน 784  คนรวมทั้งสิ้นมีจ านวน 2,056 คน กลุ่มตัวอย่างค านวณได้จากสูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1973 ) ได้จ านวน 335 คนสุ่มแบบแบ่งชั้นและเลือกตามอัตราส่วน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การของครูมี 6 
ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 55 ข้อ โดยมีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆมา
ท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จัดกลุ่มความผูกพันต่อองค์การ 6 ด้านแล้วน ามาสร้างนิยามปฏิบัติการ
จัดท าข้อค าถาม และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ โดยผู่ เชี่ยวชาญมีค่าความ
สอดคล้องรายข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.70-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยวิธีหา
ค่าสัมฤทธิ์แอลฟา (alpha coefficient method) ตามสูตรของ Cronbach  (Cronbach, 1990) โดยมี มีค่า
ความเชื่อมั่นรายด้านและทั้งฉบับดังนี้ 
  ด้านการยอมรับเปา้หมาย และค่านิยมขององค์การ เท่ากับ 0.83 
  ด้านความพยายามทุ่มเทการปฏบิัติงานเพ่ือความส าเรจ็ขององค์การ เท่ากับ 0.89 
  ด้านการธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ เท่ากับ 0.87 
  ด้านโอกาสความก้าวหน้า เท่ากับ 0.85 
  ด้านคณุภาพชีวิตการท างาน เทา่กับ 0.85 
  ด้านความพึงพอใจในองค์การ เท่ากับ 0.87 
  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิัยไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
     สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ ต่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
องค์ประกอบแบบส ารวจ 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู มีขั้นตอนด าเนินการ 
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย การสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของ
ครู  ร่างรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู ในแต่ละองค์ประกอบที่ได้จากชั้นตอนที่ 1 การ
สนทนากลุ่ม (focus group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์การของครู สรุปข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มและน ามาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์การของครู  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู มีข้ันตอนด าเนินการ 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 100 คน โดยเลือกจากครูและผู้บริหารในโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว 
ปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายกโดยมีครูจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 722 คน จังหวัดสระแก้วจ านวน 550  
คน จังหวัดนครนายกจ านวน 784  คนรวมทั้งสิ้นมีจ านวน 2,056 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบได้ประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และการน าไปใช้ได้ตรงตามประเด็น ตามรูปแบบที่สร้างขึ้นแล้ว   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของครู มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ 1 การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ประกอบด้วยการบริหารงาน
ขององค์การเป็นการบริหารงานที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่เห็นด้วย
และยอมรับ ภูมิใจที่เป็นบุคลากรในองค์การนี้ องค์การนี้ได้รับการยอมรับจากสังคม องค์การนี้สามารถ
แข่งขันกับองค์การอื่นในด้านเดียวกันได้ การด าเนินงานในองค์การมีคุณค่าต่อเด็กและเยาวชนของชาติ 
องค์การมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและของประเทศชาติ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเกินเวลา
ให้กับองค์การแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าและการทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ  
 องค์ประกอบที่ 2 ความพยายามทุ่มเทการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สถานที่ท างานของท่าน
เหมาะสมและเป็นผลดีต่อสุขภาพ มีความมั่นใจในระบบรายได้และค่าตอบแทน องค์การมีความก้าวหน้า
และมั่นคงในงาน บุคลากรภายในองค์การมีสัมพันธภาพที่ดี ได้ท างานโดยมีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัว ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน องค์การมี
ระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมและพึงพอใจกับสวัสดิการต่างๆที่ได้รับ 
 องค์ประกอบที่ 3 การธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ ประกอบด้วย ความตั้งใจ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จแม้จะมีอุปสรรค ตั้งใจปฏิบัติงานถ้าได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ มีความห่วงใยในความเป็นไปและความอยู่รอดขององค์การ ได้รับการเลื่อนต าแหน่งที่



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

27 

สูงขึ้นเมื่อขยันและตั้งใจปฏิบัติงาน องค์การให้หลักประกันในการปฏิบัติงานและความคุ้มครองครูและ
องค์การสร้างความภาคภูมิใจสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 องค์ประกอบที่ 4 โอกาสความก้าวหน้า ประกอบด้วยคิดว่าประสบความส าเร็จในต าแหน่ง
หน้าที่การงานแล้ว องค์การของท่านมีระบบการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจนและโปร่งใส มีผลงาน
เป็นที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ระบบการเลื่อนต าแหน่งมีความยุติธรรมและ องค์การมีการ
วางแผนเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ 
 องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วยสร้างความเชื่อมั่นว่ามีความสุขในการ
ปฏิบัติงานและรักที่จะปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การนี้ต่อไป สร้างแรงบันดาลใจให้จะไม่เปลี่ยนไปอยู่ที่อ่ืนแม้ที่อ่ืน
จะดีกว่า การท าให้ครูสามารถปรับตัวเข้ากับองค์การนี้ได้เป็นอย่างดี ปลูกฝังความคิดว่าการท างานกับ
องค์การนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ท าให้ครูเห็นด้วยกับการสับเปลี่ยนหน้าที่เพ่ือความเหมาะสมในองค์การ
นี้ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนท าให้องค์การก้าวหน้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและสร้างความคิดว่าถ้ามี
โอกาสจะแนะน าบุคคลอ่ืนเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การนี้ 
 องค์ประกอบที่ 6 ความพึงพอใจในองค์การ ประกอบด้วยเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การนี้
ต่อไปและความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมที่ท างานอยู่ 
 3. รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาความ
ผูกพันต่อองค์การ ได้แก ่
  3.1 ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การประกอบด้วย 8 กิจกรรม/โครงการ
คือ (1) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  และก าหนดกิจกรรมต่างๆ (2) การ
มีส่วนร่วมในการก าหนดวัฒนธรรมองค์การโดยบุคลากรภายในองค์การ (3) การสร้างสัญลักษณ์ขององค์การ
ในรูปแบบเดียวกัน (4) การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน (5) การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร(6) การสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของเด็กทุกคนโดยเท่า
เทียมกัน (7) การเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ(8) บุคลากรพยายาม
สร้างโครงการเป็นของตนเอง 
  3.2 ด้านความพยายามทุ่มเทการปฏิบัติงานประกอบด้วย 8กิจกรรม/โครงการคือ (1) การ
จัดสถานที่ท างานให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน ตามภาระหน้าที่และสภาพการปฏิบัติงานของแต่ละคน (2) การ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและส่งเสริมครูให้ได้วิทยฐานะ (3) การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ (4) 
การสร้างบรรยากาศในการพบปะให้เป็นกันเอง (5) การได้รับมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล (6) การมี
ระบบดูแลช่วยเหลือให้กับครู (7) การมีระบบการประเมินที่ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ (8) การจัด
สวัสดิการเพ่ิมเติมให้กับครู 
  3.3 ด้านการธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การประกอบด้วย 6กิจกรรม/โครงการ
คือ (1) การท างานเป็นทีม (2) การยกย่องและชื่นชมผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน (3) การสร้างความตระหนักและรัก
องค์การ (4) การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งความเหมาะสมโดยพิจารณาจากศักยภาพและคุณวุฒิ (5) การมี
ระบบหลักประกันในการปฏิบัติงานและความคุ้มครองครู และ (6) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรส่ง
ผลงานต่างๆ เข้าประกวด แข่งขัน 
  3.4 ด้านโอกาสความก้าวหน้า ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/โครงการคือ (1) การใช้ประชามติ
หรือแบบประเมินที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักเกณฑ์ (2) การนิเทศ ก ากับ
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และติดตามงานต่างๆ (3) การสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส และ (4) การวางแผนป้องกันภัยพิบัติ
ต่างๆ 
  3.5 ด้านคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย 7กิจกรรม/โครงการคือ (1) การจัดหา
สวัสดิการและอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ (2) การให้นักเรียนต้องตระหนักและส านึกในบุญคุณของครู 
(3) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และแนะน าครูอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (4) การให้ความส าคัญและ
มอบหมายงานที่ส าคัญให้ครู (5) การจัดท าลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกต าแหน่งงาน (6) 
การมอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเกียรติ และ (7) การจับคู่กันท างาน 
  3.6 ด้านความพึงพอใจในองค์การ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม/โครงการคือ (1) การเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งการท างานและเรื่องส่วนตัว และ (2) การปรับปรุงสถานที่ท างานและบ้านพักครูให้
เหมาะสม 
 4. รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และมี
ความตรงต่อประเด็นการน าไปใช้สามารถน าไปใช้ได้อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 ผลการการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7” ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การของครู จากผลการวิจัยพบว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ 
ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านพยายามทุ่มเทการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ ด้านการธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านคุณภาพชีวิตการ
ท างานและด้านความพึงพอใจในองค์การ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษามีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter and Lawler (1987) ที่
กล่าวว่า องค์ประกอบด้านความผูกพันต่อองค์การมี 3 ลักษณะ คือ (1) บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การเป็นทัศนคติและความเชื่อของบุคคลที่มีความเชื่อถือ ยอมรับและพร้อมที่
จะปฏิบัติตามเป้าหมายและคุณค่าขององค์การอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเป้าหมายที่
องค์การก าหนด รวมถึงความรู้สึกว่าเป้าหมายและคุณค่าของตนเองคล้ายคลึงกับองค์การบุคคลซึ่งมี
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การอย่างมาก จะเห็นว่า งานคือหนทางที่จะท าประโยชน์ต่อองค์การได้ คือ การร่วม
กิจกรรมและท างานตามคุณค่า อุดมการณ์และเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสูง กล่าวโดยสรุป คือ มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและยอมรับ
เป้าหมายขององค์การ (2) บุคคลนั้นมีความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะท างานเพ่ือ 
ให้องค์การที่ตนท างานอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นความตั้งใจและความพร้อมที่จะใช้
ความสามารถที่มีอยู่ท างานให้องค์การอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางานขององค์การ
ให้บรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนก็ตามรวมถึงความเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การ กล่าวโดยสรุปคือ มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะท างานเพ่ือความส าเร็จของ
องค์การและ (3) บุคคลนั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยที่
บุคคลมีความจงรักภักดีต่อองค์การยังคงอยู่กับองค์การไม่ปรารถนาจะไปจากองค์การถึงแม้ว่าองค์การอ่ืนจะ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่า มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การและพร้อมที่จะบอกคน
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อ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การรวมทั้งมีความคิดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ กล่าวโดยสรุปคือ มีความ
จงรักภักดีเสียสละและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกขององค์การไว้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Steers (1977) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ 
คือ (1) มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (2) มีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ และ (3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การและสอดคล้องกับแนวคิดของ Hrebiniak and Alutto (1972) ที่กล่าว
ว่า องค์ประกอบของความผูกพันในองค์การประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในองค์การ กล่าวคือ ยิ่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากเท่าใด ความ
ผูกพันของผู้ปฏิบัติงานก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น (2) แรงจูงใจที่ได้รับจากหน่วยงานและ (3) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานองค์การ ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากก็จะท าให้เกิดความ
ผูกพันมากไปด้วย  
 2. รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การที่ผู้วิจัยได้พัฒนาตามองค์ประกอบที่เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ว่ามีองค์ประกอบใดบ้างมาสร้างเป็นรูปแบบเพ่ือการพัฒนาโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่มจากผู้
เชียวชาญและผู้บริหารในหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้รูปแบบที่พอประมวลได้ดังนี้ 
   2.1 ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่อง (1) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และก าหนดกิจกรรมต่างๆ (2) การมีส่วนร่วมในการก าหนดวัฒนธรรมองค์การโดยบุคลากรภายในองค์การ 
(3) การสร้างสัญลักษณ์ขององค์การในรูปแบบเดียวกัน (4) การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน (5) 
การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของบุคลากร (6) การสร้างความตระหนักให้
เห็นคุณค่าของเด็กทุกคนโดยเท่าเทียมกัน (7) การเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และ (8) บุคลากรพยายามสร้างโครงการเป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hrebiniak 
and Alutto (1972) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานองค์การ ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจมากก็จะท าให้เกิดความผูกพันมากไปด้วยและสอดคล้องกับแนวคิดของ Buchanan 
(1974) ที่กล่าวว่า การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ (involvement) หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมในการกับ
องค์การ ตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจที่จะท างานเพ่ือ ความก้าวหน้าและประโยชน์
ขององค์การและสอดคล้องกับการศึกษาของศิริวรรณ พิภพ (2556) ที่พบว่า ด้านที่มีความผูกพันอันดับที่
หนึ่งคือ ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชกิขององค์การ อันดับที่สองคือ ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพ่ือประโยชน์ต่อองค์การและอันดับสุดท้ายคือ ด้านความเชื่อมันในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ ตามล าดับ 
  2.2 ด้านความพยายามทุ่มเทการปฏิบัติ งานผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่อง (1) การจัดสถานที่ท างานให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน ตามภาระหน้าที่และ
สภาพการปฏิบัติงานของแต่ละคน (2) การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและส่งเสริมครูให้ได้วิทยฐานะ 
(3) การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ (4) การสร้างบรรยากาศในการพบปะให้เป็นกันเอง (5) การได้รับ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล (6) การมีระบบดูแลช่วยเหลือให้กับครู (7) การมีระบบการประเมินที่
ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ (8) การจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให้กับครูซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Hrebiniak and Alutto (1972) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของความผูกพันคือแรงจูงใจที่ได้รับจากหน่วยงาน 
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  2.3 ด้านการธ ารงรักษาความเป็นสมาชกิขององค์การผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่อง (1) การท างานเป็นทีม (2) การยกย่องและชื่นชมผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน (3) 
การสร้างความตระหนักและรักองค์การ (4) การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ศักยภาพและคุณวุฒิ (5) การมีระบบหลักประกันในการปฏิบัติงานและความคุ้มครองครู และ (6) การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวดแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Buchanan 
(1974) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความจงรักภักดีต่อองค์การ (loyalty) โดยมีความรู้สึกและ
แสดงออกถึงการยึดมั่นในองค์การและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 
  2.4 ด้านโอกาสความก้าวหน้าผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับเรื่อง (1) การใช้ประชามติหรือแบบประเมินที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักเกณฑ์ (2) การนิเทศ ก ากับและติดตามงานต่างๆ (3) การสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
โปร่งใส และ (4) การวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer and Allen (1997) 
ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบแทนสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์การ แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ 
  2.5 ด้านคุณภาพชีวิตการท างานผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับเรื่อง (1) การจัดหาสวัสดิการและอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ (2) การให้นักเรียนต้อง
ตระหนักและส านึกในบุญคุณของครู (3) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และแนะน าครูอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง (4) การให้ความส าคัญและมอบหมายงานที่ส าคัญให้ครู (5) การจัดท าลักษณะงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของทุกต าแหน่งงาน (6) การมอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเกียรติ และ (7) การจับคู่กันท างานซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer and Allen (1997) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับ
องค์การ 
  2.6 ด้านความพึงพอใจในองค์การผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับเรื่อง คือ (1) การเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการท างานและเรื่องส่วนตัว และ (2) การปรับปรุง
สถานที่ท างานและบ้านพักครูให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hrebiniak and Alutto (1972) ที่
กล่าวว่าองค์ประกอบของความผูกพัน คือแรงจูงใจที่ได้รับจากหน่วยงาน 
 3. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู โดยผู้บริหาร
และครูในกลุ่มเป้าหมายในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความตรงต่อประเด็นการน าไปใช้สามารถ
น าไปใช้พบว่ามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความตรงตามประเด็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
รูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2553) ที่หาประสิทธิภาพของรูปแบบในด้าน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความตรงต่อประเด็นการน าไปใช้ พบว่า อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของครู 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัติ ผู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญดังนี้ 
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      1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี การก าหนดวัฒนธรรม
องค์การ การสร้างเอกลักษณ์ การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับชุมชน การสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า
ของเด็กทุกคนและพยายามสร้างให้บุคลากรมีโครงการเป็นของตนเอง 
      1.2 การจัดสถานที่ท างานให้เป็นสัดส่วน การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพและส่งเสริมครู
ให้ได้วิทยฐานะ การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ  การสร้างบรรยากาศในการพบปะให้เป็นกันเอง  
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล มีระบบดูแลช่วยเหลือครู 
     1.3 การท างานเป็นทีม การยกย่องและชื่นชมผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน การสร้างความตระหนักและ
รักองค์การ การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งความเหมาะสม การมีระบบหลักประกันในการปฏิบัติงานและความ
คุ้มครองครู และการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวดแข่งขัน 
     1.4 การสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสในการประชามติหรือแบบประเมินและเผยแพร่ให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักเกณฑ์ จัดการนิเทศ ก ากับและติดตามงานต่างๆ  
     1.5 การจัดหาสวัสดิการและอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ การให้นักเรียนต้องตระหนัก
และส านึกในบุญคุณของครู การให้ความส าคัญและมอบหมายงานที่ส าคัญให้ครู การจัดท าลักษณะงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกต าแหน่งงาน การมอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเกียรติ  
     1.6 การเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการท างานและเรื่องส่วนตัว 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรท าการวิจัยทดลองโดยน ารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในโรงเรียนเพ่ือศึกษาผลการ
น าไปใช้จริงและได้น ามาปรับปรุงต่อไป 
     2.2 ควรวิจัยพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธเ์พ่ือเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ 
     2.3 ควรวิจัยความผูกพันต่อองค์การของครูในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น 
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กับแบบการเรียนของนักศึกษาครู 
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 อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จงัหวัดจันทบุร ี
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือค้นหาแบบการเรียนและบุคลิกภาพของนักศึกษาครู คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และ 2) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู   โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ านวน 317 คน เครื่องมือที่ ใช้ คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบไคสแควร์การหาระดับของความสัมพันธ์ตามวิธีการของเครมเมอร์วี  และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทาง  

ผลการวิจัยพบว่า  
 นักศึกษาครูมีแบบการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ าทุกแบบการเรียน และเมื่อจัด
อันดับค่าเฉลี่ยของคะแนน พบว่า แบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (x̄ = 22.51, S.D.= 4.80) 
รองลงมา คือ แบบการเรียนแบบร่วมมือ (x̄ =21.90, S.D.= 4.46) ส่วนแบบการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนต่ าที่สุดคือ แบบการเรียนแบบแข่งขัน (x̄ =15.50, S.D.= 4.53) และนักศึกษาครูส่วนใหญ่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
บุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู พบว่า ตัวแปรเพศมีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนแบบ
หลีกเลี่ยงและแบบแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีขนาดของความสัมพันธ์เท่ากับ 
.359 และ .357 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรสาขาวิชา  พบว่าสาขาวิชามีความสัมพันธ์กับ
แบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดของความสัมพันธ์
เท่ากับ .296 ส่วนตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
แบบการเรียนแบบร่วมมือและแบบการเรียนแบบอิสระอย่างมีนัยส าคัญที่  ระดับ .05 มีขนาดของ
ความสัมพันธ์เท่ากับ .324 และ .314 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรบุคลิกภาพกับ
แบบการเรียนของนักศึกษาครู พบว่าบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนแบบอิสระแบบพึ่งพา
และแบบแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีขนาดของความสัมพันธ์เท่ากับ .399,  .370 
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และ .349 ตามล าดับและเมื่อพิจารณาถึง บุคลิกภาพแต่ละแบบ พบว่า บุคลิกภาพแบบเก็บตัวมี
ความสัมพันธ์กับแบบการเรียนแบบอิสระ (r=.451) แบบแข่งขัน (r=.425) และแบบร่วมมือ (r=.407) 
ส่วนบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนทุกแบบ  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) to investigate the learning styles 

and personality of student-teachers and 2) to study relationships between gender, 
majors’ subject, academic achievement and personality with learning styles of 
student teacher. The samples consisted of 327 student-teachers in class level three 
who were in the 1st semester of the academic year 2012, faculty of education, 
Rambhai Barni Rajabhat University. These samples were selected from population 
the data were gathered by questionnaires. For statistical analysis the frequency, 
mean, percentage, standard deviation, Chi-square test, Cramer’s V Coefficients, 
Pearson product moment correlation coefficients and Two-way analysis of variance.   

The results were as follows:  
The student-teachers had low level of all learning styles. When compared 

between six learning styles, it was found that in participant learning styles has been 
mostly mean scores (x̄ = 22.51, S.D.= 4.80), the next was collaborative learning styles 
(x̄ =21.90, S.D.= 4.46) and the competitive learning styles was lowest level (x̄ =15.50, 
S.D.= 4.53). The student-teachers had mostly introvert personality. The avoidance 
learning styles and competitive learning styles were significantly associated with 
gender. The Cramer’s V coefficients of the associated were .359 and .357 
respectively. The avoidance learning styles was significantly associated with majors’ 
subject at .01 levels. The Cramer’s V coefficient of the associated was .296.  The 
collaborative learning styles and dependent learning styles were significantly 
associated with academic achievement. The Cramer’s V coefficients of the associated 
were .324 and .314 respectively. The independent learning styles, dependent 
learning styles and competitive learning styles were significantly associated with 
personality at level .01. The Cramer’s V coefficients of the associated were .399, .370 
and .349 respectively. When considered in each aspect of personality, it was found 
that the introvert personality had relationships with independent learning styles 
(r=.451), avoidance learning styles (r=.425) and collaborative learning styles (r=.407). 
Extrovert personality had relationships with learning styles in overall.  

ค าส าคัญ 
 แบบการเรียน บุคลิกภาพ  นักศึกษาครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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ความส าคัญของปัญหา 

 โดยธรรมชาติแล้วบุคคลทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน อาทิเช่น ความแตกต่างทางด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์ ด้านสังคม เพศ อายุ และสติปัญญา (อารี พันธ์มณี , 2546) เรียกว่าเป็นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) จากการศึกษาวิจัยในอดีตที่ผ่านมาพบว่าความที่
บุคคลมีความแตกต่างกัน ท าให้เมื่อได้รับข้อมูลจากภายนอก แต่ละบุคคลจะมีการจัดการข้อมูลที่ตน
ได้รับไม่เหมือนกัน กล่าวคือบุคคลแต่ละคนจะมีแบบการเรียน (Learning Styles) ที่เป็นของตนเอง  
(เสาวภา วิชาดี, ม.ป.ป.) ส านักงานทรัพยากรการสอน (Office of Instructional Resource, 1998 
อ้างถึงใน กาญจนา พันธ์โยธี, 2542) ได้ให้ความหมายของแบบการเรียนว่าเป็นวิธีการเฉพาะที่แต่ละ
คนใช้ในการจัดกระท าข้อมูล โดยที่ความชอบแบบการเรียนนั้นจะครอบคลุมทั้งการเรียนและการสอน
ที่ส่งผลต่อกิจกรรมที่ผู้สอนเลือกใช้ในการสอนนักศึกษา รวมถึงการน าเสนอเนื้อหา ผลกระทบที่
นักศึกษาได้รับคือ เขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบกิจกรรมหรือวิธีการสอนบางวิธีที่ครูน ามาใช้กับเขาและ
หากบังเอิญว่าผู้สอนใช้วิธีการสอนที่ตรงกับแบบการเรียนที่นักศึกษาชอบก็จะส่งผลให้นักศึกษามี
สัมฤทธิผลทางการเรียน และมีความพึงพอใจส่วนตัวด้วย ในขณะที่อาจะมีผลในทางตรงกันข้ามหาก
แบบการสอนและแบบการเรียนไม่ตรงกัน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524) กล่าวถึงความส าคัญของแบบ
การเรียนว่า “...สิ่งส าคัญมากประการหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน คือการท าความเข้าใจ
ลักษณะและธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดไปจนถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องเข้าใจและเรียนรู้
ว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานอย่างไร มีความสนใจมีความต้องการอะไรบ้าง รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
อย่างไร มีวิธีการเรียนอย่างไร (How to study) มีปัญหาในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้
จัดการสอนให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้มากท่ีสุด และช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถปรับปรุงตนเองให้
เรียนรู้ได้มากที่สุดด้วย” ซึ่งตรงกันกับข้อเสนอแนะของ เดวิด โคล์บ และฟราย (David Kolb & Fry, 
n.d. อ้างถึงใน อุไรรัตน์ ศรีสวย, 2526) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า นิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปนั้นจะ
เข้าสู่ประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เขาได้เลือกไว้ตามเอกลักษณ์ของแต่ละคนเป็นหลัก นิสิต
นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และแบบการเรียนที่แตกต่างกัน การที่ผู้สอน
สามารถจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับแบบการเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งแบบการเรียนนี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่
ช่วยในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น (Dunn et al., 1981; Husni, 1997) 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานที่จัดการศึกษาระดับสูงที่มีความส าคัญต่อสังคมและประเทศชาติ  
เพราะเป็นแหล่งวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในสาขาต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบว่าอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะค านึงถึงสาระและ
เนื้อหาวิชาที่สอนมากกว่าความต้องการ ความสนใจและตะหนักถึงความแตกต่างของผู้เรียน จากที่
กล่าวจึงสรุปได้ว่าหากผู้สอนมีความเข้าใจถึงวิธีการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ถึงผลของ
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แบบการเรียนที่แตกต่างกัน ก็จะท าให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ท าให้เกิดผลดีคือการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาวิชา 
รวมทั้งแก้ปัญหาวินัยบางอย่างในชั้นเรียนได้  (อัจฉรา ธรรมาภรณ์, 2531) และการศึกษาแบบการ
เรียนของผู้เรียนถือเป็นการให้ความสนใจกับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงมีประโยชน์มากมาย
หลายประการต่อผู้สอน  ความจ าเป็นในการศึกษาแบบการเรียนของผู้เรียนโดยเฉพาะนักศึกษาครูที่
ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาครูจ านวนน้อยมาก อีกทั้ง
ผลการวิจัยยังมีความขัดแย้งกันในบางตัวแปรจึงท าให้ยังไม่ชัดเจนที่จะสรุปได้ถึงความสัมพันธ์ รวมถึง
การไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาถึงตัวแปรบุคลิกภาพของผู้เรียนกับมีต่อแบบการเรียน งานวิจัยนี้จึงจ าเป็น
ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีแบบการเรียนและ
บุคลิกภาพเป็นอย่างไร และนักศึกษาท่ีมีเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพต่างกัน
จะมีแบบการเรียนที่แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแบบการเรียนและบุคลิกภาพของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพรรณี 

2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับ
แบบการเรียนของนักศึกษาครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ประกอบด้วยขั้นตอน
การด าเนินงานต่อไปนี้ 

1. ประชากร คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 317 คน กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากร  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ และบริกจ์ 
(Myers & Briggs, 1990) จ านวน 38 ข้อ และตอนที่ 3 แบบวัดแบบการเรียน 6 แบบของกราชา และ
ไรช์ แมน  (Grasha & Reicgman, 1975) จ านวน  42 ข้ อ  ค่ าความ เชื่ อมั่ น  (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากับ .88 

3. การ เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล  ผู้ วิ จั ย ส ร้ า งแบ บ สอบ ถามแบ บ ออน ไลน์  (Online 
Questionnaires) และเปิดให้ผู้ตอบเข้าตอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2558  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบไคสแควร์ (2) และการหาระดับของความสัมพันธ์ตาม
วิธีการของเครมเมอร์วี (Cramer’s V)  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาครูมีแบบการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ าทุกแบบการเรียน และเมื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแบบการเรียน 6 แบบ พบว่า แบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด 
(x̄ = 22.51, S.D.= 4.80) รองลงมา คือ แบบการเรียนแบบร่วมมือ ( x̄ =21.90, S.D.= 4.46) ส่วน
แบบการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ าที่สุดคือ แบบการเรียนแบบแข่งขัน (x̄ =15.50, S.D.= 4.53) 
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุดของคะแนนแบบการเรียน 6 แบบ 
 

แบบการเรียน x̄  S.D. MIN MAX อันดับ 
อิสระ 20.24 3.951 9 33 3 

หลีกเลี่ยง 17.33 4.264 7 33 5 
ร่วมมือ 21.90 4.463 8 34 2 
พ่ึงพา 19.98 3.880 7  31 4 
แข่งขัน 15.50 4.533 7 32 6 

มีส่วนร่วม 22.51 4.800 9 35 1 
 
2. นักศึกษาครูทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert)            

คิดเป็นร้อยละ 81.70 และ 74.40 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบบุคลิกภาพ 3 แบบของนักศึกษาแยกตามเพศ 
 

 
บุคลิกภาพ 

เพศ 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แบบเก็บตัว (Introvert) 58 81.70    183 74.40   241 76.03 
แบบแสดงตัว (Extravert) 10 14.08  55 22.35  65 20.50 
แบบกลาง (Ambivert)   3   4.22   8      3.25  11  3.47 
รวม 71 100   246  100  317  100 

3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับ
แบบการเรียนของนักศึกษาครู ผลการวิจัยดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของ Cramer’ s V จากการหาความสัมพันธ์ของแบบการ
เรียนกับเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพของนักศึกษาครู 

 
 

ตัวแปร 
แบบการเรียน 

อิสระ หลีกเลี่ยง ร่วมมือ พึ่งพา แข่งขัน มีส่วนร่วม 
เพศ .298    .359** .256 .256  .357* .276 
สาขาวิชา .244    .302** .279 .276 .263  .307* 
ผลสัมฤทธิ์  .314* .308   .324* .292 .271 .258 
บุคลิกภาพ    .399** .296 .315   .370**   .349** .407 
*p < .05, **p < .01 
 
 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรเพศ พบว่ามีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนแบบ
หลีกเลี่ยงและแบบแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรสาขาวิชา
ของนักศึกษา  พบว่า  แบบการเรียนแบบหลีกเลี่ยงมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับแบบ
การเรียนแบบร่วมมือและแบบการเรียนแบบอิสระอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาถึงตัว
แปรบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู พบว่าบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับแบบการเรียน
แบบอิสระ แบบพ่ึงพาและแบบแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
1. การที่นักศึกษาครูมีค่าเฉลี่ ยของคะแนนแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมสูงที่สุด 

ผลการวิจัยนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยที่ผ่านมาของสุพัฒนา เศรษฐคมกุล (2536)  พรทิพย์ 
บุญรอด (2534) และประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล (2525) โดยลักษณะของแบบการเรียนแบบมีส่วน
ร่วมเป็นแบบการเรียนที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้เนื้อหาวิชาและชอบการเรียนในชั้น โดย
พยายามที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่จะไม่สนใจกิจกรรม
นอกห้องเรียนหรือนอกหลักสูตร  (Grasha & Reicgman, 1979) ซึ่งสาเหตุที่นักศึกษาครูมีแบบการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด สามารถอธิบายได้ว่าเพราะแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมเป็นแบบการ
เรียนที่มีลักษณะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุน ความ
ร่วมมือระหว่างกันของนักศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยของนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหรือท ารายงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม (อุไรรัตน์ ศรีสวย, 2526)   

2. นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพ  แบบเก็บตัว (Introvert) ซึ่งการวิจัยนี้พบว่าทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพดังกล่าว ตามทฤษฏีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Jung, 
1959) กล่าวถึง ลักษณะบุคลิกภาพแบบเก็บตัวว่ามีลักษณะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตนเอง สนใจและ
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คิดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองชอบท างานต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ชอบเอาตัวออกจากสังคมมีความผูกพันกับ
สิ่งต่างๆ กับตัวของตัวเองมากกว่าที่จะผูกพันกับสังคมมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากและท าอะไรมัก
ขึ้นกับการตัดสินใจของตนเองเป็นใหญ่  การที่นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวสามารถ
อธิบายได้จากเหตุผลที่ว่า เพราะกลุ่มตัวอย่างมีแบบการเรียนแบบอิสระ ( Independent) (ดูตารางที่ 
3) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้เรียนชอบคิดและท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และมั่นใจในความสามารถทางการเรียน
ของตนเองสูงมาก อีกทั้งปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
มนุษย์ทั้งพัฒนาการทางกาย ทางจิตใจ และบุคลิกภาพ กล่าวคือ การคบเพ่ือน การศึกษาและ
วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อบุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ (กันยา 
สุวรรณแสง, 2533)  

3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับ
แบบการเรียนของนักศึกษาครู จากผลการวิจัยนี้พบว่า แบบการเรียนมีความสัมพันธ์กับเพศอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา พันธ์โยธี (2542) และงานวิจัยของมนัสนันท์ 
หัตถศักดิ์ และศุภชัย อิทธิปาทานันท์ (2547)  โดยสามารถอธิบายตามแนวคิดเรื่องของอิทธิพลของ
เพศท าให้มีความแตกต่างในการเรียนรู้ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง (Keefe, 1987) ได้ กล่าวคือ 
เพราะว่าสังคมไทยมีการอบรมเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงต่างกัน เด็กหญิงมักถูกอบรมให้ปฏิบัติตาม
กรอบประเพณีท าให้มีแนวโน้มเป็นผู้ปฏิบัติตาม และต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกสูงกว่า
เด็กชาย และโดยธรรมชาติแล้วเด็กชายมักจะแข็งแรงและช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าเด็กหญิง ดังนั้น
นักเรียนที่มีเพศต่างกันน่าจะมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันด้วย (วิกานดา แสนทวีสุข, 2539)  

เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรสาขาวิชาของนักศึกษากับแบบการเรียน  พบว่าแบบการเรียนแบบ
หลีกเลี่ยงและแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของชวนสิทธิ์ สุชาติ (2532) ที่ศึกษากับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เช่นกัน  โดยสาเหตุของความสัมพันธ์เป็นเพราะแต่ละสาขาวิชาจะมีลักษณะของการเรียนการสอน
แตกต่างกันออกไป ผลของการวิจัยนี้ตรงกันกับการศึกษาผ่านมา เช่น งานวิจัยของประโยชน์ คุปต์
กาญจนากุล (2525) สุพัฒนา เศรษฐคมกุล (2536) พรทิพย์ บุญรอด (2534)  เป็นต้น ซึ่งพบว่าความ
แตกต่างกันของสาขาวิชา ท าให้ผู้เรียนมีแบบการเรียนที่แตกต่างกัน โดยนิสิตสาขาสังคมศาสตร์จะมี
แบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมสูงสุด  ส่วนการศึกษาของกาญจนา พันธ์โยธี (2542) พบว่ากลุ่ม
สาขาวิชามีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ แต่เป็นความสัมพันธ์กับบ้างเล็กน้อย
เท่านั้น (Weak association)  

Canfield and Laffety (อ้างถึงใน Dunn et al., 1981) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อรูปแบบการเรียนไว้ 6 ด้าน หนึ่งในหกด้านที่มีอิทธิพลต่อแบบการเรียนคือ วิชาที่เรียน 
(Content) ได้แก่ ความสนใจในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ  เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าแบบการเรียนแบบอิสระและแบบการเรียนแบบร่วมมือมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส านักงานทรัพยากรการสอน (Office of 
Instructional Resource, 2541 อ้างถึงใน กาญจนา พันธ์โยธี, 2542) อธิบายว่าเป็นเพราะแบบการ
เรียนเป็นวิธีการเฉพาะที่แต่ละคนใช้ในการจัดกระท าข้อมูล โดยที่ความชอบแบบการเรียนนั้นจะ
ครอบคลุมทั้งการเรียนและการสอนที่ส่งผลต่อกิจกรรมที่ผู้สอนเลือกใช้ในการสอนนักศึกษา รวมถึง
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การน าเสนอเนื้อหา ผลกระทบที่นักศึกษาได้รับคือ เขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบกิจกรรมหรือวิธีการ
สอนบางวิธีที่ครูน ามาใช้กับเขาหากบังเอิญว่าผู้สอนใช้วิธีการสอนที่ตรงกับแบบการเรียนที่นักศึกษา
ชอบ ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีสัมฤทธิผลทางการเรียน และมีความพึงพอใจส่วนตัวด้วย ในขณะที่
อาจจะมีผลในทางตรงกันข้ามหากแบบการสอนและแบบการเรียนไม่ตรงกัน และจากงานวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่า ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล (2525) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับแบบการ
เรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ และแบบมีส่วนร่วมสูงกว่านิสิตที่มีผลการเรียนต่ า ส่วนงานของ ศิรินภา จามร
มาน และคณะ (ม.ป.ป.) ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพ 16 PF ของ Cattel รูปแบบการ
เรียนรู้ของ Kolb และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชายจ านวน 
1,576 คนและหญิง จ านวน 1,847 คน และพบความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ รูปแบบ  การเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  อีกทั้งงานวิจัยของอิสเมล ยูซอฟ 
(Ismail Yusoff, 1982) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบ การเรียน 
โดยใช้แบบวัดรูปแบบการเรียนของโคล์บ (Kolb’s Learning Style Inventor) ผลจากการศึกษาครั้ง
นี้ชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญบางอย่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรูปแบบการ
เรียนเมื่อวิเคราะห์โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งอัจฉรา ธรรมาภรณ์ (2531) อธิบายว่า เมื่อผู้เรียนมี
รูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันครูควรให้ความส าคัญในการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของผู้เรียนแต่ละ
คน เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนจัดสภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันกับแบบการเรียน 
ซึ่งท าให้เกิดผลดีคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (Husni, 1997; ศิรนิภา จามรมาน และคณะ, ม.ป.ป.)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา ผลการวิจัยนี้พบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างสูงกับแบบการเรียน 3 แบบ คือ แบบการเรียนแบบอิสระ แบบพ่ึงพาและแบบ
แข่งขัน และเมื่อแบ่งตามลักษณะของบุคลิกภาพ พบว่า บุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความสัมพันธ์กับแบบ
การเรียนแบบอิสระ แบบแข่งขันและแบบร่วมมือ ส่วนบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธ์กับแบบ
การเรียนทุกแบบ โดยมีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ   แบบ
แบบพ่ึงพา  โซนา เอ็ม ทอร์กรูด (Zona M. Torgrude, 1980) ได้ศึกษาถึ งแบบบุคลิกภาพ
คุณลักษณะทางการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพว่ามีความสัมพันธ์กับแบบการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนทางการศึกษาหรือไม่ ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ บุคลิกภาพและแบบการเรียนมี
ความสัมพันธ์กัน  รสชรินทร์ ฉายแก้ว (2536) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบที่ส าคัญ แบบการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับแบบการ
เรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสาเหตุที่บุคลิกภาพแบบเก็บตัวมีความสัมพันธ์
กับแบบการเรียนอิสระก็เพราะว่าแบบการเรียนแบบอิสระ ( Independent) ผู้เรียนจะมีลักษณะที่
ชอบคิดและท าสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน ตั้งใจ
เรียนเนื้อหาหรือวิชาที่คิดว่าส าคัญ และมั่นใจในความสามารถทางการเรียนของตนเอง (Grasha & 
Reicgman, 1979) ตรงกันกับลักษณะบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) ที่ชอบท างานต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
1. การวิจัยนี้มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาครูมีแบบการเรียนที่เป็นแบบมีส่วนร่วมสูง
ที่สุด  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรปรับรูปแบบการเรียนในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งอาจจัดได้ทั้งแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย   ต่อมาคือการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนควร
ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนรวมทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน รวมทั้งการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  และในส่วนของการมอบหมายภาระงานให้กับ
ผู้เรียนควรเป็นงานที่ต้องท าร่วมกันเป็นกลุ่ม 

1.2 จากการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนที่มีสาขาวิชาเรียนที่แตกต่างกันจะมีแบบการเรียนที่
ต่างกันด้วย ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้สอนที่ท าการสอนผู้เรียนหลายสาขาวิชาว่าควรจะพิจารณา
ถึงการออกแบบการเรียนการสอนให้มีเทคนิควิธีการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลที่มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลกับบุคลิกภาพ

และแบบการเรียนของนักศึกษา เช่น สุขภาพจิตการปรับตัว ความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะมุ่ง
อนาคต เป็นต้น  

2.2 มีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพและแบบการเรียนของนักศึกษาครูที่อยู่ใน
ภูมิล าเนาอ่ืน ๆ ในประเทศ เพ่ือท าให้องค์ความรู้เรื่องบุคลิกภาพและแบบการเรียนของนักศึกษาครู
สามารถอธิบายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
บุคลิกภาพกับ แบบการเรียนของนักศึกษาครู” ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 
* บางส่วนของงานวิจัยได้เคยน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ใน 2 งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง “สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา 
น าพาสังคม” และการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่  7  
“วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” 111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เ พ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ  4) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
วิธีการเลือกสุ่มแบบง่าย โดยวิธีการจับสลากจากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ลงทะเบียนเรียนกับผู้วิจัยในภาคการศึกษา 2/2557 ได้มาจ านวน 30 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิจัย   
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่าง t-test ผลการวิจัยพบว่า 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x =4.01, S.D.= 0.65) 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.66  ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.23,S.D = 0.62)        
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop the Computer Assisted 
Instruction on computer crime Act (b.e.2007) 2) Study achievement of students after 
with CAI subject to the Computer crime Act (b.e.2007) as the criterion of 75 percent 3) 
to compare the student’s achievement scores earned the pre-test and post-test by 
CAI in the course. And 4) to study the student satisfaction in the CAI on computer 
crime Act (b.e.2007). The sample used in this research used a Simple random Sampling 
by lottery from students enrolled in Computer Science and information technology 
the second semester of the 2014 academic year of 30 people. The research 
instruments consisted of CAI on computer crime Act (b.e.2007), an achievement test, 
after learning their satisfaction with CAI. The statistical analysis included mean, 
standard deviation and Statistics t – test.  
 The results of the research indicated the following: 

1. The quality of the Computer-assisted Instruction on the Computer Crime 
Act B.E. 2550 quality the good level (Mean equals to 4.01 and Standard Deviation 
equals to 0.65). 

2. Achievement of students after class average of 78.66 percentage points 
higher than the threshold of 75 percent full. 

3. The posttest mean was significantly higher than the pretest mean at .05 level 
4. The students’ satisfaction toward the Computer-assisted Instruction was at 

the highest level. (Mean equals to 4.23 And Standard Deviation equals to 0.62). 
 
ค าส าคัญ  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 2550   
 
Keywords 
 Computer Assisted Instruction, Computer Crime Act (B.E.2007) 
  
ความส าคัญของปัญหา 
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 มาตราที่ 24 บัญญัติว่า “การจัด
กระบวนการเรียนรู้  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน  ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
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เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา” ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนทุกคน ในฐานะครูผู้สอนต้องพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งสภาพแวดล้อม บรรยากาศในการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2546) 

ถึงแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้แต่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ยังมีความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่
น้อยซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ที่จะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพโดย (บูรณะ สมชัย,  2538)  ได้กล่าวเกี่ยวกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่าในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในลักษณะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป หรือที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction: CAI) ที่ถือว่าเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยผู้เรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอัตรา
การเรียนรู้  รวมทั้งสามารถทบทวนบทเรียนได้เองตลอดเวลา  ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะ
เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี   และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามเวลาที่
สะดวกตามความสนใจของผู้เรียน ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ ADDIE 
Model เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นรูปแบบการสอนที่
ออกแบบขึ้นมา เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ADDIE Model มีล าดับ
การพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา
(Development) การน าไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล  (Evaluation) ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนเป็นแนวทางที่มีลักษณะที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถน าไปสร้างเป็นเครื่องมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าการด ารงชีวิตในประจ าวันมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ การค้นหาข้อมูลจากเว็บไชต์ต่างๆ 
การโพสต์ การแชร์ข้อมูล จากความนิยมในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตที่ เ พ่ิมมากขึ้นท าให้สถิติ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ประเทศไทยนั้นหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้อมูลจากศูนย์ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ได้สรุปข้อมูลดังนี้ประเภท
ของการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้น สามารถจ าแนกออกได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการกระท า
ความผิดต่อตัวข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงตามมาตรา 5-13 อาทิ การเจาะระบบ การดัก
ข้อมูล หรือการก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยการเผยแพร่โปรแกรมท าลาย  2. ความผิดที่ว่าด้วยตัว
เนื้อหาของข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตามมาตรา  14-16 เช่น 
การเผยแพร่ภาพลามก การเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคง หรือการหมิ่นประมาทด้วยการตัดต่อ
ภาพ เป็นต้น จากการเก็บสถิติคดีในช่วงเวลา 3 ปี ภายหลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์มีผลใช้บังคับ หาก
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พิจารณาสัดส่วนของคดีต่างๆ ที่ศาลพิจารณาพิพากษาแล้ว จะพบว่าเป็นคดีท่ีเป็นความผิดต่อตัวระบบ
หรือตัวข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในหมวดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม จานวน 45 คดี คิด
เป็นร้อยละ 24.32 ของคดีทั้งหมด ในขณะที่คดีที่เป็นความผิดที่ว่าด้วยเนื้อหามีจานวนถึง 128 คด ีคิด
เป็นร้อยละ 69.19 ของคดีท้ังหมด นอกนั้นเป็นส่วนที่ข้อมูลไม่ชัดเจนอีก 12 คด ีหรือร้อยละ 6.49 

ซึ่งจะเห็นว่าถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ซึ่งมีบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิด แต่สถิติการเกิดคดีก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทาง
ป้องกันควรมีการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 อย่างจริงจังเพ่ือที่จะท าให้
ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ลดน้อยลง  (ไพจิตร สวัสดิสาร, 2550) จาก
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้กับ
นักศึกษาอีกทั้งยังสอดแทรกในรายวิชาที่ผู้วิจัยได้ท าการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลที่จะ
ตามมาถ้าใช้เทคโนโลยีไม่ระมัดระวัง  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาข้อมูล
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพ่ือให้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์โดย
ไม่ได้ตั้งใจ  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 

 2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 หรือไม ่

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  สูงขึ้นหรือไม ่
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
  2. เพ่ือศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
  3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบง่าย (Simple random 
Sampling)  โดยวิธีการจับสลากจากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนกับผู้วิจัยในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ได้มาจ านวน 30 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันในการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ 
ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งศึกษาความต้องการต่างๆ
วิเคราะห์แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการออกแบบบทเรียน ก าหนดวิธีการน าเสนอบทเรียน  วิธีการ
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 
    1.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบโครงสร้างบทเรียน รวมทั้งพิจารณารูปแบบของ
การจัดการบทเรียน จัดล าดับความสัมพันธ์ของบทเรียนให้ครบขอบเขตของเนื้อหาแล้วน ารายละเอียด
ไปเขียนบทด าเนินเรื่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนต่อไป 
    1.3 การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการน าบทด าเนินเรื่อง (story board) 
มาสู่การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาบทเรียน  ให้มี
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการ 
    1.4 การทดลองใช้ (Implementation) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นต้น และผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือหา
คุณภาพของบทเรียน จากนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
    1.5 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินสรุป เป็นขั้นตอนการประเมินผลการใช้
บทเรียนเพื่อหาคุณภาพของบทเรียนโดยใช้วิธีการทางสถิติต่อไป 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการสร้างและหาคุณภาพ
แบบทดสอบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

49 

    2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ศึกษาการหา
คุณภาพของแบบทดสอบ หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (หาค่า IOC) วิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
    2.2 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จ านวน 50 ขอ เป็นข้อสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 
1.00 (วัญญา วิศาลาภรณ์, 2540)   
    2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบกับกลุ่มทดลองที่มี
คุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คนน าคะแนนที่ไดมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย 
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายข้อคัดเอาแบบทดสอบสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .80 
และ คาอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ .20 – 1.00  (มนต์ชัย เทียนทอง,  2545) คัดเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์
ตามมาตรฐานไว้จ านวนทั้งหมด  30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค านวณโดยใช้ KR-20 ของคเูดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Reliability) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.82
  3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีข้ันตอนการสร้าง
และหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 
    3.1 ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้างความพึงพอใจ จากเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ก าหนดหัวข้อที่ต้องการสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น     
    3.2 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านต่างๆ   
    3.3 การตรวจสอบ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
    3.4 แก้ไขปรับปรุง น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 
    3.5 การน าไปใช้  น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 
 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปฐมนิเทศผู้ เรียน    
เพ่ือท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บทเรียน ระยะเวลาในการเรียน และ
ข้อควรระวัง โดยผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการใช้งานบทเรียน ซึ่งมีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
จ านวน 30 ข้อ ด าเนินการทดสอบนักศึกษาก่อนที่จะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
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 2. ด าเนินการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยผู้วิจัยควบคุมชั้นเรียน
ด้วยตนเอง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน น ามาทดสอบหลังจากที่นักศึกษาเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   
 4. ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550    

5. ผู้วิจัยน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ได้แก่ 

1.1 หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยใช้รูปแบบ ADDIE หาค่าเฉลี่ย ( x ) และหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

1.2 การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ  โดยการพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item - objective Congruence: IOC) (มนต์ชัย เทียนทอง,  2545) 

1.3 วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ เพ่ือหาคาความยากง่าย (P) คาอ านาจจ าแนก (D) และหา 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้วิธีการของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน KR-20 (มนต์ชัย เทียนทอง,  
2545) 

 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 2.1 สถิติที่ใช้ในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  กับเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test for one sample 
 2.2 สถิติที่ใช้ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test for dependent sample นัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หาคาเฉลี่ย ( x ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
 
ผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x =4.01, S.D.= 0.65) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

51 

 2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.66  ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก  ( x =4.23, S.D = 0.62)     
       
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นตอนการพัฒนา
บทเรียนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้วางแผนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และได้ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยยึดโครงสร้างการออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการสอน ADDIE Model 
ในการพัฒนาบทเรียนเพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย (จตุพร ตันติรังสี และคณะ,  
2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยใช้การสอน
แบบ ADDIE Model วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกซึ่งประสิทธิภาพของบทเรียนจากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.66 ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 เนื่องมาจากในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้น า ADDIE Model 
มาพัฒนาอย่างมีขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่ 1. การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ศึกษาความต้องการต่างๆ 2. การออกแบบ (Design) ออกแบบโครงสร้างบทเรียน รวมทั้งพิจารณา
รูปแบบของการจัดการบทเรียน ออกแบบหน้าจอภาพ จัดล าดับความสัมพันธ์ของบทเรียนเพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้เรียน  3. การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการน าบทด าเนินเรื่อง (story 
board) มาสู่การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 4. การทดลองใช้ (Implementation) น าไปทดลองใช้
เพ่ือหาข้อผิดพลาดก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือหาคุณภาพของบทเรียน จากนั้นจึงท าการ
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินผลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย  (นภาภรณ์ ธัญญา และคณะ ,  2551 ) ได้ศึกษา  การพัฒนาบทเรียน
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อิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ /สโคปส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน
ได้ใช้รูปแบบ ADDIE Model มาพัฒนาบทเรียน เริ่มจากการวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ
(Design) การพัฒนา  (Development) การน า ไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล 
(Evaluation) ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.61/85.48 นักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย (จตุพร ตันติรังสี และคณะ,  
2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยใช้การสอน
แบบ ADDIE Model วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเท่ากับ 81.20 /87.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้และยัง
สอดคล้องกับ (ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ, 2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ผลการวิจัย พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียน 
กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่า นักศึกษาหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเอง และ
ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายสามารถให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ และส่งผลให้นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ (สิรินธร จียาศักดิ์, 2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้แบบจ าลองของ Addie 
Model  ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
ด้านประสิทธิภาพของบทเรียน และเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ด้านเนื้อหาพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557 ด้านกราฟิกและ
การออกแบบพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.690 ด้านประสิทธิภาพโดยรวมของบทเรียนพบว่าอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.759 และเจตคติที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่าอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไปใช้ ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการ
น าไปใช้ เนื่องจากเป็นเพียงสื่อที่จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะนั้น
อาจารย์ผู้สอนต้องคอยชี้แนะ แนวทาง ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นขณะใช้งาน
บทเรียน 

2. ควรศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรน าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไป

พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ และเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือที่ผู้ต้องการศึกษาข้อมูลจะ
สามารถเข้าถึงได้หลายระดับ 

2. ควรมีการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆที่
เหมาะสมต่อไป 
 3. ควรท าการศึกษาระดับความรู้ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ นอกจากนักศึกษาเพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลและแนวทางในการยกระดับความรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สร้างสรรค์เรื่องการใช้ค า ชื่อเรื่อง ภาพพจน์ และโวหาร ของนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติและ
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองกับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มโดยจับสลากกลุ่ม
นักศึกษามา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติจ านวน 66 คน และกลุ่มทดลองใช้วิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านจ านวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม   

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อมีการขจัดอิทธิพลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ก่อนเรียน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิธีการสอน
แบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสร้างสรรค์ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ การใช้ค า ชื่อเรื่อง ภาพพจน์ หลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องโวหารไม่แตกต่างกัน และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ทั้ง 3 ด้านในระดับมาก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา พบว่า การเตรียม พร้อม
ก่อนเรียนท าให้เวลาเรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน  ด้านบรรยากาศการเรียน พบว่า ผู้เรียน
มีความสุขและสนุกกับการเรียน และด้านการท ากิจกรรมกลุ่ม พบว่า กิจกรรมกลุ่มฝึกให้ผู้เรียนมีความ
สามัคคีและความรับผิดชอบร่วมกัน 
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ABSTRACT 
This research aimed at comparing learning achievement on Thai Language for 

Creativity course in terms of word usage, titles, figures of speech and rhetoric between 
students who were taught with normal teaching method and those taught with the 
flipped classroom method and studying students’ satisfaction towards the flipped 
classroom method. The experimental study was conducted with Bangkok University 
students who studied Thai Language for Creativity course in the first semester of 2015 
academic year. The samples comprised two groups of students gained from cluster 
sampling which were the control group of 66 students taught with the normal teaching 
method and the experimental group of 74 students taught with the flipped classroom 
method. Research instruments were sets of activity, a learning achievement test with 
the reliability coefficient of .90, and a questionnaire on satisfaction towards the flipped 
classroom method. Statistical methods used in this research were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and analysis of covariance: ANCOVA. 

The results showed that when setting aside an influence of a comparison of 
learning achievement prior to learning, the learning achievement of students taught 
with the flipped classroom method was significantly higher than that of students taught 
with the normal teaching method at the .05 level covering 3 topics: word usage, titles, 
and figures of speech. However, no statistically significant difference was found in the 
students’ learning achievement in terms of rhetoric. In addition, the students were 
much satisfied with the flipped classroom method in three aspects. In terms of content 
comprehension, preparation before class enabled them to understand the content 
better. Regarding the class atmosphere, they had fun in learning. The group activities 
allowed them to be in harmony and have responsibilities in their study. 
 
ค าส าคัญ 
  วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของผู้เรียน 

Keywords 
  Flipped Classroom, Learning Achievement, Learners’ Satisfaction   
 
ความส าคัญของปัญหา 

วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นลักษณะบูรณาการความรู้
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และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชา (ศูนย์บริหารจัดการ
หลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , 2555) ดังนั้นสิ่งส าคัญของผลการเรียนรู้คือ 
ผู้เรียนจะต้องมีองค์ความรู้ในรายวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมีทักษะด้านต่างๆ คือ ทักษะด้านความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะด้านการ
สื่อสาร ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (สุชาติ วัฒนชัย,  2558) 
แต่ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนคือ ผู้เรียนบางส่วนไม่ตั้งใจเรียน เล่นโทรศัพท์มือถือซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟน ไม่ให้ความร่วมมือท ากิจกรรมกลุ่มโดยปล่อยให้เป็นภาระของเพ่ือนในกลุ่มที่
มีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียน จึงท าให้ผู้เรียนเหล่านั้นขาดองค์ความรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สร้างสรรคท์ี่จะน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการด าเนินชีวิต  

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์จึงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอนเป็นแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่เปลี่ยนบทบาทผู้สอนจากผู้บรรยายมาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(Pedagogy) โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
วิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยี (Technology) และให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ด้วยตนเองโดย
ศึกษาองค์ความรู้มาล่วงหน้าจากสื่อการเรียนรู้ทั้งสื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต(Web-based Learning) 
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2558) ที่ผู้สอนส่งให้ทาง E-mail ในแต่ละสัปดาห์ก่อนถึงชั่วโมงเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีพ้ืน
ความรู้ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน หลังจากนั้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน และท า
กิจกรรมอ่ืนๆในชั้นเรียนแทน ซึ่งผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  (สุภาพร     
สุดบนิด, สมบัติ ท้ายเรือค าและบังอร กุมพล, 2557 และ นวพัฒน์ เก็มกาแมน, กฤษณา คิดดี และ
สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช, 2558)  กระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจึงแตกต่างจากแนวคิด
แบบเดิมที่ต้องเรียนเนื้อหาในชั้นเรียนและกลับไปท าแบบฝึกหัดที่บ้าน (สุรศักดิ์ ปาเฮ , 2556) 
นอกจากนี้วิธีการเรียนรู้ดังกล่าวยังท าให้ผู้เรียนสามารถก าหนดความเร็วในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาด้วย
ตนเอง อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้น ผู้วิจัย
จึงด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติและนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และศึกษา
ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านกับนักศึกษาที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติอย่างไร 

      2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่

ใช้วิธีการสอนแบบปกติและนักศึกษาท่ีใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
     2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง วิธีการสอน 2 แบบ คือ วิธีการสอนแบบปกติและ
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 2,228 คน 
มหาวิทยาลัยใช้วิธีจัดกลุ่มอย่างสุ่ม แบ่งนักศึกษา 2,228 คน ได้เป็น 13 กลุ่ม  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ จ านวน 
140 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการจับสลากกลุ่มนักศึกษา
มา 2 กลุ่มจากท้ังหมด 13 กลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี 1 มีจ านวน 66 คน กลุ่มท่ี 2 มีจ านวน 74 คน ก าหนดให้
เป็นกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 โดยการจับสลาก กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ และ
กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มทดลองที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สร้างสรรค์ เรื่องการใช้ค า การตั้งชื่อเรื่อง โวหาร และภาพพจน์  โดยศึกษารายละเอียดเนื้อหาที่ใช้     
ในการสอนและด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม  น าชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 ท่าน น ากิจกรรมที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.5 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) น าชุดกิจกรรมที่ได้แก้ไข
ข้อบกพร่องและปรับปรุงตามค าแนะน า แล้วน าไปทดลองสอนกับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องและความเหมาะสมของเวลา
และกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งก่อนน าไปใช้สอนจริงกับกลุ่มตัวอย่าง  

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ข้อค าถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก เรื่องการใช้ค า การตั้งชื่อเรื่อง โวหาร และภาพพจน์ 
รวมทั้งสิ้น 42 ข้อ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้
ค่าระหว่าง 0.67-1.00 น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือ
น าผลไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) พบว่า มีค่าความยากง่ายรายข้อ 
(p) อยู่ระหว่าง 0.20–0.77 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.67 น าแบบทดสอบ
ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 
พบว่ามคี่าเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย
ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ด้านบรรยากาศการ
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เรียน ด้านการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) เพ่ือพิจารณาดูความเหมาะสมของข้อค าถาม ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา 1.00 ทุกข้อ 

การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ก่อนการทดลอง ชี้แจงจุดประสงค์ในการวิจัยให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทั้งขอความร่วมมือในการทดลอง หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัด  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ทีละเรื่องในแต่ละสัปดาห์ก่อนการเรียนและ
ท ากิจกรรมเรื่องนั้นๆ ได้แก่ เรื่องการใช้ค า การตั้งชื่อเรื่อง โวหาร และภาพพจน์ และเก็บคะแนนไว้
เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pretest) 2) การทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สร้างสรรค์ทีละเรื่องในแต่ละสัปดาห์ 3) หลังการทดลองแต่ละสัปดาห์ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ ทีละเรื่องและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนน
หลังเรียน (Posttest) 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเลือกเฉพาะนักศึกษากลุ่มตัวอย่างคนเดิมที่ท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนครบอย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้ เรื่องการใช้ค าจ านวน 58 คน ชื่อเรื่อง 
จ านวน 48 คน ภาพพจน์จ านวน 46 คน และโวหารจ านวน 48 คน  5) หลังการทดลองครบทุกเรื่อง 
ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) บรรยายลักษณะข้อมูลเบื้องต้น ด้วยสถิติ
บรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ (1) สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน (Dependent Sample t-
test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ก่อน
เรียนและหลังเรียน (2) สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระกัน ( Independent Sample  
t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ก่อน
เรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  2) การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์หลังเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติและ
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(Analysis of Covariance: ANCOVA) 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และน าข้อมูลจากที่ได้แบบสอบถามสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย จัด
กลุ่มแยกประเภทและสร้างข้อสรุปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อตอบค าถามของการวิจัย 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ก่อนเรียนและ

หลังเรียนในตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ของวิธีการ
สอนแบบปกติและของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกเรื่องได้แก่ การใช้ค า ชื่อเรื่อง ภาพพจน์ และโวหาร  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ก่อนและหลัง  
              เรียนของวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped  
              Classroom)  
          
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

ช่วงเวลา/การ
เปรียบเทียบ
ช่วงเวลา 

วิธีการเรียนการสอน 
กลุ่ม Flipped Classroom กลุ่มวิธีการสอนแบบปกติ 

จ านวน  S.D. จ านวน  S.D. 
การใช้ค า           
(เต็ม 12 
คะแนน) 

ก่อนเรียน 58 6.57 1.61 54 7.30 2.25 
หลังเรียน 58 9.38 1.68 54 8.72 1.985 
 t (ก่อน-หลัง) 10.081 (p<.001) 4.014 (p<0.001) 

ชื่อเรื่อง            
(เต็ม 9 
คะแนน) 

ก่อนเรียน 48 6.21 1.71 56 7.11 1.00 
หลังเรียน 48 8.15 .989 56 7.91 1.01 
t (ก่อน-หลัง) 7.444 (p<.001) 4.960 (p<0.001) 

ภาพพจน์       
(เต็ม 11 
คะแนน) 

ก่อนเรียน 46 4.50 1.91 50 5.52 2.00 
หลังเรียน 46 8.87 1.15 50 7.70 1.90 
t (ก่อน-หลัง) 12.921 (p<.001) 6.155 (p<0.001) 

โวหาร          
(เต็ม 10 
คะแนน) 

ก่อนเรียน 48 4.48 2.56 54 5.41 2.26 
หลังเรียน 48 6.94 1.41 54 6.81 2.19 
t (ก่อน-หลัง) 6.155 (p<.001) 3.273 (p=0.002) 

  
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการ

สร้างสรรค์ก่อนเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ก่อนเรียน 2 เรื่อง คือ ชื่อเรื่องและภาพพจน์
ของวิธีการสอนแบบปกติสูงกว่าวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนเรื่องการใช้ค าและเรื่องโวหาร วิธีการสอนแบบปกติมีแนวโน้มสูงกว่าวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านเช่นกัน ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์หลังเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านควรมีการขจัดอิทธิพลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA)    
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 
               ก่อนเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกตแิละวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

ก่อนเรียน 

วิธีการเรียนการสอน t  
(เปรียบเทียบระหว่างวิธี) กลุ่ม Flipped 

Classroom 
กลุ่มวิธีการสอนแบบปกติ 

จ านวน  S.D. จ านวน  S.D. 
การใช้ค า  
(เต็ม 12 คะแนน)           

58 6.57 1.61 54 7.30 2.25 3.808 (p=0.054) 

ชื่อเรื่อง    
(เต็ม 9 คะแนน)               

48 6.21 1.71 56 7.11 1.00 10.212 (p=0.002) 

ภาพพจน์ 
(เต็ม 11 คะแนน)                

46 4.50 1.91 50 5.52 2.00 6.509 (p=0.012) 

โวหาร   
(เต็ม 10 คะแนน)                       

48 4.48 2.56 54   5.41  2.26 3.782 (p=0.055) 

 
ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ของวิธีการสอน

แบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 
ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบ ANCOVA ได้แก่ 1) ความแปรปรวนของ
ประชากรในแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน (Equal Variances) 2) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร
ตามและตัวแปรร่วม และ 3 ) ความชันของเส้นถดถอยแต่ละกลุ่มเท่ากัน  (Homogeneity of 
Regression) โดยผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของแต่ละตัวแปร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ ทั้ง 4 เรื่อง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น จึงท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมต่อไป 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ของวิธีการ
สอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสร้างสรรค์ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ การใช้ค า ชื่อเรื่อง ภาพพจน์ หลังเรียนของวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ หัวข้อโวหารสูงกว่าอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05       
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์หลังรียน
ระหว่างวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เมื่อมี ผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนเป็นตัวแปรร่วม 

  
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 

ผลสัมฤทธิ์เรื่องการใช้ค าหลังเรียน     
วิธีการเรียน 17.276 1 17.276 5.331 (p=0.023) 
ตัวแปรร่วม: ผลสัมฤทธิ์การใช้ค าก่อน
เรียน 

17.503 1 17.503 5.401 (p=0.022) 

ความคลาดเคลื่อน (error) 353.212 109 3.240  
รวม (Total) 382.563 111   

ผลสัมฤทธิ์เรื่องชื่อเรื่องหลังเรียน     
วิธีการเรียน 34.601 1 34.601 13.760 

(p<0.001) 
ตัวแปรร่วม: ผลสัมฤทธิ์ชื่อเรื่องก่อน
เรียน 

1.849 1 1.849 0.735 (p=0.393) 

ความคลาดเคลื่อน (error) 233.868 93 2.515  
รวม (Total) 268.490 95   

ผลสัมฤทธิ์เรื่องภาพพจน์หลังเรียน     
วิธีการเรียน 6.008 1 6.008 5.919 (p=0.017) 
ตัวแปรร่วม: ผลสัมฤทธิ์ภาพพจน์ก่อน
เรียน 

3.614 1 3.614 3.560 (p=0.062) 

ความคลาดเคลื่อน (error) 102.524 101 1.015  
รวม (Total) 109.962 103   

ผลสัมฤทธิ์เรื่องโวหารหลังเรียน     
วิธีการเรียน 1.032 1 1.032 0.298 (p=0.586) 
ตัวแปรร่วม: ผลสัมฤทธิ์โวหารก่อนเรียน 4.583 1 4.583 1.325 (p=0.252) 
ความคลาดเคลื่อน (error) 342.378 99 3.458  
รวม (Total) 347.343 101   

 
2. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  

อย่างมากใน 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา 2) ด้านบรรยากาศการเรียน และ 3) ด้าน
การท ากิจกรรมกลุ่ม ดังนี้  

   1)  ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ 1.1) การเตรียมพร้อมก่อนเรียนท าให้เวลาเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
กล่าวคือ การที่ผู้สอนส่งไฟล์ข้อมูลมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อนเข้าเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการขวนขวายหา
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ความรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเอง  ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ สามารถท าความเข้าใจ
เนื้อหาหรือได้อ่านหนังสือมาล่วงหน้า ขณะอยู่ในชั้นเรียนจะตั้งใจเรียนและมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 
1.2) สามารถตอบค าถามหรือท ากิจกรรมได้ทันที กล่าวคือ เมื่อถึงเวลาตอบค าถาม ท าแบบฝึกหัดจะ
สามารถคิดวิเคราะห์หาค าตอบได้อย่างถูกต้องทันที และกล้าแสดงออกเมื่อต้องท ากิจกรรมต่างๆหน้า
ชั้นเรียน 1.3) ท าให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เพราะมีการทบทวนความรู้หลายรอบ กล่าวคือ ผู้สอน
จะเพ่ิมเติมเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่ไม่เข้าใจขณะอยู่ในชั้นเรียน มีการทบทวนความรู้จากการท ากิจกรรม
และเมื่อน าเสนองานหน้าชั้นเรียน ผู้สอนได้อธิบายเพ่ิมเติมอีกรอบท าให้เกิดการเน้นย้ าและเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาจากข้อมูลเดิมที่ได้ศึกษามาก่อนท าให้จดจ า
ได้มากขึน้ จึงท าให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง ได้รับความรู้ที่แน่นขึ้น  

  2) ด้านบรรยากาศการเรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ 2.1) มีความสุขและสนุกกับการเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถตอบค าถามหรือท า
กิจกรรมได้อย่างง่ายดาย ท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข กระตือรือร้นที่จะช่วยกัน
ตอบค าถามและแสดงความเห็นเพ่ือให้ได้คะแนนโบนัส ท าให้บรรยากาศในห้องดูตื่นเต้น สนุกสนาน
และน่าสนใจตลอดเวลา 2.2) ตั้งใจฟังค าอธิบายและคิดตาม กล่าวคือ ผู้เรียนเห็นว่าผู้สอนอธิบาย
เนื้อหาตรงประเด็นส าคัญท าให้ไม่น่าเบื่อ จึงตั้งใจเรียนและคิดตาม อีกทั้งไม่มีเสียงรบกวนจาก 
การพูดคุยนอกประเด็นของผู้เรียน ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ มีสมาธิกับการเรียน  2.3) มีความ
เป็นกันเองไม่รู้สึกกดดันหรือตึงเครียด กล่าวคือ ในการตอบค าถามและท ากิจกรรมที่น าเสนองานหน้า 
ชั้นเรียน สมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือกันและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งได้รับฟังความ
คิดเห็นของเพ่ือนกลุ่มอ่ืนจึงท าให้บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกันเอง ไม่รู้สึกกดดันหรือตึงเครียด  

3) ด้านการท ากิจกรรมกลุ่ม พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมาก  
ไปหาน้อยดังนี้ 3.1) กิจกรรมกลุ่มฝึกให้ผู้เรียนมีความสามัคคี และความรับผิดชอบร่วมกัน กล่าวคือ 
การให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานด้วยเวลาที่จ ากัดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องและผลงานมีคุณภาพดี จึงเป็นการฝึกความสามัคคี ฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน 
และฝึกความกล้าแสดงออก 3.2) การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมท าให้มีเพ่ือนมากขึ้น กล่าวคือ การแบ่งกลุ่ม
ที่กลุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ท าให้ได้พบเพ่ือนใหม่และมีเพ่ือนมากขึ้น แม้บางคนจะเป็นเพ่ือนใหม่ แต่ก็
สามารถสนิทกันได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเวลาท างานทุกคนรับฟังความเห็นของกันและกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน ช่วยสอนและทบทวนให้กันในจุดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ 3.3) การท างานกลุ่มท าให้
บรรยากาศการเรียนผ่อนคลาย กล่าวคือ ผู้เรียนไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียว ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนา
ความรู้ ได้ฝึกออกไปพูดหรือตอบค าถามหน้าชั้นเรียน โดยไม่ต้องอายว่าค าตอบนั้นจะถูกหรือผิด และ
ยังได้รับความรู้ที่หลากหลายจากกลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ของวิธีการ
สอนแบบปกติและวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสร้างสรรค์ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ การใช้ค า ชื่อเรื่อง ภาพพจน์ หลังเรียนของวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของสุภาพร สุดบนิด, สมบัติ ท้ายเรือค า และบังอร กุมพล (2557) ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนวพัฒน์ เก็มกาแมน, กฤษณา คิดดี และสมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช (2558) ที่พบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สอน
ได้เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับความยากง่ายของเนื้อหาอีกด้วย ดังเช่น เรื่องการใช้ค า เป็นเรื่องที่มี
ทฤษฎีย่อยหลากหลาย ข้อบกพร่องการใช้ค ามีความซับซ้อน ผู้เรียนต้องเข้าใจและจดจ าทฤษฎีได้
อย่างแม่นย า จึงสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาได้ ผู้สอนจึงจัดกิจกรรมดังนี้ 1) ส่งลิงค์
เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาหรือมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้ผู้เรียนทุกคน 2)  มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา
ทฤษฎีย่อยและเรียนรู้มาล่วงหน้าให้เข้าใจ 3) จับสลากแบ่งหัวข้อเพ่ือน าเสนอหน้าชั้นโดยสามารถ
ยกตัวอย่างประกอบได้ นอกจากนี้ยังให้แต่ละกลุ่มมีเนื้อหาที่น าเสนอหน้าชั้นซ้ าในหัวข้อเดียวกัน เช่น 
กลุ่ม1 ค าขัดแย้งและค าฟุ่มเฟือย กลุ่ม 2 ค าขัดแย้งและค าก ากวม กลุ่ม 3 ค าฟุ่มเฟือยและค าก ากวม 
วิธีการดังกล่าวถือเป็นการเน้นย้ าเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างกระจ่างชัดเจน อีกทั้งผู้น าเสนอเป็น
เพ่ือนในชั้นที่สลับหมุนเวียนกัน จึงกระตุ้นความสนใจได้ดี 4) ระหว่างการน าเสนอ ผู้สอนจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถาม ตอบค าถาม เสนอตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือรับคะแนนโบนัส จึงท าให้ผู้เรียนสนใจ 
สนุกสนาน และคิดวิเคราะห์ค าตอบตามไปด้วย 5) ในกรณีที่เป็นทฤษฎีค่อนข้างยากหรือผู้เรียนยังไม่
เข้าใจ ผู้สอนจะสรุปประเด็นและอธิบายตัวอย่างเพ่ิมเติม จากตัวอย่างของกิจกรรมที่   กล่าวมานี้ได้
ช่วยสนับสนุนผลการวิจัยที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้ค า ชื่อเรื่อง ภาพพจน์ ด้วยวิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   

ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ เรื่องโวหาร ไม่สามารถ
น ามาสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ได้ กล่าวคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโวหารด้วย
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยรวมสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ  แต่เมื่อเปรียบเทียบทั้งสอง
วิธีการพบว่าสูงกว่าอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงกับงานวิจัยของศิริพร ยุชัย (2556)  
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Welcome to ASEAN โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลเฉลี่ยคะแนนแตกต่างกันเพียง 1.26 
และงานวิจัยของรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ (2556) พบว่า ผลต่างของคะแนนหลังสอบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านแบบเนื้อเรื่องส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 มีคะแนนสูงกว่าสอบ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย 
Jacob and Matthew (2013) ที่พบว่า การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนน้อยมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรื่องโวหาร เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ผู้เรียนมีพ้ืนความรู้เดิม
ดีอยู่แล้ว อีกทั้งตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์โวหารเป็นความเรียงขนาดสั้นมีความยาวอย่างน้อย 1 ย่อหน้า 
ผู้สอนจึงมอบหมายให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะโวหารแต่ละชนิดเพียง  2 โวหาร ซ่ึงผู้เรียนสามารถ
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วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนจึงไม่ได้เน้นย้ าเนื้อหาเช่นเดียวกับเรื่อง การใช้ค า ชื่อเรื่อง ภาพพจน์ 
จึงอาจท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโวหารด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า วิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านย่อมท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอย่างมากต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา พบว่า การเตรียมพร้อมก่อนเรียนท าให้เวลา
เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถตอบค าถามหรือท ากิจกรรมได้ทันที จึงท าให้เข้าใจ
เนื้อหาอย่างแท้จริง เพราะมีการทบทวนความรู้หลายรอบตรงกับงานวิจัยของรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ 
(2556) พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอันดับ 1 ในด้านเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่สอน ระดับความ
พึงพอใจอันดับ 2 ในด้านสื่อการเรียนการสอน และงานวิจัยของ Clyde and Nancy (2015) ที่พบว่า 
ผู้เรียนพึงพอใจกับการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและยังช่วยเพ่ิมระดับประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ ความสนใจ และความเอาใจใส่ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของฮัมบาลี เจะมะ และธเนศ 
ปานรัตน์ (2557) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  
2) ด้านบรรยากาศการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน ผู้เรียนตั้งใจฟังค าอธิบาย
และคิดตาม บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกันเอง ไม่รู้สึกกดดันหรือตึงเครียด และ 3) ด้านการท า
กิจกรรมกลุ่ม พบว่า กิจกรรมกลุ่มฝึกให้ผู้ เรียนมีความสามัคคี และความรับผิดชอบร่วมกัน  
การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมท าให้มีเพ่ือนมากขึ้น อีกทั้งบรรยากาศการเรียนผ่อนคลาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Jacob and Matthew (2013) ที่พบว่า โดยภาพรวมผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวก และ 
พึงพอใจกิจกรรมกลุ่มที่ได้ท าร่วมกันในชั้นเรียนมากกว่าการสอนแบบปกติ นอกจากนี้งานวิจัยของ 
วรวรรณ เพชรอุไร (2556) พบว่า นักศึกษาพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
และงานวิจัยของธเนศ ปานรัตน์ และฮัมบาลี เจะมะ (2557) ยังพบว่า การกระตุ้นทักษะการคิด
นับเป็นกลไกหลักที่ส าคัญอันก่อให้เกิดการตกผลึกของความรู้และเพ่ิมทักษะการแสวงหาความรู้อัน
เป็นทักษะการท างานอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติ ทั้งนี้เพราะผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจเนื้อหามาล่วงหน้า ขณะอยู่
ในชั้นเรียนจึงตั้งใจเรียน และตั้งค าถามจากผู้สอนเฉพาะเรื่องที่ไม่เข้าใจ ท าให้ผู้สอนเพ่ิมเติมเนื้อหา
หรือมีเวลาอธิบายสิ่งที่เป็นปัญหาให้อีกครั้ง ท าให้ เกิดการเน้นย้ าและเข้าใจมากขึ้น เมื่อถึงเวลาตอบ
ค าถาม ท าแบบฝึกหัดจะสามารถคิดวิเคราะห์หาค าตอบได้อย่างถูกต้องทันที  ซึ่งการท ากิจกรรมกลุ่ม
ในชั้นเรียนท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีความสุขและสนุกสนานอีกด้วย วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านจึงท าให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และมีให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ส่งให้ผู้เรียน โดยเป็นข้อมูลที่ชัดเจน สั้น กระชับ 
และครอบคลุมจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้น และควรมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
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เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้ด้วยตนเองท าให้พัฒนาการความรู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น นอกจากนี้ผู้สอน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญเนื้อหาจากกิจกรรมหน้าชั้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ถาวรและถูกต้อง 
 2. ผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนเพ่ือให้ความรู้ตกผลึก  มีทักษะ
การแสวงหาความรู้ และฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นทักษะส าคัญที่ผู้เรียนสามารถน าไป
ปรับใช้ในการท างานในอนาคตได้เป็นอย่างดี     

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าวิจัยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านที่สอดแทรกคุณธรรมด้านความอุตสาหะ 

ความสามัคคี และความมีวินัยของผู้เรียน  
2. ควรศึกษากิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวิธีการสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้าน 
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http://www.secondary11.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016/th/
http://www.studiesuccesho.nl/wpcontent/


วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิค 
การระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถาม 

เชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแบบแผนและพัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันระหว่าง    
การเรียนด้วย CSCL ที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงาน   
เป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้เทคนิค
การระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้ง 2) เครื่องมือ CSCL ได้แก่เครื่องมือระดมสมองและโต้แย้ง
อิเล็กทรอนิกส์ 3 ) ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ Independent t-test  และ Pair sample t-test บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
น าเสนอแบบแผนและพัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันระหว่าง   การเรียนด้วย  CSCL ด้วยเทคนิคที่
แตกต่างกันและการประยุกต์ใช้ CSCL ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นระหว่างการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 

นักเรียนที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน มีรูปแบบของการพัฒนา เมตาคอกนิชันไม่คงที่
ในระหว่าง 6 ขั้น ของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์ เมตาคอกนิชัน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study pattern and to enlarge 

metacognitive skill between the study using CSCL with brainstorming and 
argumentative technique in project-based learning using strategic metacognition 
questions. The subjects were 62 upper-secondary grade 12th students. The research 
instruments were consisted of 1) brainstorming and argumentative techniques in 
project-based lesson plans, 2) CSCL tools (brainstorming tool and electronic 
argumentative tool), and 3) strategic metacognitive questions. Qualitative data were 
analyzed by using content-analysis technique. Content analysis, Independent t-test 
and pair sample t-test were used to analyze the results. This article aims to (1) 
propose the patterns and develop metacognitive skills while using CSCL with 
different techniques and (2) apply CSCL with different techniques in each step of 
project-based learning. The findings of this research were as follows: 

The CSCL with brainstorming and argumentative technique in project-based 
learning using strategic metacognition questions group had no consistency patterns of 
metacognition development during six steps in project-based learning using strategic 
metacognition questions. 
 
ค าส าคัญ 
 ทักษะเมตาคอกนิชัน  คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน  เทคนิคการระดมสมอง 
เทคนิคการโต้แย้ง  การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 
 
Keywords 
 Metacognitive Skills, Computer-Supported Collaborative Learning, Brainstorming 
Technique, Argumentative Technique, Project-Based Learning 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นมิได้เน้นแต่เพียงการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้แต่เพียงเนื้อหาที่ผู้สอนมอบให้เท่านั้น แต่ยังต้องเน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย เช่น 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกันและการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เราอาจเรียกทักษะต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานี้ว่า ทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งการพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงลักษณะต่าง ๆ นี้ จ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินการคิดของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทักษะนี้เราเรียกว่า ทักษะเมตาคอกนิชัน 
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 ทักษะเมตาคอกนิชันเป็นทักษะที่มีอยู่แล้วในตัวผู้เรียนทุกคน เป็นกระบวนการควบคุม
ความคิดของตนเอง เวลาที่บุคคลก าลังใช้ความคิดจะมีการทบทวนความคิดเพ่ือหาวิธีการในการ
แก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทักษะเมตาคอกนิชันอาจมีมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม
ของแต่ละคน ผู้เรียนที่มีทักษะเมตาคอกนิชันสูงจะมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการเรียน
สูงขึ้นตามไปด้วย (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2544)  

วิธีการพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันนั้นสามารถท าได้โดยให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้โดย
ใช้ค าถามน า ซึ่งเราเรียกว่าค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันเพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นออกมา 
เช่น ให้ผู้เรียนระบุสิ่งที่ตนเองท า ระบุปัญหาที่พบเจอ และมีวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นต้น นอกจาก  
การใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันแล้วการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานยังเป็นการเรียนรูปแบบ
หนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้จากทั้งในและนอกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาชิ้นงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ย่อย ในขณะที่ด าเนินการท างานกลุ่มในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ผู้สอนอาจน าเทคนิคการ
ระดมสมอง หรือเทคนิคการโต้แย้งมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
โครงงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ใช้เทคนิคการระดมสมอง หรือเทคนิคการโต้แย้งเพ่ือก าหนดหัวข้อใน
การท าโครงงาน ซึ่งบรรยากาศในกลุ่มย่อยของผู้เรียนที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการ
โต้แย้งนั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเทคนิคการระดมสมองนั้นจะเน้นปริมาณความคิดให้มากที่สุด
และห้ามวิจารณ์ความคิดของเพ่ือน แต่เทคนิคการโต้แย้งนั้นผู้เรียนจะต้องน าเสนอจุดเด่นตามแนวคิด
ที่ตนเองน าเสนอและสามารถวิพากษ์วิจารณ์แนวทางอ่ืนของสมาชิกท่ีตนเองไม่เห็นด้วย ก่อให้เกิดการ
แข่งขันกันทางความคิด ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการท ากิจกรรมที่ต่างกันนี้อาจท าให้การพัฒนาทักษะเมตา
คอกนิชันของผู้เรียนในบรรยากาศและรูปแบบที่แตกต่างกันไป และเรายังสามารถใช้เครื่องมือใน
คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน (CSCL) มาใช้แทนการระดมสมองและการโต้แย้งในห้องเรียน
ปรกติ เช่น การระดมสมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Brainstorming) และการ
โต้แย้งด้วยเครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ (E-Argument) ซึ่งเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุน การ
เรียนร่วมกันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นออกมาได้มากกว่าการท ากิจกรรมในชั้นเรียน
ปรกติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชัน ด้วยคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันส าหรับผู้เรียนมัธยมศึกษา  ตอนปลาย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันด้วย
เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งจะมีแบบแผนและพัฒนาการเมตาคอกนิชันในการเรียน
แบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสูงขึ้นทุกครั้งในระหว่างการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันหรือไม่ และมีแบบแผนและพัฒนาการเมตา
คอกนิชันอย่างไร 
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การเรยีนด้วยคอมพิวเตอรส์นับสนนุการเรยีนร่วมกันด้วย
เทคนคิการระดมสมองในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 

ที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนชิัน 

ทักษะเมตาคอกนิชัน 

การเรยีนด้วยคอมพิวเตอรส์นับสนนุการเรยีนร่วมกันด้วย
เทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 

ที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนชิัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาแบบแผนและพัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันระหว่างการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน 
 
ตัวแปรในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวแปรในการวิจัย 
 

1. การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน  คือ กิจกรรม    
การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม โดยน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และคอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนไปในชั้นเรียนไประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  หรือสร้างสรรค์
ผลงาน และให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้แบบมีค าถามน าภายหลังการ เรียนแบบโครงงาน     
เป็นฐานแต่ละข้ัน  

2. คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน (CSCL) คือ เครื่องมือช่วยสนับสนุนผู้เรียนใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบคอนสตรั๊คติวิสต์ 
โดยมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ร่วมกับผู้เรียน
คนอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้พิจารณาจากลักษณะการใช้งานและเลือกเครื่องมือที่ใช้ในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการ
เรียนรู้ดังนี้   

2.1 CSCL ที่ใช้เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการระดมสมอง คือ วิธีการแก้ปัญหา
โดยให้สมาชิกได้เสนอแนวทางความคิดให้ได้มากที่สุด ห้ามวิพากษ์ วิจารณ์ แล้วจึงน าความคิดที่ได้
ทั้งหมดมาประมวลเพ่ือเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่อไป การวิจัยในครั้งนี้ใช้ CSCL ด้วยเทคนิคการระดม
สมองด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Brainstorming)   

2.2 CSCL ที่ใช้เทคนิคการโต้แย้ง เทคนิคการโต้แย้ง คือ วิธีการแก้ปัญหาโดยการ
แสดงทรรศนะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน โดยแต่ละฝ่ายพยายาม
ใช้ข้อมูล สถิติ หลักการ เหตุผล รวมทั้งการอ้างถึงทรรศนะของผู้รู้เพ่ือสนับสนุนทรรศนะของตน    
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และคัดค้านทรรศนะของอีกฝ่ายหนึ่ง การวิจัยในครั้งนี้ใช้ CSCL ด้วยเทคนิคการโต้แย้งด้วยเครื่องมือ
โต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ (E-Argumentation) 

3. ทักษะเมตาคอกนิชัน คือ ความสามารถของผู้ เรียนในการวางแผนในการท างาน      
การตรวจสอบ วิธีการท างาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนผลงานของตนเอง แบ่งออกเป็น 
3 องค์ประกอบหลักดังนี้ 1) การวางแผน 2) การตรวจสอบ และ 3) การประเมิน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) และค านึงถึงความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ม.บูรพา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555           
โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 32 คน ซึ่งเรียนด้วยเทคนิคการระดมสมองด้วย CSCL และกลุ่ม
ทดลองที่  2 จ านวน 30 คน ซึ่งเรียนด้วยเทคนิคการโต้แย้งด้วย CSCL รวมสองกลุ่มเป็นจ านวน 62 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคระดมสมองส าหรับกลุ่มทดลองที่ 1     

ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความเหมาะสม
ก่อนน าไปทดลอง 

2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคโต้แย้งส าหรับกลุ่มทดลองที่ 2 
ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความเหมาะสม
ก่อนน าไปทดลอง 

3. แบบประเมินตนเองในเมตาคอกนิชัน ปรับปรุงข้อค าถามจากแบบประเมินเมตาคอกนิชัน
ของผู้เรียนของ นาถวดี นันทาภินัย (2545) จ านวน 20 ข้อ น ามาปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความเหมาะสมก่อนน าไปทดลอง 

4. ข้อค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันที่ใช้ในการเขียนบันทึกการเรียนรู้ภายหลังการเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเพ่ือความเหมาะสมก่อนน าไปทดลอง 

5. แบบวิเคราะห์ระดับเมตาคอกนิชันจากเนื้อหาการตอบค าถามในการเขียนบันทึก         
การเรียนรู้ภายหลังการเรียนแต่ละขั้นของโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน      
ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือความเหมาะสม
ก่อนน าไปทดลอง 

6. เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์  เลือกใช้เว็บไซด์ listhing.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่
ให้บริการกระดาน Post it แบบออนไลน์ 
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7. เครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ เลือกใช้เว็บไซด์ createdebate.com ซึ่งซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่
ให้บริการกระดานสนทนาส าหรับโต้แย้งแบบออนไลน์ 

8. เว็บ ไซด์กลางในการติดต่อสื่ อสารและเขียนบันทึ กการเรียนรู้  เลื อกใช้ เว็บ ไซด์ 
edmodo.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่มีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มทดลองที่ 1 ซึ่งเรียนด้วย CSCL ที่ใช้เทคนิคการ
ระดมสมอง และกลุ่มทดลองที่ 2 ซึ่งเรียนด้วย CSCL ที่ใช้เทคนิคการโต้แย้ง และเก็บข้อมูลทักษะ    
เมตาคอกนิชันจากแบบประเมินเมตาคอกนิชันของผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และเก็บข้อมูล
ระหว่างการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันจ านวน  5 ครั้ง ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเขียนบันทึกการเรียนรู้ภายหลังการเรียนระหว่างขั้นตอนการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกหัวข้อในการท าโครงงาน การค้นคว้าข้อมูล
ประกอบการท าโครงงาน การน าเสนอข้อเสนอโครงงาน การพัฒนาโครงงาน การเขียนรูปเล่มรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ แต่ละขั้นในการเรียนจะมีกิจกรรมการอภิปราย   
โดยกลุ่มทดลองที่  1 จะอภิปรายด้วยเทคนิคการระดมสมอง โดยใช้ เครื่องมือระดมสมอง
อิเล็กทรอนิกส์ (listhing.com) ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 จะอภิปรายด้วยเทคนิคการโต้แย้ง โดยใช้
เครื่องมือโต้แย้งอิเล็กทรอนิกส์ (createdebate.com) และให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ผ่านเว็บ
ไซด์ edmodo.com ระหว่างการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานในแต่ละขั้น จากนั้นน าเนื้อหาในบันทึก
การเรียนรู้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือแปรค่าเป็นคะแนนส าหรับใช้ในการศึกษา
แบบแผนและพัฒนาการเมตาคอกนิชันต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาแบบแผนและพัฒนาการเมตาคอกนิชันด าเนินการเก็บข้อมูล
จากการเขียนบันทึกการเรียนรู้ภายหลังการเรียนแต่ละสัปดาห์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้ประเด็นในแบบวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ เพ่ือ
แปลงข้อความหรือเนื้อหา ในบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนออกมาเป็นคะแนน และหาค่าเฉลี่ย
รายกลุ่ม เพ่ือหาแบบแผนและพัฒนาการเมตาคอกนิชันโดยพิจารณาจากค่าความถี่ ร้อยละของกลุ่ม
ตั วอย่ างที่ มี ทั กษะเมตาคอกนิ ชันครบทั้ ง  3 ด้ าน  ของ Beyer (1987) ได้ แก่  การวางแผน             
การตรวจสอบ และการประเมิน และมีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินตนเองในเมตาคอกนิชันของ
ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนประเมินตนเองก่อนและหลังการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือเปรียบเทียบทักษะเมตา
คอกนิชันของผู้เรียนก่อนหลังการทดลองเสร็จสิ้นแล้วและเปรียบเทียบทักษะเมตาคอกนิชันระหว่าง
กลุ่มทดลองท่ี 1 และ 2 ด้วยค่าสถิติ Independent t-test และ Pair sample t-test 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเขียนบันทึกการเรียนรู้ระหว่างการเรียน  
ในแต่ละสัปดาห์พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้ง 
ในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน มีแบบแผนและพัฒนาการ
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ทักษะเมตาคอกนิชันในระหว่าง 6 ขั้นของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตา
คอกนิชันไม่คงที่  โดยนักเรียนที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการโต้แย้งมีพัฒนาการทักษะเมตา     
คอกนิชันสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดมสมองในขั้นการคัดเลือกหัวข้อในการ
ท าโครงงาน การจัดท าข้อเสนอโครงงาน และจัดท ารูปเล่มรายงาน ส่วนนักเรียนที่เรียนด้วย  CSCL 
ด้วยเทคนิคการระดมสมองมีพัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิค     
การโต้แย้งในขั้นค้นคว้าข้อมูลและพัฒนาโครงงาน 
  
อภิปรายผล 

วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาแบบแผนและพัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันด้วยเทคนิคการระดมสมอง
และเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน 
นักเรียนที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน มีแบบแผนและพัฒนาการของทักษะเมตาคอก
นิชันไม่คงที่ในระหว่าง 6 ขั้นของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์ เมตาคอกนิชัน
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 การใช้ CSCL ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนระหว่างการเรียนโครงงานเนื่องจาก
เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งมีความเหมาะสมกับขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานเป็น
ฐานที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดม
สมอง มีแบบแผนและพัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันย่อยสูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนด้วย CSCL      
ด้วยเทคนิคการโต้แย้ง ในขั้นการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าโครงงานและในขั้นการพัฒนาโครงงาน 
เพราะในขั้นการรวบรวมข้อมูลประกอบการท าโครงงานต้องการแนวความคิดที่หลากหลายในการ
ค้นหาแหล่งข้อมูล และการค้นคว้าอย่างรอบด้าน จึงจะได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไปพัฒนา
โครงงาน ส่วนในขั้นการพัฒนาโครงงานเนื่องจากกิจกรรมในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องร่วมกันอภิปราย
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาโครงงาน ดังนั้นการใช้เทคนิคการระดมสมองเพ่ือหาวิธี
แก้ปัญหาจะท าให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่าการใช้เทคนิคโต้แย้ง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การใช้
เทคนิคการระดมสมองเหมาะสมกว่าในการเรียนในสองขั้นตอนนี้ 
 ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการโต้แย้ง มีแบบแผนและ
พัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันสูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดมสมอง
ในขั้นการคัดเลือกหัวข้อในการท าโครงงาน ขั้นการจัดท าข้อเสนอโครงงานและขั้นการเขียนรูปเล่ม
รายงาน เนื่องจากในขั้นการคัดเลือกหัวข้อในการท าโครงงาน และการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท า
โครงงานนั้นนักเรียนจะต้องร่วมกันหาหัวข้อโครงงานที่สนใจ รวมถึงวิธีการด าเนินงาน อุปสรรค    
และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องวางแผน ตรวจสอบและประเมินแนวความคิดของตนเอง  
ก่อนน าเสนอให้เพ่ือนร่วมลุ่มร่วมกันพิจารณามากยิ่งขึ้น เพราะระหว่างการโต้แย้งจะต้องมีการชี้ให้เห็น
จดุเด่น จุดด้อยของข้อมูลแต่ละฝ่ายต้องเตรียมข้อมูลมาอย่างถูกต้องและครบถ้วนที่สุด 

ส่วนในตอนการเขียนรูปเล่มนี้ ผู้เรียนจะต้องรายงานผลการด าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ม
จนถึงผลลัพธ์ที่ได้และต้องน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ รูปภาพต่างๆ ท าให้
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นักเรียนต้องรวบรวมความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น การออกแบบสื่อในการน าเสนอข้อมูล วิธีการ
น าเสนอ รูปแบบการเขียนรายงาน ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีการประมวลความรู้อย่างรอบด้าน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและวิธีการเขียนรายงานเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นการใช้
เทคนิคโต้แย้งจึงเหมาะสมกว่าเทคนิคการระดมสมองในขั้นตอนนี้  และจากผลการวิจัยที่ได้จากแบบ
ประเมินตนเอง   ในเมตาคอกนิชันก่อนและหลังเรียนพบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วย CSCL เทคนิคการ
โต้แย้งมีแนวโน้มพัฒนาการทักษะเมตาคอกนิชันหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kyoo-Lak and David (2002) และ Nussbaum, 
Winsor, Aqui and Poliquin (2007) เพราะการเรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการโต้แย้งสามารถ
พัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันของนักเรียนให้สูงขึ้นเป็นเพราะการโต้แย้งด้วย CSCL นั้นช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการโต้แย้งนี้ได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้เรียนคนอื่น และยัง
เป็นการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา ท าให้นักเรียนเรียนมีเวลาคิดไตร่ตรองทรรศนะของตนเองมากขึ้น
ก่อนน าเสนอความคิดให้เพ่ือนร่วมกลุ่ม  และสอดคล้องกับ Baruch and  Glassner (2007) และ 
Baruch and Groot (2007) CSCL นั้นมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงทรรศนะรวมถึงความ
คิดเห็นอันเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย 

ส่วนนักเรียนที่เรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดมสมองนั้นผลการวิจัยพบว่าคะแนน
ทักษะเมตาคอกนิชันหลังเรียนไม่สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นอาจเกิด
จากการที่ผู้เรียนนั้นไม่มีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลมาท ากิจกรรมระดมสมองทั้งที่ผู้สอน
มอบหมายให้นักเรียนเตรียมตัวมาก่อน เช่น เตรียมข้อมูลมาอภิปรายเพ่ือคัดเลือกหัวข้อในการท า
โครงงาน ฯลฯ เป็นเพราะเทคนิคการระดมสมองมีกฎข้อหนึ่งคือ สมาชิกทุกคนมีอิสระทางความคิด  
ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของสมาชิกไม่ว่าแนวคิดนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม จึ งเป็นเหตุให้
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ขาดการเตรียมข้อมูล เพราะกลุ่มตัวอย่างจะไม่ต้องกังวลว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแล้วก็พบว่ามีคะแนนที่สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
เกิดจากการเรียนด้วย CSCL ด้วยเทคนิคการระดมสมองช่วยให้การออกแบบการท างานของนักเรียน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะง่ายกว่าการระดมสมองแบบปรกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Palonen 
(2006) และ Pifarre and Cobos (2006) เครื่องมือตัวนี้ช่วยแสดงให้เห็นภาพรวมและเข้าใจภาพรวม
ของงานได้มากยิ่งขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิควิธีการสอนต่างๆ เช่น การเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานที่ใช้ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชัน โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะเมตาคอกนิ
ชันระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันใน CSCL 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานด้วย CSCL ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
เกิดการพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jeremic,  Jovanovi, Gaševi and 
Hatala (2009) และ Krogstie and Birgit (2009) ที่ได้พัฒนา CSCL โดยใช้แนวการสอนแบบในแบบ
โครงงานเป็นฐานที่พบว่าการใช้ CSCL สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการท า
โครงงานมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ผู้เรียนมีการค้นคว้าหา
ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ และผู้เรียนอยากเห็นผลงานที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การใช้เทคนิคการระดมสมองหรือเทคนิคการโต้แย้งด้วย CSCL จะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมกับขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานด้วย เช่น ในขั้นการค้นคว้าข้อมูลประกอบการท าโครงงาน
เป็นขั้นตอนที่ต้องการความคิดและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจึงควรใช้เทคนิคการระดมสมอง แต่หาก
ต้องการความคิดที่ช่วยกันตรวจสอบการวางแผนการท างาน เช่น ขั้นจัดท าข้อเสนอโครงงานควรใช้
เทคนิคการโต้แย้งเพ่ือให้นักเรียนช่วยกันหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

2. การใช้เทคนิคการระดมสมองหรือเทคนิคการโต้แย้งด้วย CSCL ผู้สอนต้องมอบหมายภาระ
งานให้แก่ผู้เรียน และตัวผู้เรียนเองต้องมีการเตรียมข้อมูลมาก่อนท ากิจกรรมในห้อง ดังนั้นผู้สอนต้อง
คอยก าชับติดตามให้ผู้เรียนท างานตามแผนงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ค าถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขั้นตอนต่างๆ      
ในการท าโครงงานเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับขั้นตอน 
ในการท าโครงงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินทักษะเมตาคอกนิชันก่อนเรียนเพ่ือแยก

ผู้เรียนทักษะเมตาคอกนิชันสูง ปานกลาง และต่ าก่อนทดลอง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาลง
ลึกถึงระดับพัฒนาการของทักษะเมตาคอกนิชันของกลุ่มนักเรียนที่มีทักษะเมตาคอกนิชันที่แตกต่างกัน
ทั้งสูง กลาง และต่ า โดยศึกษาว่าการใช้ CSL จะช่วยให้นักเรียนที่มีทักษะเมตาคอกนิชันกลุ่มใด       
มีพัฒนาการสูงที่สุด 

2. ผู้เรียนแสดงทักษะเมตาคอกนิชันออกมาได้มากขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องใช้การเขียนบันทึก
การเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้วิธีการหรือเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์รายบุคคล        
การสัมภาษณ์เป็นรายกลุ่ม การคิดออกเสียง และการใช้วิดีโอล็อก เป็นต้น วิธีการทั้งหลายเหล่านี้
เหมาะกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนอาจถนัดการพูด บางคนถนัดการเขียน 
ดังนั้นจึงต้องออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด
สมดุลภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
จ านวน 53 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุม 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองคือ 1) แบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ 2) แบบวัดเจตคติต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้  Dependent Samples t-test และ 
Independent Samples t-test และ One Way ANCOVA ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1.  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 2) 
หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา 5) กระบวนการเรียนการสอน และ 6) การวัดและประเมินผล โดย
กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสาธิต 2) ขั้นเรียนรู้ 3) ขั้นฝึกทักษะ 4) ขั้นน าไปใช้ และ 
5) ขั้นสรุปและประเมินผล 
  2.  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสรุปได้ดังนี้  
   2.1 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   2.2 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษามี
เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเจต
คติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1)  to develop the English instructional model 
based on balanced approach for prathomsuksa 6 students 2)  to examine the result of 
instructional model based on balanced approach for prathomsuksa 6 students and 3) to 
examine the student’s attitude towards English. The samples of this research were selected by 

using the cluster random sampling method, they were 53 prathomsuksa 6 students of Anuban 
Sriwilai School and they were subdivided into two groups 22 as the experimental group and 31 
as the control group. The instruments of this research included 1) the achievement tests and 
2) the questionnaires of the student’s attitude towards English. Both quantitative and 
qualitative data analysis approaches were employed for the experiment. Statistics used 
included mean, standard deviation, t-test for Dependent Samples, t-test for Independent 
Samples and One Way ANCOVA. The research findings were as follows: 
  1. The developed instructional model contained six components: 1) theory 
background, 2) principles, 3) objectives, 4) contents, 5) learning and teaching process and 6) 
assessment and evaluation. As for the learning and teaching process component, there were 
five stages in it: 1) demonstration, 2) learning, 3) practicing skills 4) applying knowledge and 5) 
summarizing and assessing.   
  2. The implementation of the developed instructional model can be summarized as 
follows.  
   2.1 The learning achievement of the students after learning through the 
English instructional model based on balanced approach were higher than before the experiment at 
the .01 level of significance and higher than the achievement after learning scores of the 
students who were taught through normal method at the .01 level of significance.  
   2.2 The attitudes of the students after learning through the English 
instructional model based on balanced approach were higher than before the experiment at 
the .01 level of significance and higher than the attitudes after learning scores of the students 
who were taught through normal method at the .01 level of significance. 
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการเรียนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  แนวคิดสมดุลภาษา 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้ใช้แพร่หลายเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ ใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสาร (ฟาฏินา  วงศ์เลขา, 2553; สมเกียรติ  อ่อนวิมล, 2554)  ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน
หกภาษาทางการของสหประชาชาติ มีคนที่พูดภาษาอังกฤษทั้งเป็นภาษาแม่ ภาษาที่สองและภาษา 
ต่างประเทศรวมแล้วจ านวนประมาณ 1,500 ล้านคน (Wikipedia, 2013)  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
คนไทยจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งซึ่งกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติ ไว้ว่า “The working language of ASEAN shall be 
English” “ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ” หมายความถึง ประชาชนพลเมือง
ใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นนอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษา
ประจ าถิ่นของแต่ละชาติ (สมเกียรติ  อ่อนวิมล , 2554)  ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการต้องรีบสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้
ในด้านทักษะภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านอาเซียน ครูต้องผลักดันให้เด็กกล้าพูด  
กล้าแสดงออกโดยต้องเรียนรู้เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร, 2555)  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของ
ภาษาต่างประเทศจึงก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อภาษา สามารถใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  แต่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 พบว่า วิชาภาษาอังกฤษมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศต่ ากว่าวิชาอ่ืนๆ ทุกวิชาซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  36.99 (สถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557)  
 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วย     
การเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมาเป็นแนวทางใน   
การจัดการเรียนการสอนเพราะรูปแบบการเรียนการสอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ โดยทั่วไปแบบแผนการด าเนินการสอนดังกล่าวมักประกอบด้วย
ทฤษฎี หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะอันจะน าผู้เรียน
ไปสู่จุดหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นยึดถือก าหนด ซึ่งผู้สอนน าไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจัด
และด าเนินการสอนอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้ (ทิศนา  แขมมณ,ี 2553)     
 แนวคิดสมดุลภาษา (Balanced Approach) เป็นแนวคิดการสอนภาษาโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
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ทักษะทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวคิดที่
พัฒนามาจากการผสมผสานกันระหว่างแนวการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) กับ 
การสอนแบบสะกดค า (Phonics) (อารี  สัณหฉวี, 2550)   
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและความเป็นไปได้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถจะน าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศักยภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นอย่างไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 2.  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษามีผลอย่างไร
ในประเด็นย่อยต่อไปนี้ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 
  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร  
  2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
ปกติหรือไม ่อย่างไร 
 3.  ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นอย่างไรในประเด็นย่อยต่อไปนี้ 
  3.1 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน         
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 
  3.2 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติหลังเรียน สูง
กว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 
  3.3 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติหรือไม่ 
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
จ านวน 5,433 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ จ าแนกเป็นกลุ่มควบคุมคือห้อง 6/1 จ านวน 31 คน และกลุ่มทดลอง คือ ห้อง 6/4 จ านวน 
22 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  29 แผน เวลาที่ใช้ 
ในการทดลอง 40 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ผลการประเมินอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 5 ตอน คือ ตอนที่ 1  แบบวัดความสามารถด้านการฟัง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25–0.78 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 
ตอนที่ 2 แบบวัดความสามารถด้านการพูด แบบอัตนัย มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25-
0.79 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.88  ตอนที่ 3 แบบวัดความสามารถด้านการอ่าน มี 2 ตอน 
คือ  ตอนที่ 3.1 แบบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเสียง แบบอัตนัย มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
อยู่ ระหว่าง  0.31–0.75 และค่าความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบับ เท่ ากับ  0.87 และตอนที่  3.2 แบบวัด
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ แบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.25-0.75 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  ตอนที่ 4 แบบวัดความสามารถด้านการ
เขียน แบบอัตนัย  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.34-0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.86  และ   ตอนที่ 5 แบบวัดความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ทางภาษา แบบปรนัย จ านวน 
20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25–0.69 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86   
3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท 
จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36-0.79 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาโดยใช้สถิติ t-test Dependent Samples  2) วิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
ปกติโดยใช้สถิติ t-test Dependent Samples  3) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ One Way ANCOVA  4) วิเคราะห์
เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ     
t-test Dependent Samples  5) วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับ
หลั งเรียนของนัก เรียนกลุ่ มควบคุมโด ยใช้สถิติ  t-test Dependent Samples 6) วิ เคราะห์
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เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ  
One Way ANCOVA   
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1.1  แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุล
ภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบแผนการด าเนินการสอนที่ถูกจัดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับแนวคิดสมดุลภาษา เป็นแนวการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจากการผสมผสานแนว      
การสอนภาษาแบบองค์รวมและการสอนแบบสะกดค า โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายและ
ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน ซึ่งการสอนภาษาแบบองค์รวมเป็นการสอนที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการและชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย แต่มีข้อจ ากัดเนื่องจากผู้เรียน
จะใช้วิธีการจ าค าศัพท์ทั้งค า ท าให้ไม่สามารถอ่านค าที่ไม่คุ้นเคยได้ ส าหรับการสอนแบบสะกดค า   
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษา สามารถอ่านเขียนค าที่ไม่คุ้นเคยได้แต่อาจไม่เข้าใจ
ความหมายและไม่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  
  1.2  หลักการ  ประกอบด้วย 1) ให้หรือเป็นต้นแบบการอ่านและการเขียนที่ดีของ
ครูผู้สอน 2) จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการอ่านจากสื่อต่างๆ อย่างหลากหลายที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  เช่น วรรณกรรม หนังสือพิมพ์ บทกวี 
นิตยสาร เป็นต้น 3) จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกับรูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4) จัดกลุ่มผู้เรียนในการฝึกทักษะเป็นกลุ่มใหญ่หรือทั้งชั้น กลุ่มย่อยและรายบุคคลโดยให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม เนื้อหา และระดับความสามารถของผู้เรียน 5) จัดการเรียนการสอนที่มีความสมดุลระหว่าง
กิจกรรมที่ครูเป็นศูนย์กลางและนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมและเนื้อหา  6) บูรณาการ
เนื้อหาเพ่ือให้สอดคล้องกับเวลา 7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ 8) เรียนรู้เกี่ยวกับ
ค าศัพท์ที่ส าคัญและจ าเป็นในเนื้อหาที่เรียน 9) น าเอาข้อดีของวิธีการสอนที่ตรงข้ามกันมาผสมผสาน
กันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น และ 10) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  1.3 วัตถุประสงค์ รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนและความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ทางภาษา และเพ่ือเสริมสร้างเจตคติต่อวิชา   
ภาษาอังกฤษ 
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  1.4 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการเรียนการสอนคือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 หน่วย คือ หน่วย My Story, 
Going Shopping, Animals และ ASEAN  
  1.5 กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสาธิต 2) ขั้นเรียนรู้ 
3) ขั้นฝึกทักษะ 4) ขั้นน าไปใช้ และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล  
  1.6  การวัดและประเมินผล  มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
ภายหลังการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 2.  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  2.1 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.2 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาภาอังกฤษของนักเรียน  
  3.1 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา
มีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และสูง
กว่าเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติมีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 2) หลักการ  
3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา 5) กระบวนการเรียนการสอน และ 6) การวัดและประเมินผล ได้รับการ
พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดกระบวนการในการพัฒนาของ ทิศนา  
แขมมณี (2547)  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ คือ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การก าหนดหลักการ 
เป้าหมายและองค์ประกอบอ่ืนๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน 3) การก าหนดแนวทางในการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 4) การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน และ 5) การปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบหลักของรูปแบบ
ครบถ้วนโดยในแต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เป็นรูปแบบที่มีเป้าหมายเฉพาะ 
คือ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ทางภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และเพ่ือเสริมสร้างเจตคติต่อวิชา
ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับ ญาณี  ไชยวงษา (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและแนวคิดการ
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ช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
หลักการ จุดมุง่หมาย เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผล และสอดคล้อง
กับ ชัยวัฒน์  บวรวัฒนเศรษฐ์ และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน   
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่ พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 6 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาท่ีพัฒนาขึ้น 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อธิบาย
ได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
ขั้นสาธิต เป็นขั้นการแสดงแบบอย่างที่ดี ถูกต้องและชัดเจนโดยครูหรือสื่อต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้
จดจ าและเป็นต้นแบบที่ถูกต้อง สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมกับเนื้อหาและกิจกรรม 2) ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นของการให้นักเรียนทั้งชั้นได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับครู 3) ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นของการให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ทางภาษาจากการเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติร่วมกับเพื่อนกลุ่มย่อยที่มีความสามารถทางภาษาในระดับเดียวกันโดยครูเป็นผู้ชี้แนะ สังเกต
ความสามารถและตรวจสอบปัญหาของนักเรียน ซึ่งการที่นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกันกับ
เพ่ือนในกลุ่มย่อยที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันจะช่วยให้สมาชิก   
ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยความมั่นใจ นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่
ได้รับไปใช้เพ่ือการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองมีความสามารถและสนใจ 4) ขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นที่นักเรียน
สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้เพ่ือการสื่อสาร เช่น การอ่านการเขียนอิสระ และการพูด
หรือสนทนาในเรื่องที่นักเรียนสนใจ  และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นของการสรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ครูและ
นักเรียนสรุปอภิปรายการเรียนรู้ร่วมกัน และการประเมินผลการเรียนรู้โดยครูและนักเรียน ดังนั้น
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจึงเป็นการผสมผสานวิธีสอนต่างๆ เพ่ือไปใช้กับนักเรียนใน     
ชั้นเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Acher, 2008) เพราะการจัด  
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ ความสนใจและวัยของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบรรลุตามเป้าหมายของการจัด
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การศึกษา (นพเก้า ณ พัทลุง, 2548) ดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น สอดคล้องกับ เกดสินี  พลบูรณ์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบ การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ Seven AIMS ตามแนวคิดแบบสมดุลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนสมรรถนะทางภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อน  
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ กันตวรรณ  มีสมสาร (2554) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนวคิดสมดุลภาษาและการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน   การทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาของกลุ่มทดลองสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.  เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับ วรินทร โพนน้อย (2555) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบสมดุลภาษา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาภาษาไทยภายหลังการทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
รูปแบบการเรียนการสอนมีกระบวนการเรียนการสอน เนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดังนี้   
  3.1  กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสาธิต ขั้นเรียนรู้ 
ขั้นฝึกทักษะ ขั้นน าไปใช้ และขั้นสรุปและประเมินผล ซึ่งจากขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทั้ง  
5 ขั้นตอน นักเรียนจะได้เรียนรู้โดยเริ่มจากการได้ศึกษาเรียนรู้จากแบบอย่างเพ่ือการจดจ าและ
สามารถเลียนแบบได้ถูกต้อง แล้วน าไปสู่การได้ฝึกการเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนๆ ทั้งชั้นเป็นกลุ่มใหญ่ 
จากนั้นนักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะตามเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เรียนกับเพ่ือนเป็นกลุ่มย่อยที่มี
ความสามารถในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันโดยครูเป็นผู้ชี้แนะและให้ค าแนะน าซึ่งในขั้นนี้นักเรียน
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะไม่รู้สึกว่าตนเองเก่งน้อยกว่าเพ่ือนจึงเกิด   
การเรียนรู้อย่างมีความสุข และก่อนจบบทเรียนจะเป็นการสรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างครูและ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพ่ือนในชั้นเรียน ท าให้นักเรียน
เห็นคุณค่าและภูมิใจในผลงานหรือผลการปฏิบัติของตนเอง ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงเป็น
รูปแบบที่มีกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ เป็น
แนวทางที่จะท าให้เด็กได้รับการพัฒนาภาษาทั้งในเรื่องการฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านการเรียนรู้
สาระต่างๆ อย่างสมดุลครบถ้วนและเหมาะสมอันจะน ามาซึ่งการมีความสามารถในการอ่านออก 
เขียนได้อย่างเข้าใจความหมายและมีความสุข (สุรางคนา เตื้อติสอน และคณะ, 2553) และสอนในสิ่ง
ที่นักเรียนต้องการและสอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน (Kindergarten, 2012) 
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  3.2  เนื้อหาที่ใช้ในการเรียน  การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
แนวคิดสมดุลภาษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้  คือ หน่วย My Story, Going 
Shopping, Animals และ ASEAN เป็นเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมีความเหมาะสมกับระดับชั้น สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
ดังนั้น นักเรียนจึงให้ความสนใจ ความส าคัญและตั้งใจเรียน ส่งผลให้เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน  
  3.3  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาที่พัฒนาขึ้น มีการใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
น่าสนใจ เช่น ของจริง ภาพ เกม เพลง เทปบทเรียน และอินเทอร์เน็ต ซึ่งการใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและจดจ าเนื้อหาได้เร็วขึ้น เป็นการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้ นักเรียนมีความสนุกสนานและกล้าแสดงออก ส่งผลให้เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ  จันตรี  
คุปตะวาทิน (2547) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
อย่างมาก หากชั้นเรียนไม่มีสื่อการสอนหรือครูไม่ใช้สื่อแล้วนักเรียนจะไม่เกิดการเรียนรู้การเรียนการ
สอนจะไม่ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้สื่อการสอน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การน ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาไปใช้  ครู
ควรจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ให้พร้อมและเหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  1.2 ในขั้นฝึกทักษะและขั้นน าไปใช้ซึ่งจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยให้ผู้ เรียนที่มี
ความสามารถในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้อยู่กลุ่มเดียวกัน ดังนั้นครูควรท าการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนน ารูปแบบการเรียน
การสอนไปใช้ 
  1.3 ครูควรศึกษา ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ชี้แนะช่วยเหลือผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความคงทนและความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา 
  2.2 ควรมีการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืนๆ มาใช้ร่วมกับแนวคิด
สมดุลภาษาท่ีจะสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
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พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชา 
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 

 
THE BEHAVIOR AND EXPECTATION OF LAW STUDENTS IN JURISTIC ACTS  

AND CONTRACT LAW 
      

พรเพ็ญ ไตรพงษ์1 ยุทธพงษ์ ลีลากจิไพศาล2 และสรศักดิ์ มั่นศิลป์3 
Pornpen Traiphong1 Yutthapong Leelakitpaisarn2 and Sorasak Mungsin3 

 
1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรนิตศิาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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3คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรนิตศิาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังต่อ
รายวิชาของนักศึกษาในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  2) เปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติ
กรรมและสัญญา จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยและจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าห้องเรียน โดยใช้วิธี
วิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ านวน 110 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษา และการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์
จ านวน 5 คน โดยวิธีเจาะจง ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์พฤติกรรมและ
ความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพ่ือใช้ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและ สัญญา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
และสถิติอ้างอิง  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจในการเข้าห้องเรียน และท ารายงานส่ง ดังนั้นอาจารย์จึง

ควรส่งเสริมการเข้าห้องเรียนของนักศึกษาอาจโดยการให้คะแนนจากการเข้าห้องเรียนและให้ท า
รายงานส่ง 

2) ระดับพฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชา
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยและจ าแนกตามความถี่ในการ
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เข้าห้องเรียนที่ต่างกัน มีระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกัน นักศึกษามีความคาดหวังหรือต้องการใน
เอกสารต าราที่เข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก ตรงกับพฤติกรรมความเป็นจริงที่เอกสารต าราที่เข้าใจง่าย 
ดังนั้น อาจารย์จึงควรปรับปรุงเอกสารต าราให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพได้ตรงกับสาขาของตนเองต่อไป 
 

ABSTRACT 
 This research is having three objectives. First, to explore various behavior and 
expectation of the law undergraduates towards studying Juristic acts and Contract 
Law. Second, to compare those behavior and expectation for law students in Juristic 
acts and Contract Law based on average mark level and frequency of attendance. A 
mixed-method is used in this research to the sample of 110 undergraduates of the 
freshman attending Law Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan 
Dusit University. These undergraduates are requested to fill questionnaire in line with 
means of purposive sampling. In addition, five lecturers were purposively interviewed 
to explore behavior and expectation of the law undergraduates towards studying 
Juristic acts and Contract Law. The questionnaire and the interview script are 
developed by own researchers. Data analysis includes descriptive and reference 
statistics. Two major findings are as follows: 

1)  As the undergraduates are interested in and willing to attend the class and 
send the report, the lecturer should promote attendance by adding extra marks of 
attendance and send the report.  

2) Those behavior and expectation for law students in Juristic acts and 
Contract Law based on average mark level and frequency of attendance in every 
side results the different average point which indicates not different satisfaction level. 
As the undergraduates expect or require easily comprehensible textbook in the high 
level in compliance with their behavior to have actually easily comprehensible 
textbook, the lecturer should develop or update the textbook for more effective 
study and application into their professional pursuant to individuals' capacity in the 
future. 
 
ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมและความคาดหวัง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม
และสัญญา 
 
Keywords 
 The Behavior and Expectation, Law Students, Juristic Acts and Contract Law 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ในการจัด
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้สนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ 
ผู้สอนต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากท่ีสุด โดยการศึกษาถึงวิธีการสอนและวิธีการเรียนของผู้เรียน
ในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ เน้นให้ผู้สอนสามารถน า
กระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือบูรณาการใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24(5) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยากรประเภทต่างๆ และมาตรา 30 ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ (สมบูรณ์ ตันยะ, 2547) 
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ริ เริ่มก่อตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในนาม “คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์” มีวิชาภาคใน
สงกัด 11 ภาควิชาต่อมาปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จ านวน 4 วิชาเอก 
ในปัจจุบันคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
โดยมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร 7 สาขาวิชา คือ หลักสูตร
นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชา
บังคับ หมวดวิชาบังคับเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี 
 โดยที่วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาถูกบรรจุเป็นวิชาบังคับอยู่ในหลั กสูตร
นิติศาสสตร์ ในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งวิชากฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา เป็นการศึกษาลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดง
เจตนา เหตุอันท าให้เจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอ าพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะ
และโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
ลักษณะ 4 ถึง 6 และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจ าและ
เบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 โดยมีเนื้อหาที่
ต้องสอนเป็นจ านวนมาก จึงอาจสอนได้แต่เนื้อหาส าคัญๆ และเน้นรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการ
บรรยายอันอาจส่งผลท าให้นักศึกษาเบื่อหน่ายและไม่อาจน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคตต่อไปได้จริง ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนไว้ 
  วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ (2548) ได้รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการวิจัยโดยเน้นความต้องการพัฒนาการ
เรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ต้องการได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการ
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จัดการเรียนการสอนมากที่สุด ในเรื่องต่อไปนี้ คือรูปแบบและเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วงเวลา 3-5 วัน ณ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วน
นิสิตต้องการให้คณาจารย์เตรียมการสอนล่วงหน้าและเข้าสอนให้ตรงเวลา สอนให้สนุกสนาน ไม่น่า
เบื่อหน่าย ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ วัดและประเมินผลเป็นระยะสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนา
นิสิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

คณะผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบการสอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ดังกล่าวแก่
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ ในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังในการเรียนของนักศึกษาของ
หลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา เพ่ือหาแนวทางให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ตรงตามกรอบการเรียนการสอนของหลักสูตรและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปเมื่อจบการศึกษา 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นักศึกษามีพฤติกรรมและความคาดหวังอะไรในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม
และสัญญา 

2. นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยและความถี่ในการเข้าห้องเรียน แตกต่างกันมีระดับความ
คาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
แตกต่างกันหรือไม่ 

3. นักศึกษามีความคาดหวังอะไรที่จะน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะ
นิติกรรมและสัญญา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังต่อรายวิชาของนักศึกษาในการเรียนวิชากฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ใน
การเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยและจ าแนกตาม
ความถี่ในการเข้าห้องเรียน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา โดยมีจ านวน 2 ตอนเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง A1 และ B1 โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค านวณอิงหลักของ Yamane’ (1973) โดยใช้ความคลาดเคลื่อนการก าหนดตัวอย่างที่ระดับ ร้อยละ 
5 ค่าความน่าเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ซึ่งมีนักศึกษา
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จ านวน 2 ห้องตอนเรียน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 150 คน จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม
แบบสัดส่วน อยู่ที่ 150/1+150(0.05)2 เท่ากับ 109.09 จึงควรเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 110 ชุด 

ทั้งนี้  การสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ค าถามปลายเปิดเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก จ านวน 5 คน  
         การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจ านวน 
110 คน และแบบสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร์ที่เก่ียวข้อง จ านวน 5 คน  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ  เว็บไซต์ และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคาดหวังของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  

2. ศึกษาตัวอย่างแบบส ารวจที่เกี่ยวข้อง 
3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยร่วมกันพิจารณาระหว่างผู้วิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

วิจัยจากภายนอก 
4. น าแบบสอบถามฉบับร่าง ไปทดสอบก่อนการลงภาคสนาม (Try out) 
5. หาค่าคุณภาพทั้งฉบับและรายข้อ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
6. ปรับปรุงให้เป็นแบบส ารวจฉบับสมบูรณ์   

          การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการทดสอบ Content Validity จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธี Face Validity โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามค าจ ากัดความ แนวคิด 
ทฤษฎีและวัตถุประสงค์ การวิจัยเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าการตรวจสอบเนื้อหาให้ตรงตามค า
จ ากัดความ และวัตถุประสงค์ของการวิจัยและได้ท าการปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน า เพ่ื อให้ได้
แบบสอบถามที่มีความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น โดยหาค่า Reliability ในลักษณะของภาพรวมและรายข้อใน
แบบ Internal Consistency โดยคณะผู้วิจัยน าข้อค าถาม ในส่วนที่ 2 ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษา จ านวน 31 คน และน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาความเชื่อมั่น
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา ตามวิธีของ Cronbach (1970) Alpha Coefficient พบว่าคะแนน
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามมีค่า .803 
          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเบื้องต้น 

2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในภาคสนาม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) คณะผู้วิจัย ท าการศึกษาข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) คณะผู้วิจัย จัดท าแผนการด าเนินงานโดยการออกแบบเครื่องมือในการส ารวจข้อมูล

พร้อมทั้งให้ผู้ทรงวุฒิเป็นผู้พิจารณาประเด็นและเครื่องมือร่วมกันกับคณะผู้วิจัย 
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3) ทดสอบเครื่องมือ เพ่ือหาค่าความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม และ
ปรับแก้จนได้เครื่องมือในการส ารวจที่สมบูรณ์ที่สุด 

4) คณะผู้วิจัย ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
5) คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับมา 

พร้อมทัง้ท าการ Double Check แบบสอบถามอีกครั้ง 
3. สัมภาษณ์ระดับเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างบางส่วน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต้น และตัว
แปรตาม ในทุกๆด้านของข้อมูล 

2. สถิติอ้างอิงได้แก่ F-Test และการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison) 
โดยวิธี SD โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาคการเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์ ใน
สังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายลักษณะนิติ
กรรมและสัญญา  โดยมีจ านวน 2 ตอนเรียน รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 150 คนและตัวอย่างที่ได้
เท่ากับ 110 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษา และสัมภาษณ์ โดยผลการวิจัยสามารถสรุป
ออกเป็นส่วนต่างๆ ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 ผู้ชายมีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 ซึ่งส่วนใหญ่มี
คะแนนเฉลี่ย ≥ 2.50 -3.00 มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.09 และ ≥ 3.00 -3.50 มีจ านวน 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.09 รองลงมาคือ ≥ 2.00 -2.50 มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55  ≥ 
3.50 มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 และต่ ากว่า 2.00 มีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.82 
ตามล าดับและส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าห้องเรียน มากกว่า 9 ครั้ง มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.27 รองลงมา 7 - 9 ครั้ง มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 4 - 6 ครั้ง มีจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.73 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมความเป็นจริงของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ด้านการมีส่วนร่วมและความเอาใจใส่ของนักศึกษา 

 

ด้านการมีส่วนร่วมและความเอาใจใส่ของนักศึกษา 
ระดับความคาดหวัง 

  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1.1 การเข้าห้องเรียนของนักศึกษา 3.31 0.81 มากที่สุด 
1.2 ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา 3.25 0.73 มากที่สุด 
1.3 การส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษา 3.28 0.71 มากที่สุด 
1.4 การท ารายงานของนักศึกษา 3.14 0.75 มาก 

รวม 3.25 0.64 มาก 
 

ด้านการมีส่วนร่วมและความเอาใจใส่ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (   = 
3.25, S.D. = 0.64) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อการเข้าห้องเรียนของนักศึกษา (   = 3.31, S.D. = 
0.81) มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด และการท ารายงานของนักศึกษา (   = 3.14, S.D. = 
0.75) มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมความเป็นจริงของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมาย

ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ด้านการมีส่วนร่วมและความเอาใจใส่ของนักศึกษา 

ภาพรวม 

ระดับพฤติกรรมความเป็นจริง 

  S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม
ความเป็นจริง 

1.1 การเข้าห้องเรียนของนักศึกษา 3.23 0.63 มาก 
1.2 ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา 3.22 0.60 มาก 

1.3 การส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษา 3.24 0.60 มาก 

1.4 การท ารายงานของนักศึกษา 3.14 0.66 มาก 

รวม 3.20 0.49 มาก 

  
ด้านการมีส่วนร่วมและความเอาใจใส่ของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 

3.20, S.D. = 0.49) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อการส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษา (   = 3.24, S.D. = 
0.60) มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด และการท ารายงานของนักศึกษา (   = 3.14, S.D. = 
0.66) มีความเป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก อาจารย์ส่วนใหญ่คิดว่าควรมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท ารายงานโดยเป็นการช่วยให้เข้าใจในเนื้อหากฎหมายลักษณะต่างๆมากขึ้นและอาจมี
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การน าตัวอย่างสัญญาตามกฎหมายลักษณะต่าง ๆ มาให้เห็นถึงการน ากฎหมายไปใช้ได้ใชีวิตประจ า
วัน เพ่ือให้นักศึกษาสนใจและเข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา และน าไปใช้ประกอบวิชาชีพต่อไป 

ส่วนการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับพฤติกรรมความเป็นจริงของนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ด้านการมีส่วนร่วมและ
ความเอาใจใส่ของนักศึกษา ด้านเนื้อหาวิชาการและการน าไปใช้ ด้านเอกสารต ารา ด้านอาจารย์
ผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่
แตกต่างกัน และโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ก็ไม่แตกต่างกัน  

1. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา จ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่ง
ความแตกต่างของระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ด้านการมีส่วนร่วมและความเอาใจใส่ของนักศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม
และความเอาใจใส่ของนักศึกษา ด้านเนื้อหาวิชาการและการน าไปใช้ ด้านเอกสารต ารา ด้านอาจารย์
ผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผลโดยภาพรวม พบระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่างกัน มีระดับความคาดหวัง
ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร

นิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับคะแนนเฉลี่ย 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 1.619 4.00 0.405 1.475 0.215 
ภายในกลุ่ม 28.820 105.00 0.274 
รวม 30.439 109.00  

 
ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการ

เรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา โดยภาพรวม พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่างกั น มี
ระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา จ าแนกตามความถี่ในการเข้า
ห้องเรียน ด้านการมีส่วนร่วมและความเอาใจใส่ของนักศึกษา ด้านเนื้อหาวิชาการและการน าไปใช้ 
ด้านเอกสารต ารา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนที่
ต่างกัน มีระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาพรวม จ าแนกความถี่
ในการเข้าห้องเรียน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.139 2.00 0.070 0.246 0.782 
ภายในกลุ่ม 30.300 107.00 0.283 
รวม 30.439 109.00  
 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาพรวม จ าแนกความถี่ในการเข้า
ห้องเรียน โดยภาพรวม พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนที่ต่างกัน มีระดับความคาดหวังไม่แตกต่าง
กัน 
 
ตารางท่ี 5 ระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติ

กรรมและสัญญา ด้านเอกสารต ารา 
 

ด้านเอกสารต ารา 
ระดับความคาดหวัง 

  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

3.1 เอกสารต าราเข้าใจง่าย 3.25 0.79 มาก 
3.2 เอกสารต ารามีเนื้อหาครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

3.17 0.74 มาก 

3.3 อาจารย์แนะน าหนังสือและต าราเรียนเพ่ิมเติม 3.15 0.76 มาก 
3.4 อาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.20 0.74 มาก 

รวม 3.19 0.64 มาก 
 

ระดับความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติ
กรรมและสัญญา ด้านเอกสารต ารา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.19, S.D. = 0.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ เอกสารต าราเข้าใจง่าย (   = 
3.25, S.D. = 0.79) อาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (   = 3.20, S.D. = 0.74) 
เอกสารต ารามีเนื้อหาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด (  = 3.17, S.D. = 0.74) และอาจารย์แนะน า
หนังสือและต าราเรียนเพิ่มเติม (  = 3.15, S.D. = 0.76) มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 ระดับพฤติกรรมความเป็นจริงของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ด้านเอกสารต ารา 

 

ด้านเอกสารต ารา 

ระดับพฤติกรรมความเป็นจริง 

  S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม
ความเป็นจริง 

3.1 เอกสารต าราเข้าใจง่าย 3.30 0.58 มากที่สุด 
3.2 เอกสารต ารามีเนื้อหาครบถ้วนตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

3.20 0.59 มาก 

3.3 อาจารย์แนะน าหนังสือและต าราเรียนเพ่ิมเติม 3.22 0.68 มาก 

3.4 อาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.19 0.68 มาก 

รวม 3.23 0.50 มาก 

 
ระดับพฤติกรรมความเป็นจริงของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมาย

ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ด้านเอกสารต ารา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.23, S.D. = 
0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ เอกสารต าราเข้าใจง่าย 
(  = 3.30, S.D. = 0.58) มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด อาจารย์แนะน าหนังสือและต ารา
เรียนเพ่ิมเติม (  = 3.22, S.D. = 0.68) เอกสารต ารามีเนื้อหาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด (   
= 3.20, S.D. =0.59) และอาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (   = 3.19, S.D. = 0.68) 
มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาคการเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2555 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนโดยรวมในด้านต่างๆ และรายข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะพฤติกรรมในการส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะว่าการกระท าหรือการแสดงออกทุกอย่างของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ทั้ง
ที่สังเกตได้โดยตรงและสังเกตไม่ได้โดยตรง แต่สามารถวินิจฉัยได้ว่ามีพฤติกรรมหรือไม่โดยการใช้
เครื่องมือทดลองหรือทดสอบซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ที่ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้
หรือไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการท างานของหัวใจ การท างานของกล้ามเนื้อ การเดิน การพูด การคิด 
ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ  และสอดคล้องกับแนวความคิดของ อรุณ รักธรรม (2524) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง การปฏิบัติซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงต่อบุคคลหนึ่ง หรือ
บุคคลอ่ืนในการที่ถูกต้อง หรือผิดไปจากปทัสถานแห่งขนบธรรมเนียม หรือมารยาทของสังคม หรือ
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กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรมหมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้น โดยการกระท าที่มีการประสานสัมพันธ์
ระหว่างระบบร่างกายกับเครื่องกระตุ้น 

ดังนั้น พฤติกรรมจึงเป็นการกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลคนใดคนหนึ่งที่แสดงออกมา
ในความเป็นจริง โดยอาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังในใจที่ตนเองคิดไว้ก็ได้ ซึ่งพฤติกรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ที่เรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  ด้านการมีส่วนร่วมและ
ความเอาใจใส่ของนักศึกษา ในเรื่องการเข้าห้องเรียนซึ่งนักศึกษามีความคาดหวังมากที่สุดแต่
พฤติกรรมความเป็นจริงแล้ว อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษาซึ่งมีระดับความคาดหวัง
มากที่สุดแต่พฤติกรรมของนักศึกษาไม่อาจท าได้ตามที่คาดหวังไว้ แม้โดยการเปรียบเทียบระดับความ
คาดหวังและพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม
และสัญญาไม่แตกต่างกัน  

ในส่วนระดับความคาดหวังกับระดับพฤติกรรมความเป็นจริงของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์
ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ภาคการเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ก็ไม่แตกต่างกัน โดยที่ระดับความ
คาดหวังในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  
ด้านเอกสารต ารา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เอกสารต าราเข้าใจง่าย 
อาจารย์แนะน าหนังสือและต าราเรียนเพ่ิมเติม และอาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่
แตกต่างกันและตรงตามระดับพฤติกรรมความเป็นจริงของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียน
วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ทั้งนี้เพราะว่าความคาดหวังเป็นความเชื่อหรือความคิด
อย่างมีเหตุผล ในแนวทางที่เป็นไปได้ หรือเป็นความหวังที่คาดการณ์ว่าต้องการจะได้ในอนาคตของ
บุคคล ความคาดหวังจึงเป็นสภาวะทางจิตที่บุคคลคาดคะเนล่วงหน้าแต่บางสิ่งบางอย่างว่าควรจะมี 
ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดข้ึนตามความเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สกาวเดือน ปธน
สมิทธิ์ (2540) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า เป็นแนวคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้ว
แสดงออกมาโดยการพูด การเขียน และการแสดงออกดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางสังคม 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจไม่เห็นด้วยก็ได้ หรืออีกกล่าวหนึ่ง 
ความคาดหวัง คือ การแสดงออกทางทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็น
ส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก ท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงออก
โต้ตอบสิ่งต่าง ๆ ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ จึงควรพิจารณาในด้านองค์ประกอบของทัศนคติ
ควบคู่ไปด้วย และสอดคล้องกับแนวความคิดของเบญจา นิลบุตร (2540) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความ
คาดหวังเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อันเป็นความ
ปรารถนาจะให้ไปถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ส่วนระดับความคาดหวังและระดับพฤติกรรมความเป็นจริงในการเรียนของนักศึกษา
การบัญชีต่อวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  โดยภาพรวมในการเข้าห้องเรียนของนักศึกษา 
ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา การส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษา และการท ารายงานของนักศึกษา
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อดูจากระดับพฤติกรรมในความเป็นจริงและระดับความคาดหวังของนักศึกษา
เองแล้ว การจัดการเรียนการสอนในวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญานี้ นักศึกษาให้ความ
สนใจในการเรียนและเข้าห้องเรียนมากเพราะความคาดหวังและพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน แสดงว่า
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นักศึกษามีพฤติกรรมตามความคาดหวังของตนเอง โดยการที่จะท าให้การสอนของอาจารย์ผู้สอน
ประสบผลส าเร็จและนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี อาจารย์ผู้สอนควรจะต้องส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าห้องเรียนและตั้งใจเรียนในห้องเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต สุรัตน์เรืองชัย
และคณะ (2548) รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน และความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
บูรพาซึ่งมีพฤติกรรมการสอนที่คณาจารย์ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับบทความวิจัยของพรเพ็ญ ไตรพงษ์ (2557) เรื่องพฤติกรรมและความ
คาดหวังทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมาย
การพาณิชย์ ประจ าปีการศึกษา 2/2554 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและ
ความคาดหวังต่อรายวิชาของนักศึกษาในการเรียนวิชากฎหมายการพาณิชย์และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษามี
ความสนใจ และตั้งใจในการท ารายงานส่งแก่อาจารย์ จึงควรมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากการท ารายงานในเนื้อหารายวิชาดังกล่าวซึ่งเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้
เพ่ิมเติมมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย และสอดคล้องกับบทความวิจัยของพรเพ็ญ ไตรพงษ์ (2558) เรื่อง
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะ
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ลาภมิควรได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ในด้านเนื้อหาวิชา 
ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอน และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อ
วิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอน เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภ
มิควรได้ให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยที่ส าคัญมี 1. นักศึกษามีความพึง
พอใจในด้านเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ และเนื้อหาวิชา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ไว้ จึงควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่อหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตร
พิจารณารายละเอียดของรายวิชานี้ว่าควรให้นักศึกษาได้ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพได้ตรงกับสาขาของตนเองต่อไป 2. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิ ด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ในทุกๆ ด้าน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจในการเข้าห้องเรียน ดังนั้น
อาจารย์จึงควรส่งเสริมการเข้าห้องเรียนของนักศึกษาอาจโดยการให้คะแนนจากการเข้าห้องเรียน 

2. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามีความคาดหวังหรือต้องการในเอกสารต าราที่เข้าใจง่ายอยู่
ในระดับมาก ตรงกับพฤติกรรมความเป็นจริงที่เอกสารต าราที่เข้าใจง่าย ดังนั้น อาจารย์จึงควร
ปรับปรุงเอกสารต าราให้ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพได้ตรงกับสาขาของตนเองต่อไป 

3. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้เสนอต่ออาจารย์ท่านอ่ืนที่สอนวิชากฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ดังกล่าวไปศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอนในวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาดังกล่าวนี้
ในด้านอ่ืนๆ เพ่ือทราบเหตุผลต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ ที่ลงเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม
และสัญญา   

3. ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาดังกล่าวนี้
ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีเคยศึกษา 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยในการวัดพฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการเรียนวิชา
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา นี้ ควรใช้แบบทดสอบที่มีลักษณะของการตอบที่ถูก-ผิด น่าจะ
ให้ผลที่ตรงกับความเป็นจริงมากกว่าการใช้แบบสอบถาม 

5. ควรมีการศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เป็นเครือข่ายและต้นแบบวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา ดังกล่าวนี้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดตัวแบบวิชาที่ดีส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อ

โซเชียลมีเดีย และ 2) รูปแบบของที่พักแรมและการบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎี
ฐานราก วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม กับผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นนักศึกษาจ านวน 
16 คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษา
กลุ่มชายรักชาย ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การคัดเลือกสื่อโซเชียลมีเดีย 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลอ้างอิง 3) การศึกษาความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4) การเลือกช าระเงิน 5) การแสดงพฤติกรรม
หลังซื้อ และ การก าหนดรูปแบบของที่พักแรมและการบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชาย
รักชาย แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การตกแต่งอาคารสถานที่ ต้องน าเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ผสมผสานกับความร่วมสมัย 2) ท าเลที่ตั้งของที่พักแรมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ หรือตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
และ 3) ความพร้อมของสิ่ งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสุข 
และการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าพัก 
 

ABSTRACT 
This study aims to investigate 1) decision making process for choosing 

accommodation via social media and 2) pattern of accommodation and service for 
homosexual student’s need in the faculty of Management Science, Silpakorn University. 
This study was a qualitative research. Grounded theory was used in the study by using group 
interview with sixteen keys informants. The results was found that there were four stages of 
decision making processes for choosing accommodation  via social media of a group of 
homosexuality student; 1) social media selection 2) reference analysis 3) alternative to 
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the risk that expect happen 4) payment option and 5) behavior expression post-
purchased behavior. To identify the pattern of accommodation and service for a 
group of homosexuality student, it was divided into 3 issues; 1) place design, it must 
present identity of local with modern style 2) the location of accommodation was in 
tourist attraction or downtown and 3) preparing the facility in the room, activity for 
supporting happiness and allocation area for customers.  
 
ค าส าคัญ 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ สื่อโซเชียลมีเดีย ชายรักชาย (เกย์) ที่พักแรม 
 
Keywords  

Decision Making Process, Social Media, Homosexual (gay), Accommodation 
  
ความส าคัญของปัญหา 

สภาพสังคมในปัจจุบันที่ก าลังถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคแห่งสังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
หรือ  สังคมไร้พรมแดน ที่มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้อยู่ต่างพ้ืนที่ โดยมีสาเหตุมาจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสาร รวมถึงเครื่องมือที่มีความทันสมัยส่งผลให้ชีวิตมนุษย์มี
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแพร่กระจายไปยัง 
แวดวงการศึกษา ความบันเทิง และการประกอบธุรกิจ รวมถึงถูกใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (เจษฎาภรณ์  ศรศรีเกิด , 2556)  สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Application Software) ที่ท างานอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้
สังคมสามารถพบเจอเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
มนุษย์สามารถน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์กับผู้อื่นผ่านทางเว็บไซด์อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ภาสกร เรืองรอง และคณะ,  2557) เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
และสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินทุกกิจกรรมในชีวิตประจ า วัน 
รวมถึงเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สังเกตได้จากพัฒนาการของการท่องเที่ยวในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา 
ที่การท่องเที่ยวด าเนินไปควบคู่กับการใช้งานเทคโนโลยีและสื่ อโซเชียลมี เดียเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของกิจการตาม ซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนมีบล็อก (Blog) เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) 
และสื่อโซเชียลมีเดียหลากประเภท ที่ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ในการบอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงน าเสนอรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักแรม และรายการอาหาร 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ปรากฏอยู่ในอินเตอร์เน็ต หากมีนักท่องเที่ยวคนอ่ืนสนใจ 
หรือต้องการออกแบบเส้นทางในวันหยุดพักผ่อน สามารถค้นหาข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ในแต่ละ
สถานที่ รวมถึงสนทนาโต้ตอบซักถามกับเพ่ือนร่วมเครือข่ายได้ด้วย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,  
2556)  ธุรกิจโรงแรมและที่พักเป็นองค์ประกอบส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เวลาจะใช้เลือกสถานที่พักแรม โดยการเข้าไปอ่านความคิดเห็นออนไลน์ก่อนเสมอ  และ
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ความคิดเห็นออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักแรม  โดยค านึงถึงองค์ประกอบหลัก 
3 ประการ ได้แก่ สถานที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และราคา ตามล าดับ (ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์, 2555) 
 กลุ่มชายรักชายชาวไทยเริ่มปรากฏพ้ืนที่ทางสังคมในสมัยสงครามอินโดจีน - สงคราม
เวียดนาม (พ.ศ. 2500 - 2518) โดยได้รับอิทธิพลที่มาจากชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาพ านักในสมัย
นั้น นักวิชาการและจิตเวชตะวันตก อธิบายพฤติกรรมของชายรักชายว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต กลุ่มกามวิปริต 
หรือ ผิดธรรมชาติ จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษา เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้ขัดต่อหลักศีลธรรม
และวิถีเพศทางธรรมชาติที่ควรเป็น รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่เยาวชนที่พบเห็น ในช่วงปี พ .ศ. 
2525 - 2535 ภาพลักษณ์ของชายรักชายในประเทศถูกน าเสนอผ่านสื่อบันเทิง และนิตยสารต่ างๆ 
บทบาทของสื่อได้ท าหน้าที่ในการน าเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายในมุมมองที่เปิดกว้างขึ้น และ
ไม่ใช่อาการของคนป่วยทางจิต โดยใช้รูปแบบการน าเสนอในลักษณะของบทความวิชาการและ
ประสบการณ์ของบุคคลที่มีรสนิยมชอบผู้ชอบด้วยกัน  ผ่านนิตยสารเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้สังคมไทยเริ่ม
รับรู้ถึงลักษณะของพฤติกรรมและจิตใจจะต้องถูกแยกออกจากกัน รสนิยมทางเพศจะไม่ถูกจ ากัดแค่
ผู้ชายกับผู้หญิงอีกต่อไป เพราะผู้ชายกับผู้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ เช่น ในเรือนจ า ในค่าย
ทหาร เป็นต้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549) จากการศึกษาพบว่าผู้ชายบางกลุ่มเคยมีประสบการณ์รัก
ร่วมเพศ ร้อยละ 30 ในระดับชั้นมัธยมต้น และร้อยละ 45 ในระดับชั้นมัธยมปลาย พฤติกรรมใน
ลักษณะนี้อาจเป็นแบบชั่วคราว ซึ่งเกิดจากการพัฒนาบุคลิกภาพตามปกติในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น 
และเมื่อเข้าสู่สักระยะหนึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะหายไป ในบางรายมีปัจจัยมาจากการอยู่พอพักประจ า
ในโรงเรียนเดียวกัน (สมพิศ ปิ่นตกแต่ง, 2554) ส าหรับประเทศไทย เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร 
และเมืองหัวหิน กลายเป็นที่จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวกลุ่มชายรักชายรุ่นใหม่ ที่จะต้อง
เดินทางมาสักครั้งในชีวิต เช่นเดียวกับ ซานฟรานซิสโก และซิดนีย์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์
ของนักท่องเที่ยวชาวสีรุ้งทั่วโลก (พิทักษ์ ศิริวงศ์ และคณะ, 2553) 
 เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชายรักชาย 
อินเตอร์เน็ตสามารถท าให้คนกลุ่มนี้ มีอิสระในการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ เป็นการแลกเปลี่ยน
รูปแบบและสถานที่ในการเข้าสังคม สามารถสร้างมิตรภาพผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Cyberqueer) 
(เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2544) จากการศึกษาพบว่า รายได้ของกลุ่มชายรักชายในวัยท างาน 25-35 ปี 
เป็นกลุ่มของคนที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้ 15,001-20,000 บาท                 
มีสัดส่วนสูงสุด ประมาณ 31%  และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นมีกิจการเป็นของตัวเอง ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม
จะนิยมซื้อบริโภคสินค้าและบริการที่มีราคาสูง ชอบการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ และชอบดูแล
รักษารูปร่างอยู่เสมอ (ภูสิต เพ็ญศิริ และ บริษัท นาโน เซิร์ช จ ากัด, 2549) กลุ่มชายรักชายก าลัง
กลายเป็นตลาดเป้าหมาย ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญในการ
ให้บริการ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนที่สูงและมีโอกาสที่จะใช้บริการในธุรกิจบริการต่างๆ  
ประกอบกับกระแสสังคมไทยที่เริ่มยอมรับการมีตัวตนของคนกลุ่มนี้ ท าให้กลุ่มชายรักชายสามารถ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเปิดเผย 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษา
กลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษากระบวนการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
เป็นเครื่องมือในการเลือกสรรที่พักแรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ สามารถ
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เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของที่พักแรม ให้มีความเหมาะสมกับตลาด
เป้าหมายที่เป็นกลุ่มชายรักชาย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  

2. รูปแบบของที่พักแรมและการบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษากลุ่ม

ชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. เพ่ือศึกษารูปแบบของที่พักแรมและการบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชาย

รักชาย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) 
เพ่ือน าไปสร้างทฤษฎีฐานราก โดยมีแนวค าถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide)  ร่วมกับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation ) และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการค้นคว้า 
เอกสาร เว็บไซด์ และหนังสือ โดยผู้วิจัยมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Note) จ าเป็นต้อง
ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์,  2554) 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 2 - 3 จาก 3 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจและภาษาอังกฤษ  (สาขาวิชาละ 
2 คน) รวมทั้งมีจ านวนทั้งหมด 16 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลในตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผ่านการ
สัมภาษณ์กลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูลหลักต้องมีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมที่มีมาตรฐานระดับ 
2 ดาวขึ้นไป และผู้ให้ข้อมูลหลักได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นตามล าดับบุคคล  

พ้ืนที่เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2558 จากนักศึกษากลุ่มชายรักชาย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างทฤษฎีฐานราก ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลมาตีความ โดยไม่เน้น
การพรรณนา มีวัตถุประสงค์ในการหาค าอธิบายส าหรับปรากฏการณ์ในขอบเขตที่จ ากัด เพ่ือน าไป
สร้างแนวคิด หรือข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสมมุติฐานชั่วคราว ที่ผ่าน
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การเก็บรวบรวมมาเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน หรือมีการเก็บข้อมูลใหม่เรื่อยๆ จนกว่าจะได้
สมมติฐานหรือทฤษฎีที่สร้างขึ้นจะถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) จากนั้นผู้วิจัยจะจ าลอง
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีในรูปแบบของภาพจ าลองทางความคิด (Conceptual Model) ตามความเหมาะสม 
(ชาย โพธิสิตา,  2556)   

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) สามารถแบ่งเป็น 1 ) ด้านตรวจสอบสอบเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
หมายถึง การพิจารณาแหล่งที่มาได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล 2)  ด้านผู้วิจัย ( Investigator 
Triangulation) หมายถึง การพิจารณาข้อมูลของผู้วิจัยแต่ละคนแตกต่างกัน 3) การตรวจสอบด้าน
ทฤษฎี (Theory Triangulation) หมายถึง การตรวจสอบแนวคิดและทฤษฎีที่ตีความแล้วแตกต่างไป
จากเดิม (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า,  2557) 

จริยธรรมในการด าเนินงานวิจัยคุณภาพ ผู้วิจัยจะต้องแจ้งและขออนุญาตต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก
ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งนัดหมายสถานที่ 
วันและเวลาก่อนการสัมภาษณ์กลุ่มจะเริ่ม ในระหว่างการเริ่มสนทนาผู้วิจัยจะต้องสร้างบรรยากาศการ
สนทนาที่ผ่อนคลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดความเป็นส่วนตัว สามารถแสดงความเห็น
โดยอิสระ รักษาความลับ พร้อมยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เป็นต้นแบบแก่การศึกษา 
และแลกเปลี่ยนในแวดวงวิชาการและการน าไปประยุกต์ใช้ในกิจการ (ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ 
ศิริวงศ,์  2556)  
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษา
กลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการในธุรกิจที่พักแรมตากอากาศ (อริสรา เสยานนท์, 2558) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1.1 การพิจารณาแรงจูงใจและความต้องการพ้ืนฐาน  
แรงจูงใจและความต้องการของกลุ่มชายรักชายพิจารณาจาก การพักผ่อนและการ

แสวงหาความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของ
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย แม่น้ า ภูเขา ชายหาด และย่านชุมชนเมืองเก่ า สามารถบรรเทา
ความวิตกกังวลจากเรื่องราวๆ ต่างที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่า  

การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและการรับบริการพิเศษภายในที่พักแรม เปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่ใช้บริการ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การชมการแสดง การรับฟังดนตรี 
การใช้บริการสระว่ายน้ า และการท าสปา  เป็นต้น ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังเป็น
การท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ร่วมเดินทาง 

1.2 การค้นหาข้อมูล 
การค้นหาข้อมูลอ้างอิงของกลุ่มชายรักชายพิจารณาจาก สื่อออนไลน์ (Online 

Information) มีส่วนช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลของที่ พักแรมและบริการอ่ืนๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยที่
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นักศึกษาไม่จ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง เพ่ือส ารองห้องพัก เพราะการค้นหาข้อมูลจาก
สื่อออนไลน์ สามารถอธิบายรายละเอียดของท าเลที่ตั้ง ประเภทห้องพัก ราคา และบริการเสริมต่างๆ 
พร้อมกับการน าเสนอรูปภาพประกอบที่ชัดเจน ข้อมูลที่ปรากฏได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น เว็บไซด์หลักของกิจการ (Official Website) โดยนักศึกษาสามารถค้นหา
ข้อมูลพ้ืนฐาน ควบคู่กับการส ารองห้องพักได้ทันที อีกทั้งยังสามารถช าระค่าบริการต่างๆ ได้ ในส่วน
ของการค้นหาข้อมูลจาก เว็บไซด์ เครือข่ายสั งคมออนไลน์  (Social Network) เช่น  เฟสบุ๊ ค 
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (Youtube) อินสตราแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เป็นต้น 
เป็นสื่อที่มีคุณสมบัติในการให้ข้อมูลใกล้เคียงกับเว็บไซด์หลักของกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้
จัดล าดับเนื้อหาในการน าเสนอ สามารถแสดงผลในลักษณะของภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวภายใน
สถานที่จริง โดยนักศึกษาสามารถสอบถามในสิ่งที่เป็นประเด็นหรือข้อสงสัย พร้อมกับเปิดโอกาสให้
ผู้อ่ืนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มชายรักชาย ยังใช้วิธีการ
ค้นหาข้อมูลที่พักแรมผ่านเว็บไซด์ที่น าเสนอข้อมูลในลักษณะของเรื่องเล่า ได้แก่ เว็บไซด์พันทิป 
(PANTIP) และเว็บไซด์บล็อกแก๊ง (BlogGang) เป็นสองเว็บไซด์กลุ่มเว็บไซด์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม
นักศึกษากลุ่มชายรักชาย เป็นการน าเสนอประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้บริการในที่พักแรมต่างๆ มาแล้ว 
ผู้น าเสนอข้อมูลเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับนักศึกษากลุ่มชายรักชาย ภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดจะ
เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถเชื่อมโยงรูปภาพประกอบการบรรยายได้ที่เป็นล าดับขั้นตอนตั้งแต่วัน
แรกที่เข้าที่พักแรมจนถึงวันเดินทางกลับ นอกจากนี้ทางเลือกในการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซด์ประเภท
ตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายกลาง (Online Travel Agent)  ได้แก่ อโกด้า (Agoda) โดยข้อมูลที่ท าการ
ค้นหามีความใกล้เคียงกับเว็บไซด์หลักของกิจการมากที่สุด สามารถจัดล าดับความนิยมของที่พักในแต่ละ
พ้ืนที่ แสดงออกมาในรูปแบบของจ านวนดวงดาว ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการค้นหาข้อมูล และน าไปสู่การ
ตัดสินใจไดข้องผู้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อโกด้า ยังมอบส่วนลดพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้งาน ในการปรับลด
อัตราที่ถูกกว่าการส ารองห้องพักโดยตรงจากหน้าเว็บไซด์ของกิจการและช่องทางอ่ืนๆ ความสามารถของ 
อโกด้า ยังสามารถช าระค่าบริการได้ทันที ผ่านบัตรเครดิตของตนเองหรือบัตรเครดิตเสริมของ
ผู้ปกครองท าให้ และมีบริการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือยืนยันการเข้าพักและเป็น
หลักฐานในการช าระเงินของนักศึกษา   

1.3 การประเมินทางเลือก 
ในการพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของกิจการ ได้แก่ 1) อัตราค่าบริการที่

เหมาะสมกับกลุ่มของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มต้นที่หลักร้อยบาทไปจนถึงสามห้าพันร้อย
บาท เป็นราคาที่นักศึกษาสามารถจ่ายได้ 2) ท าเลที่ตั้งของกิจการในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ สามารถช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลของนักศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษายังตัดสินใจ
เลือกที่พักแรม ที่มีท าเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการเดินทางที่สะดวกสบาย 
สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ และจับจ่ายซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกได้ง่าย 3 ) 
กิจกรรมและการบริการพิเศษที่มอบให้ผู้เข้าพัก เป็นสิ่งสนับสนุนที่นักศึกษาน าไปประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น ที่พักแรมที่ติดชายหาดทะเล หรือมีบริการสระว่ายน้ าภายในห้องพัก เปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่เข้าพักสามารถร่วมสนุก ในกิจกรรมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ที่ร่วมเดินทาง ส าหรับที่พักแรมที่
ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีกิจกรรมในการเยี่ยมชมวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ของ
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ชุมชน ตลอดจนการเยี่ยมชมความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่น  4) อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในที่พักแรม สามารถน าไปสนับสนุนการตัดสินใจได้ เช่น เครื่องท าน้ าอุ่น 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง จ านวนสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โต๊ะท างาน ไดร์เป่าผม 
พร้อมกับอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ า (Amenities Set) รวมถึงพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ ที่จะต้องสามารถ
รองรับจ านวนสมาชิกที่เข้าพัก  

การศึกษาความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงที่พักแรม ได้แก่  1) ภัย
ธรรมชาติในกรณีที่พักตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวติดชายฝั่งทะเลหรือสถานที่แห่งนั้น เคยประสบกับพิบัติ
ทางธรรมชาติมาแล้ว ได้แก่ เหตุการณ์สึนามิ ที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 2) ภัยจาก
การก่อการร้ายในบางพ้ืนทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญของ
จังหวัด ได้แก่ เหตุการณ์วางระเบิดที่จังหวัดสงขลา 3) ความแตกต่างของภาษาท้องถิ่นที่พนักงาน
บริการใช้สื่อสารกับผู้เข้าพัก บางครั้งนักศึกษาที่ไปพักแรมไม่ใช่คนในท้องถิ่น จึงไม่มีความเข้าใจใน
ส าเนียงที่สื่อสารออกมา น าไปสู่ความใจที่บิดเบือนจากเจตนาที่แท้จริงของพนักงาน 4) เรื่องราวของ
ดวงวิญญาณและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของที่
พักแรมที่ด าเนินกิจการมายาวนาน ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องพักและสิ่งปลูก
สร้างโดยรอบ ทีช่ ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลจนนอนไม่หลับ 

1.4 การบริโภคและผลลัพธ์ที่ได้มา  
หลังจากท่ีนักศึกษากลุ่มชายรักชาย ได้เดินทางไปถึงสถานที่พักแรมและได้รับบริการ

ต่างๆ ผลลัพธ์สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยพิจารณาจาก พ้ืนฐานของความ
ต้องการและระดับความคาดหวังของนักศึกษาแบบรายบุคคล  น าไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ าเมื่อมี
โอกาสในครั้งถัดไป และนักศึกษากลุ่มชายรักชายจะบอกเล่าประสบการณ์ใน 2 ลักษณะดังนี้   

1.4.1 ประสบการณ์ผ่านการสนทนาระหว่างบุคคล โดยนักศึกษาจะเป็นผู้
ถ่ายทอดมุมมองและสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อที่พักแรมและการบริการของกิจการ บ่งบอกถึงระดับ
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน บางครั้งการถ่ายทอดเรื่องราวในลักษณะของการสนทนา
กับกลุ่มของผู้ที่มีรสนิยมทางเพศเดียวแบบเดียวกัน สามารถเป็นแรงกระตุ้นในผู้ที่รับฟังประสบการณ์ 
เกิดความต้องการที่จะเดินทางไปพักแรมและท ากิจกรรมเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เป็ นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ ์

1.4.2 ประสบการณ์ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภท 
ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instagram) โดยการเขียนข้อความ
เชิงพรรณนา ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในสถานที่พักแรม พร้อมกับการน าเสนอรูปภาพ การใช้
ความสามารถของสื่อออนไลน์ระบุพิกัดของสถานที่  (Check-In) เอาไว้อย่างชัดเจน การเพ่ิมผู้ร่วม
เดินทางลงในกระดานสนทนา (Tag Friends) นอกจากนี้การสนทนาผ่านสื่อเครือข่ายสังคม เป็น
โปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกัน
แบบทันที ได้แก่ ไลน์ (Line) โดยนักศึกษากลุ่มชายรักชายสามารถส่งรูปภาพ และคลิปวิดีโอ ไปยัง
กลุ่มเพ่ือนสมาชิก เพ่ือบ่งบอกให้ทราบถึงลักษณะของที่พักแรมและบริการที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ใน
ขณะนั้น   
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 2. การศึกษารูปแบบของที่พักแรมและการบริการ ในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชายรัก
ชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ความต้องการเฉพาะกลุ่มที่บ่งบอกถึงรสนิยม
ที่แตกต่างจากผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถสรุปรายละเอียดออกเป็นประเด็นดังนี้  
  2.1 การตกแต่ง: นักศึกษากลุ่มชายรักชาย ไม่จ ากัดรายละเอียดของโทนสีที่ใช้ในการ
ตกแต่งอาคารและสถานที่ แต่การออกแบบที่เหมาะสมควรเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี เข้ามาผสมผสานกับความร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน (Modern Design) ไม่ควรน าเสนอ
ความลักษณะทางกายภาพของกิจการที่เก่าจนเกินไป ปรับขนาดเฟอร์นิเจอร์ ลดอุปกรณ์ตกแต่งบาง
ชนิดที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องพัก สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ใช้สอยภายในห้องพักเพ่ิมขึ้น ดูสบายตา
เหมาะสมกับการเข้าพัก  
  2.2 ท าเลที่ตั้ง: นักศึกษากลุ่มชายรักชาย แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่า ท าเล
ที่ตั้งที่เหมาะสมควรอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการพักผ่อน เช่น 
ชายทะเล ท าให้ผู้เข้าพักสามารถท ากิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มชายรักชายให้ความส าคัญระดับรอง
พบว่า ท าเลที่ต้ังควรอยู่ใจกลางเมือง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ร้านสะดวกซ้ือ 
และสถานีขนส่งได้อย่างสะดวกสบาย 
  2.3 สิ่ งอ านวยความสะดวกและบริการเสริม : นักศึกษากลุ่มชายรักชาย ให้
ความส าคัญกับเรื่องของภัตตาคารหรือร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่พักแรม โดยเสนอให้มีการ
บริการอาหารพ้ืนถิ่นที่มีรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่
ผ่านรายการอาหาร ในระหว่างรับประทานอาหารสามารถรับฟังดนตรีสด การแสดงพ้ืนเมือง หรือการ
แสดงอ่ืนๆ นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มชายรักชายมีความต้องการในการรับบริการดูแลปรนนิบัติผิว
ภายในที่พักแรม เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนาน และช่วยส่งเสริม
ผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี โดยการเลือกใช้ส่วนผสมและวัตถุดิบของท้องถิ่น เข้ามาเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการบริการ อีกทั้งนักศึกษากลุ่มชายรักชายจะนิยมท ากิจกรรมบริเวณริมสระว่ายน้ า ร่วมกับ
สมาชิกคนอ่ืนๆ ที่ร่วมเดินทางมาด้วย รวมถึงการบริการคู่มือการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นฉบับพกพา 
เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบควรมีไว้การแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยว พร้อมกับค าแนะน าในการเดินทางจาก
พนักงานบริการส่วนหน้า (Front Office) ตลอดจนการบริการรับ-ส่งผู้เข้าพัก จากที่พักแรมไปยัง
สนามบิน จากสนามบินไปยังที่พักแรม หรือจากที่พักแรมไปยังแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง 
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มชายรักชายบางคน ไม่สามารถขับรถยนต์ส่วนบุคคลไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง และการสรรหายานพาหนะในการเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 
 
 ข้อสรุปเชิงทฤษฎี 

จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นข้อทฤษฎีตามวิธีวิทยาการ
สร้างทฤษฎีฐาน (ศุภลักษณ์ ผาดศรี และวิไลวรรณ มณีจักร สโนว์ , 2555) สามารถแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี้  
 1. นักศึกษากลุ่มชายรักชายจะคัดเลือกสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่พัก
แรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 เว็บไซด์หลักที่ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ได้แก่ เว็บไซด์หลักของกิจการ และ 
เว็บไซด์ประเภทตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายกลาง เป็นสื่อโซเชียลที่มีข้อมูลพ้ืนฐานของที่พักแรมที่คล้ายคลึงกัน 
สามารถส ารองห้องพักและช าระค่าบริการได้ทันที  

กลุ่มที่  2 เว็บไซด์ เครือข่ายสังคมออนไลน์  ได้แก่  เฟสบุ๊ค  (Facebook) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) ยูทูป (Youtube) แกรม ไลน์ (Line) และอินสตรา (Instagram) และเป็นสื่อโซเชียลที่
สามารถให้ข้อมูลและสามารถโต้ตอบข้อสงสัยได้ทันที ควบคุมเนื้อหาโดยผู้ประกอบของแต่ละกิจการ   

กลุ่มที่ 3 เว็บไซด์ที่น าเสนอข้อมูลในลักษณะของเรื่องเล่า ได้แก่ เว็บไซด์พันทิป (PANTIP) 
และบล็อกแก๊ง (BlogGang) เป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่มีรูปแบบการถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบของ
การด าเนินชีวิตในที่พักแรมแต่ละวัน สร้างความสนใจในการติดตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปวันต่อไป
 2. นักศึกษากลุ่มชายรักชายจะพิจาณาข้อมูลที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ได้แก่ ประวัติของกิจการ ท าเลที่ตั้ง อัตราค่าบริการ การออกแบบตกแต่ง สิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย โดยนักศึกษากลุ่มชายรักชายจะวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับผู้ร่วมเดินทางและวัตถุประสงค์ในการเดินทางแต่ละครั้ง เพ่ือการตัดสินใจเข้าพักในสถานที่ ที่มี
เหมาะสมกับค่าบริการที่ต้องช าระ  
 3. นักศึกษากลุ่มชายรักชายจะเกิดความสับสนกับที่พักแรมที่ตนเองก าลังจะเลือก เนื่องจาก
การค้นหาข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียบางประเภท ได้ปรากฏให้ทราบถึงความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ 1) ภัยธรรมชาติในกรณีที่พักตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวติดชายฝั่งทะเล 2) การก่อการร้ายในบาง
พ้ืนทางภาคใต้ของประเทศไทย 3) ความแตกต่างของภาษาถิ่นที่พนักงานบริการใช้สื่อสาร อาจท าให้
เกิดความไม่เข้าใจกับพนักงาน และ 4) เรื่องราวของดวงวิญญาณและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับประวัตภูมิหลังของกิจการ นักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องก าหนดแนวทางในการแก้ไขเอาไว้
ล่วงหน้า เพ่ือจัดการกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
 4. นักศึกษากลุ่มชายรักชายจะตัดสินใจเลือกที่พักแรมในความต้องการ โดยสามารถช าระเงิน
ผ่านหน้าเว็บไซด์หลักของกิจการ และเว็บไซด์ประเภทตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายกลาง หรือสามารถ
โทรศัพท์เพ่ือนัดหมายการช าระ ณ วันที่เดินทางถึงที่พัก  
 5. นักศึกษากลุ่มชายรักชายจะแสดงทัศนะ เพ่ือบ่งบอกถึงความพึงพอใจและความคิดเห็น
ต่างๆ ที่มีต่อที่พักแรม โดยจะมีรูปแบบการสื่อสารทั้งสิ้น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การสนทนาระหว่าง
บุคคลในกลุ่มชายรักชายด้วยกัน และ 2) การสนทนาผ่านเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ  

ข้อสรุปเชิงทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่ม
ชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถอธิบายดังแผนภาพในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
อภิปรายผล 

การศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษากลุ่มชาย
รักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 

การพิจารณาแรงจูงใจและความต้องการพ้ืนฐานของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย มีความ
ต้องการพักผ่อนและความเป็นส่วนตัว ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถผ่อน
คลายความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการเรียน รวมถึงการได้ตระหนักถึงความส าคัญในมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถต่อยอดทักษะความเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การชีวิต สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑาภา ตาดพริ้ง (2545) พบว่า ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบกับวัฒนธรรม
และประเพณีไทยที่น่าประทับใจ เป็นแรงจูงใจของนักเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง   
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ภายในที่พักแรมในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชายรักชายจ าเป็นต้องมีกิจกรรมและ
บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น สระว่ายน้ า การบริการสปา การรับชมการแสดง การฟังดนตรี เป็นต้น รวมถึง
กิจกรรมนันทนาการ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษากลุ่มชายรักชายเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใน
ระหว่างที่เข้าพักแรม ได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนที่ร่วมเดินทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลธิรา 
เมืองพุทธา (2554) พบว่า การท่องเที่ยวสถานบันเทิงในยามราตรีกับกลุ่มเพ่ือนฝูง และการบ ารุง
ผิวพรรณ เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจ เป็นรูปแบบกิจกรรมการให้รางวัลตนเอง (Self-
Gift) ของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 การค้นหาที่พักแรมของนักศึกษากลุ่มชายรักชายจะใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่อโซเชียล
มีเดีย เช่น เว็บไซด์หลักของกิจการ และ เว็บไซด์ประเภทตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายกลาง สามารถส ารอง
ห้องพักและช าระเงินผ่านระบบได้ทันที ส าหรับเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค 
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (Youtube) ไลน์ (Line) และอินสตราแกรม (Instagram) 
โดยมีผู้ประกอบการเป็นผู้ดูแลระบบและควบคุมเนื้อหาที่เผยแพร่สามารถโต้ตอบข้อมูลได้ทันที 
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า เว็บไซด์พันทิป (PANTIP) และเว็บไซด์บล็อกแก๊งค์ (BlogGang) 
สามารถน าเสนอออกมารูปแบบประสบการณ์ในการเข้าที่พักแรมในแต่ละวัน ซ่ึงความสามารถของสื่อ
โซเชียลมีเดียแต่ละประเภท สามารถท าให้นักศึกษากลุ่มชายรักชายเข้าถึงสื่อข้อมูลที่พักแรมภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรีย์ เข็มทอง 
และคณะ (2553) อธิบายเกี่ยวกับประเภทสารสนเทศประเภทเปลี่ยนแปลง เช่น โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 
ระบบอินเตอร์เน็ต ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ และถูกพัฒนาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ และยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  
 การตัดสินใจและการประเมินทางเลือกของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย จะพิจารณาจากความ
คุ้มค่าของอัตราค่าบริการกับการบริการที่ได้รับ เช่น รูปแบบการบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
กิจกรรมที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูสิต เพ็ญสิริ (2554)  พบว่า กลุ่มชายรัก
ชายต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผน เพ่ือก าหนดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวล่วงหน้า 
เนื่องจากกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากมาย เช่น  ค่าเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย 
ค่าผ่อนช าระยาพาหนะ และค่าบัตรเครดิต  

การคาดคะเนถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระหว่างการเข้าพักของนักศึกษา เช่น  
ภัยธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้าย  ความแตกต่างของภาษาถิ่นที่ใช้ในการสื่อสารของพนักงาน
บริการ และเรื่องราวของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ที่อาจส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเข้าพัก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระชานนท์ ทวีผล (2556) พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มชายรักชาย มีความ
ต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการแต่ละประเภท ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความ
เรียบร้อยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ช ารุด การจัดสรรพื้นที่ให้มี
ความสะดวกสบาย การเพ่ิมจ านวนกล้องวงจรปิด การเพ่ิมป้ายสื่อความหมาย และการดูแลรักษา
ความสะอาดและสุขอนามัยในพ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  

การแสดงออกทางพฤติกรรมหลังการซื้อของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย โดยการสื่อสารใน
รูปแบบของการสนทนาระหว่างบุคคลในกลุ่มของชายรักชายด้วยกันและกลุ่มอ่ืนๆ หากเรื่องราวที่
น าเสนอเป็นที่พักแรมที่มีการบริการที่ประทับใจ มีราคาที่เหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
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มีการออกแบบโครงสร้างอาคารที่ร่วมสมัย มีการจัดสรรพ้ืนที่และมีกิจรรมพิเศษต่างๆ  อาจส่งผลให้กลุ่ม
เพ่ือนที่รับฟังเกิดความปรารถนาที่จะเดินทางมาใช้บริการตามค าบอกเล่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นาถนลิน สีเขียว (2556) พบว่า การกลับมาใช้บริการซ้ าของนักท่องเที่ยว ยังสามารถแนะน ากลุ่มเพ่ือน ญาติ
พ่ีน้อง หรือคนรู้จักให้มาใช้บริการด้วย และการรอคอยการบริการ รวมถึงมีการส ารองบริการอ่ืนๆ ล่วงหน้า  

นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มชายรักชายจะน าเอาประสบการณ์ในระหว่างที่เข้าพักและรับบริการ 
น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบของข้อความตัวอักษร สอดแทรกรูปภาพจากสถานที่จริง เพ่ือ
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ข้อความ
ตัวอักษรที่ปรากฏสามารถการสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนักศึกษา
ผู้ใช้บริการ ที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิญขวัญ แซ่โซว 
(2556) พบว่า การโฆษณาผ่านเว็บไซต์เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากสามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลา และหากข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปเป็นที่พึงพอใจของผู้อ่าน จะ
ส่งต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนอ่ืนในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 

จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของที่พักแรมและการบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่ม
ชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1 ) การ
ตกแต่งที่น าเสนอ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นผสมผสานกับความร่วมสมัย และการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้มี
ความสะดวกสบาย 2) ท าเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของแต่ละพ้ืนที่ หรือตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง 3) ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการเสริม ที่นักศึกษา
กลุ่มชายรักชายต้องการ ได้แก่ รายการอาหารพ้ืนถิ่น กิจกรรมการแสดงประเภทต่างๆ และการ
บริการคู่มือน าเที่ยวขนาดพกพา ตลอดจนการบริการรถรับ-ส่ง ไปยังสถานที่ต่างๆ               

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารจัดการ 
  1.1 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความต้องการกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเพลิดเพลินภายในที่
พักแรม ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องท าการส ารวจความต้องการ และก าหนดรูปแบบของกิจกรรม
แต่ละประเภทให้มีความน่าสนใจ พิจารณาความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ตั้ง 
ที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้เข้าพัก รวมถึงการจัดสรรพ้ืนที่ของกิจการในแต่ละส่วน 
ให้เหมาะสมแก่การด าเนินกิจกรรมนันทนาการ 

1.2 ผลการศึกษาพบว่า นั กศึกษากลุ่ มชายรักชาย  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในที่พักแรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ที่เคย
ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเคยเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายมาแล้ว ผู้ประกอบการจ าเป็นที่
จะต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไปยังกลุ่มผู้เข้าพักใน
ทุกช่องทาง เพ่ือกอบกู้ภาพลักษณ์ของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าพัก  ตลอดจนการสนับสนุนให้
มีการเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามบริเวณต่างๆ  ของที่พักแรม เช่น กล้องวงจรปิด 
สัญญาณเตือนภัยธรรมชาติ และสัญญาณกันขโมยในจุดต่างๆ รวมถึงการเพ่ิมจ านวนบุคลากรหน่วย
รักษาความปลอดภัยในบริเวณท่ีทีม่ีความเสี่ยง 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลหลักที่เป็นชาวต่างชาติ ที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติและพฤติกรรมที่แตกต่างกน หรือควร
ศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักอ่ืนๆ ที่ก าลังเป็นตลาดเป้าหมายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรม  
เช่น นักท่องเที่ยวมุสลิม นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีวัยท างาน และนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้พิการ เป็นต้น 
 2.2 ควรศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกธุรกิจบริการขนส่งนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อโซเชียล
มีเดีย ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางน้ า และทางบก นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถ
ศึกษาในกลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ เช่น ภัตตาคาร ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก สถานบันเทิง บริษัท
จดัน าเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และกลุ่มธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นต้น 
 2.3 การศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สามารถเชื่อมโยงไป
ยังการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่จะน าไปสู่ประเด็นปัญหาทางการวิจัยของที่พัก
แรมในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ครูสังคมศึกษา จ านวน 6 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถม 
ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา มี
หลักการของรูปแบบ ได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน 2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
และ 3) การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก และ 6 
ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) การฝึกอบรม มี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ วิเคราะห์ และเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ วางแผน และฝึกฝน 3) การคิด มี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ สังเกต และ
สะท้อนคิด 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา พบว่าครูสังคมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการโดยรวมสูงขึ้น 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  พิจารณาประสิทธิผลและ
คุณภาพของรูปแบบ ดังนี้ 
  3.1 ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า ครูสังคมศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลังเข้า
ร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนา และมีพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ 
  3.2 คุณภาพของรูปแบบ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด จุดเด่นของรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยปฏิบัติการ การใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนาความ
เชื่อมั่นในตนเอง และความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนา และข้อควรปรับปรุง ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ
ตัวบุคคล และปัญหาของกระบวนการวิจัย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) develop the competency 
development model of learning management for social studies teachers in primary 
education; 2) test the competency development model of learning management for 
social studies teachers in primary education; and 3) evaluate the competency 
development model of learning management for social studies teachers in primary 
education. The target group consists of six social studies teachers. The tool used in 
this research is the competency development model of learning management for 
social studies teachers in primary education. The content analysis and descriptive 
statistic are applied for data analysis. The results indicate that: 
 1. The principles of the competency development model of learning 
management for social studies teachers in primary education are 1) pedagogical 
content knowledge development; 2) action learning; and 3) school-based development. 
The development activities comprise of three main procedures and six small steps 
namely 1) training with two small steps: analysis and learning; 2) teaching activities 
with two small steps: planning and practice; and 3) thinking with two small steps: 
observe and reflect.  
 2. The test results of the competency development model of learning 
management for social studies teachers in primary education how that all social 
studies teachers earn higher development in overall.   
 3. The evaluation results of model of learning management competency, 
efficiency and quality of model indicate that  
  3.1 The efficiency of model is found that the social studies teachers earn 
higher learning management competencies after participating in the development 
model and pass the determined evaluation criteria; 
  3.2 The quality of model is found that the overall satisfaction of target 
group toward the developed model is at highest level. The advantages of this model 
are action research, school-based, self-confidence improvement, and appropriate 
development activities. The disadvantages, however, are personal problems and 
research process problems. 
 
ค าส าคัญ 
 การพัฒนารูปแบบ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
Keywords 
 Model Development, Learning Management Competency, Social Studies 
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ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ในขณะที่สถานศึกษามีหน้าที่
พัฒนาหลักสูตรที่แตกต่างกันตามบริบทของตน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศไทย วัตถุประสงค์ท่ีกล่าวถึงความเป็นพลเมืองที่ดีเป็นภารกิจหลักของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 สาระคือ 1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ 5) 
ภูมิศาสตร์ การเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรส่งเสริมให้เรียนรู้และเกิดมโนมติขั้นพ้ืนฐานโดย
อาศัยวิธีการศึกษาของสังคมศาสตร์ในการจัดการประเด็นและปัญหาต่างๆ การคิดอย่างไตร่ตรอง การ
วิพากษ์สังคมและการปฏิบัติ และสามารถพัฒนาตนเองในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมให้เป็นพลเมืองดี 
มีคุณค่าต่อสังคม สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (Michaelis and Garcia, 1996) 
 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และการสัมภาษณ์พบปัญหาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาหลายประการส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับคุณภาพ
ครู ครูสังคมศึกษาจ านวนไม่น้อยขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการทางสังคมศึกษา และความลึกซึ้งทั้งด้าน
เนื้อหา การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2556; ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556) 
ประเด็นปัญหากรณีเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา หากพิจารณาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครูก าลังเผชิญความท้าทายและมักกล่าวโทษว่ามีเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้มากเกินไปโดยไม่ค านึงว่านั่นคือ
ขอบเขตเนื้อหา และการเรียงล าดับตามระดับชั้น ที่มุ่งเน้นมโนมติพ้ืนฐานจากเรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่
ไกลตัวออกไป (Maxim, 2010) การเรียนรู้จึงใช้เวลาส่วนใหญ่กับการถ่ายทอดความรู้แบบอธิบายและ
ท าใบงาน ไม่มีการใช้ทักษะการใช้เหตุผลเชิงวิพากษ์ หรือแก้ปัญหา นักเรียนขาดโอกาสเรียนรู้เชิงลึก 
และเชื่อมโยงหัวข้อกับระดับชั้นอ่ืน (Bellanca and Brandt, eds., 2556) นอกจากนี้สังคมศึกษายัง
น าวิธีการศึกษาแบบตะวันตกมาใช้โดยน ากลุ่มสังคมศาสตร์รวมเป็นวิชาเดียวคือสังคมศึกษา ครูสังคม
ศึกษาจึงขาดความรู้ที่ลุ่มลึกในวิชาเฉพาะและไม่เข้าใจการบูรณาการแบบสหวิทยาการของสังคมศึกษา 
ไม่ต้องกล่าวถึงครูที่จบการศึกษาในวิชาเอกอ่ืนๆ ว่าจะขาดวิธีคิด แนวทางของวิชาและความลึกซึ้ง
เพียงใด สิ่งนี้น าไปสู่การเรียนรู้แบบท่องจ าในที่สุด (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, 2554) 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาคือคุณภาพครู เพราะครูเป็น
ผู้น าปรัชญาแนวคิดและเจตนารมณ์ของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติโดยเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ของผู้ เรียน (Barber and Mourshed, 2007; UNESCO, 2012) สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูเป็นดัชนีบ่งชี้ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามทางแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
หลักการส าคัญคือมุ่งเน้นด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข ใช้กระบวนการทางปัญญาพัฒนาตนเองและสังคม 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้มี 4 ประการ 1) การออกแบบการเรียนรู้ เป็นความรู้ความสามารถในการ
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วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระเพ่ือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหลากหลาย 3) การ
ใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เป็นการจัดหา ผลิต ใช้สื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล กระบวนการวัดและ
ประเมินผล และการน าผลการประเมินมาใช้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2548; ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2552; วนิดา ภูวนารถนุรักษ์, 2552; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553) 
 การพัฒนาสมรรถนะครูได้รับอิทธิพลจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณลักษณะด้านเนื้อหา 
ตัวแปรกระบวนการ และคุณลักษณะทางบริบท (Guskey and Sparks, 2002)  คุณลักษณะด้าน
เนื้อหาเก่ียวข้องกับค าถามท่ีว่า ควรพัฒนาอะไรในวิชาชีพ อธิบายได้โดยแนวคิดความรู้เนื้อหาผนวกวิธี
สอนที่ผสมผสานความรู้เนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนเข้าไว้ด้วยกัน ตัวแปรกระบวนการอธิบายว่า
ควรพัฒนาครูอย่างไร แนวคิดการพัฒนาครูต้องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อครูเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นั้นมีรากเหง้ามาจากการปฏิบัติจริงในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นผลจากการเปิดโอกาสให้ครูไตร่ตรอง ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ด้วยการ
สังเกตเชิงสร้างสรรค์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อว่าตนมี
ความสามารถพัฒนาศักยภาพการสอนและเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าเดิม คุณลักษณะทางบริบทระบุว่าปัจจัย
ใดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การศึกษามีคุณภาพคือการใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็น
วิธีการที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการในสถานการณ์จริง ครูกลายเป็นนักวิจัยที่สร้างความรู้และ
ทดลองปฏิบัติจริงบนฐานความรู้ ครูพัฒนาไปพร้อมกับนักเรียนที่พัฒนาการเรียนรู้ เป็นวิธีที่กลมกลืน
กับวิถีการท างานปกติของครู การพัฒนาครูมุ่งเน้นฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน ร่วมคิดและวางแผน ร่วม
แก้ปัญหาระหว่างผู้บริหาร ครูและที่ปรึกษาการพัฒนา มีการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอและประเมิน
ตามสภาพจริงเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการพัฒนา 
 ผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษา ผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา และด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน 
การวิจัยปฏิบัติการ และการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับโรงเรียนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษามี
ลักษณะอย่างไร 
 2. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับ 
ประถมศึกษามีผลอย่างไร 
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 3. ประสิทธิผลและคุณภาพของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูสังคมศึกษาเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
 2. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 การก าหนดสมรรถนะ เป็นการพัฒนาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด การ
เรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา โดยการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดนิยาม 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา จากนั้นท าการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูสังคมศกึษาระดับประถมศึกษา และแบบสอบถามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะ 
 ระยะที่ 2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
ออกแบบร่างรูปแบบการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น และลักษณะของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนา หลักการพัฒนา และขั้นตอนการพัฒนา เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาครู 
หลักการพัฒนาครู และขั้นตอนการพัฒนาครู และแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ผลข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ทฤษฎี
และแนวคิดการพัฒนา หลักการพัฒนา และขั้นตอนการพัฒนาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
 ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ เป็นการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานใน ระยะที่ 
2 มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคม
ศึกษาระดับประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
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จัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา แบบสัมภาษณ์คุณภาพร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา แบบประเมินคุณภาพร่างรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถม ศึกษา และแบบประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลระยะนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพร่างรูปแบบ 
และข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพร่างรูปแบบและแบบ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
 ระยะที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบ เป็นการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษาทดลองใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลการด าเนินงานรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา และเพ่ือประเมินสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครู
สังคมศึกษาโรงเรียนบ้านเตาบ่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 คน หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกโรงเรียนและครูผู้สอน ได้แก่ 1) เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ครบทุกระดับชั้น 2) ครูแต่ละคนสอนเพียง 1 ระดับชั้นเท่านั้น และ 3) ครูทุกคนปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน
เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการท างานร่วมกัน แบบแผน การทดลองใช้เป็นแบบกึ่งทดลอง (quasi-
experiment) มีลักษณะแบบกรณีศึกษา (single-case designs) รวม 6 กรณีศึกษา การออกแบบการวิจัยเป็น
แบบ A-B design แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะเส้นฐาน (A) เป็นการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 1 วงรอบ และระยะทดลอง (B) เป็นระยะที่กลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาตามรูปแบบ จ านวน 4 วงรอบ 
แต่ละวงรอบประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 1) วิเคราะห์ (analyze) 2) เรียนรู้ (learn) 3) วางแผน (plan) 4) ฝึกฝน 
(practice) 5) สังเกต (observe) และ 6) สะท้อนคิด (reflect) รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
  ขั้นวิเคราะห์ (analyze) ท าการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา ครู
จัดท าบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ในแต่ละวงรอบ และผู้วิจัยแจ้งผลการประเมินและร่วมวิเคราะห์
สมรรถนะที่เป็นปัญหาของครูแต่ละคน 
  ขั้นเรียนรู้ (learn) ครูเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองในสมรรถนะที่เป็นปัญหาโดยใช้แหล่งข้อมูล
และสื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้หรือการแสวงหาความรู้อื่นเพ่ิมเติมด้วยตนเอง จากนั้นมีการประชุมเพ่ือ
ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
  ขั้นวางแผน (plan) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดย
เปิดโอกาสให้ครูท างานร่วมกับเพ่ือนครูได้อย่างอิสระ ตามความถนัด ความสนใจ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในกรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหา 
  ขั้นฝึกฝน (practice) ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ตน
รับผิดชอบ 
  ขั้นสังเกต (observe) ครูสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองโดยมีผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย 
และครูสังคมศึกษาสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน จากนั้นผู้สังเกตท าการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สังเกตเบื้องต้น 
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  ขั้นสะท้อนคิด (reflect) ผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย และครูสังคมศึกษา ประชุมเพ่ือสะท้อนความ
คิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับรายละเอียดและเหตุผลการจัดการเรียนรู้ 
ความคิดและความรู้สึกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สภาพการจัดการเรียนรู้โดยรวมและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา แบบบันทึกประจ าวัน และแบบบันทึกการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์แบบบันทึกประจ าวันและแบบบันทึกการเรียนรู้ และข้อมูลเชิง
ปริมาณเป็นการวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะการจัด การเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาได้ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ภาคเรียน ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1 แผนปฏิบัติการวิจัย 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 
ระยะเวลาการพัฒนา baseline treatment follow up 
กระบวนการพฒันา 
1. ประชุมครู (meeting) Me1     Me2 

2. วิเคราะห์ (analyze)  An1 An2 An3 An4  

3. เรียนรู้ (learn)  Le1 Le2 Le3 Le4  

4. วางแผน (plan) Pl1 Pl2 Pl3 Pl4 Pl5  

5. ฝึกฝน (practice) Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5  

6. สังเกต (observe) Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5  

7. สะท้อนคิด (reflect) Re1 Re2 Re3 Re4 Re6  

แผนการวัดและประเมินผล 
1. บันทึกการเรียนรู้ Ll1 Ll2 Ll3 Ll4 Ll5  
2. สนทนากลุ่ม Fo1     Fo2 
3. ประเมินสมรรถนะครู Pre Post1 Post2 Post3 Post4  
4. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง      In1 

หมายเหตุ 
 Me = ประชุมครู An  = วิเคราะห์ 
 Le  = เรียนรู้ Pl  = วางแผน 
 Pr  = ฝึกฝน Ob = สังเกต 
 Re  = สะท้อนคิด Ll  = บันทึกการเรียนรู้ 
 Fo  = สนทนากลุ่ม Pre = ประเมินก่อนได้รับการพัฒนา 
 Post = ประเมินหลังได้รับการพัฒนา  In = สัมภาษณ์ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

125 

 ระยะที่ 5 การประเมินรูปแบบ เป็นการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา โดยการประเมินประสิทธิผลและคุณภาพของรูปแบบ
จากผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูสังคมศึกษา จ านวน 
6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกคะแนนการประเมินสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา แบบสัมภาษณ์ผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา และประเด็นการ
สนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์
ผลการเรียนรู้ตามรูปแบบและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์คะแนนการ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
รูปแบบนี้มีสาระส าคัญและองค์ประกอบต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 สาระส าคัญของรูปแบบ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสามารถสังเคราะห์สาระส าคัญ
ของรูปแบบ 7 ประการ ได้แก่ 1) ประเด็นการพัฒนาควรมาจากสภาพปัญหาและความต้องการ 2) 
การเรียนรู้เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์กับความรู้ใหม่ 3) การเรียนรู้อาศัยการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 4) การน าสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติและฝึกฝน 5) การสังเกตการจัดการเรียนรู้เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และเรียนรู้ 6) สะท้อนคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และ 7) การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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  1.2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 
ขั้นตอนการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา บทบาทผู้เกี่ยวข้อง และการวัดและประเมินผล 
   1.2.1 หลักการ ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวก
วิธีสอน 2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และ 3) การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   1.2.2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคม
ศึกษาระดับประถมศึกษา 
   1.2.3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) การ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิม 3) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4) การประยุกต์ใช้ความรู้
และการฝึกฝน 5) การสังเกต 6) การไตร่ตรองสะท้อนคิด และ 7) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
   1.2.4 ขั้นตอนการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหา
และความต้องการ 2) การพัฒนาความรู้และทักษะ 3) การวางแผนจัดการเรียนรู้ 4) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 5) การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 6) การสะท้อนคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.2.5 กิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักและ 6 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
1) การฝึกอบรม (Training) มี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ วิเคราะห์ (analyze) และเรียนรู้ (learn) 2) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching) มี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ วางแผน (plan) และฝึกฝน (practice) 
และ 3) การคิด (Thinking) มี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ สังเกต (observe) และสะท้อนคิด (reflect) 
   1.2.6 บทบาทผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 1) ครูสังคมศึกษามีหน้าที่ 
ประเมินสมรรถนะเพื่อหาความต้องการจ าเป็น เรียนรู้เพิ่มเติม จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ น าแผนไป
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตและสะท้อนตนเอง และ 2) ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้พัฒนาสมรรถนะครู 
มีหน้าที่ประเมินสมรรถนะครู อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตและสะท้อนคิดการจัดการเรียนรู้ของครู 
   1.2.7 การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 1) การประเมิน
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 2) การสัมภาษณ์ผลการเรียนรู้ตามรูปแบบ และ 3) การสนทนากลุ่มเพ่ือ
สะท้อนผลรูปแบบ 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา พบว่าครูสังคมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการโดยรวมสูงขึ้น 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ พิจารณาประสิทธิผลและ
คุณภาพของรูปแบบ ด้านประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า ครูสังคมศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
หลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนาและมพัีฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด
ไว้ร้อยละ 60 ด้านคุณภาพของรูปแบบพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จุดเด่นของรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยปฏิบัติการ การใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเอง และความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนา และข้อควรปรับปรุง ได้แก่ ปัญหา
เกี่ยวกับตัวบุคคล และปัญหาของกระบวนการวิจัย 
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อภิปรายผล 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา เมื่อ
พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ทฤษฎี และแนวคิดการ
พัฒนา หลักการพัฒนา และขั้นตอนการพัฒนา ผลการสังเคราะห์ได้รูปแบบ TTT Model (Training-
Teaching-Thinking) มีองค์ประกอบของรูปแบบ 10 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 
2) แนวคิดพ้ืนฐาน 3) หลักการ 4) วัตถุประสงค์ 5) กลยุทธ์ 6) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 7) สาระ
การเรียนรู้ 8) กิจกรรมการพัฒนา 9) แผนปฏิบัติการ และ 10) การวัดและประเมินผล หลักการ ได้แก่ 
1) การพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน 2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และ 3) การพัฒนาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน หลักการดังกล่าวมีแนวคิดที่เอ้ือต่อการพัฒนาครูมากกว่าที่เคยมีการด าเนินงานมาใน
อดีต กรอบแนวคิดหลักคือการใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา จุดประสงค์การพัฒนาเกิดขึ้นจาก
ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ครู และนักเรียนอย่างแท้จริง ผู้บริหารและครูมีอ านาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา ครูเรียนรู้ในบริบทจริงและมีผู้เรียนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการใช้ทรัพยากรที่
มีภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Bredeson, 2003) ร่วมกับหลักการของการพัฒนาความรู้
เนื้อหาผนวกวิธีสอนที่ครูต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของตนเองเพ่ือก าหนดประเด็น
ในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และประยุกต์ใช้ความรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือแสดง
ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกฝนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความช านาญ 
ซึ่งเป็นหลักการการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ครูสังคมศึกษาต้อง
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการและเรียนรู้แบบน าตนเอง ตระหนักรู้ถึงเงื่อนไขที่จ าเป็นใน
การพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ตามรูปแบบนี้จึงเป็นการค้นหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาเพ่ือ
ค้นหาความแตกต่างของสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งมุ่งหวัง ครูน าผลการวิเคราะห์ตนเองนี้ไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้ ผลจากการเรียนรู้ท าให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมโดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามที่หลักสูตรก าหนด (McTich and Wiggins, 2004) จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์จริง เพ่ือทดลองใช้ความรู้และฝึกฝนให้ช านาญ ดังนั้นการจะมีทักษะได้นั้นต้องผ่าน
กระบวนการรับข้อมูลเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น ามาฝึกทักษะ และเกิดทักษะใหม่จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของพฤติกรรม (Marsh, 1991 อ้างถึงใน วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554) ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จะถูกเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ไตร่ตรองสะท้อน
คิด และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา (Gibbs, 1988) ขั้นตอนของการพัฒนาตามรูปแบบนี้มีลักษณะ
การด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมประจ าวันของการจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ขั้นตอนที่เพ่ิมเข้ามาได้แก่ การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติม การสังเกตการจัดการเรียนรู้ และการไตร่ตรองสะท้อนคิด ขั้นตอนการพัฒนาลักษณะ
นี้ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นของแต่ละบุคคลมาเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของกลุ่มครู การเรียนรู้ของครูจึงมาจากประสบการณ์ส่วนตัวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน
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ร่วมงานผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สอดคล้องกับผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของชาริณี 
ตรีวรัญญู (2550) มารตุ พัฒผล (2550) และเกสร ทองแสน (2553) 
 2. ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูสังคมศึกษาทั้ง 6 กรณีศึกษามี
พัฒนาการโดยรวมสูงขึ้น แสดงว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ดีทั้งการออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลตามตัวบ่งชี้และรายการ
พฤติกรรม สมรรถนะการจัดการเรียนรู้นี้มีองค์ประกอบเด่นชัดเรื่องความรู้ (knowledge) และทักษะ 
(skill) ผลการพัฒนาพบพัฒนาการสมรรถนะ 4 ด้าน เพ่ิมขึ้นตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย เนื่องจาก
ความรู้และทักษะเป็นองค์ประกอบที่สามารถพัฒนาได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นานนัก สอดคล้องกั บ
แนวความคิดเรื่องสมรรถนะที่นักวิชาการอธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเสมือนภูเขา
น้ าแข็งที่มีส่วนหนึ่งลอยอยู่เหนือน้ า โดยเป็นส่วนที่มองเห็นและสามารถพัฒนาได้ง่าย ได้แก่ ความรู้ 
และทักษะต่างๆ ครูสามารถพัฒนาความรู้นี้ได้หลายวิธีโดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้า การสนทนากับ
เพ่ือนครู และพัฒนาทักษะได้ด้วยการฝึกปฏิบัติ เรียกว่า hard skills อีกส่วนหนึ่งที่มองเห็นยากอยู่ใต้
ผิวน้ าเป็นส่วนที่ใหญ่มีความส าคัญและพัฒนาได้ยาก ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และ
บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม เรียกว่า soft skills พฤติกรรมการท างานขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะที่
เป็นส่วนเหนือน้ าที่ต้องอาศัยเชาวน์ปัญญาในการเรียนรู้ แต่บุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นจ าเป็น 
ต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึกอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคลประกอบด้วย (Spencer and Spencer, 
1993; Weiss, 2003) แต่การจะพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยระยะเวลานาน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชาริณี ตรีวรัญญู (2550) จ าปา จันทะสอน (2554) ปัญญา ทองนิล (2553) ที่พัฒนา
สมรรถนะครูผู้สอนตามรูปแบบการศึกษาชั้นเรียน พัฒนาความรู้และน าไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ท าให้
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
 3. ประสิทธิผลและคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ พบว่าครู
สังคมศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงขึ้น และมีคะแนนพัฒนาการผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคม
ศึกษาระดับประถมศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมการค้นหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และสะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น (สุวิมล ว่องวาณิช, 2557) นอกจากนี้การพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูสังคมศึกษาตามรูปแบบนี้ยังมีการด าเนินงานรวม 4 วงรอบ แต่ละวงรอบจะได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะเพ่ิมขึ้นตามวงจรการพัฒนา ได้แก่ วิเคราะห์ เรียนรู้ วางแผน ฝึกฝน สังเกต และ
สะท้อนคิด รวมทั้งครูเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานเป็นการร่วมมือกันตามแนวคิดการพัฒนาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังกรณีผลการวิจัยการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) ที่พบว่าการใช้
การวิจัยปฏิบัติการสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  การพิจารณาคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ในประเด็น
จุดเด่นของรูปแบบ กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่า ประกอบด้วยการน ากระบวนการวิจัยปฏิบัติการมาใช้
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ในการพัฒนาเนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ  ลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ครู
ยังรู้สึกเป็นอิสระทางความคิด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีอิสระในการวางแผน และปรับปรุงการผลงาน
ได้เอง โดยมีผู้พัฒนาสมรรถนะเป็นผู้อ านวยความสะดวก และช่วยแนะน าแนวทางที่เหมาะสมเพ่ิมเติม 
การใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบที่ครูพัฒนาในโรงเรียนร่วมกับเพ่ือนครูและนักเรียน เชื่อมั่นว่าการ
พัฒนาส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของตนอย่างแท้จริง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะท าให้ครูเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเองเพราะไม่ได้เป็นการจัดอบรมและใช้แบบทดสอบประเมิน แต่ครูพัฒนาตนเองได้
ตามความต้องการ เป็นการเรียนรู้แบบน าตนเอง บนพ้ืนฐานความเชื่อมั่นและยอมรับในประสบการณ์
และความสามารถของครู และความเหมาะสมของกิจกรรมการพัฒนา หลายกิจกรรมมีการด าเนินการ
ตามภาระงานปกติของครู กิจกรรมที่เพ่ิมเข้ามาแม้ครูไม่เคยมีการปฏิบัติแต่ทุกฝ่ายก็เชื่อมั่นว่าสามารถ
ด าเนินการได้และไม่เป็นภาระแต่อย่างใด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารหรือผู้น าการพัฒนาควรสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับครูสังคมศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา วิธีการพัฒนา และสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็น 
  1.2 ผู้บริหารหรือผู้น าการพัฒนาควรเห็นความส าคัญ และก าหนดเป็นนโยบายระดับ
สถานศึกษา 
  1.3 ผู้น าการพัฒนาควรมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสังคมศึกษาและการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ทักษะการด าเนินการพัฒนาตามหลักการและขั้นตอนการพัฒนา รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตามรูปแบบ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรน ารูปแบบไปทดลองในสถานศึกษาอ่ืนหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีครูจ านวน
มากพอที่จะสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการของครูตามลักษณะต่างๆ ได้ 
  2.2 ควรขยายผลการทดลองใช้รูปแบบกับครูระดับอ่ืน หรือวิชาอ่ืน หรือนักศึกษาครูที่
มีบริบทแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายนี้ 
  2.3 ควรประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนานี้พัฒนาสมรรถนะด้านอ่ืนของครูสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา เช่น สมรรถนะด้านหลักสูตร สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ
ตามแนวพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  4 ที่เรียนรายวิชา ภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (t = 11.040)  2) การศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นชื่นชมว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิมากขึ้น 
จิตใจสงบ เข้าใจในมิตรภาพต่ออาจารย์และเพ่ือนๆ มากยิ่งขึ้น ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้
ต่อไปเพราะมีประโยชน์ จากการสัมภาษณ์พบว่า การสอนของอาจารย์แต่ละท่านได้ให้ความรู้และ
สติปัญญาส าหรับใช้ด าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น วิธีการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติโดยก าหนดลมหายใจเข้า
ออกพร้อมกับการนับเลขก ากับไปด้วยท าให้รู้เท่าทันความคิดตนเอง รู้วิธีการจัดการกับความวิตกกังวล
ต่างๆ ที่จะรบกวนจิตใจในขณะฝึกสมาธิ   และความวิตกกังวล ความเครียด ความไม่พอใจต่างๆ 
ลดลงในช่วง 3 วันสุดท้ายของการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติสมาธิผ่านไป 4 วัน มีความรู้สึกในมิตรภาพ
ต่อครูอาจารย์  เพ่ือนๆ มากยิ่งขึ้น   และกลุ่มตัวอย่าง เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมระยะเวลาฝึกสมาธิให้
มากขึ้น และขยายไปสู่ชั้นปีอื่นๆ เช่น ปีที่ 1 และปีท่ี 3 

 
ABSTRACT 

The research aimed to 1) compare learning achievement of Practice of 
Buddhist Meditation Course by comparing the achievement before joining the 
project, and after joining the project and 2) study the comments and suggestions 
regarding teaching and learning management. The samples are 66 students of B.A. 
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degree, who learned Practice of Buddhist Meditation Course in 2nd Semester/2014. 
The tools of the research are questionnaire and formal interview.  The statistics are 
Means, Standard Deviation and Paired Samples t-test 

The results of the research are as follows:  1) learning achievement before 
and after learning Buddhist meditation practice course differed significantly by 0.05. 
Learning achievement after joining the project is higher than before joining the 
project (t = 11.040), 2), for the study of the comment and suggestion, the samples 
appreciated the course because it developed their minds to concentrate more, helps 
them get inner peace more than before and lets them more understand and more 
recognize teachers and friends, therefore the program should maintain this course 
forever. The interviews showed that the teaching of all teachers helped students to 
gain knowledge and intellect for a better life. To practice Anapanasati Meditation 
along with a count of the number is useful for having mindfulness and cessation of 
anxiety in the last 3 days of the practice. All of them acknowledged that after 4 days 
the practice of Buddhist Meditation Course helped them to more realize friendship 
among teachers and friends. They all suggested to keep this course for the future 
and to extend the course to the first and the third year students of the program. 

 
ค าส าคัญ 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน อานาปานสติ รายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 
Keywords 
 A Comparison of Learning Achievement, Anapanasati Bhavana Meditation 
(Mindfulness of Breathing), Buddhist Meditation Practice Course   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ  มาตรา 6 ได้ก าหนดเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาไว้ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  อย่างมี
ความสุข” (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2542)  ดังนั้น พันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา 
คือการพัฒนานักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา การพัฒนาเยาวชนของชาตินอกจากจะให้เป็นคนเก่ง สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้แล้ว  
สิ่งที่ส าคัญไม่น้อยคือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คือมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือสนอง
เจตนารมณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ไว้ว่า “เป็นคนดี 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

134 

มีปัญญา น าพาสุข” (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) แนวทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีนั้นมีหลาย
แนวทาง แนวทางหนึ่งที่มีประวัติและพัฒนาการ   มายาวนานนั่นก็คือแนวทางการพัฒนาคนให้    
เป็นคนดีตามแนวทางของพระพุทธศาสนา แนวทางนี้อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพ่ือความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา  และ
มหาวิทยาลัยมหิดลดังกล่าวนั้น (สมบูรณ์ วัฒนะ, 2558) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสน
ศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้ว่า “คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นองค์ประกอบจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ความรู้ ความเข้าใจค า
สอนในศาสนาเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีงามที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อ่ืน 
ประเทศชาติ และโลก” 
 จากปรัชญาของหลักสูตร จะเห็นได้ว่า สมรรถนะหลักของหลักสูตรคือการสร้างเยาวชนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมและน าไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ จึงได้ให้
ความส าคัญกับวิธีสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา โดยบรรจุไว้ใน
รายวิชา ศศศศ 318 ภาคปฏิบัติ: การปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา และเปิดการเรียนการสอน
ตลอดมา ดังนั้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ติดตามและประเมินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ โดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 
2/2557 ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 นี้ ได้น าผลการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 มาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถในการสอน จาก
องค์กรภายนอกจ านวน 4 ท่าน จัดตารางเวลาปฏิบัติสมาธิค่อยๆ เพ่ิมความเข้มข้นในการฝึกเพ่ิม
ช่วงเวลาสนทนา รับฟังบรรยาย และได้น านักศึกษาไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ ส านักปฏิบัติธรรม
บ้านพ่ีสอนน้อง หมู่บ้านต้นล าไย ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 

ในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรคือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด 80 คน  ที่เรียนรายวิชาภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิ
ตามแนวพุทธศาสนา (ศศศศ 318) ในภาคการศึกษาที่  2/2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบ
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและจากประสบการณ์ในการสอนรายวิชานี้ในระยะ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยทีมวิจัยของวิทยาลัย จึงน าไปใช้ในการสอบถาม และสัมภาษณ์ แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธินี้ เป็นรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนสมาธิ
นิยมใช้วิธีการสอบอารมณ์ คือใช้ค าถามที่ส าคัญแสดงถึงพัฒนาการและประโยชน์ที่ได้ของผู้รับการฝึก 
งานวิจัยนี้จึงใช้ค าถามเพ่ือสอบอารมณ์ และเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีมากและเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่ าง  มี
อิสระในการตอบ จึงจัดท าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามแทนการสอบอารมณ์ด้วยการถามด้วย
วาจา แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมด 80 คน  ได้
กลุ่มตัวอย่าง 66 คน ที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 82 จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 80 
คน และได้เลือกสัมภาษณ์นักศึกษาอีก 10 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 66 คน ที่เรียนครบทุกวัน และทุก
กิจกรรม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples 
t-test 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค าตอบของค าถามแบบ
ปลายปิดแบบประเมินค่า 5 ระดับโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired Samples t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
ฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 
ผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
 

ตารางที่  1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว   
พระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธ ิ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ก่อนเรียน/  
n = 66 

หลังเรียน/  
n = 66 

X  S.D. X  S.D. 

1. มีความรู้สึกมั่นใจว่าจะได้ความรู้และประโยชน์ต่างๆ จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ 

3.55 0.74 4.50 0.58 

2. สถานท่ีปฏิบัติธรรมเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจ 3.68 0.82 4.48 0.56 
3. การได้ถือศีล 8 และทานอาหารเพียงสองมื้อท าให้การด าเนิน

ชีวิตเรียบง่าย มีเวลาท าประโยชน์มากข้ึน 
3.61 0.74 4.33 0.77 

4. อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต่างมีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์สูง มีวิธีการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.62 0.71 4.67 0.53 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ก่อน เรียน/  
n = 66 

หลัง เรียน/  
n = 66 

X  S.D. X  S.D. 

5. การสอนของอาจารย์แต่ละท่านได้ให้ความรู้และ
สติปัญญา ส าหรับใช้ด าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

3.71 0.73 4.59 0.55 

6. การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับเลขคู่กับการ
หายใจเข้าหายใจออก ท าให้จิตใจมีสมาธิไวขึ้น 

3.62 0.71 4.50 0.63 

7. การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับคู่การหายใจเข้า
หายใจออกท าให้สามารถก าหนดรู้ได้ไวว่าตนเองก าลัง
มีสมาธิกับลมหายใจหรือไม่ 

3.62 0.83 4.47 0.63 

8. ความวิตกกังวลเป็นห่วงเรื่องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกสมาธิลดลงมากในช่วง 3 – 4 วันสุดท้าย 

3.61 0.69 4.36 0.90 

9. สามารถรู้เท่ากันความคิดตนเองได้มากขึ้น 3.62 0.81 4.58 0.63 
10. ในช่วง 2-3 วันสุดท้าย เวลานั่งสมาธิ เดินจงกรม

จิตใจท่านเป็นสมาธิไวขึ้นกว่าวันแรกๆ 
3.39 0.83 4.35 0.66 

11. บางครั้ง ในขณะเดินเล่นหรือท ากิจกรรมจิตอาสา 
จิตใจของท่านก็สามารถตามรู้ลมหายใจ และเป็นสมาธิ 

3.47 0.76 4.42 0.70 

12. มีสติยั้งคิดได้ว่าอะไรที่ท าแล้ว ถึงแม้จะสนุกแต่ไม่มี
ประโยชน์ เสียเวลาในการเรียน ก็จะไม่ท า 

3.33 0.82 4.33 0.66 

13. เกิดการเรียนรู้จากภายในตนเองท าให้พบความนิ่ง 
สงบ รู้เท่าทันใจตนเอง 

3.50 0.77 4.42 0.63 

14. จิตใจมีสมาธิ สงบ ผ่อนคลาย สุขกายสุขใจ 3.45 0.84 4.45 0.72 
15. มีวิธีคิดในการจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น เครียด โกรธ 

อิจฉา ลดลง 
3.50 0.74 4.44 0.78 

16. สามารถลดความคิดโลภ โกรธ ความไม่พอใจ 
ความเครียดได้ 

3.62 0.81 4.48 0.68 

17. มีความเข้าใจเห็นใจ รักเพ่ือน  ๆครูอาจารย์ผู้อื่นมากขึ้น 3.58 0.82 4.53 0.68 
18. การบ าเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามหมู่บ้าน

และสถานที่ปฏิบัติธรรม ท าให้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้
ท าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่มีความสุขลึกๆ 

3.77 0.78 4.47 0.70 

19. โดยภาพรวมท่านได้ประสบการณ์ดีๆ มีประโยชน์ใน
การเรียนรายวิชานี้ 

3.59 0.85 4.47 0.68 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ก่อน เรียน/  
n = 66 

หลัง เรียน/  
n = 66 

X  S.D. X  S.D. 

20. ก่อนเข้าเรียนท่านคาดหวังน าประสบการณ์ดีๆ จาก
กิจกรรมการเรียนวิชานี้ไปใช้ในชีวิต และหลังจาก
เรียนจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

3.68 0.78 4.58 0.60 

คะแนนค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยเทียบก่อนและหลังเรียน 

X = 3.58  
S.D =0.55 

X =  4.47  
S.D =0.47 

t =11.040, df = 64, Sig. (2-tailed) = 0.000 
 
จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม

แนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (t = 
11.040) เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเป็นรายข้อ พบรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 มีความรู้สึกม่ันใจว่าจะได้ความรู้และประโยชน์ต่างๆ จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนนี้ พบว่า ก่อนเรียนได้คะแนนค่าเฉลี่ย X =3.55,  S.D. = 0.74 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
4.50, S.D. =0.58 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา  
ระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ท าให้กลับมาแล้วสงบมากขึ้น     
รู้จักตนเองและรู้จักผู้อ่ืนมากขึ้น สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันในทุก
ขณะจิตของเราได้” และ “ท าให้เข้าใจตนเองมากข้ึน และมีทัศคติที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และ สามารถน า
ค าสอนต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกสมาธิและจากการเรียนรู้มาพัฒนาความคิดของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังท าให้ตัวเองเป็นคนมีระเบียบ มีความรอบคอบในการตัดสินใจ และ คิดถึงคนอ่ืนรอบข้าง
มากกว่าคิดถึงตัวเอง” 

ข้อที่ 2 สถานที่ปฏิบัติธรรมเหมาะสมเอ้ือต่อการพัฒนาจิตใจ  พบว่า ก่อนเรียนได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.68, S.D. = 0.82 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.48, S.D. = 0.56 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ชอบสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะมีความร่มรื่น สิ่งอ านวยความสะดวก
พร้อม” และ “สถานที่มีความสงบ สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการท าสมาธิ เพราะบรรยากาศที่ดีท าให้
ไม่ตึงเครียด” 

ข้อที่ 3 การได้ถือศีล 8 และทานอาหารเพียงสองม้ือท าให้การด าเนินชีวิตเรียบง่าย มี
เวลาท าประโยชน์มากขึ้น พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.61, S.D. = 0.74 อยู่ในเกณฑ์
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.33, S.D. = 0.77 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า“ชอบกิจกรรมรู้จัก
ตนเองของอาจารย์วันเพ็ญ โดยแบ่งลักษณะนิสัยของเราออกเป็นสัตว์ 4 ประเภท ท าให้เรารู้จักตนเอง 
และ รู้จักเพ่ือนมากขึ้น เป็นเหตุผลให้เราเข้าใจเพ่ือนมากขึ้นอีกด้วย” และ “ชอบกิจกรรมดอกบัวขอ
โทษ โดยที่ดอกบัวอยู่ที่ใครให้เอาดอกบัวไปให้คนที่เราอยากให้บอกความรู้สึกที่มี  ไม่ว่าจะเป็นการ
ขอบคุณ หรือ ขอโทษ กิจกรรมนี้ท าให้ข้าพเจ้ากับเพ่ือนที่ทะเลาะกันมา 3 ปีมีโอกาสได้คุยกัน ทั้งที่คิด
ว่าจะไม่มีวันนั้นอีกแล้ว ได้ขอบคุณคนที่อยากขอบคุณ ได้มีโอกาสพูดกับคนที่ไม่เคยพูดด้วย”  

ข้อที่ 4 อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต่างมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง มีวิธีการ
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.71 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง
เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.67, S.D. = 0.53 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึก
สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  
“วิทยากรที่มาอบรมแต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้และความสามารถที่หลากหลายการเข้าร่วมอบรมใน
ครั้งนี้จึงได้ทักษะกระบวนการของชีวิตหลากหลายด้าน กล่าวคือ ได้รู้จักวิธีพิจาณาจิตของเราก าหนด
จิตให้รู้เท่าทันแล้วก็จะได้มีสติอยู่กับตนเอง ได้เรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้น ามาปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับจริตของตนเอง อีกทั้งยังได้ทักษะในการเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยไมตรี ทักษะการ
ใช้ชีวิตให้เป็นคนที่มีใจเป็นกลางสามารถยอมรับฟังผู้อ่ืนได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการได้พัฒนาชีวิตไปอีกใน
ระดับหนึ่ง” 

ข้อที่ 5 การสอนของอาจารย์แต่ละท่านได้ให้ความรู้และสติปัญญา ส าหรับใช้ด าเนิน
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.71, S.D. = 0.73 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับ  ปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 4.59, S.D. = 0.55 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “การที่ได้เข้าร่วม
อบรมของวิทยากรแต่ละท่านนั้น ท าให้ผู้เรียนนั้นมีจิตใจที่ดีขึ้น มีสมาธิและสติในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเดิน กวาดพ้ืน ล้างจาน รวมถึงการพูดจาที่ไพเราะ (มธุรสวาจา) เพราะเมื่อเรามีสติและ
มีสมาธิมากขึ้นแล้วจะท าให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่า เราก าลังท าอะไรอยู่  (คิดก่อนท า) และยังท าให้เรา
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและรองรับอารมณ์ของคนในสังคมหรือบุคคลแปลกๆ ได้มากขึ้น ท าให้
เราใจเย็นและมีความเข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนๆ นั้น ฝึกให้เรามีคุณธรรม จริยธรรมมาก
ขึ้น” และ “ได้เรียนรู้กระบวนการใช้การใช้สติพิจารณาอาการต่างๆ ของร่างกายให้เรามีสติอยู่กับ
ปัจจุบันมากขึ้น ได้ให้ชีวิตเป็นคนที่มีจิตใจที่เปิดกว้าง มีปัญญาในการคิดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความ
เป็นจริงเพื่อไม่ให้เราเกิดทุกข์มาก” 

ข้อที่ 6 การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับเลขคู่กับการหายใจเข้าหายใจออก ท าให้
จิตใจมีสมาธิไวขึ้น  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.71 อยู่ ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้
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คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.50, S.D. = 0.63 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  “ท าให้จิตใจไม่
วอกแวกออกไปจากลมหายใจ เพราะถ้าเรานับหลุดเมื่อไหร่ ใจเราก็หลุดออกทันที ถือเป็นการช่วย
เตือนตัวเองว่า ให้มีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่วอกแวก นิ่ง และโล่งสบาย ท าให้รู้ว่าความคิดของเรา
มักหลุดไปในทางใด เรื่องอะไร เป็นต้น” และ “การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ (การก าหนดลม
หายใจ) เข้าออกพร้อมกับการนับเลข ท าให้เรามีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้น เพราะถ้าหากเราไม่มีสติเรา
ก็จะนับเลขผิด ลืมว่าเรานับถึงเลขที่เท่าไหร่และครั้งที่เท่าไหร่แล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้ลองฝึกจึงรู้ว่าตัวเอง
นั้นสมาธิสั้นมาก นับได้ไม่กี่รอบ แต่เมื่อฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ว ก็ท าให้มีสมาธิมากข้ึนและสามารถนับ
ไดห้ลายรอบมากขึ้น จิตนิ่งขึ้น” 

ข้อที่ 7 การปฏิบัติสมาธิโดยการก าหนดนับคู่การหายใจเข้าหายใจออกท าให้สามารถ
ก าหนดรู้ได้ไวว่าตนเองก าลังมีสมาธิกับลมหายใจหรือไม่ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
3.62, S.D. = 0.83 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.47, S.D. = 0.63 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ว่า “ท าให้เรามีสติรู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ เพราะในขณะที่เราฝึกสมาธิแบบอานาปานสตินั้น
ถ้าจิตใจของเราวอกแวกนั้น การก าหนดลมหายใจก็จะต้องเริ่มนับใหม่ ดังนั้นการที่เราท าอะไรนั้นเรา
จะต้องมีสติ และเราสามารถน าเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการด าเนินชีวิตได้ ถ้าเราเป็นคนมีสติ รู้ว่า
ตัวเองก าลังท าอะไร เราก็จะไม่เกิดความประมาทในการด าเนินชีวิต” 

ข้อที่ 8 ความวิตกกังวลเป็นห่วงเรื่องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิลดลงมาก
ในช่วง 3 – 4 วันสุดท้าย พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.61, S.D. = 0.69 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.36, S.D. = 0.90 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า   “การปฏิบัติ
สมาธิแล้วท าให้ความเครียดและความวิตกกังวลลดลง เพราะท าให้ใจสงบ ไม่เกิดความฟุ้งซ่าน รู้จัก
การปล่อยวาง และรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น ในช่วง 3 วันสุดท้าย ของการปฏิบัติ รู้สึกจิตใจสงบมากยิ่งขึ้น
เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เพื่อนๆ ร่วมทาง ท าให้มีความสุขไม่เครียดไม่วิตกกังวล
ใดๆ และคิดอยากจะมาปฏิบัติอีกครั้งเมื่อมีโอกาส” 

ข้อที่  9 สามารถรู้ เท่ากันความคิดตนเองได้มากขึ้น  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.81 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.58, S.D. = 0.63 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ท าให้รู้ว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ เพราะว่าถ้าจิตจดจ่อกับตัวเลขเรา
ก็จะไม่คิดสิ่งใด มีสมาธิอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อใดคิดเรื่องอ่ืนจิตเราก็จะตามทันว่าตอนนี้ก าลังคิดอะไร
อยู่ แล้วก็ดึงกลับมา รู้สึกว่ามีสติรู้เท่าทันลมหายใจของเราได้เป็นอย่างดี” 
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ข้อที่ 10 ในช่วง 2-3 วันสุดท้าย เวลานั่งสมาธิ เดินจงกรมจิตใจท่านเป็นสมาธิไวขึ้นกว่า
วันแรกๆ พบว่า ก่อน เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.39, S.D. = 0.83 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X =4.35, S.D. = 0.68 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  “ได้รู้จักตนเองมาก
ยิ่งขึ้น มีสติในการด าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น” 

ข้อที่ 11 บางครั้ง ในขณะเดินเล่นหรือท ากิจกรรมจิตอาสา จิตใจของท่านก็สามารถตาม
รู้ลมหายใจ และเป็นสมาธิ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.47, S.D. = 0.76 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.42, S.D. = 0.70 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  

ข้อที่ 12 มีสติยั้งคิดได้ว่าอะไรที่ท าแล้ว ถึงแม้จะสนุกแต่ไม่มีประโยชน์ เสียเวลาในการ
เรียน ก็จะไม่ท า พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.33, S.D. = 0.82 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 4.33, S.D. = 0.66  อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก  

ข้อที่ 13 เกิดการเรียนรู้จากภายในตนเองท าให้พบความนิ่ง สงบ รู่เท่าทันใจตนเอง 
พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.50, S.D. = 0.77 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
4.42, S.D = 0.63 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับมาก  

ข้อที่ 14 จิตใจมีสมาธิ สงบ ผ่อนคลาย สุขกายสุขใจ  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.45, S.D. = 0.84 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.45, S.D. = 0.72 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  

ข้อที่ 15 มีวิธีคิดในการจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น เครียด โกรธ อิจฉา ลดลง พบว่า 
ก่อนเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.50, S.D. = 0.74 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการ
ฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.44, S.D. = 
0.78 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “จัดการโดยวิธี เมื่อวิตกกังวลจะต้องนั่งนิ่งๆหยุด
สักพักให้จิตสงบแล้วก็พอสงบแล้วก็ปฏิบัติต่อ และในส่วนความวิตกกังวลความเครียด ความไม่พอใจ
ต่างๆ ก็ลดลงเนื่องจากเราปล่อยวางสิ่งต่างๆ ไปไม่ต้องมีวิตกกังวลกับเรื่องอ่ืน รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า
ขณะนี้เราท าอะไรอยู่ อยู่กับปัจจุบันขณะ” 

ข้อที่ 16 สามารถลดความคิดโลภ โกรธ ความไม่พอใจ ความเครียดได้ พบว่า ก่อนเรียน 
ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.62, S.D. = 0.81 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิ
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ตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.48, S.D. = 0.68 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ความวิตกกังวล และ ความเครียดที่เข้ามาสอดแทรก
ตลอดเวลา ตอนที่นั่งสมาธิ เราก็พยายามที่จะนึกถึงแสงสว่างให้มันเป็นจุดเดียว แค่จุดใดจุดหนึ่ง โดย
เพ่งไปที่นั่น นับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยไม่ให้ใจเราวอกแวกออกไปได้ ช่วงแรกๆ ของการนั่งสมาธิ จะ
ทรมาน และรู้สึกว่ายาวนาน แต่ช่วงวันหลังๆ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าล าบากอะไรอีกแล้ว 2 วันสุดท้าย ตนสมา
รถนั่งสมาธิได้นานที่สุด ตั้งแต่เคยนั่งมา อยู่ที่ราวๆ 45 นาที โดยไม่ง่วงเลย” 

ข้อที่ 17 มีความเข้าใจ เห็นใจ รัก เพื่อนๆครูอาจารย์ผู้อ่ืนมากขึ้น  พบว่า ก่อนเรียน ได้
คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.58, S.D. = 0.82 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนาระดับมาก หลังเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.53, S.D. = 0.68 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “รู้สึกในมิตรภาพที่ดีข้ึนมากกับทุกคนอย่างชัดเจน เพราะว่าเรา
มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยกันทั้งอาจารย์ และเพ่ือนๆ ซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ในรูปแบบนี้” และ “กิจกรรมดอกบัวขอโทษ โดยที่ดอกบัวอยู่ที่ใครให้เอาดอกบัวไปให้คนที่เราอยาก
ให้ บอกความรู้สึกที่มี ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณ หรือ ขอโทษ กิจกรรมนี้ท าให้ข้าพเจ้ากับเพ่ือนที่
ทะเลาะกันมา 3 ปี มีโอกาสได้คุยกัน ทั้งที่คิดว่าจะไม่มีวันนั้นอีกแล้ว ได้ขอบคุณคนที่อยากขอบคุณ 
ได้มีโอกาสพูดกับคนที่ไม่เคยพูดด้วย” 

ข้อที่ 18 การบ าเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามหมู่บ้านและสถานที่ปฏิบัติธรรม ท า
ให้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ท าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่มีความสุขลึกๆ พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.77, S.D. = 0.78 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก หลั งเรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.47, S.D. =0.70 อยู่ ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “กิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน เพราะท าให้เราค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน เพราะการที่เราได้ท าอะไรโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนนั้นเป็น
การกระท าที่ดี ในขณะที่เราเดินเก็บขยะก็มีป้าที่อายุมากแล้ว เอากล้วยมาให้เรากินและกล้วยอร่อย
มาก เป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นเงิน แต่น้ าใจที่คนในหมู่บ้านให้นั้นมัน
มากกว่าเงินหลายร้อยเท่า” และ “กิจกรรมท าความสะอาดวัด ส่วนตัวได้ท าหลายอย่างคือ ล้าง
ห้องน้ า กวาดลานวัด เก็บขยะตามถนน เป็นกิจกรรมที่เห็นทุกคนร่วมมือกันดี โดยที่ไม่มีท่าทีรังเกียจ 
เป็นงานที่อยากท ามานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้ท า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ท าอะไรแบบนี้ เป็นความทรง
จ า และ ประสบการณ์ท่ีดีมากๆ” 

ข้อที่ 19 โดยภาพรวมท่านได้ประสบการณ์ดีๆมีประโยชน์ในการเรียนรายวิชานี้ พบว่า 
ก่อน เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.59, S.D. = 0.85 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก หลัง เรียน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.47, S.D. =0.68 
อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ท าให้มองโลกในแง่บวกมากขึ้น เข้าใจเพ่ือนๆ
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และมีทัศคติที่ดีขึ้นต่อเพ่ือนบางคนที่รู้สึกไม่ดีในตอนแรก ส าหรับความรู้สึกต่ออาจารย์ มีความรู้สึกว่า
อาจารย์ทุกท่านมีความเมตตาในการสอน ได้รับข้อคิดดีๆ จากอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เพ่ือน ามาปรับใช้
ในชีวิต และท าให้เข้าใจถึงเจตนาของอาจารย์ผู้สอนที่อยากจะให้น าการปฏิบัติสมาธินี้ไปปรับใช้ในชีวิต
ของเราจริงๆ”   

ข้อที่ 20 ก่อนเข้าเรียนท่านคาดหวังน าประสบการณ์ดีๆจากกิจกรรมการเรียนวิชานี้ไป
ใช้ในชีวิต และหลังจากเรียนแล้วจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป  พบว่า ก่อนเรียน ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.68, S.D. = 0.91 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก หลั งเรียนได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.58, S.D. = 0.60 อยู่ ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “รู้สึกว่าเรานิ่งมากขึ้น เกิดอาการสงบรู้จักใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ได้
ดีในชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็จะพยายามใช้สติในการรู้เท่าทันสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลา” และ “ท าให้
ข้าพเจ้ามีสติในการท างานและการใช้ชีวิตมากข้ึน จากคนที่คิดมากและคิดวนท าอะไรเฉื่อยๆ  แต่พอได้
ฝึก ก็รู้ว่าตัวเองต้องมีเป้าหมายอะไรได้แล้วนะ ต้องมีความอดทน ความเข้าใจตัวเองและคนอ่ืนให้
มากกว่านี้ จิตใจดีขึ้น วางความคิดได้มากขึ้น”   

2. ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า  
  2.1 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ เสนอ

ข้อคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิด โดยมากให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนวิชานี้มี
ประโยชน์ ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ สถานที่มีความเหมาะสม และควรเพิ่มระยะเวลาฝึก  

  2.2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างให้การสัมภาษณ์เห็น
ว่า การอบรมของวิทยากรแต่ละท่านได้ให้ความรู้และสติปัญญาส าหรับใช้ด าเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น วิธีการ
ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติก าหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการนับเลขก ากับไปด้วย ท าให้รู้เท่าทัน
ความคิดตนเอง มีสมาธิไวขึ้น รู้วิธีการจัดการกับความวิตกกังวลต่างๆ ที่จะรบกวนจิตใจในขณะฝึก
สมาธิและความวิตกกังวลความเครียด ความไม่พอใจต่างๆ ลดลงในช่วง 3 วันสุดท้ายของการปฏิบัติ  
หลังการปฏิบัติสมาธิผ่านไป 4 วัน มีความรู้สึกในมิตรภาพต่อครูอาจารย์  เพ่ือนๆ มากขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างเสนอแนะให้ขยายเวลาและชั้นปี เช่น จัดให้เรียนวิชานี้ในชั้นปีที่ 1 และ 3 

 
อภิปรายผล 
 โดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาโดยเทียบ
ก่อนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก ( X  = 3.58, S.D. =0.55)  หลังเรียน อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียน
รายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก ( X =4.47, S.D.=0.47) ซึ่งเมื่อเทียบกับผล
การศึกษาเรื่องนี้ ในภาคการศึกษาที่  2/2556 ที่ ได้ผลรวมระดับมาก ( X = 4.14, S.D. =0.44) 
(สมบูรณ์ วัฒนะ, 2558) จะเห็นได้ว่า หลังจากน าผลการศึกษาในครั้งก่อนไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิม  อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอน สถานที่ มีความเหมาะสมและเกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่ทางหลักสูตรให้โอกาส
นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และวิทยากรมีวิธีการสอนที่ไม่เครียด
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สามารถสร้างแรงจูงใจผู้เรียนได้สูง  สอดคล้องกับสุจิตรา อ่อนค้อม  (2553) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติ
สมาธิ ช่วยให้ผู้ฝึกอย่างสม่ าเสมอมีจิตใจที่มั่นคง ใจเย็น มีความสุภาพ ผ่องใส กระฉับกระเฉง มีเมตตา 
และส่งเสริมประสิทธิภาพในการเล่าเรียนและการท างาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohan, 
Sharma and Bijlani (2011) ที่ ท าการวิจั ย เรื่ อ ง  “Effect of Meditation on Stress-Induced 
Changes in Cognitive Functions” ผลการศึกษาพบว่า  หากฝึกสมาธิก่อนที่จะพบกับสถานการณ์
ที่ตรึงเครียดสามารถลดผลกระทบจากความเครียดที่ไม่พึงประสงค์ได้ ความจ าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ
ในขณะเดียวกัน ระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่า “คอร์ดิซอล” ลดลงหลังจากพบกับความเครียดและฝึกสมาธิ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ho-Hoi Ching,  Malcolm Koo,  Tsung-Huang Tsai and Chiu-Yuan 
Chen  (2015) ที่ท าการวิจัยเรื่อง “Effects of a Mindfulness Meditation Course on Learning 
and Cognitive Performance among University Students in Taiwan” ที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า จ านวนโรงเรียนแพทย์ 14 แห่งที่สอนการฝึกสมาธิให้แก่นักศึกษาแพทย์ ยืนยันว่า 
โปรแกรมการฝึกสมาธิ สามารถลดความทุกข์ของจิตใจลงได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระยุทธ 
สุวรรณศิริ (2558)  เรื่อง  “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษาโดยใช้กิจกรรม
การฝึกสมาธิก่อนเรียน”   ซึงผลการวิจัยพบว่า ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้วิจัยให้เหตุผลว่า อาจเนื่องมาจากการเรียนวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษา  นักศึกษาต้อง
เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าไปใช้สอน ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น
และลงมือปฏิบัติการฝึกสมาธิก่อนเรียนจะท าให้มีความพร้อมโดยเฉพาะ ทางจิตใจ และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยเรื่อง “Effectiveness of Buddhist Doctrine Practice-Based Programs in Enhancing 
Spiritual Well-being, Coping and Sleep Quality of Thai Elders” ข อ ง  Rodchana 
Wiriyasombat, Linchong Pothiban, Sirirat Panuthai, Khanokporn Sucamvang, and 
Songserm Saengthong (2011)  ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่ฝึกสมาธิสามารถพบกับความสุขทาง  จิต
วิญญาณ อย่างมีนัยส าคัญภายใน 1 และ 2 และ 4 เดือน  
 ในการศึกษาข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็นชื่น
ชมต่อการจัดการเรียนการสอนว่า ช่วยพัฒนาจิตใจให้มีสติ สงบ มีสมาธิมากขึ้น เกิดความสงบสุข
ภายในจิตใจมากขึ้นกว่าเดิม ดังข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เช่น “ท าให้มีสมาธิและจิตใจสงบมี
ความคิดที่ดีขึ้น” “ได้ฝึกสมาธิขั้นพ้ืนฐานและรู้เท่าทันความคิดตนเอง”“เป็นกิจกรรมการเรียนที่ได้รับ
ความรู้ ไม่ตึงเครียด อาจารย์ทุกท่านสอดแทรกความรู้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว หลังจากกลับจากค่าย ข้าพเจ้า
รู้สึกเข้าใจโลกมากขึ้นและมีความสุขมาก” 

กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นเพ่ือการพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน ว่า ควรเพ่ิมเวลา
การฝึกให้มากขึ้น ดังข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง เช่น  “ควรให้มีเวลาการฝึกสมาธินานกว่านี้” “ระยะเวลา
น้อยไป” “เวลาสั้นไป”  กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นต้องการให้จัดการเรียนการสอนวิชานี้ต่อไป   
ดังข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง เช่น “ควรจัดกิจกรรมการเรียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ”  “ควรจัดกิจกรรมการ
เข้าค่ายฝึกสมาธิอีก และอยากให้รุ่นน้องมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปทุกรุ่น” “ควรจัดให้มีการฝึกสมาธิแนว
นี้ในชั้นปีอื่นๆ เช่น ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3” 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา สรุปเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งข้ึน  ดังนี้ 
 1. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชานี้ต่อไป 
 2. ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกสมาธิให้มากข้ึน 
 3. ควรจัดให้มีการฝึกสมาธิแนวนี้ในชั้นปีอื่นๆ เช่น ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3  
            ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนของรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 
             2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชานี้ในปีการศึกษาถัดไป 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ  
ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 
ANTECEDENTS OF COMPETENCY IN MANAGEMENT SKILLED LABOR OF EIGHT 

PROFESSIONAL OCCUPATIONS OF THE ENTREPRENEURS ABOUT RECRUITMENT 
PROCESS OUTSOURCING (RPO) TO REGISTRATION IN THAILAND 

 
สปุราณี วรรณรณุ1 สุชนน ีเมธิโยธนิ2 และ ภูวรินทร์ นลิรังษี3 

Supranee Vanarun1, Suchonnee Metiyothin2, and Puvarin Nilrangsee3 
 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์   
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

2ดร.ที่ปรึกษาหลัก สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี

3ดร.ที่ปรึกษาร่วม สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหาร
จัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน  Recruitment Process 
Outsourcing (RPO) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้าน RPO และศึกษาถึงมุมมองของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ประกอบการด้าน 
RPO โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับ
ผู้ประกอบการด้าน RPO จ านวน 25 คน  ส่วนการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการด้าน RPO  จ านวน  
640 บริษัท  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องระหว่าง
แบบสอบถามกับเนื้อหามีค่า IOC =  0.91- 0.98  และมีค่าความเที่ยง = 0.86  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย และใช้สถิติค่าไค-สแควร์ ส าหรับการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลจากการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ 
ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ประกอบด้วย 1) ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ 2) ความมีชื่อเสียง 3) 
ประสบการณ์ 4) มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี 5) มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 6) มีการให้บริการ
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ในทั่วโลก  7) ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ  8) เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม 
ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแบบสุดท้ายหลังปรับโมเดลมีค่าสถิติดังนี้  ค่า p-value 
= 0.208, Chi-Square/ Degree of Freedom (CMIN/DF) = 1.051, GFI  = 0.952, NFI = 0.942, 
RFI = 0.921, IFI = 0.997,  TLI =  0.996,   CFI =  0.997, AGFI = 0.932, RMSEA = 0.010  และ
ค่า RMR =  0.046  
 2. จากผลการวิจัย เชิ งคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก สามารถสรุป ได้ว่ า 
ความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ 
พบว่า ปัจจัยหลักในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การแข่งขัน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ และช่องทางการสื่อสารกับผู้สมัครนั้น  โดยตัวแปรดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็น
รูปแบบของความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพใน  8 
สาขาอาชีพ เพ่ือเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ได้มีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวแปรแต่ละตัวที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นพบนั้นเป็นตัว
แปรที่มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยั งได้พบว่าปัจจัย
ทุกๆ ตัวนั้นเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการด้าน RPO ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ  มีการมุ่งเน้น และยัง
สามารถน าไปใช้ในการบริหารในองค์กรในยุคปัจจุบันได้จริง  โดยมีผลลัพธ์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
จากการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ  ตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกมา ซึ่งได้แก่ ส่วน
แบ่งทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้น มีรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้สมัครและลูกค้าผู้ใช้บริการมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ผู้สมัครมีประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์สูงหรือมีผู้สมัครที่ เป็น
ทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานวิชาชีพ ใน 8 สาขาอาชีพอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน, สามารถสร้างแบรนดและภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study for the Antecedents of competency in 
management skilled labor of eight professional occupations of the entrepreneurs 
about recruitment process outsourcing (RPO) to registration in Thailand. The research 
was to study the Antecedents of competency in management of the entrepreneurs 
and to study through the perspective of the customer who is using the service to 
entrepreneurs RPO. This study combines research methods by mixed research 
methods between quantitative research and qualitative research. For the qualitative 
research the researcher selected by purposive sampling by employed in-depth 
interview with entrepreneurs RPO were 25 people. For study the quantitative 
research the researchers selected by snowball sampling. Data were collected from a 
sample by questionnaire as the number of customers RPO is the amount of 640 
companies. This research used a questionnaire was a five-point rating scale 
questionnaire with the content validity and item objective congruence index (IOC) 
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between = 0.91 - 0.98 for  the reliability analysis was = 0.86. Standard Deviation The 
correlation coefficient and the statistics to find quality tools with statistical software 
to analyze quantitative data. The researcher used the program SPSS for window 
version 21 and program AMOS version 21 for analysis of the structural equation 
model (SEM). The data analyzed in this study. Statistics and Chi - Square. Checking 
for consistency between structural equation model with empirical data. 
The result of the research, it was found that. 

1. Factors influencing the management for skilled labor in eight of 
professional occupations of the entrepreneurs RPO consists of 1) expert teams 2) 
reputation 3) experiences 4) Technology skilled 5) effective communication 6) service 
in global 7) security and 8) Business Ethics. For the factors that influence the 
management for labor skilled of eight professional occupations. Are consistent with 
empirical data. The model after adjusting the final model were as follows: the 
statistics p-value = 0.208, Chi-Square / Degree of Freedom (CMIN / DF) = 1.051, GFI = 
0.952, NFI 0.942, RFI = 0.921, IFI 0.997, TLI = 0.996, CFI 0.997, AGFI = 0.932, RMSEA = 
0.010, and the RMR = 0.046 

2. The results of qualitative research with in-depth interviews It can be 
concluded that the management for skilled labor in eight of professional occupations 
of the entrepreneurs RPO. Found that the main factor in all areas, including Human 
resource management practices, Competitive strategy, Human resource planning, and 
Channel of communication with the candidate. By variables such research is to 
create a model of the competency of the entrepreneur RPO in the management of 
labor in eight of professional occupations for to entry the market to ASEAN. It is 
important to make operators that can be administered more effectively. The 
individual parameters that were studied and found that a variant of a modern up to 
date. And the circumstances in the present. It also found that each factor. That is a 
factor that operators RPO most important. The focus and can also be used in the 
management of the organization in modern times has come true. With the result that 
the operator would receive from management for skilled labor in eight of 
professional occupations as a researcher has analyzed which include market share 
increased, with revenues in both the short and long term, the candidate. And 
customers are very loyal to the organization, the candidates have the expertise/ 
experience or a candidate is human resources, labor career in the eighth occupation 
adequately to the needs of the labor market, to create a brand and brand image for 
the organization. 
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ค าส าคัญ 
 ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงาน การรับเหมาจ้างงาน
เพ่ือจัดหาคน  บริษัทผู้ประกอบการ 
 
Keywords 
 Competency in Management the Free Movement of Skilled Labor Recruitment 
Process Outsourcing (RPO) the Entrepreneurs 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  การรับเหมาจ้างงานเพ่ือการจัดหาคน (Recruitment Process Outsourcing) หรือ RPO 
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในการ Outsource งานทางด้านทรัพยากร
มนุษย์ ต่อมาได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในปี ค.ศ. 1980 และได้มีหลาย ๆ บริษัทได้หันมาท าการ 
Outsource กันทั้งระบบ เพ่ือประโยชน์ ทางด้านภาษีและด้านการจัดหาพนักงาน  และในปี  ค.ศ. 
1990  ในประเทศอังกฤษ โดย เจมส์ แคน ได้มีการพัฒนาในการใช้ระบบการรับเหมาจ้างงานเพ่ือการ
จัดหาคน หรือ (RPO) ขึ้น และได้ภูมิใจในการน าเสนอให้กับพันธมิตรทางธุรกิจในทั่วโลกได้น าระบบนี้
มาใช้ในองค์กร (Aishwarya, 2013) ซึ่งการรับเหมาจ้างงานเพ่ือการจัดหาคน (RPO) มีผลท าให้
กระบวนการรับสมัครงานกลายเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงท าให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตัวได้
รวดเร็วอย่างมากจนเป็นที่ยอมรับกันมากข้ึน (Serendi, 2012)  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การรับเหมา
จ้างงานเพ่ือการจัดหาคน (RPO) ได้มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ 
(Mark, 2013)  โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่มีอัตราการขยายตัวทางด้านแรงงาน 
ซึ่งแต่ละประเทศจะมีความหลากหลายทางด้านพ้ืนฐานความเชื่อ และทัศนคติที่มีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จะเข้ามาให้บริการในตลาดเอเชียแปซิฟิก จะต้องมีการใช้กลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมีพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการให้บริการของ
ตนเองให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการอยู่ เสมอ (Everest Group, 2012) อีกทั้ ง
ผู้ประกอบการด้าน RPO จะต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมและความแตกต่างของแต่ละประเทศเพ่ือน าไป
ปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้ตรงกับความต้องการของผู้สมัครและลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกนี้ (Dinka, 2010) 
 ในปัจจุบันแนวโน้มการแข่งขันในการให้บริการในด้านการรับเหมาจ้างงานเพ่ือจัดหาคน
(RPO) ได้มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เนื่องจากได้มีผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการด้าน RPO นั้นมีอยู่ทั่วทุก
มุมโลก และทุก ๆ ผู้ประกอบการต่างมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องการให้บริการ เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจในคุณภาพและการบริการให้กับผู้ใช้บริการให้ได้มากท่ีสุด และในปี 2558 จะมีการรวมตัวกัน
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  สิงคโปร์ ลาว พม่า กัมพูชา บรูไน และเวียดนาม โดย KPMG 
Asia Pacific Tax Centre (2014) ได้มองว่าการรวมตัวกันของประเทศในสมาชิกอาเซียนจะส่งผลให้
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอย่างเสรีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพใน 8 สาขา
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อาชีพ ซึ่งได้แก่  วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ การบัญชีการบริการ / 
การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งแรงงานวิชาชีพข้างต้นเป็นแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้ช านาญการในวิชาชีพนั้นๆ (Joko & Windyastuti, 2013) โดยแรงงาน
วิชาชีพจ านวนมากจะมีความต้องการที่จะเคลื่อนย้ายเพ่ือเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศที่เป็นสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียนที่มีศักยภาพและมีผลตอบแทนที่สูงกว่าประเทศที่แรงงานอาชีพได้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ แรงงานวิชาชีพที่จะเคลื่อนย้ายตนเองไปได้อย่างเสรีในทันทีโดยไม่มีการปิดกั้นนั้น  
จะต้องมีคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานของข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements - MRAs) จึงจะท าให้แรงงานวิชาชีพสามารถเข้าไป
ท างานหรือให้บริการในประเทศนั้น ๆ ได้ (Chia, 2011)  
  การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีแรงงานวิชาชีพใน 8 สาขาอาชีพ จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการแรงงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพสูงต่อ
องค์กรต่าง ๆ ที่ด าเนินงานในประเทศไทย  ดังนั้นองค์กรผู้ประกอบการด้าน (Recruitment Process 
Outsourcing: RPO) จะต้องมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านก าลังคนเพ่ือให้สามารถรับมือ
กับปัญหาแรงงานที่ก าลังจะเกิดขึ้น โดยองค์กรด้าน RPO จะต้องน ากลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและเป็นการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพและเหนือกว่ากับคู่แข่งในตลาดแรงงานที่ให้บริการ
ประเภทเดียวกัน 

จากแนวโน้มของการรับเหมาจ้างงานเพ่ือจัดหาคน (RPO) โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพใน 8  
สาขา ที่จะท าการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีไปในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนี้ จะส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันในการสรรหาแรงงานวิชาชีพใน 8 สาขาอาชีพ ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO 
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ว่ามีกลยุทธ์และปัจจัยใดบ้างที่องค์กรผู้ประกอบการด้าน RPO จะ
สามารถน าไปพัฒนาและบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพใน 8 สาขาอาชีพ ให้เกิดความส าเร็จและเป็น
การก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 กลยุทธ์และปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรผู้ประกอบการ
ด้าน RPO ทีจ่ะสามารถน าไปพัฒนาและบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพใน  8  สาขาอาชีพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการแรงงาน
วิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ  

2. เพ่ือศึกษามุมมองของลูกค้าที่มีต่อผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการ
แรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ  
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3. เพ่ือศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการ
บริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ  ซึ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงาน
วิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งทาง
ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ประกอบการด้าน RPO และผู้ใช้บริการด้าน RPO ซึ่งได้แก่องค์กรของธุรกิจประเภท โรงพยาบาล 
โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจการก่อสร้าง ที่อยู่ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการและในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยวิธีการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการ
แรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับต้นตั้งแต่ผู้จัดการแผนกและหัวหน้าทีม ที่เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ในส่วนของงานด้าน RPO โดยผู้วิจัยจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวนอย่างน้อย  
25 คนหรือจนกว่าจะได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจนข้อมูลอ่ิมตัว (Macmillan, 1971)  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษามุมมองของลูกค้าที่มีต่อผู้ประกอบการด้าน RPO  ในการบริหารจัดการ
แรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลกับบริษัทที่เป็นผู้ใช้บริการด้าน RPO ซึ่งได้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายและแผนก 
ด้านทรัพยากรบุคคลขึ้นไป  โดยใช้การวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ จ านวนอย่างน้อย  395 
บริษัท (Yamane, 1973)  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษานี้มีความเพียงพอต่อการอ้างอิงของประชากรที่มี
ขนาดใหญ่และมีข้อมูลที่มากกว่าจ านวนตัวแปรเป็นอย่างน้อย 5 เท่า  
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการ
บริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ โดยน าผลของขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่  2 มาสรุป
เป็นผลการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยแบบสอบถามที่สร้างมีข้อค าถามที่ผู้วิจัย
สามารถเก็บหรือวัดได้โดยตรงจากตัวแปรสังเกตได้ หรือตัวแปรบ่งชี้  ที่มีค่าความสอดคล้องระหว่าง
แบบสอบถามกับเนื้อหา คือ IOC = 0.91-0.98 และแบบสอบถามมีค่าความเที่ยง = 0.86 ซึ่งจากการ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ผู้วิจัยท าการวัดความเชื่อมั่นหรือความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยการ
น าแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 บริษัทโดยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for window  version 21 (รหัสลิขสิทธิ์ e34a49d0790236c6c2c4) มา
ช่วยในการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ แบ่งข้อมูลเป็น 5 
ระดับ (แบ่งเป็น 5, 4, 3, 2, และ 1)  และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้บริหาร
ระดับต้นตั้งแต่ผู้จัดการแผนกและหัวหน้าทีม ที่เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนของงาน
ด้าน RPO โดยแบบสัมภาษณ์มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC = 0.95 
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 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงาน
วิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO โดยการวิจัยเชิงปริมาณ จะวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis : CFA), การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s product 
moment coefficient), และการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (goodness-of fit measures) 
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (2 – test) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหาร
จัดการแรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO  ได้ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้าน RPO  กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจัย  

 Chi-Square = 6749.241    df = 636    P = .000 
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ตารางท่ี 1 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลสมการ 
              โครงสร้างของผู้ประกอบการด้าน RPO ในภาพรวม 
  

 
ค่าดัชน ี

เกณฑ์ที่ใช ้
พิจารณา 

ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
ค่าสถิติ ผลการ 

พิจารณา 
ค่าสถิติ ผลการ 

พิจารณา 
2 – test  
(CMIN) 

P > 0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.208 ผ่านเกณฑ ์

(2/df )  
(CMIN/DF) 

< 5.00 6749.241/636 
 = 10.612 

ไม่ผา่นเกณฑ ์ 517.306/492  
= 1.051 

ผ่านเกณฑ ์

GFI > 0.95 0.561 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.952 ผ่านเกณฑ ์
NFI > 0.95 0.239 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.942 ไม่ผา่นเกณฑ ์
RFI > 0.95 0.203 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.921 ไม่ผา่นเกณฑ ์
IFI > 0.95 0.257 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.997 ผ่านเกณฑ ์
TLI > 0.95 0.219 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.996 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.254 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.997 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.95 0.515 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.932 ไม่ผา่นเกณฑ ์
RMSEA < 0.08 0.132 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.010 ผ่านเกณฑ ์
RMR < 0.05 0.121 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.046 ผ่านเกณฑ ์
  
 จากตารางที่  1  พบว่า ค่า p-value มีค่า เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 มีค่าอัตราส่วนของ 
Chi-Square/ Degree of Freedom (CMIN/DF) เท่ากับ 10.612 เป็นค่าที่มากกว่า 5 ไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่า (GFI) เท่ากับ 0.561, (NFI) 
เท่ากับ 0.239, ค่า (RFI) เท่ากับ 0.203, ค่า (IFI) เท่ากับ 0.257, ค่า (TLI) เท่ากับ 0.219, ค่า (CFI) 
เท่ากับ 0.254, ค่า AGFI เท่ากับ 0.515, ค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.132, และค่า RMR  เท่ากับ 0.121 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแสดงว่าโมเดลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
โมเดลทางทฤษฎี  เนื่องจากค่า Chi-Square ถ้าเป็นค่าที่มีขนาดใหญ่มากก็จะส่งผลให้ค่า Chi-Square 
มีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงโมเดล จากดัชนีปรับโมเดล  (Model 
modification indices: MI)  ตามโปรแกรมที่ได้เสนอค่าส าหรับการปรับโมเดลด้วยการลากเส้น
ความสัมพันธ์เชื่อมระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรในแต่ละตัวให้มีการผันแปรร่วมกันโดย
เลือกตัวแปรที่จะท าให้มีการผันผวนที่มีจ านวนมากที่สุด 
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ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้าน RPO  กับข้อมูลเชิง  

ประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย  
 
 ดังนั้น จากการปรับปรุงโมเดล จากการปรับค่าความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กัน
จนกระท่ังได้โมเดลสุดท้าย ตามภาพที่ 2 ซึ่งเป็นโมเดลที่มีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่อยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมโดยมีค่า พบว่า ค่า p-value มีค่า เท่ากับ 0.208  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  มีค่า
อัตราส่วนของ Chi-Square/ Degree of Freedom (CMIN/DF) เท่ากับ 1.051 เป็นค่าที่น้อยกว่า 5 
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่า Goodness of Fit 
Index (GFI) เท่ ากับ  0.952, ค่า Normalized Fit Index (NFI) เท่ ากับ  0.942, ค่ า Relative Fit 
Index (RFI) เท่ากับ 0.921, ค่า Incremental Fit Index (IFI) เท่ากับ 0.997, ค่า Tucker Lewis 
Index (TLI) เท่ากับ 0.996, ค่า Comparative Fit Index (CFI) เท่ากับ 0.997, ค่า AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit Index) เท่ า กั บ  0.932, ค่ า  Root Mean Square Error of Approximation 

 Chi-Square = 517.306    df = 492    P = .208 
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(RMSEA) เท่ากับ 0.010  และค่า RMR (Root Mean Residual) เท่ากับ 0.046 และจากค่าสถิติหลัง
การปรับโมเดล ของ NFI , RFI และ AGFI  ที่มีค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ยังมีความแตกต่างจาก
เกณฑ์ไม่มาก โดยยังมีค่ามากกว่า 0.90  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Arbuckle, 1995)  อีกทั้ง
ยังได้พบว่าค่า p-value มีค่า เท่ากับ 0.208 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดล
สมการโครงสร้างของผู้ประกอบการด้าน RPO ในภาพรวมนี้ไม่มีความแตกต่างกับโมเดลทางทฤษฎี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสามารถสรุปได้ว่าคือ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีได้ 
 จากภาพโมเดลสมการโครงสร้างในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้าน RPO  กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย สามารถแสดงค่าน้ าหนักอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) และอิทธิพลรวม (Total Effects) ของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้าน RPO  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของผล (Effect 
Coefficient) สามารถสรุปค่าน้ าหนักของผลได้ดังตารางที่ 2 ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2 ค่าน้ าหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของโมเดลความสัมพันธ์เชิง 
             สาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละตัว 
 

ปัจจัยท่ีมี 
อิทธิพล 

ตัวแปรแฝง 
ความมี 
ชื่อเสียง 

 

ทีมงานมีความ 
เชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์ ทักษะ 
ทาง 

เทคโนโลยี 

การ 
สื่อสารท่ีม ี

ประสิทธิภาพ 
 

การ 
ให้บริการในท่ัว 

โลก 

ความ 
ปลอดภัยของ 
การเก็บรักษา 

ข้อมูล 

องค์กรท่ีมี 
จริยธรรม 

D I T D
E 

I T D
E 

I T D I T D I T D I T D I T D I T 

ทีมงานมี 
ความ 

เชี่ยวชาญ 

β 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประสบการณ์ β 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ทักษะทาง 
เทคโนโลยี 

β 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การส่ือสาร 
ที่มี 

ประสิทธิภาพ 

β 
1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การ 
ให้บริการใน 

ทั่วโลก 

β 
0 5 5 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

ความ 
ปลอดภัย 

ของการเก็บ 
รักษาข้อมูล 

β 
0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

องค์กรที่มี 
จริยธรรม 

β 0 7 7 0 1 1 0 4 4 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

หมายเหตุ  :  D = อิทธิพลทางตรง (Direct Effects), I = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) และ  
T = อิทธิพลรวม (Total Effects) 
*** p < .001 
 
 จากตารางที่  2 จึงสามารถสรุปได้ว่าผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมของ ปัจจัยที่น ามาศึกษาต่อการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้าน RPO  ดังนี้ 
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 1. อิทธิพลทางตรง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 3 ตัวแปร เรียงล าดับจากค่ามากไปหา
ค่าน้อย คือด้านทีมงานมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 1.00 
 2. อิทธิพลทางอ้อม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อม 5 ตัวแปร เรียงล าดับจากค่ามากไปหา
ค่าน้อย คือ ความมีชื่อเสียง มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ให้บริการในทั่วโลก ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 1.00 – 7.00 
 3. อิทธิพลรวม พบว่า การผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม 7 ตัวแปร เรียงล าดับ
จากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ  ด้านทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้บริการในทั่วโลก ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลเป็น
ความลับ เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม  ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท่ากับ 1.00 – 7.00   ดังนั้นจึงแสดงให้
เห็นว่าผลการตรวจสอบอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของ ปัจจัยที่น ามาศึกษาต่อการ
บริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8  สาขาอาชีพ ของผู้ประกอบการด้าน RPO อยู่ในระดับสูงทุกปัจจัย 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ประกอบการด้าน RPO  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย   
       1.1 การด าเนินงานขององค์กร เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการได้ มุ่ งเน้นและให้

ความส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.2 ค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ   เป็นปัจจัย

ทางด้านค่าตอบแทนที่มีความส าคัญในการดึงดูดผู้สมัครเป็นแรงงานวิชาชีพใน  8  สาขาให้มาสมัคร
เป็นผู้สมัครขององค์กรได้มากท่ีสุด 
       1.3 การอบรมและการพัฒนา เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการได้ให้ความส าคัญและเน้นให้
มีการฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

     1.4 แรงจูงใจ เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการได้น ามาใช้ในการดึงดูดผู้สมัครที่เป็นแรงงาน
วิชาชีพใน 8 สาขา 

     1.5 ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและ
รับมือกับวัฒนธรรมที่แตกต่างได ้

     1.6 การบริหารจัดการคนเก่ง เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการได้มุ่งเน้นและได้มีน าเสนอถึง
ค่าตอบแทนที่สูง มีสวัสดิการที่ดี  มีต าแหน่งงานและลักษณะงานที่มีความท้าทาย  รวมทั้งมีการเติบโตใน
หน้าที ่

     1.7 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการตื่นตัวและน า
เทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ในการด าเนินงาน โดยตัวแปรนี้มีความสอดคล้องกับปัจจัยด้านการมีทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยในเชิงปริมาณ   
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2. กลยุทธ์การแข่งขัน ประกอบด้วย   
     2.1 กลยุทธ์ผู้น าทางด้านต้นทุน  เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการด้าน RPO จะต้องสามารถ
บริหารและควบคุมต้นทุนขององค์กรให้มีต้นทุนและราคาค่าบริการที่ต่ ากว่าคู่แข่งขันให้ได้   

    2.2 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง  
ด้านความสามารถ/สมรรถนะ  เป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ได ้
ด้านคุณค่าของเครือข่าย เป็นตัวแปรที่สร้างความได้เปรียบและจุดแข็งให้กับผู้ประกอบการ

ด้าน RPO ที่มีรายชื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรที่เป็นจ านวนมากหรือรวมไปถึงหุ้นส่วน และซัพ
พลายส์เออร์ ด้วย   

3.  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย   
    3.1 การพยากรณ์อุปสงค์/อุปทาน เป็นการพยากรณ์ที่ผู้ประกอบการเห็นว่ามีความ

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และ
ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน  

    3.2 การวางแผนตามสถานการณ์ เป็นวางแผนที่ท าให้ผู้ประกอบการสามารถดูแนว
ทิศทาง และแนวโน้มของธุรกิจและเศรษฐกิจในแต่ละปี   

    3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการท างาน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได ้

    3.4 การวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของแรงงาน ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นการ
วิเคราะห์ พยากรณ์และวางแผนความต้องการผู้สมัครขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและป้องกันไม่ให้ขาดแคลนแรงงาน 

4. ช่องทางการสื่อสารกับผู้สมัคร ประกอบด้วย 
    4.1 อีเมล์ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โทรศัพท์ การประชุมแบบเผชิญหน้า เครือข่ายทางสังคม 

การสื่อสารแบบสองต่อสองหรือแบบเผชิญหน้า การสื่อสารผ่านWeb การรับสมัครงานออนไลน์ การ
สื่อสารแบบสองทาง  และจากทุกช่องทางการสื่อสารที่ผู้วิจัยได้ท าศึกษาวิจัยมานี้สรุปได้ว่า ทุก
ช่องทางนั้นเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับสมัครงานที่ผู้ประกอบการได้นิยมน าใช้กันอยู่ในยุค
ปัจจุบัน  อีกทั้งตัวแปรช่องทางในการสื่อสารในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้  มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่
ใช้วิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ ของปัจจัยในด้านมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ   

 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถ
ของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ นั้นได้พบว่า ปัจจัย
หลักในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์, กลยุทธ์การแข่งขัน, การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ และช่องทางการสื่อสารกับผู้สมัครนั้น  ซึ่งตัวแปรดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาสร้างเป็นรูปแบบของ
ความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพใน  8  สาขาอาชีพ 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ได้มีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวแปรแต่ละตัวที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นพบนั้นเป็นตัวแปรที่มีความ
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังได้พบว่าปัจจัยทุกๆ ตัวนั้น
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เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการด้าน RPO ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ  มีการมุ่งเน้น และเห็นว่าสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารในองค์กรในยุคปัจจุบันได้จริง ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการด้าน RPO ได้ผลลัพธ์
จากการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ ตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกมา ซึ่งได้แก่ ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้น มีรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้สมัครและลูกค้าผู้ใช้บริการมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ผู้สมัครมีประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์สูงหรือมีผู้สมัครที่ เป็น
ทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานวิชาชีพใน 8 สาขาอาชีพอย่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  
สามารถสร้างแบรนดและภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้  และจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ผู้วิจัยได้พบตัว
แปรเพ่ิมเติมที่ได้จากสัมภาษณเ์ชิงลึก จ านวน 5 ตัวแปร แต่จะมี  3  ตัวแปร ที่เป็นตัวแปรใหม่ที่ไม่ซ้ ากับตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

 1. มีการสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ร่วมงานให้มีต่อบริษัท 
 2. มีการประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของลูกค้า 
 4. เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม/มีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
 5. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง สอดคล้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากผลสรุปปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการ

บริหารจัดการแรงงานวิชาชีพใน  8  สาขาอาชีพนั้นจะเห็นได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของผู้วิจัยที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎี    
เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่ก่อให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ คือลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการด้าน RPO ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  ได้แสดงความคิดเห็นที่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ค้นพบ
และพัฒนาขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมไปยังตัวแปรต่าง ๆ ที่มี
ผลท าให้องค์กรของผู้ประกอบการด้าน RPO มีความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพใน  
8  สาขาอาชีพ โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้ 

 ตัวแปรด้านความมีชื่อเสียงเป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นทางตรง
และทางอ้อมมากที่สุด ดังนั้นการเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น มีผลมาจากตัวแปรต่างๆ  ได้แก่ ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ 
มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้บริการในทั่วโลก ความปลอดภัยของ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม   

ตัวแปรด้านทีมงานมีความเชี่ยวชาญนั้นจะมีสาเหตุมาจากการที่องค์กรผู้ประกอบการนั้นมี
ทักษะทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการให้บริการในทั่วโลก  ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล 
และเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม โดยจะเห็นตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้  เป็นตัวแปรที่ เป็นสาเหตุที่ท าให้
ผู้ประกอบการมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ตัวแปรด้านทีมงานมีความเชี่ยวชาญนี้ได้ส่งผลโดยตรง
ที่จะท าให้องค์กรผู้ประกอบการเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงได้   

ตัวแปรทางด้านประสบการณ์ เป็นอีกตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงต่อการมีชื่อเสียงขององค์กร  
โดยตัวแปรด้านประสบการณ์ที่องค์กรผู้ประกอบการมีนั้น เป็นสาเหตุมาจากการมีทักษะทาง
เทคโนโลยี มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  มีการให้บริการในทั่วโลก ความปลอดภัยของการเก็บรักษา
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ข้อมูลและเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ที่ส่งผลต่อตัวแปรด้านประสบการณ์ขององค์กร และตัวแปร
ดังกล่าวนี้มีผลท าให้องค์กรมีประสบการณ์ในการสรรหาแรงงานวิชาชีพใน 8  สาขาอาชีพ ทั้งใน
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ   

ตัวแปรด้านทักษะทางเทคโนโลยี เป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลโดยตรงไปยังความปลอดภัยของ
การเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งถือว่าตัวแปรความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลเป็นตัวแปรที่ผู้ใช้บริการ
ด้าน RPO ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ อีกทั้งตัวแปรมีการให้บริการในทั่วโลก และเป็นองค์กรที่มี
จริยธรรม ยังไดส้่งผลทางอ้อมต่อตัวแปรด้านมีทักษะทางเทคโนโลยีอีกด้วย  

ตัวแปรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลโดยตรงไปยังความมีชื่อเสียง
ของผู้ประกอบการ โดยตัวแปรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะมีสาเหตุมาจากตัวแปรมีการให้บริการ
ในทัว่โลก และองค์กรที่มีจริยธรรม ที่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กร  

ตัวแปรด้านมีการให้บริการในทั่วโลกนั้น จะมีสาเหตุมาจากตัวแปรองค์กรที่มีจริยธรรม ทีไ่ด้
ส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการในทั่วโลก ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการและผู้สมัครมีความเชื่อมั่นและไว้ใจที่
จะใช้บริการจากผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม   

ตัวแปรด้านความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลถือว่าเป็นตัวแปรที่มีบทบาทและมี
ความส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรนั้นได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยตัวแปรความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจะมีสาเหตุมาจากตัวแปรมีการให้บริการในทั่ว
โลก และเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าองค์กรผู้ประกอบการสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ของผู้สมัครและผู้ใช้บริการ ให้เป็นความลับ และไม่มีการเผยแพร่ไปยังบุคคลอ่ืนภายนอกก่อนได้รับ
อนุญาต ได้นั้นจะส่งผลท าให้ผู้ประกอบการเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม  เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลท าให้มีผู้ใช้บริการและผู้สมัครได้ให้ความไว้วางใจและต้องการ
ใช้บริการกับผู้ประกอบการได้มากขึ้น 

     อาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
จากผลการศึกษาวิจัยที่ผู้วิจัยได้ผลมานั้น พบว่าผลที่ได้จากการพยากรณ์ที่ผู้ประกอบการ

ด้าน RPO สามารถน าผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นนี้ได้  น าไปพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์อีกทั้งให้
ความส าคัญและมุ่งเน้นไปที่อาชีพที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความต้องการ โดยมุ่งเน้น
ไปที่คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของผู้สมัครของแต่ละสาขาอาชีพให้มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสภาวิชาชีพและให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
มา ทั้งนี้ผู้วิจัยมีผลที่ได้จากการพยากรณ์โดยแบ่งเป็นมุมมองของผู้ใช้บริการด้าน RPO และในมุมมอง
ของผู้ประกอบการด้าน RPO ได้ดังนี ้

 1. ในมุมมองของผู้ใช้บริการด้าน RPO ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่า อาชีพที่ประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีความต้องการมากที่สุด ซึ่งได้แก่อาชีพสถาปนิก รองลงมาจะเป็น
อาชีพวิศวกร และการพยากรณ์ว่าอาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียนมากที่สุด  
ซึ่งได้แก่อาชีพ ด้านการบริการ / การท่องเที่ยว เป็นอันดับที่ 1 และอันดับ 2 รองลงมาจะเป็นอาชีพ
วิศวกร 
 2.  ในมุมมองของผู้ประกอบการด้าน RPO ได้แสดงความคิดเห็นว่า อาชีพที่ประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีความต้องการมากท่ีสุด ซึ่งได้แก่ อาชีพการวิศวกร รองลงมาจะ
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เป็นอาชีพด้านการบริการ/การท่องเที่ยว และการพยากรณ์ว่าอาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาด
ประชาคมอาเซียนมากที่สุด ซึ่งได้แก่อาชีพ ด้านการบริการ / การท่องเที่ยว เป็นอันดับที่ 1 และ
อันดับ 2 รองลงมาจะเป็นอาชีพวิศวกร 
 
ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น  ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี   2  ส่วนคือ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 โดยผลจากการศึกษาวิจัยจากผสานวิธี  ท าให้ผู้วิจัยได้ตัวแปรที่มีความส าคัญในการ
บริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการด้าน 
RPO ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้ อีกทั้งจะสามารถเป็นตัวช่วย หรือเป็นทางเลือกใน
การด าเนินงานให้ผู้ประกอบการได้น ามาพิจารณาเพ่ิมเติม มุ่งเน้น และให้ความส าคัญจากปัจจัยเดิมที่
องค์กรได้ใช้อยู่ ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ นี้ได้มาจากการศึกษาจากผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการด้าน RPO ที่
ได้ให้การยอมรับและให้ความส าคัญในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการและรวมถึงคุณสมบัติของ
แรงงานวิชาชีพที่ต้องการด้วย 
     1.2 จากผลการพยากรณ์ในด้านแรงงานวิชาชีพใน  8  สาขาอาชีพ ที่คาดว่าเป็นอาชีพที่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความต้องการและเป็นอาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายในตลาดอาเซียน มากที่สุด  
ได้แก่ อาชีพวิศวกร อาชีพสถาปนิก และด้านการบริการ / การท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการและผู้ที่
สนใจสามารถน าผลที่ได้จากการพยากรณ์ในงานวิจัยนี้ น าไปมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในแต่ละอาชีพ 
โดยควรจะมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของผู้สมัครในแต่ละสาขาอาชีพให้มีคุณสมบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพอย่างเคร่งครัดและให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลมา  
     1.3 จากผลการศึกษาที่ผู้ใช้บริการด้าน RPO ได้แสดงระดับความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการด้าน RPO นั้น ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญในปัจจัยขององค์กรทีมีจริยธรรม 
เป็นอันดับแรก และความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล เป็นอันดับที่สอง ดังนั้นองค์กรของ
ผู้ประกอบการควรจะต้องมุ่งเน้น ให้ความส าคัญและต้องสร้างเพ่ือให้เป็นจุดแข็งขององค์กร 

    1.4 จากการศึกษาจากโมเดลสมการโครงสร้างจะเห็นว่าตัวแปรด้านความมีชื่อเสียงเป็น
ตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นทางตรงและทางอ้อมมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรที่จะต้องสร้างความมีชื่อเสียงให้กับองค์กรให้มากที่สุด เพ่ือให้องค์กรเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความมีชื่อเสียงนี้จะท าให้องค์กรมีความโดดเด่นใน
ตลาดแรงงาน และเพ่ือเป็นโอกาสในการด าเนินงานของผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต เพ่ือประโยชน์ทาง
วิชาการและทางการบริหารองค์กร  และเพ่ือพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือ
ความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการด้าน RPO โดยผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
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       2.1 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ประกอบการด้าน RPO ที่ผู้วิจัยยังไม่ได้น ามาศึกษา  คือ 1) เป็นองค์กรที่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า  2) การสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ร่วมงานให้มีต่อบริษัท และ 3) การประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างาน  ซึ่งตัวแปร 3 ตัว นี้สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์เชิงลึก
หรือน ามาพัฒนาเป็นตัวแปรสังเกต/ตัวบ่งชี้ หรือข้อค าถามเพ่ือใช้วัดตัวแปรแฝงในแบบสอบถามต่อไปได้ 
     2.2 จากผลการวิจัยตัวแบบโมเดลสมการโครงสร้างในการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการด้าน RPO ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น สามารถน าไปศึกษาและไปต่อ
ยอดกับอาชีพอ่ืน ๆ ที่จะมีการเคลื่อนย้ายในตลาดอาเซียนเพ่ิมเติมจากใน  8  สาขาอาชีพได้อีก 
เพ่ือที่จะได้น าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยของอาชีพอ่ืน ๆ นั้น น ามาพัฒนาคุณสมบัติของแรงงานใน
อาชีพต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้องการของผู้ใช้บริการในด้าน RPO ในอนาคต
ต่อไปได ้
     2.3 น าผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นต้นแบบในการศึกษาในความสามารถในการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการด้าน RPO และคุณสมบัติของแรงงานวิชาชีพที่จะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพ่ือขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ภาคการบริการ ภาคการ
ท่องเที่ยว ภาคธุรกิจการก่อสร้าง และในภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือที่ จะได้ก าหนดมาตรฐานของแรงงาน
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้มีคุณสมบัติและมีมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้บริการด้าน RPO ต้องการ
ได้มากที่สุด  โดยผู้ประกอบการด้าน RPO สามารถน าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษานี้น าไปพัฒนาและปรับปรุง
สมรรถนะของแรงงานอาชีพให้มีสมรรถนะได้ตรงตามที่องค์กรผู้ใช้บริการด้าน RPO ส่วนใหญ่นั้นมีความ
ต้องการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการท างานเป็นทีมของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถาน 
ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 3) การท างานเป็นทีมท่ีส่ง 
ผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 160 คน ที่ได้จากการก าหนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอนประกอบด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและ
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ การน าเครื่องมือวิจัย
ไปทดลองใช้ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามข้อค าถามเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมและข้อค าถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เท่ากับ 0.96 และ 0.94 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ  
             ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2)ระดับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและ 3) การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านเป้าหมายของทีม ด้านการยอมรับนับถือ 
และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ร้อยละ 55.50 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน Z’y = 0.318(x1) - 0.124(x2) + 0.434(x3) - 0.034(x4) + 0.266(x5) 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) the level of teamwork of 
school under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 2) the level of 
academic administration of schools under Pathumthani Primary Educational Service 
Area Office 2, and 3) effect of teamwork on the academic administration of school 
under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. 
  The sample was 160 administrators and teachers in school under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, Computed by package 
program. Sampling in this research was 2-stage sampling, included stratified random 
sampling and simple random sampling. The research instrument was a 5 rating scales 
questionnaire. The reliability of questionnaires for teamwork and academic administration 
were 0.96 and 0.94. The statistics used for data analysis were percentage, average, 
standard deviation, and multiple regression analysis with enter method. 

 The research findings were as follow: 1) the overall of teamwork level were 
high. 2) The overall of academic administration level of school were high and 3) all 
components of teamwork affecting academic administration of school including, 
trust, communications, the goal of the team, respect recognition and the interaction 
could mutually predicted the academic administration of school under Pathumthani 
Primary Educational Service Area Office 2, at level of 55.50 percent. Standard score 
regression equation was Z’y = 0.318(x1) - 0.124(x2) + 0.434(x3) - 0.034(x4) + 0.266(x5) 

 
ค าส าคัญ 

การท างานเป็นทีม การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต2           
 
Keywords 
  Teamwork, academic administration of schools, Pathumthani Primary Educational 
Service Area Office 2 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดที่รัฐใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และเป็นหัวใจ
ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวิจารณญาณที่ดี ใฝ่ดี มีคุณธรรมรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้าน
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การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถาน 
ศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
  งานบริหารสถานศึกษาแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการศึกษาด้าน      
การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญที่สุด ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวสรุปได้ดังนี้ งาน
วิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือ 
ทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น   

  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับงานวิชาการมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากหน้าที่
ของสถานศึกษา คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้น าทางวิชาการโดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือน และประสานงานให้ครูทุกคนท างาน
ร่วมกัน เพ่ือมุ่งจุดหมายอันเดียวกันคือมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ งานวิชาการจึงเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของสถานศึกษา คือ ผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของโรงเรียน มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรก าหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  ครูมี
บทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดมวลประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  

 จากรายงานการวิจัยพบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ 
อัตราครูไม่เพียงพอ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาดการนิเทศติดตามผล ขาดแนวปฏิบัติในด้านการ
ประเมินผลงานวิชาการ ขาดการปรับปรุงและพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษายังมีคุณภาพและมาตรฐานต่างกัน (อุนากรรณ์ สวนมะม่วง, 2553)  

  ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องมีบทบาทส าคัญได้แก่ การจัดให้มีการ
ร่วมกันก าหนดนโยบาย การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรภายในโรงเรียน โดยผู้บริหาร
แสดงบทบาทท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและ
เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเองเพ่ือน าไปสู่ประโยชน์ของ
องค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (ชาลี  ธรรมวิฐี และคณะ, 2557) การบริหารจัดการของสถานศึกษา
เป็นการบริหารแบบท างานร่วมกันหรือการท างานเป็นทีมการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายร่วมกัน ซึ่งผลของการท างานก็คือผลงานของทีมนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าการ ท างานเป็นทีมเป็นอีก
มิติหนึ่งในการสร้างความส าเร็จในการบริหารองค์กร (พจนารถ เจียมจิตร, 2554) 

การท างานเป็นทีมเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโรงเรียนเป็นความพยายามที่
จะช่วยทีมให้แก้ปัญหาตนเอง โดยการเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงเรียน การท างานเป็นทีม
เป็นวิธีที่จะท าให้สมาชิกตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองและค้นหาสาเหตุของการกระท าน าไปสู่การ
ปรับปรุงส่งผลถึงความมีประสิทธิผลขององค์กรโดยรวม ทั้งนี้เพราะการท างานร่วมกันเป็นทีมสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของโรงเรียน สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีของทุกคนนอกจากสมาชิกแต่ละคนจะได้รับการ
พัฒนาแล้ว ระบบงานที่ดีจะถูกน ามาใช้และยังท าให้เกิดความก้าวหน้าในการท างานเป็นทีมเทคนิคการ 
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ท างานเป็นทีมจึงเป็นที่ยอมรับว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางและมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อ 
การท างานทุกระดับ เพราะการประสานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของสมาชิกที่สอดคล้อง
กลมกลืนกัน ช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพในการท างานและพัฒนาปรับปรุงองค์การท าให้วัตถุประสงค์รวม
ขององค์การประสบความส าเร็จสูงสุดสามารถเพ่ิมผลผลิตโดยสมาชิกในทีมมีความพอใจที่จะท าและมี
ความพึงพอใจในเพ่ือนร่วมงาน (อ านวย  มีสมทรัพย์, 2553)  

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากการศึกษา
การท างานเป็นทีมและการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาการท างานเป็นทีม 5 ด้านและการ
บริหารงานวิชาการ จ านวน 7 ด้าน เพ่ือที่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาสามารถน าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ เป็นแนวทางหรือเทคนิคในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลแก่บุคลากรและผู้เรียนต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ระดับการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 อยู่ในระดับใด 

2. ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยู่ในระดับใด 

3. การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

3. เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 1,326 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน
160 คน ที่ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ค่าอ านาจการทดสอบ
เท่ากับ 0.99 จ านวนตัวแปรท านาย 5 ตัวแปร ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้เท่ากับ 160 
ตัวอย่าง จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอนประกอบด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอย่างง่าย  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจ านวน 60 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน  
          ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
จ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาด
สถานศึกษา   
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการท างานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
25 ข้อ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ  
 การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม IOC 
(Index/of/item objective/congruence) ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ พบว่าทุกข้อค าถาม 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00  

การน าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ ผู้วิจัยน าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า    
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) กับข้อค าถามเกี่ยวกับการ
ท างานเป็นทีม และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา มีความเที่ยง (reliability) ของข้อค าถามที่
เกี่ยวกบัการท างานเป็นทีม และข้อค าถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เท่ากับ 0.96 
และ 0.94 ตามล าดับ   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยประสานงานกับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือท าหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัยจากผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมทั้งแบบสอบถามส่งไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง 
และส่งแบบสอบถามใส่ในตู้รับเอกสารประจ าโรงเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างจ านวน 160 ชุด และก าหนด วัน เวลา สถานที่
ขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและส่งกลับทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ 
   3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวม ติดตามแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาในเวลา 2 สัปดาห์ และเก็บ
รวบรวมเพ่ิมเติมเนื่องจากแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ รวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด 160 
ชุด คิดเป็นร้อยละ100 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติค่า 
ความถี่ และค่าร้อยละ  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการท างานเป็นทีมของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
             4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ  
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการการท างานเป็นทีมที่ส่งผลกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

      1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของระดับการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาสังกัดส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ าแนกตามรายด้านและในภาพรวม  
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา (n=160) 
 
 

การท างานเป็นทีมของสถานศึกษา X  S.D. ระดับการปฏิบตั ิ
1. การไว้วางใจซึ่งกันและกัน (X1) 4.47 0.48 มาก 
2. การติดต่อสื่อสาร (X2) 4.43 0.48 มาก 
3. เป้าหมายของทีม (X3) 4.47 0.46 มาก 
4. การยอมรับนับถือ (X4) 4.46 0.50 มาก 
5. การมีปฏสิัมพันธ์ (X5) 4.50 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.47 0.40 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า การท างานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การมีปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 รองลงมา 
คือ เป้าหมายของทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 การไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 การยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดต่อสื่อสาร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ตามล าดับ                                   

2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจ าแนกตาม
รายด้าน และในภาพรวม (n=160) 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา (Y1)  4.32 0.55 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2) 4.35 0.51 มาก 
3. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y3) 4.47 0.47 มาก 
4. การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา (Y4) 4.30 0.52 มาก 
5. การนิเทศการศึกษา(Y5) 4.44 0.52 มาก 
6. การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y6)  4.44 0.50 มาก 
7. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยทีางการศึกษา (Y7) 4.40 0.49 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.38 0.42 มาก 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่าระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 รองลงมา คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 การนิเทศ
การศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ตามล าดับ   
            3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถาน 
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยการหาค่าสมการถดถอย
พหุคูณแบบน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ  
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ตารางท่ี 3  ค่าสมการถดถอยพหุคูณการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ 
               สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  

ตัวแปร b S.E.b β t Sig. 
Constant 0.921 0.258  3.570* 0.000 

1. การไว้วางใจซึ่งกันและกัน (X1) 0.281 0.075 0.318 3.742* 0.000 
2. การติดต่อสื่อสาร (X2) -0.110 0.080 -0.124 -1.374 0.171 
3. เป้าหมายของทีม (X3) 0.398 0.068 0.434 5.834* 0.000 
4. การยอมรับนับถือ (X4) -0.029 0.073 -0.034 -0.402 0.688 
5. การมีปฏสิัมพันธ์ (X5) 0.232 0.071 0.266 3.250* 0.001 
R = 0.745     
R2 = 0.555     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ตัวพยากรณ์รายด้าน พบว่า ด้านที่มีอ านาจพยากรณ์มากที่สุด คือ ด้านเป้าหมายของทีม(x3) มีสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ 0.434 รองลงมา คือ ด้านการไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน(x1) โดยมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ 0.318 และด้านการมีปฏิสัมพันธ์(x5) โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.266 
ส่วนด้านการติดต่อสื่อสาร(x2) และด้านการยอมรับนับถือ(x4) สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้แต่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.745 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 
0.555 แสดงถึงตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ร้อยละ 55.50 สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบไดค้ือ y ’= 0.921 + 0.281(x1) - 0.110(x2) + 0.398(x3) - 0.029(x4) + 0.232(x5) 
และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  
Z’y = 0.318(x1) - 0.124(x2) + 0.434(x3) - 0.034(x4) + 0.266(x5) 

 
อภิปรายผล 

1. จากการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถม ศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีมเพราะองค์การ
ทุกองค์การส่วนใหญ่ไม่สามารถท างานได้ส าเร็จโดยบุคคลเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งใน
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล การมีสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในทีม เพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสอดคล้องกับ Rothwell and sullivan 
(2005) ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าการพัฒนาองค์กรต้องอาศัยการวินิจฉัยปรับปรุงปัญหาและความร่วมมือ
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กันที่มากขึ้นและจัดการวัฒนธรรมองค์การด้วยการเน้นการท างานเป็นทีมอย่างเป็นทางการ  ทีม
ชั่วคราวและวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย มีสมทรัพย์ (2553) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1 ผลการวิจัยพบว่ามีการท างานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี  แก้วส าราญ (2553) ได้สรุปไว้ว่าการท างานเป็นทีม เป็นการรวม 
กลุ่มของบุคคลเพ่ือร่วมกันท างานอย่างมีหลักการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สมาชิกทุกคนในทีม
สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการ
ประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม รวมทั้งการตัดสินใจร่วมกันเพ่ือให้
สามารถท างานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลให้บุคลากร
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ให้ความส าคัญของการ
ท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก  
            2. จากการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการด าเนินงาน
การบริหารงานวิชาการนั้นผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจบริบทของสถานศึกษา และได้รับการ
พัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารวิชาการมากข้ึน และได้น าหลักการจากการศึกษาอบรมมาสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ผู้บริหารและครูร่วมกันปฏิบัติงาน
วิชาการและปัจจุบันการปฏิบัติงานบริหารวิชาเป็นไปตามหลักการบริหารวิชาการมากข้ึน สอดคล้องกับ
อนงค์  อาจจงทอง และปริญญา มีสุข (2558) ได้กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา เกิดจากผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและให้
ความส าคัญ ด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยีต่างๆถูก
พัฒนาขึ้นให้เอื้อกับการเรียนรู้ของนักเรียน  
             3. จากการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมด้านเป้าหมาย ด้านการไว้ว้างใจซึ่งกันและกัน 
และ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อการบริหารงานวิชาการกล่าวคือ  เมื่อควบคุมการ
บริหารงานวิชาการด้านอ่ืนๆ ให้คงที่ จากนั้นถ้าเพ่ิมระดับการท างานเป็นทีมด้านเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1 
หน่วยมาตรฐานจะท าให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีค่าเพ่ิมขึ้น 0.434 หน่วย ด้านการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน คือถ้าเพ่ิมระดับการท างานเป็นทีมด้านเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐานจะ
ท าให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีค่าเพ่ิมขึ้น 0.318 หน่วย ด้านปฏิสัมพันธ์ คือถ้าเพ่ิม
ระดับการท า งานเป็นทีมด้านปฏิสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐานจะท าให้การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษามีค่าเพ่ิมขึ้น 0.266 หน่วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการท างานเป็นทีมควรมีเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกันของทีมท าให้สมาชิกทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและระดับความส าเร็จ
ของเป้าหมายร่วมของทีมอีกทั้งยังเป็นการวางแผนโดยก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ได้ความส าเร็จที่มากขึ้น
โดยการท างานที่ดีสมาชิกควรได้รับความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน ด้วยความสบายใจเชื่อมั่นใน
ความรู้ความสามารถของเพ่ือนสมาชิกได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนช่วยเหลือกันท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2558) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการพัฒนาองค์การ 
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ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ คือ แนวทางการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างมีแผน มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แนวทางความร่วมมือกัน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการท างาน มุ่งเน้นพฤติกรรมมนุษย์ได้แก่บุคคลในองค์กรเป็นการเปิดโอกาสในการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนารถ เจียมจิต (2554) ดังนี้องค์การควร
เห็นถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีม เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการท างานในรูปแบบของการท างานเป็นทีมร่วมกันคิด
ร่วมกันท า และร่วมกันรับผลของการด าเนินงานด้วยความจริงใจ  และผู้บริหารควรตระหนักว่าการ
สร้างทีมงานเป็นภารกิจของผู้น าควรมีการนิเทศติดตามมีการประเมิน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างวัฒนธรรมของการท างานเป็นทีมให้เกิดขึ้น ในองค์กรเพ่ือน าไปสู่การท างาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

  ส่วนการท างานเป็นทีมของผู้บริหารและครูด้านการติดต่อสื่อสารและการยอมรับนับถอืส่งผล  
ทางลบต่อการบริหารงานวิชาการ กล่าวคือ เมื่อควบคุมการบริหารงานวิชาการด้านอ่ืนๆ ให้คงที่ แล้ว
เพ่ิมระดับการท างานเป็นทีมด้านการติดต่อสื่อสารเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐานจะท าให้การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษามีค่าลดลง 0.124 หน่วย ถ้าเพ่ิมระดับการท างานเป็นทีมด้านการยอมรับนับ
ถือเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐานจะท าให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีค่าลดลง 0.034 หน่วย 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ลักษณะของผู้ส่งสารในฝ่ายงานต่าง ๆ ในลักษณะของผู้อาสารับส่งข้อมูล
ข่าวสารแบบไม่เป็นทางการ พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล (2557) ได้กล่าวถึงลักษณะการไหลของสาร 
(Message Flow) และบทบาทของผู้สื่อสารซึ่ง ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหัวหน้า ฝ่ายงานต่างๆ นั้น 
จะมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียนด้วย ผู้สื่อสารควรมีทักษะและความสามารถในการ
สื่อสารที่ดีมีบทบาทในการรับข่าวสารและตัดสินใจว่าจะส่งข่าวสารผ่านไปยังสมาชิกในกลุ่มคนใด
ก่อนหลัง และมีความส าคัญในการช่วยสนับสนุนความพยายามในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
ฝ่ายบริหารเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ วิกานดา เกษตรเอ่ียม (2558) ได้สรุปอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการรับข่าวสาร มี 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การบิดเบือนการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ในองค์การ  
ซึ่งในแต่ละระดับมีการบิดเบือนข้อมูลอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ และ 2) ภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสื่อสารที่มีปริมาณของข้อมูลมากจนเกินไปท าให้เกิดข้อมูลที่บิดเบือน นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคอ่ืนๆ   
ซึ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลในการเลือกรับข้อมูล เช่นการเลือกรับข่าวสาร อารมณ์ ปริมาณของข้อมูล และภาษา 
ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการรับข่าวสารเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ส่งสารและผู้รับข่าวสารควรค านึงถึง
อุปสรรคเหล่านี้ประกอบการส่งสารไปพร้อมกันด้วย   

  ส่วนในด้านการยอมรับนับถืออาจเป็นเพราะสมาชิกในทีมส่วนมากมีความรู้ความสามารถที่
แตกต่างกันค่อนข้างมากจึงท าให้การยอมรับนับถือในตัวบุคคลของแต่ละคนไม่เท่ากัน คนทุกคนมีความรู้
ความสามารถที่ไม่เท่ากันถ้าทุกคนให้เกียรติในความรู้ความสามารถของแต่ละคน ยอมรับฟังกัน  ใช้จุดเด่น
ของกันและกันมาท างานร่วมกันอย่างเต็มใจจะท าให้ผลของานนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (พจนารถ 
เจียมจิต, 2554) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงการยอมรับนับถือแก่ผู้ร่วมงานและมอบหมายงาน
และหน้าที่ให้แก่สมาชิกทุกคน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ท างานและเผชิญปัญหา ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมี
การเผชิญกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน (อรุณวดี รื่นรมย์, 2553) จะเห็นได้ว่าในการ
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ท างานเป็นทีมนั้นมีองค์ประกอบหลายด้าน ถึงแม้ว่าด้านการสื่อสารและการยอมรับนับถือจะส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในทางลบ แต่เมื่อน ามาพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพียงแต่มี
ส่วนร่วมในการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมด้านเป้าหมายของทีม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ดังนั้น
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรมีการก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จของงานก่อนลงมือปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ มีการประเมินผล
ความส าเร็จงานหลังการปฏิบัติ น าผลความส าเร็จจากการปฏิบัติตามเป้าหมายน าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาแผนงานในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือปรับปรุงผลงานที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นก าหนดจุดหมายปลายทางของความส าเร็จ และมีเป้าหมาย
ความส าเร็จเดียวกัน 
               2. จากผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกันของครูและผู้บริหาร
สามารถส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ในล าดับที่ 2 ดังนั้น ผู้บริหารควรมอบความไว้วางใจในการท างานโดยเปิดโอกาสให้ครู
ได้เรียนรู้งานในฝ่ายงานด้านอ่ืนๆ งานที่ท้าทายความสามารถ แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในความรู้ความสามารถของคร ู 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารงานวิชาการด้านอ่ืน ๆ พบว่ามี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องโดยน าเสนอโดยตัวอย่างงานวิจัย
ในชั้นเรียนที่น าไปใช้และเกิดผลดีในการปฏิบัติจริง สามารถเป็นตัวอย่างแก่ครูผู้สอนได้  มีความ
หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการวิชาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา

ขนาดต่างๆ  
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาด้านอ่ืนๆ ตามขอบข่ายงานวิชาการ 

เช่น การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
                3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมและรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ  
            4. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้น าที่ส่งผลให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใช้แนวทางการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วยบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 ราย 
โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง ของตัวแปรเชิงประจักษ์ต่าง ๆ  พร้อมทั้ง
วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง และสัมภาษณ์เจาะลึกจากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  
   ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยเชิงเหตุของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมประกอบด้วย 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร และความพึงพอใจการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ลักษณะงานที่ท า ความก้าวหน้าในหน้าที่และการก้าวสู่ต าแหน่ง และการ
บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีอิทธิพลโดยตรงต่อความ
ผูกพันกับองค์กรมากกว่าลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร และลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
อายุของบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร และรายได้ที่ได้รับต่อเดือนไม่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อความผูกพันกับองค์กรที่มตี่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 บุคลากรจะมีความผูกพันต่อองค์กร จะต้องให้บุคลากรความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรควรมีความเป็นอิสระในการท างาน เข้าใจในกระบวนการ
ท างาน และความหลากหลายของงาน มีการท างานอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน และองค์กรให้
บุคลากรได้มีเรียนรู้งานด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ บุคลากรจึงพร้อมที่จะท างาน ควร
ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่และการก้าวสู่ต าแหน่ง และผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่และให้
ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน  
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  ส าหรับการยอมรับองค์กร และความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บุคลากรมีความผูกพัน
กับองค์กร คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to explore logical factors which had 
influences on the organizational commitment of personnel in Rajamangala University 
of Technology Krungthep, and to measure the level of the commitment to 
organization of those personnel in Rajamangala University of Technology Krungthep. 
Qualitative and quantitative data collection was applied in the research. It was 
carried out with the 399 samples, from the personnel in Rajamangala University of 
Technology Krungthep. Measurement of data was conducted using Mean, Standard 
Deviation, Skewness and Kurtosis, empirical parameters, analysis of various Structural 
Equation Modeling and in-depth interviews of teachers and staff. 
 The result of the analysis indicated that the antecedents the commitment to 
the organization on job performance of personnel in the Rajamangala University of 
technology Krungthep. To be relation between directly and indirectly include 2 
factors such as the performance characteristics of personnel and satisfactory 
performance. The satisfaction on the performance characteristics include job 
description advances in functional and into position and command the respect and 
fairness toward subordinates to effect the direct influence on organizational 
commitment than the performance characteristics of the personnel and personnel 
characteristic consist of age period in organization and income per month no effect 
to direct with relationship in organization. Personnel relate with organization have to 
satisfaction performance such as job performance in organization to independent 
work, understanding of the work process, variety of tasks, the system for working and 
step by step. Personnel can learn everything. There has been encouraging progress in 
duties and to be fair to subordinates. 
  The enterprise personnel think of themselves as part of the organization 
and dedicated and willing to perform tasks. 
 
ค าส าคัญ 
 ความผูกพันกับองค์กร  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
Keywords 
 Cause and Results Factor,   Attachment with Organization 
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ความส าคัญของปัญหา 
 องค์กรที่ด าเนินงานจนประสบความส าเร็จนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ทรัพยากร
บุคคลเป็นปัจจัยองค์การที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ เพราะ
คนเป็นทรัพยากรหลักขององค์การ หากองค์การมีคนที่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาอ่ืนๆ ก็เป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจัยอ่ืนๆ คนสามารถจัดการได้ ถ้าองค์การมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
เพียงพอ สถาบันอุดมศึกษานับเป็นองค์การที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
ของประเทศ บุคลากรหลักในการปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญดังกล่าว คือ คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งให้การศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือความเป็นเลิศทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 
ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ส าหรับด้านการบริหารงานจะมีสภา
มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลนโยบายและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและบุคลากรภายในสถาบัน โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก และกองต่างๆ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดขนาดขององค์การภาครัฐ จึ งมอบหมายให้
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ด าเนินการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ใช้
วิธีการจ้างบุคคลเป็นพนักงานในระบบใหม่เพ่ือทดแทนการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจึงปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 ถัดมาปี 2546 
มหาวิทยาลัยเริ่มจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ และปี 2551 มหาวิทยาลัยจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
เงินรายได้ จากนั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยก็ได้มีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งด้วยเงินงบประมาณ
และเงินรายได้ควบคู่กันมาตลอด ปัจจุบันมีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 รูปแบบ ในสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการสังกัดหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงข้าราชการจ านวนร่วม 
900 ต าแหน่ง  
  จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาปัจจัยจูงใจใดบ้างที่ก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การ เพื่อที่จะสามารถน าปัจจัยต่าง ๆ นั้นมาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างและเพ่ิมพูนให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะท าให้บุคลากรมีความรัก ความพึง
พอใจที่จะร่วมงานกับองค์กรต่อไป รวมถึงสามารถที่จะน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวางนโยบายการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้
เกิดผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการ
ลาออกของบุคลากร และจะท าให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. อะไรเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความส าคัญต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
2. อะไรเป็นผลที่มีความส าคัญ ต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
สมมติฐานการวิจัย  
  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานของบุคลากร และความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อผู้บริหารในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) แนวทางท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
  ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดย
จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือใช้วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) จากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
คือ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับองค์กร อันมี
ผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรประจักษ์ตามกรอบแนวความคิดที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม และทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเชื่อถือได้ รวมถึงความใช้ได้ในทางปฏิบัติของ
มาตรวัดก่อนเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อค้นพบจาก
งานวิจัย และสรุปผลการวิจัยซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย 
  2) ขอบเขตการวิจัย 
      2.1 ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ คือ บุคลากร จ านวน 1,017 คน   
      2.2 พ้ืนที่ด าเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
     2.3 ระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
     2.4 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง และได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
ค านวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร และจากการค านวณขนาดตัวอย่างแบบทราบ
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จ านวนประชากรจากสูตร Taro Yamane (Yamane, 1973) ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 399 ตัวอย่าง 
โดยมีความเชื่อมั่นอย่างน้อย 96% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 4% (alpha = 0.04) 

ก าหนดให้      n  =   N / (1 + N (e)2)   
               n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
     e คือ ระดับความคลาดเคลื่อน หรือค่าท่ียอมให้ผิดพลาด (ร้อยละ)  
 โดยแทนค่าขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 1,017 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 96% หรือมีค่า
ความคลาดเคลื่อน (e) ที่ 0.04 ได้ผล ดังนี้ 
        =   1,017 / (1 + (1,017) (0.04)2  
        =  399 
 ดังนั้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 คน  
 
ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับ  
       องค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

                     จ านวน 

ประชากร 1,017 
กลุ่มตัวอย่าง   399 

   
3) เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
        1) ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และรายงานการวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์กร 
        2) น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแก้ไขส านวยภาษาที่ใช้ ตลอดจนตรวจสอบ
เนื้อหาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทั้งในแง่ข้อค าถาม และ
ภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ให้คะแนน  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนของลักษณะที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน    0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้เป็นตัวแทนของลักษณะที่ต้องการวัดนั้นหรือไม่ 
 ให้คะแนน   -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวแทนของลักษณะที่ต้องการวัด 

        3) วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของ
แบบทดสอบกับลักษณะที่จะวัด (IOC: Index of Objective Congruence) โดยใช้สูตร ดังนี้ 

N
R=IOC Σ
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   IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะที่จะวัด 
R  คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

        4)  เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ซึ่งถือได้ว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงตาม
เนื้อหา ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.5 ต้องน าข้อค าถามนั้นมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หรือตัดออกไปตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  โดยผลการหาค่า
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 0.8  
        5)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นน าไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจับครั้งนี้ จ านวน 30 คน 
        6)  น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of 
Alpha) (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2544) 
        7)  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความ

เข้าใจในกระบวนการท างาน และความหลากหลายของงาน 
ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ลักษณะงาน 

ความก้าวหน้า การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันกับองค์กร ได้แก่ การยอมรับองค์กร ความ

ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความเต็มใจที่จะทุ่มเท 
ตอนที่  5 แบบสอบถามที่มีข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพ่ือให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุและผล
ของความผูกพันกับองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

ส าหรับตอนที่ 2 – 3 เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดระดับ และ
เกณฑ์น้ าหนักคะแนน ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

 น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ 
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  1.00 – 1.49  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  1.50 – 2.49  เห็นด้วยน้อย 
  2.50 – 3.49  เห็นด้วยปานกลาง 
  3.50 – 4.49  เห็นด้วยมาก 
  4.50 – 5.00  เห็นด้วยมากที่สุด  

ตอนที่ 5 เป็นค าถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์กร เป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิดก าหนดค าตอบเป็นข้อความ 5 ระดับ ในด้านความรู้สึกว่าตนมี
ความผูกพันด้านการยอมรับองค์กร ความผูกพันด้านความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความ
ผูกพันด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท 
  มีความผูกพันในระดับมากที่สุด   ให้คะแนน 5  คะแนน 
  มีความผูกพันในระดับมาก    ให้คะแนน 4  คะแนน 
  มีความผูกพันในระดับปานกลาง   ให้คะแนน 3  คะแนน 
  มีความผูกพันในระดับน้อย    ให้คะแนน 2  คะแนน 
  มีความผูกพันในระดับน้อยที่สุด   ให้คะแนน 1  คะแนน 
 น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด ดังนี้ 
  1.00 – 1.49  มีความผูกพันในระดับน้อยที่สุด 
  1.50 – 2.49  มีความผูกพันในระดับน้อย 
  2.50 – 3.49  มีความผูกพันในระดับปานกลาง 
  3.50 – 4.49  มีความผูกพันในระดับมาก 
  4.50 – 5.00  มีความผูกพันในระดับมากที่สุด 
      3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
        1) ผู้วิจัยมีหนังสือขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
        2) แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ตามจ านวนที่ก าหนดโดยขอความร่วมมือ และอธิบายรายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถาม 
        3) เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองจากแบบสอบถามท่ีส่งไปจ านวน 419 ชุด 
        4) น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม 
        5) น าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส จัดล าดับข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ประมวลผลต่อไป 
  4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
     4.1  สถิติเชิงพรรณนา  ผู้วิจัยใช้เพ่ือแจกแจงให้เห็นถึงคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา
ของผู้ ต อบแบ บสอบ ถามปั จจั ย เชิ ง เห ตุ และผลที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อความผู ก พั น กั บ องค์ ก ร                                                  
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากข้อมูล 399 ตัวอย่าง โดยใช้การวัด
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แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยดูความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  รวมทั้ง การหาค่าการแจก
แจงความถี่ของข้อมูล (Distribution) เพ่ือหาความเบ้ (Skewness) และหาค่าความโด่ง (Kurtosis) 
ของตัวแปรเชิงประจักษ์ เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์กร                                                   
     4.2  สถิติที่ใช้วิเคราะห์  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (structural equations model [SEM]) เพ่ือตอบค าถามวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (model causality) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป smartpls 3 ซึ่งเป็นโปรแกรมทดลองใช้จาก 
www.smartpls.com เพ่ื อหาค่า R2 และสามารถโยงตัวแปรในลักษณะทั้ ง reflective และ 
formative ได้ โดยตามกรอบแนวความคิดที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โปรแกรม PLS Graph โดย
ใช้เทคนิควิเคราะห์ต่าง ๆ เป็นไปตามคุณสมบัติระดับการวัด ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(multiple regression analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะห์
อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path analysis) โดยการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์กร  

    4.3  สมการโครงสร้างและสมการมาตรวัด  การวิเคราะห์ดังกล่าวใช้โปรแกรม PLS-
Graph ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรได้หลายระดับของ SEM ทั้งวิเคราะห์
อิทธิพลใน inner model (structure model) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน outer model 
(measurement model) ไปในคราวเดียวกัน คือ เป็นการวิเคราะห์ที่ เบ็ดเสร็จครั้งเดียว แบบ 
variance based model ซึ่งพัฒนาตามวิธี OLS ที่ใช้ principal component regression (PCR) 
เป็นเครื่องมือตามวิธี  Least Square แบบ Variance-based SEM :VBSEM หรือ อาจเรียกว่า 
Component-Based SEM เพราะใช้  principal component regression (PCR) ใน อัลกอริธึม
ส าหรับประมาณค่า VBSEM จะใช้วิธี OLS ในการวิเคราะห์ คือจะใช้วิธี minimize  

2

ie  ตามที่ใช้
กันในการวิ เคราะห์การถดถอยโดยท าการวิ เคราะห์ทีละ block (1 block คือโครงสร้างที่
ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง (construct) 1 ตัว พร้อมตัวชี้วัด (indicator) ของตัวแปรแฝงนั้น ในการ
วิจัยครั้ งนี้   การวิ เคราะห์ มาตรวัด เป็นแบบ reflective  ซึ่ งการวิ เคราะห์ แบบ reflective 
measurement model เป็นความสัมพันธ์แบบชี้ออกนอก (outer directed measurement 
model)  เป็นสิ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทั้งแบบ factor analysis โดยที่ตัวแปรประจักษ์หรือตัวชี้วัด ใน block หนึ่ง ๆ ตัวแปรแฝง จะส่ง
อิทธิพลต่อตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะผันแปรร่วมกัน (Bollen & Lennox, 1991; Edwards & 
Bagozzi, 2000; มนตรี พิริยะกุล, 2553) 
  5) การตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด  
     การตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดจากแบบสอบถามในการวิจัยนี้ เป็นการหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อในข้อค าถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) และเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (r) เป็นบวก ได้ค่าจ าแนกรายข้อระหว่าง r = 0.2903 ถึง r = 
0.8440 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแต่ละตัวแปรระหว่าง  = .5483 ถึง  = .9023 มาใช้ในแบบสอบถาม และ ผู้วิจัยยังวัดด้วยวิธีอ่ืน
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ขนานกัน ไปคือ ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity) และความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 
(discriminnant validity) อีกครั้งตามวิธีที่กระท าในการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง โดยการใช้
โปรแกรม Partial Least Squares Analysis : PLS-Graph (Chin, 2001)   
   
ผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่าง จ านวน 399 คน จากการตรวจสอบค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity) คือ ความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่ใช้แสดงให้เห็นว่า
ตัวชี้วัดสามารถวัด construct เดียวกันได้ ในกรณีที่มาตรวัดแบบ reflective  จากตาราง 2 พบว่า 
ค่า loading  มีค่ามากกว่า 0.600 และ มีนัยส าคัญทางสถิติ ( t   1.96) และเป็นปริมาณบวกทุกค่า 
(Lauro & Vinzi, 2004; Henseler et al., 2009) แสดงว่ามาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและมี
ความเชื่อมั่นได้  

ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (discriminant validity: CR) หมายถึง ความเที่ยงตรงของมาตร
วัดของแต่ละตัวแปรแฝงที่สามารถแยกวัดได้เฉพาะเรื่องของตนไม่ปนเปกับมาตรวัดของตัวแปรแฝง
อ่ืน ซึ่งใช้ทดสอบมาตรวัดตัวแปรแฝงแบบ reflective model จากตาราง 3 จะพบว่าค่า AVE  
ของตัวแปรแฝงแต่ละค่า โดยการพิจารณาค่าทีละสดมภ์ที่สนใจจะต้องมีค่าสูงกว่าค่า cross 
construct correlation ทุกค่าในสดมภ์เดียวกัน แสดงว่ามาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกในแต่ละ
ตัวแปรแฝงที่ไม่ปนเปกับมาตรวัดของตัวแปรแฝงอื่น   
 

ตารางที ่2  ค่าสถิติความเท่ียงตรงเชิงเหมือนของมาตรวัดตัวแปรแฝงแบบ reflective model 
 

Construct/Item Loading t-stat AVE 
personal:สถานะฐานส่วนบุคคล   0.850 

age:      อายุของบุคลากร 0.9306 48.8872   

time:     ระยะเวลาปฏิบัตงิานในองค์กร  0.9386 50.9011  

income: รายไดป้ัจจุบนั   0.8956 34.7097  
typework:ลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร    0.621 

free:     ความมีอิสระในการท างาน 0.8394 57.6766  
unde:   ความเข้าใจในกระบวนการท างาน  0.7336 27.4594  
vari:      ความหลากหลายของงาน 0.7880 32.4153  

complace: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   0.587 
type:     ลักษณะงาน 0.8254 55.4805  

adva:     ความก้าวหน้า 0.7242 18.7326  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

Construct/Item Loading t-stat AVE 
Comm:  การบังคับบัญชา 0.8957 79.5327  
rela:      ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 0.6383 14.6546  
comp:   ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 0.7192 22.2695  

Attachment:ความผูกพันต่อองค์กร   0.610 
       dedi:      ความเต็มใจที่จะทุ่มเท 0.6985 17.4016  
       prou:     ความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 0.8344       43.0753  
       acce:     การยอมรับองค์กร 0.8045       33.9530  

 
ตารางที ่3 ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (discriminant validity: CR) ค่าเฉลี่ยผันแปรที่สกัดได้ (AVE)                   
    เฉพาะตัวแปรแฝงภายในแบบ reflective model และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร  
  

ตัวแปรแฝง CR R2 AVE 

cross construct correlation 
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ลักษณะส่วนบุคคล 0.944 - 0.850 0.922    

ลักษณะงานของบุคลากร 0.831 0.026 0.621 0.166      0.788   

ความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานปฏิบตัิงาน 

0.875 0.507 0.587 0.209      0.706      0.766  

ความผูกพันต่อองค์กร 0.824 0.521 0.610 0.209      0.572      0.712      0.781 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขใน main diagonal ของ cross construct correlation คือ AVE   
   
 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อปัจจัยต่าง ๆ  ดัง   
ภาพที ่1 และสามารถแสดงค่าอิทธิพลของปัจจัยทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย
ความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
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ภาพที ่1  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร  และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 

ตารางที่  4  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร  และความพึงพอใจใน 
       การปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 

ปัจจัยตาม R2 ปัจจัยอิสระ 
อิทธิพล 

ทางตรง ทางอ้อม รวม 
ลักษณะงานที่
ปฏิบัติของ
บุคลากร 

0.026 สถานะส่วนบุคคล 0.166* 
(t=3.451) 

- 0.1660 

ความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงาน 

0.507 สถานะส่วนบุคคล 0.0979* 
(t=2.442) 

0.1145 0.2124 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติของ
บุคลากร 

0.6900* 
(t=21.313) 

- 0.6900 

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

0.521 สถานะส่วนบุคคล 0.0646 
(t=1.321) 

0.1509 0.2155 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
บุคลากร 

0.1360* 
(t=3.322) 

0.4168 0.5528 

  ความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงาน 

0.6040* 
(t=15.474) 

- 0.6040 

*p< 0.05 
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 จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยเชิงเหตุลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยอายุของบุคลากร 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร และรายได้ปัจจุบันมีอิทธิพลโดยตรงกับปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
บุคลากร (0.1660) และมีอิทธิพลโดยตรง(0.0979) และโดยอ้อม (0.1145) ต่อปัจจัยความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน  แต่ปัจจัยสาเหตุลักษณะส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลโดยตรงความผูกพันต่อองค์กร มี 
อิทธิพลโดยอ้อมต่อความผูกพันต่อองค์กร (0.1509) เท่านั้น ปัจจัยลักษณะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีอิทธิพลโดยตรงต่อปัจจัยความพึงพอใจการปฏิบัติงาน (0.6900) และมีอิทธิพลโดยตรง 
(0.1360) และโดยอ้อม (0.4168) กับปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด (0.6040) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
  2. ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ และการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
(Central Tendency) เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
จากการให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม  สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับความผูกพันกับองค์กร ได้แก่ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทปฏิบัติงาน ความ 
            ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และการยอมรับองค์กร 
 

ตัวแปร 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 
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1. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทปฏิบัติงาน 4.1 0.57 
1.1 มีทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 0.7 7.5 46.4 45.4 0.7 4.4 0.65 
1.2 เต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบหากได้รับมอบหมาย 
8.3 54.4 37.3 8.3 54.4 4.3 0.61 

1.3 มักน างานกลับไปท าต่อที่บ้านเสมอ 1.5 7.5 28.1 33.1 29.8 3.8 0.99 
1.4 องค์กรเป็นของท่านจึงปฏิบัติงานด้วยความ

ตั้งใจ 
0.7 8.8 11 31.6 47.9 4.2 0.99 

1.5 แม้มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 
ท่านยังอยากมาท างาน 

3.5 9.5 19.5 28.6 38.9 3.9 1.13 

2. ความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 4.1 0.66 
2.1 ท่านภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 0.7 12.3 45.9 41.1 0.7 4.3 0.7 
2.2 ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อมผีู้กล่าวถึงองค์กรของท่าน 0.8 16 43.4 39.8 0.8 4.2 0.74 
2.3 ไม่เคยคิดลาออกจากองค์กร  5.8 11 23.6 26.3 33.3 3.7 1.2 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 
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3. การยอมรับองค์กร 3.8 0.74 
3.1 ท่านเข้าใจบริบทองค์กรของท่าน 2.0 25.1 51.6 21.3 2.0 3.9 0.73 
3.2 องค์กรสร้างแรงจูงใจให้ท่านอยาก

ท างานและสร้างประโยชน์แก่องค์กร 
3.0 8.0 32.6 38.1 18.3 3.6 0.97 

3.3 หากมีโอกาสจะบอกสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานในองค์กรแก่ผู้อื่น 

0.7 4.8 19.8 47.9 26.8 4.0 0.85 

 

จากตารางที่ 5 ปัจจัยผลลัพธ์ของความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อความเต็มใจที่จะทุมเทปฏิบัติงาน และความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุมเทปฏิบัติงาน มี
ความเต็มใจท างานที่นอกเหนือจากที่มอบหมาย และเห็นว่าองค์กรเป็นของตนจึงท างานด้วยความ
ตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ 4.4  4.3 และ 4.2 ตามล าดับ  และด้านความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ความภูมิใจเมื่อมีผู้กล่าวถึงองค์กร  ไม่เคยคิดจะลาออกจากองค์กร มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ 
4.3  4.2 และ 3.7 ตามล าดับ และรองลงมาคือ มีการยอมรับองค์กรมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก โดยด้านหากมีโอกาสจะบอกสิ่งดีๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรแก่ผู้อื่น ด้านการ
เข้าใจบริบทขององค์กร และด้านการสร้างแรงจูงใจขององค์กรให้อยากท างานและสร้างประโยชน์แก่
องค์กร มีค่าเฉลี่ยมากทุกด้าน คือ 4.0  3.9 และ 3.6 ตามล าดับ สรุปว่า บุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กร โดยคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมายอย่างยิ่ง 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยเชิงเหตุของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร และความพึงพอใจการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณย์  พิมพ์ทอง 
เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่พบว่า
ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และทั้งตัวแปรความพึงพอใจใน
งานและความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ นอกจากนี้ โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการที่มีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การและแนวทางปฏิบัติในด้านทรัพยากรมนุษย์จาก
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมมาก จะมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันต่อองค์การมากด้วย ซึ่ง
ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อในองค์การในที่สุด 
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 ดังนั้น  บุคลากรจะมีความผูกพันต่อองค์กร จะต้องให้บุคลากรความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรควรมีความเป็นอิสระในการท างาน 
เข้าใจในกระบวนการท างาน และความหลากหลายของงาน มีการท างานอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน 
และองค์กรให้บุคลากรได้มีเรียนรู้งานด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ บุคลากรจึงพร้อมที่จะ
ท างาน ควรส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่และการก้าวสู่ต าแหน่ง และผู้บังคับบัญชาให้ความเอา
ใจใส่และให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานของแสงเดือน 
รักษาใจ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ได้แก่ ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน และด้านความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้า 
  ส าหรับการยอมรับองค์กร และความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บุคลากรมีความผูกพัน
กับองค์กร คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหากได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมนสิชา อนุกูล ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีพุทธศักราช 2553 พบว่า ในด้านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน พนักงานมี
คุณภาพชีวิตเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับคือ ความภูมิใจในอาชีพและองค์กร ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตความเป็นอยู่ อยู่ในระดับมาก ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิธีการสร้างความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
  การสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 
ได้แก่ การบริหารงาน บุคลากร และค่าตอบแทน โดยด้านการบริหารงานผู้บริหารควรสร้างธรรมาภิบาล 
และความเป็นธรรมแก่บุคลากรในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ โดยมีการจัดท าระบบที่น่าเชื่อถือที่ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับได้เพ่ือให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์กรยิ่งขึ้น 
  ด้านบุคลากร ควรสร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างบุคลากรดีเด่นอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม มีระบบและกลไกด้านข้อมูลผลงานของบุคลากรที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดย
ให้การยกย่อง และชื่นชมยินดีซึ่งอาจเป็นประกาศให้บุคลากรในองค์กรรับรู้อย่างทั่วถึง การให้รางวัล
ตอบแทน เป็นต้น 

ด้านค่าตอบแทน ส าหรับบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้ความไว้วางใจ 
และเชื่อมั่นในการท างาน อาจให้เป็นรางวัลและค่าตอบแทนเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
  บุคลากรคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยอมรับองค์กร และมีความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือความ
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รับผิดชอบหากได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง หากได้รับการยกย่องย่อมท าให้
เกิดความผูกพัน และเชื่อม่ันต่อองค์กรรวมถึงผู้บริหาร โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะหลักๆ ดังนี้ 
  1.1  ความภูมิใจในองค์กรที่มีคุณค่าทางสังคม การได้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ได้ภาคราชการ 
และได้รับการยอมรับ จะต้องสร้างจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติงาน
รับใช้สังคม และท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม ท าให้บุคคลนั้นเกิดความภูมิใจในองค์การ เป็นการ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลในด้านที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งเป็นรางวัลทางจิตใจที่ส าคัญ 
ส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป 
 1.2 ตระหนักถึงความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  ควรมีการจัดสรร
ก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ควรมีการแบ่งเวลาในการท างานให้เหมาะสม มีเวลาพักผ่อน
อย่างเพียงพอ เป็นการส่งเสริมให้มีแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.3 ความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม จัดอบรมการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจร่วมกันทั้งองค์กร มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งใน
การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน 
 1.4 รายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับอัตรา
เงินเดือนและผลตอบแทนให้มีความยุติธรรม นอกจากนั้นควรจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่บุคลากรที่มีเงินเดือนน้อย  
 1.5 ลักษณะการบริหาร การก าหนดนโยบายที่มีผลกระทบต่อบุคลากรโดยตรง ควรมีการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายนั้นด้วย ควรใช้หลักธรรมาภิบาล หรือการ
บริหารจัดการที่ดี ในการบริหารองค์การ  
 1.6 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงสถานที่ท างานให้เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ จัดสรรพ้ืนที่ในการท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน ขยาย
พ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนโดยไม่ให้เป็นภาระแก่บุคลากรที่จะต้องเดินทางระหว่างพ้ืนที่   
 1.7 โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ การจัด
อบรมในหลักสูตรที่สามารถน ามาใช้กับการปฏิบัติงานได้และตรงตามความต้องการของบุคลากร 
จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
 1.8 ความก้าวหน้าและความมั่นคง ถึงแม้จะเป็นงานที่มีความม่ันคง แต่ความก้าวหน้าของ
ก็เป็นสิ่งส าคัญ องค์กรจึงควรเปิดโอกาสในการเจริญเติบโตแก่บุคลากรให้เท่าเทียมกัน การบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งที่สูงขึ้น ควรใช้หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 
  1.9 สร้างบรรยากาศแห่งความคิดท่ีแตกต่างอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ในบรรยากาศ
แห่งความเป็นมิตร การให้เกียรติ และเห็นคุณค่าของบุคลากร รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อ
แผนงานหรือกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างหรือพัฒนาขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
  การพัฒนาองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องได้รับการ
ส่งเสริม และสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา โดยผู้บริหารต้องมอง
บุคลากรเป็นเสมือนทุน นั่นคือทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าในองค์กร ซึ่งการบริหารงานลักษณะนี้เป็นการ
บริหารงานมุ่งเน้นผลระยะยาวอันก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กร โดยต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในทุกระดับชั้น เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรมีการ
วิจัยเฉพาะบุคลากรกลุ่มต่างๆ เพ่ือทราบคุณลักษณะและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการระบบ
การสรรหา ระบบการคัดเลือกบุคลากรอันน าไปสู่ธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม และมีความผูกพันกับ
องค์กร ทั้งนี้เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กรต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานวิจัยเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับรางวัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบาย
ความหมายและรูปแบบของรางวัลที่น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 2) อธิบาย
ความส าคัญและผลกระทบของการใช้รางวัลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการประยุกต์ใช้รางวัลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพ่ือให้องค์การได้ท าความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของรางวัล เนื่องจากการให้รางวัลที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานและบริบทของแต่ละองค์การ กลายเป็นประเด็นที่งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต้องให้ความสนใจ เพราะองค์การจ าเป็นต้องจูงใจพนักงานด้วยการใช้
รางวัลเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างาน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้
รางวัลให้มีความเหมาะสม โดยการสร้างสมดุลระหว่างรางวัลรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เป็น
ตัวเงินและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของพนักงานที่มีความพยายามในการ
ท างานจนก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
 

ABSTRACT 
 This article study and analyze on basis of theoretical and empirical evident 
about rewards from past to present. This study aims 1) to explain the meaning and 
type of rewards that used in human resource management and 2) to explain the 
significant and impact of rewards from empirical evident as well as provide 
recommendations to applying rewards with human resource management.            
The organization needs to pay more attention to understanding regarding the role of 
rewards, because the rewards are appropriate and accordance with the employee 
requirement and organizational context become the topic that human resource 
management must attention. Since organization has to motivate employee by 
rewards for reinforcing the job satisfaction. Therefore, it’s absolutely necessary to 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

191 

select the rewards with appropriate. By balancing reward among the various type of 
rewards, whether the financial rewards and non – financial rewards, because there 
are as an indicator to the value of employee effort in working and effect to 
performance efficiency as well as affect to achieve the goal of organization. 
 
ค าส าคัญ 
 รางวัล  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
Keywords 
            Reward Human Resources Management 
 
บทน า 
 หากจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
“รางวัล (Reward)” ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าต่อพนักงาน จากการที่นายจ้างยินดีเสนอรางวัลให้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
กับผลงานของพนักงาน (Bustamam & et al., 2014) ซึ่งพ้ืนฐานของรางวัลได้รับการพัฒนามาจาก
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ของนักจิตวิทยาหลายท่าน โดยนักจิตวิทยาท่านแรกที่ได้เริ่มศึกษา
เกี่ยวกับด้านพฤติกรรมศาสตร์ คือ Sigmund Freud (1964) บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ นอกจากนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับรางวัลยังมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการจูงใจ และมีความใกล้เคียงกันมากทั้งในส่วนของ
ทฤษฎีกลุ่มเนื้อหา เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Abraham Maslow (1970) และทฤษฎี 2 
ปัจจัยของ Frederick Herzberg (1959)  และกลุ่มกระบวนการ เช่น ทฤษฎีความเสมอภาคของ 
J.Stacy Adams (1965) และทฤษฎีความคาดหวังของ Victor Vroom (1986) เป็นต้น 
 ในบริบทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัลถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับการใช้จัดการกับพนักงาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆ ภายในองค์การ เนื่องจาก
การให้รางวัลเป็นรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ในการจ้างงาน ซึ่งส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน (Bratton & Gold, 2007) ในทางตรงกันข้าม การขาดการจูงใจด้วยรางวัลเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ ท าให้พนักงานมีความพยายามในการท างานลดลง เกิดความเหนื่อย
หน่ายในการท างาน ไม่มีความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การต่ า จนน าไปสู่การลาออกจาก
งานในที่สุด (Bustamam & et al., 2014; Simendinger & Moore, 1985) จากปัญหาดังกล่าวท า
ให้องค์การจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจูงใจพนักงานด้วยการใช้รางวัลมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างความพึงพอใจในการท างาน (Job satisfaction) ให้แก่พนักงาน 
 แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการให้รางวัลย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์การ และ
ความต้องการของพนักงาน โดยพ้ืนฐานส าคัญที่องค์การต้องน ามาพิจารณา คือ พนักงานแต่ละคนมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน การสันนิษฐานว่าทุกคนจะมีความต้องการที่เหมือนกันอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ (Lai, 2009) 
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 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบายความหมายและรูปแบบของรางวัลที่
น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 2) อธิบายความส าคัญและผลกระทบของการใช้รางวัล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้รางวัลกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 
เนื้อหา 
 การให้รางวัลที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน กลายเป็น
ประเด็นที่เป็นความท้าทายของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน แต่การที่จะน ารางวัล
มาใช้ในองค์การเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในด าเนินงานนั้น ประการแรกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในความหมายและรูปแบบของ
รางวัลก่อน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับรางวัล โดยผู้เขียนได้รวบรวมและ
สังเคราะห์ พบว่า มีความหมายเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน จึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 รางวัลเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์การ เพ่ือที่จะ
สร้างระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมในการตอบสนองต่อคุณค่าของ
พนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งการสร้างระบบรางวัลที่ดีจ าเป็นต้องมีการออกแบบการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงกระบวนการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการก าหนดเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง
พฤติกรรมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ (Armstrong & Stephens, 2006) 
เนื่องจากการให้รางวัลเป็นหน้าทีห่ลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และที่ส าคัญ คือ มีหน้าที่ในการ
เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับองค์การ เพราะรางวัลใช้ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
และนายจ้าง โดยรางวัลถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการชี้น าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Drucker & White, 2000) ตลอดจนใช้เครื่องมือส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ใช้ความพยายามในการท างานให้แก่องค์การ (Stredwick, 2005) โดยการที่องค์การให้การยอมรับ
และมอบรางวัลตามผลงานของพนักงาน ถือเป็นการการันตีคุณค่าของพนักงานจากสิ่งที่พวกเขา
พยายาม (Armstrong, 2010) จึงอาจกล่าวได้ว่า รางวัลเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากความสามารถหลัก
ขององค์การในการดึงดูดใจและรักษาพนักงานที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพ
สูงไว้กับองค์การ ซึ่งเป็นผลท าให้องค์การมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง (Barber & Bretz, 2000)  
 แต่อย่างไรก็ตาม การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพนั้น องค์การต้องท าให้พนักงานรู้ว่างานของ
พวกเขา คือ อะไร สิ่งใด คือ ทักษะที่ต้องใช้ในการท างานนั้น และอะไรเป็นแรงจูงใจที่จ าเป็นในการ
ท างาน และที่ส าคัญ คือ การท างานในสภาพแวดล้อมแบบใดที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระท า
ที่ตั้งใจให้เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของ   Victor Vroom 
(1986)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ต้องมีการน ารางวัลไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล” เพราะเมื่อพนักงานมีความพยายาม เขาจะเชื่อว่าความพยายามนั้นจะ
ก่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยอมรับได้ และภายใต้ความเชื่อที่ว่าผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพก็จะท าให้ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพนักงาน แต่
อย่างไรก็ตามรางวัลที่องค์การมอบให้ควรที่จะสมดุลกับความพยายามของพนักงาน ดังที่ J.Stacy 
Adams (1965) กล่าวไว้ในทฤษฎีความเสมอภาค เพราะเมื่อพนักงานได้ทุ่มเทท างานโดยใช้
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ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความพยายาม ความรับผิดชอบ เป็นต้น พนักงานก็ควรที่จะได้รับรางวัล
จากองค์การที่เสมอภาคกับสิ่งที่ได้ลงทุนไป เช่น  เงินเดือน โบนัส การได้รับการยอมรับ การเลื่อน
ต าแหน่ง การได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เงื่อนไขในการท างานที่ดี การได้ท างานที่
ท้าทาย เป็นต้น  
 รางวัลที่เป็นตัวเงิน (Financial reward) ถือเป็นรางวัลรูปแบบหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะมีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานและ
จูงใจพนักงาน แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่ารางวัลที่เป็นตัวเงินไม่สามารถจูงใจพนักงานได้ในระยะยาวก็
ตาม เพราะการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินเป็นการจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) ที่มากระตุ้นให้
พนักงานแสดงพฤติกรรมตามที่องค์การต้องการ  รางวัลที่เป็นตัวเงินที่องค์การมอบให้พนักงานอาจจะ
เป็นการได้รับเงิน หรือโบนัส  เป็นต้น ซึ่งถือว่าแรงจูงใจประเภทนี้ไม่มีความคงทนถาวรพนักงานจะ
แสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการรางวัลเท่านั้น (ชลธิชา         
ทิพย์ประทุม, 2558)  
 แต่อย่างไรก็ตาม Deeprose (1994) ได้กล่าวไว้ว่า “ในขณะที่การใช้เงินอาจจะไม่เป็นการ   
จูงใจที่ดีมาก แต่หากขาดการจูงใจด้วยเงินมันก็เป็นตัวบั่นทอนแรงจูงใจเช่นกัน” จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า
รางวัลที่เป็นตัวเงินยังมีความส าคัญต่อการจูงใจพนักงาน นอกจากนี้ รางวัลที่เป็นตัวเงินไม่เพียงแต่มี
ความส าคัญในแง่ของคุณค่าที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จับต้อง
ได้ของการรับรู้คุณค่าของแต่ละบุคคล การปรับปรุงตนเอง และเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานภาพและ
ความส าเร็จของตนเอง (Armstrong, 1996) ดังนั้น องค์การสามารถใช้ประโยชน์จากรางวัลที่เป็นตัว
เงินในการสนับสนุนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้ (Bustamam & et al., 2014)  
 อีกรูปแบบหนึ่ง คือ รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non – financial reward) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า
พนักงานไม่จ าเป็นต้องได้รับผลประโยชน์ในแง่ของการเงิน  เพราะในปัจจุบันนี้พนักงานมีความ
ต้องการมากกว่าสิ่งที่เป็นตัวเงินจากความพยายามของเขา นั่นหมายความว่าพนักงานมองหาสิ่งที่
ได้รับกลับมาจากการกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ต้องมีคุณค่าและมีความหมายต่อพวกเขามากกว่าที่จะ
ได้รับเพียงแค่เงิน  ดังที่ Johnson & Welsh (1999)  กล่าวว่า “พนักงานมีความต้องการมากกว่า
รางวัลที่เป็นตัวเงินจากความพยายามของพวกเขา” ดังนั้น การให้รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินจึงมีส่วนช่วย
เพ่ิมการจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความพึงพอใจในงานให้แก่พนักงานได้  
เพราะการให้รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินถือเป็นการจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) เนื่องจากเป็นสิ่ง
ผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า 
ความพอใจ ความต้องการ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร        
ท าให้พนักงานเห็นองค์การเป็นสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว  พนักงานก็จะมีความจงรักภักดี
ต่อองค์การ และเมื่อองค์การประสบภาวะขาดทุนในการด าเนินการ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่ดีได้ 
แต่ด้วยความพึงพอใจและความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ พนักงานก็จะร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและ
ช่วยกันท างานอย่างเต็มที่ (ชลธิชา ทิพย์ประทุม, 2558) 
 โดย WorldatWork (2010) ถือว่า การให้รางวัลเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์   ซึ่ งได้แบ่ งรางวัลออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่  การจ่ายค่าตอบแทน,             
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สิทธิประโยชน์, ชีวิตการท างาน,  ผลการปฏิบัติงานและการได้รับการยอมรับ และการพัฒนาและ
โอกาสในการก้าวหน้า ดังแสดงให้เห็นในแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลของรางวัล 
ที่มา:  WorldatWork (2010) 
 

 จากโมเดลของรางวัลจะเห็นได้ว่า การให้รางวัลส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน ผ่านกระบวนการดึงดูด กระตุ้น และรักษาพนักงานไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานและผลผลิตที่องค์การจะได้รับจากพนักงาน แต่การจัดการรางวัลให้มีประสิทธิภาพนั้น 
องค์การต้องก าหนดให้กลยุทธ์รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 ดังแผนภาพที่ 2 ที่แสดงให้เห็นว่ารางวัลมีอยู่รูปแบบหลักอยู่ 2 รูปแบบ คือ การให้รางวัล
ภายใน และการให้รางวัลภายนอก โดยการให้รางวัลภายนอก สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รางวัลที่เป็นตัวเงิน และรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน  
 แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกรูปแบบรางวัลแบบใดมาประยุกต์ใช้ ย่อมต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับบริบทขององค์การและความต้องการของพนักงาน ดังกรณีศึกษาของ บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทชั้นน าในภูมิภาคอาเซียนที่ด าเนินธุรกิจมาตลอด 100 ปี ตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยเน้นการจัดระบบรางวัลที่การสร้างความเป็น
ธรรมให้กับพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทมีหลักการให้รางวัลตามสมรรถนะ (Competency) ของ
พนักงาน ภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับค่าตอบแทนประจ าปี การปรับ
ค่าตอบแทนเนื่องจากการเลื่อนต าแหน่ง การปรับค่าตอบแทนเพ่ือความเหมาะสม และการจัดล าดับ
ศักยภาพการท างาน เป็นต้น และ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย บริษัทข้ามชาติที่ผลิต

วัฒนธรรม 
องค์การ 

กลยุทธ์ธุรกจิ 

กลยุทธ ์
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความพึงพอใจ
และความผูกพัน
ต่อองค์การของ

พนักงาน 
 
 

 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 
และผลผลิต 

 

กลยุทธ์รางวัล 
การจ่ายค่าตอบแทน 

 สิทธิประโยชน์ 
ชีวิตการท างาน 

ผลการปฏิบตัิงานและการยอมรับ  
การพัฒนาและโอกาสในการ 

ก้าวหน้า 
 

ดึงดูด 
กระตุ้น 
รักษา 
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อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า แรงดันต่ าและแรงดันกลาง ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งมีการใช้
รางวัลเพ่ือดึงดูดใจและรักษาพนักงาน โดยบริษัทจะจัดสรรแพคเกจรางวัลให้พนักงานเลือกได้ตาม
ความเหมาะสม ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการท างานให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และที่
ส าคัญคือ การแสดงให้พนักงานได้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนที่ส าคัญของบริษัท 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รูปแบบของรางวัล 
ที่มา:  Chelladurai, P. (2006) 

การให้รางวัลภายใน 
1. ให้ท างานท่ีน่าสนใจ       2. ให้รับผิดชอบงาน 

3. ให้การยอมรับ              4. ให้ความส าเร็จในงาน 

5. ให้ท างานท่ีหลากหลาย    6. ให้ท างานท่ีส าคัญ 

7. ให้ผลการตอบกลับ 

 

การให้รางวัลภายนอก 

การให้รางวัลที่เป็นตัวเงิน 
 

ประสิทธิภาพการท างาน 
 

การเป็นสมาชกิ 
 

ทางตรง 
1. เงินเดือน 

2. สวัสดิการ 

3. โบนัส 

 
 

ทางตรง 
1. ค่าครองชีพเพิ่มข้ึน 

2. ความอาวุโสเพ่ิมขึ้น 

3. การศึกษาสูงข้ึน 

 

ทางอ้อม 
 การคุ้มครองสาธารณะ  การคุ้มครองส่วนตัว 

ปลอดภัยทางสังคม  เงินบ านาญ 

ค่าชดเชยการว่างงาน  เงินออม 
ค่าชดเชยเมื่อพิการ  ประกันชีวิต 

 
  การให้วันลา   วงจรชีวิต 
       ลาฝึกอบรม   การดูแลเด็ก/ผูสู้งอาย ุ
       ลาป่วย   ที่จอดรถ/สวนสาธารณะ 

ลาหยุดพักผ่อน 

  

การให้รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน 
 

ทางอาชีพ 
1. ความปลอดภัยในงาน 

2. ความก้าวหน้าในอาชีพ 

3. การพัฒนาตนเอง 

 
ทางสังคม 

 สถานะทางสังคม 
 ต าแหน่งงาน 

 ห้องท างาน 

 ตารางการท างาน 

การให้รางวัล 
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  จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่ามีการเลือกใช้รูปแบบรางวัลให้มีประสิทธิภาพของแต่ละ
องค์การ มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริบทและสถานการณ์ ตลอดจนจ าเป็นต้องมีการ
ผสมผสานทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงินและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายที่จะ
เลือกใช้รางวัลรูปแบบใดจึงจะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
  ประการที่สอง จะเห็นได้ว่าทั้งรางวัลมีความส าคัญและก่อให้เกิดผลกระทบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ เนื่องจากรางวัลที่เป็นตัวเงินและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินล้วน
เป็นดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานพอใจกับรางวัล สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน มีความพึงพอใจในงาน ก็จะน าไปสู่การมีผลการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
(Diener, 2000) ซึ่งรางวัลรูปแบบต่าง ๆ ยังมีความสอดคล้องกับดัชนีที่อธิบายความพึงพอใจในงาน 
(Job Descriptive Index: JDI) ของพนักงานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในจิตวิทยา โดยมาตรวัด 5 ด้าน
ทีส่ าคัญ (Smith & Hulin, 1969) คือ 
 1. ตัวงาน (Work Itself) หมายถึง ลักษณะงานที่มีความน่าสนใจ เป็นงานที่ท้าท้ายไม่น่าเบื่อ 
มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับให้รับผิดชอบงานต่าง ๆ และมีโอกาสที่จะ
ด าเนินงานเองให้ส าเร็จตลอดกระบวนการ 
 2. ค่าจ้าง (Pay) หมายถึง ปริมาณของค่าตอบแทนทางการเงินที่ได้รับ ซึ่งมีความยุติธรรมและ
มีความเสมอภาคจากค่าจ้างท่ีได้รับจากองค์การอ่ืน 
 3. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Promotion Opportunities) หมายถึง โอกาสในการ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคคลในหน่วยงานซึ่งเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 
 4. การบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาที่จะให้การ
ช่วยเหลือแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมที่จะให้การสนับสนุนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 
 5. เพ่ือนร่วมงาน (Coworkers) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน การได้รับการ
สนับสนุนการเพื่อนร่วมงาน และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Locke (1976) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็น
ผลมาจากการประเมินการท างานในมิติที่มีความหลากหลายตามประสบการณ์ของพนักงาน          
การประเมินการท างานในมิติที่มีความหลากหลาย ได้แก่ การประเมินงานของตนเอง, การถูก
ควบคุมดูแล, การจ่ายค่าตอบแทน, นโยบายการเลื่อนต าแหน่ง และเพ่ือนร่วมงาน เมื่อพนักงานแสดง
ความรู้สึกที่มีต่องานไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ พนักงานมีแนวโน้มที่จะแสดงถึงความพึงพอใจ
ในงานออกมา 
 แต่ผู้ เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและความรอบคอบในการเลือกใช้รางวัลให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน  เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขึ้นอยู่กับ
การจัดการระบบรางวัล ดังเห็นได้จากงานวิจัยของ Pınar Güngör (2011) ที่พบว่า ระบบการให้
รางวัลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
ดังนั้น องค์การจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การให้รางวัลเพ่ือจูงใจและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน  
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 แต่เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน องค์การไม่สามารถสรุปได้ว่าทุก
คนต้องการเงิน หรือทุกคนต้องการสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่เงิน ดังที่เห็นได้จากการวิจัยของ Western Electric 
ระหว่างปี  1927 - 1932  โดย Elton mayo และคณะ (Shafritz & Ott, 2001) ที่ท าทดลองที่
โรงงานฮอว์ธอร์น (Hawthorn) ซึ่งจากการทดลองพบว่ามีความผิดพลาดในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
สิ่งที่ถูกฝังอยู่ในหัวของคนงานว่าพวกเขาเป็น “สัตว์เศรษฐกิจ” การจูงใจคนงานในเบื้องต้นควรจูงใจ
ด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตรรกะนี้จึงถูกน ามาใช้ในการจูงใจคนงานเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการ
ทดลองก็ท าให้ต้องละทิ้งความคิดเดิม และตั้งสมมติฐานใหม่ว่ามนุษย์เป็น “สัตว์สังคม” เพราะสิ่งที่
ต้องค านึงถึง คือ ความรู้สึกนึกคิดของคนงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้จัดการจ าเป็นต้องใช้สัญชาตญาณในการ
รับรู้เพ่ือที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ จากผลการทดลอง พบว่า โดยทั่วไปความพึง
พอใจที่คนงานต้องการจะมาจากการได้รับการยอมรับ (Recognition) และเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตา
เพ่ือนและผู้ร่วมงาน เงินเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยส่วนหนึ่ง แต่การได้รับการยอมรับจากเจ้านาย การถูก
ขอให้มาช่วยคนที่มาท างานใหม่ การถูกขอให้ช่วยดูแลการด าเนินงานที่ยากล าบาก การให้ท างานที่
ต้องใช้ทักษะพิเศษ ทั้งหมดนี้ เป็นการให้การยอมรับจากสังคม เนื่องจาก คนงานต้องการที่จะมีจุดยืน
ในกลุ่ม ต้องการมีตัวตนและเป็นคนที่มีความส าคัญในสังคมที่อยู่ ต้องการที่จะมีทักษะที่เป็นประโยชน์ 
ต้องการความปลอดภัยที่ไม่ได้มาจากจ านวนเงินที่มีอยู่ในธนาคาร แต่มาจากการได้รับการยอมรับใน
ฐานะการเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Shafritz & Ott, 2001) ดังนั้น จากงานวิจัยของ Elton mayo และ
คณะท าให้เห็นได้ว่ารางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินก็มีความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยไปกว่า
รางวัลที่เป็นตัวเงิน แต่ในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่กลับมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นเฉพาะรางวัลที่เป็นตัว
เงิน ท าให้รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามเพ่ิมมากขึ้น (Chiang & Birtch, 2008) 
 แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเชิงประจักษ์ของ Bustamam et al. (2014) ก็ท าให้เห็นได้ว่าเงิน
ยังเป็นปัจจัยที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด โดยจากผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริการส่วนหน้าใน
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศมาเลเซีย มีความพึงพอใจในรางวัลที่เป็นตัวเงิน (r = 0.819**, 
p<0.01) มากกว่ารางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน (r = 0.740**, p<0.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความ
พึงพอใจในงานได้รับอิทธิพลทางบวกจากรางวัลที่เป็นตัวเงิน (β = 0.597, p<0.01) มากกว่าและ
รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน (β = 0.438, p<0.01) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Feifei, Chen et al 
(2015) ที่พบว่า การให้รางวัลที่ เป็นตัวเงินมี อิทธิพลกับความตั้ งใจลาออก  (β = -0.246*** , 
p<0.001) ของพยาบาลในโรงพยาบาลประเทศจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ เมื่อพนักงานไม่
มีความพึงพอใจในงานจะน าไปสู่ความตั้งใจลาออกในที่สุด ดังนั้น จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยว่ารางวัลที่
เป็นตัวเงิน    ยังมีความส าคัญที่ท าให้พนักงานตั้งตารอ และเนื่องจากพนักงานที่ท าหน้าที่บริการส่วน
ใหญ่ไม่มีวันหยุดประจ า ต้องท างาน 7 วันต่อสัปดาห์ มีชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน ค่าแรงต่ า อยู่
ภายใต้ลักษณะงานที่เข้มงวด ความมั่นคงในงานต่ า และได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาน้อย ด้วย
เหตุนี้จึงท าให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่รางวัลที่ เป็นตัวเงิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Douglas 
McGregor (1985) ที่กล่าวว่า งานที่มีความเบื่ อหน่ายจะได้รับการพัฒนาก็ต่อเมื่อมีการจ่าย
ผลตอบแทนจ านวนมาก  
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 ในทางกลับกัน ต้องยอมรับว่ารางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การได้รับการยอมรับก็มีความส าคัญ
ที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจในงานเช่นกัน ดังผลงานวิจัยของ Feifei, Chen et al. (2015) ที่พบว่า 
รางวัลทางจิตวิทยาที่หัวหน้าพยาบาลมอบให้แก่พยาบาลในโรงพยาบาลประเทศจีนมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในงาน (β = 0.336***, p<0.001) และความผูกพันต่อองค์การ (β = 0.418***, p<0.001) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะพนักงานมีความคาดหวังว่าจะได้สิ่งที่ตอบกลับมามากกว่ารางวัลที่
เป็นตัวเงิน แนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Abraham Maslow (1970) 
เนื่องจากเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจจากการได้รับผลตอบแทนแล้ว พนักงานย่อมต้องการ
ตอบสนองความต้องการขั้นต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ Frederick Herzberg 
(1959) ทีไ่ด้แนะน าว่าปัจจัยจูงใจอย่างเช่นเงินเดือนมีส่วนช่วยเพียงแค่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความ
ไม่พึงพอใจเท่านั้น แต่การได้รับการยอมรับจะเกิดผลกระทบทางบวกต่อความพึงพอใจในงานระยะยาว 
จากการที่พวกเขาได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายจากงานของพวกเขา 
 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการสร้างความพึงพอใจในงานให้แก่พนักงาน องค์การจ าเป็นต้อง
ผสมผสานระหว่างการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยต้องพยายามสร้างสมดุล
ระหว่างรางวัลทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากหากใช้รางวัลที่เป็นตัวเงินมากกว่าเกินไปอาจกระทบต่อต้นทุน
ขององค์การ แต่หากใช้เพียงแค่รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินอาจท าให้องค์การต้องสูญเสียพนักงาน เนื่องจาก
พนักงานอาจมีแนวโน้มที่จะย้ายงานหากองค์การอ่ืนให้ข้อเสนอที่จูงใจมากกว่า 
 
สรุป 
 จากวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ ผู้เขียนได้ศึกษาและวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่ออธิบายถึงความหมาย ความส าคัญ ของรางวัลกับ
การประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ อย่างไรก็ตาม รางวัลถือว่าไม่ใช่
ประเด็นใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมีการกล่าวถึงกันเรื่อยมา แต่จากการศึกษาที่
ผ่านมาท าให้เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าใจในบทบาทของรางวัลอย่าง
แท้จริง ตลอดจนน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทขององค์การ เพราะหากขาดการท า
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของรางวัล ย่อมส่งผลถึงการน าไปใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังกระทบถึงต้นทุนขององค์การอีกด้วย 
 เนื่องจากรางวัลมีรากฐานส าคัญมาจากทฤษฎีการจูงใจ จึงอาจกล่าวได้ว่ารางวัลเป็นปัจจัย
ส าคัญในการจูงใจพนักงานให้มีความพึงพอใจในงาน แต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าการจูงใจพนักงาน
ด้วยรางวัลนั้น จะต้องใช้รางวัลในรูปแบบใด สัดส่วนเท่าไร จึงจะเหมาะสม เนื่องจากแต่ละองค์การมี
บริบทในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน และที่ส าคัญ คือ พนักงานแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล     
มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด หลากหลายและแตกต่างกัน ดังค ากล่าวของ Abraham Maslow (1970)  
ที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก็ยังสามารถน ามาใช้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เพราะเมื่อพนักงานได้รับการตอบสนองในปัจจัยขั้นพ้ืนฐานแล้ว ย่อมต้องการได้รับการตอบสนองใน
ขั้นถัดไป ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าจะจัดสรรรางวัล
อย่างไรจึงจะตอบสนองกับความต้องการดังกล่าวได้ 
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 แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการเลือกใช้รางวัลให้มีความเหมาะสม คือ การสร้างสมดุลระหว่าง
รางวัลรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน  โบนัส  สวัสดิการ  เงินบ านาญ 
และเงินออม เป็นต้น และรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การให้ท างานที่น่าสนใจ  การให้การยอมรับ     
การให้ท างานที่หลากหลาย และการโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นต้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ฐานะที่เป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic partner) กับ
ผู้บริหารขององค์การ ในการวิเคราะห์ว่าพนักงานมีความต้องการแบบใด ซึ่งถือเป็นเรื่องยากเช่นกันที่
องค์การจะตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกคนได้ แต่อย่างไรก็ดี ความยุติธรรม (Justice) ถือ
เป็นสิ่งที่ส าคัญในการให้รางวัลแก่พนักงาน เนื่องจากพนักงานย่อมรับรู้ได้ถึงความยุติธรรมและความ
เท่าเทียมในสิ่งที่ตนเองได้รับจากกระบวนการแลกเปลี่ยนรางวัลจากองค์การและความพยายาม      
ของตนเอง  
 ดังนั้น พนักงานที่มีความพยายามจนก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การจึงสมควรได้รับรางวัล เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าจากความ
พยายามของพนักงาน แต่ที่ส าคัญรางวัลต้องตรงกับความต้องการของพนักงานเช่นกัน มิฉะนั้น อาจ
ท าให้องค์การต้องสูญเสียคนเก่ง (Talent) หรือพนักงานที่มีประสิทธิภาพไปในที่สุด 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานวิจัยเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผู้น า และรูปแบบการท างานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบายถึงรูปแบบของภาวะผู้น าและรูปแบบการท างานของ
พนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน 2) วิเคราะห์ให้เห็นความส าคัญ ร ูปแบบภาวะผู้น าในแต่ละแบบ ที่มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการท างานของพนักงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะส าหรับเพ่ือเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้เขียนได้แบ่ง
รูปแบบของภาวะผู้น าตาม ฐานทฤษฎีและการวิจัยในอดีต และน าจัดตามรูปแบบการท างานของ
พนักงาน ในองค์การตามแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ โดยอ้างอิงและรวบรวมแนวคิดต่างๆตามที่มีผู้ศึกษา
มาก่อนหน้านี้  รวมทั้งท าความเข้าใจรูปแบบของภาวะผู้น า และรูปแบบการท างานของพนักงานที่
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์การ  เนื่องจากลักษณะของภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ส าคัญ รวมทั้งเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารองค์การ ซึ่งจะต้องน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่สนับสนุนผู้บริหาร ให้สามารถปฏิบัติงานและด าเนินกิจกรรมต่างๆในองค์การให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 

ABSTRACT 
 This article is applied by the study and analysis based on the concepts, 
theories, and empirical evidences of leadership and employment mode with human 
resources management. This research aims at 1) describing the model of leadership 
related to the behaviors of employees, 2) analyzing the significances of each 
leadership type related to the behaviors of employees, as well as giving 
recommendations for being the ways of readiness preparation towards the human 
resources management to achieve effectiveness. The author categorizes leadership 
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according to the previous theories and researches, and organizes it according to the 
behaviors of employees in the organization according to the concepts of human 
capitals by referencing and collecting all concepts of the previous researchers, as 
well as making understanding of leadership and employees types concordant with 
the contexts of each organization since the leadership is essential for organization 
management which has to be applied appropriately depending on each situation, 
and to be the key elements to support the executive alteration in order to be able 
to operate and conduct all activities in the organization to achieve success and the 
goals of the organization efficiently.  
 
ค าส าคัญ 
 ภาวะผู้น า รูปแบบการท างานของพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
Keywords 
 Leadership, Employment mode, Human Resources Management 
 
บทน า 

ในยุคปัจจุบัน องค์การได้เผชิญหน้ากับการแข่งขันระดับโลก  ความจ าเป็นส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างท้าทาย  การแข่งขันได้ท าให้องค์การจะต้องเปลี่ยนวิธีการเก่าๆ 
และมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการท างาน (Geijsel & et al., 2003) เพ่ือที่จะท าให้ก้าวทันองค์การอ่ืนๆ
ในสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขัน องค์การจะต้องปรับความสนใจของตัวเองไปยังผู้น าขององค์การและ มี
ความพยายามจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Ziaee & et al., 2008) ภาวะผู้น านับว่าเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะผู้น าและผู้ที่มี
ส่วนรวมในองค์การต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบั ติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองเพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริง (Stogdill, 1950) โดยที่
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การจะต้องเป็นไปตามนโยบายของผู้น าที่บุคลากรมี
ความศรัทธา ผู้น าจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์รูปแบบของผู้น า และธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะ
กระบวนการกลุ่มที่ตนเป็นผู้น าอยู่นั้นว่ามีลักษณะอย่างไร เพ่ือที่จะได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของภาวะ
ผู้น าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้คงอยู่ท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และเป็นปัจจัยน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายและก้าวสู่การ
เป็นองค์การชั้นน าได้อย่างประสบความส าเร็จ นักวิจัยได้ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะระบุวิธีการใช้
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าที่ดีมี
บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน (Wright & Snell, 1998) พนักงาน
ที่มีความแตกต่างในหน้าที่และรูปแบบการท างาน และความส าคัญของการมีส่วนร่วมของพวกเขา
ให้กับองค์การที่จะน าไปสู่ประสบความส าเร็จ (Delery, 1998) และส่งผลให้ องค์การ น ามาใช้รูปแบบ
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับกลุ่มการจ้างงานของพนักงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบใน
ระดับของความรู้ทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับความคาดหวังเช่นเดียวกับการ
ความผูกพันต่อองค์การ หรือภาวะทางจิตใจที่ท าให้บุคคลมี ความยึดมั่นต่อองค์การ (Lepak & Snell, 1999a) 

จากพ้ืนฐานความส าคัญของภาวะผู้น านั้นสามารถกล่าวได้ว่าภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการตอบสนองต่อการท างานของพนักงาน ดังนั้นภาวะผู้น ากับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความเก่ียวข้องกัน ตามหลักฐานที่กล่าวว่าผู้น าที่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของการจัดการที่มีประสิทธิภาพของการบริหารพนักงาน (Burns & Otte, 1999) การออกแบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นความส าคัญขององค์การ  การรวมอ านาจ  ความเป็นทางการ การบูรณาการ
และช่วงความกว้างของการควบคุม ที่มีผลต่อการจัดวางทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้อง กับภาวะผู้น ารวมถึงผู้จัดการและผู้ควบคุมทั่วทุกระดับในองค์การ (Pugh & et al., 1968) 
ดังนั้นรูปแบบของภาวะผู้น าแต่ละแบบที่มีการจัดการและการสร้างแรงจูงใจที่แตกต่างกันส่งผลให้มี
การจัดการพนักงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพตามหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบายถึงรูปแบบของภาวะผู้น า และรูปแบบ
การท างานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน 2) วิเคราะห์ให้เห็น
ความส าคัญ ร ูปแบบภาวะผู้น าในแต่ละแบบ ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการท างานของพนักงาน 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะส าหรับเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหา 

 พ้ืนฐานส าคัญของภาวะความเป็นผู้น าคือความสามารถในการสร้างอิทธิพลต่อคนอ่ืนๆได้ 
ภาวะผู้น าได้นิยามในฐานะที่เป็นความสามารถในการสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเพ่ือท าให้ส าเร็จได้ตาม
วิสัยทัศน์หรือตามเป้าหมาย (Robbins, 2002) ในการศึกษานักวิจัยพบว่ารูปแบบการท างานของ
พนักงานที่แตกต่างกัน ย่อมมีการแสดงออกในด้านพฤติกรรมที่มีความหลากหลายในด้านข้อผูกพัน 
การรับรู้  และความคาดหวัง  ในการท างานแลกเปลี่ยนของพนักงานกับบริษัท (Robinson, 1996) 
เช่นเดียวกับรูปแบบของภาวะผู้น าในแต่ละแบบ ที่มคีวามแตกต่างเหมือนกับพนักงาน  

ซึ่งแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้น ามีความหลากหลายรูปแบบ เช่น ทฤษฎีหนทางสู่เป้าหมาย 
(path–goal theory) การเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่นั้นต้องช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาให้
บรรลุเป้าหมายของกิจการและเป้าหมายส่วนตัว (House, 1971) ทฤษฎีภาวะผู้น าของ Fiedler 
(Fiedler’s Leadership Theory) มีทัศนะว่า ผู้น ามีระดับการมุ่งงานและการมุ่งคนแตกต่างกัน ความ
แตกต่างนี้ท าให้ผู้น าท าได้ดีในสถานการณ์หนึ่งมากกว่าในอีกสถานการณ์หนึ่ง  ทฤษฎีนี้พยายามที่จะ
ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์แบบไหนที่ผู้น าสามารถจะกระท าได้ดีที่สุด จึงได้จ าแนกภาวะผู้น าออกเป็นสอง
รูปแบบ คือ แบบมุ่งสัมพันธ์ และแบบมุ่งงาน โดยใช้เครื่องมือวัดลักษณะเชิงบุคลิกภาพที่เรียกว่า 
“The Least-Preferred Coworker”  (LTC) (Fiedler, 1967)  ทฤษฎีการตัดสินใจในแบบที่ควรจะ
เป็น (Normative Decision Theory) เป็นการแสดงผลลัพธ์ของการตัดสินใจในแง่ของความน่าจะ
เป็น กล่าวคือ ผลลัพธ์ดังกล่าว เป็นผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
(Vroom & Yetton, 1973)  เป็นต้น   
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ในครั้งนี้ผู้เขียนจ าแนกประเภทของรูปแบบของภาวะผู้น า ตามแนวคิดของ Pearce & et al. 
(2000) ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มตาม ฐานทฤษฎีและการวิจัยในอดีตที่แบ่งตามรูปแบบภาวะของผู้น าในแต่ละแบบ 
เนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันของภาวะผู้น า และรูปแบบการเป็นผู้น า ตามทฤษฎีต่าง ๆ ของภาวะ
ผู้น านั้นสามารถจัดและแบ่งกลุ่มได้ ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 1 

 
Leadership type             Theoretical and research bases 
รูปแบบภาวะผู้น า               ฐานทฤษฎีและการวจิัย 
 
Directive leadership              Theory X leadership (ผู้น าแบบทฤษฎี X) (McGregor, 1960)  
ภาวะผู้น าแบบสั่งการ                 Initiating structure from Ohio State studies ( โครงสร้างพฤติกรรมของ

ผู้น าจากการศึกษาที่มหาวิทยาลับโอไอโอ ) (Fleishman, 1953) 
      Task-oriented behavior from Michigan studies (พฤติกรรมมุ่งงานจาก

การศึกษามหาวิทยาลัยมิชิแกน (Katz,Maccoby & Morse,1950) 
Punishment research ( การวิจยัที่เกีย่วกับบทลงโทษ ) (Arvey &                          
Ivancevitch, 1980 ) 

Transactional leadership       Expectancy theory (ทฤษฎีความคาดหวัง) (Vroom, 1964) 
ภาวะผู้น าการแลกเปลีย่น            Path–goal theory (ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย) (House, 1971) 

      Equity theory (ทฤษฎีความเสมอภาค) (Adams, 1963) 
                                          Exchange theory (ทฤษฎีการแลกเปลีย่นทางสังคม)  (Homans, 1961) 

   Reinforcement theory (ทฤษฎกีารเสรมิแรง) (Luthans & Kreitner, 1985) 
                                                   Reward research (การวิจัยการใหร้างวัล) (Podsakoff, Todor, & Skov, 1982) 
Transformational leadership   Sociology of charisma (ทฤษฎีทางสังคมวิทยาลักษณะพิเศษ)  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง          (Weber, 1946) 
                                          Charismatic leadership theory (ทฤษฎีผู้น าท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ) 

(House, 1977) 
                                          Transformational leadership (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง)( Bass, 1985; 

Burns, 1978) 
Empowering leadership          Behavioral self-management (รูปแบบพฤติกรรมของการจดัการตนเอง)  
ภาวะผู้น าแบบการกระจาย          (Thorenson & Mahoney, 1974) 
                                          Social cognitive theory (ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม) ( Bandura,  1986 ) 
                                          Cognitive behavior modification (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญา) 

(Meichenbaum, 1977) 
                                          Participative management and participative goal-setting research 

(การจัดการแบบมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย) (Likert, 
1967; Locke & Latham, 1990) 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงฐานทฤษฎีและการวิจัยในอดีตท่ีแบ่งตามรูปแบบภาวะของผู้น าในแต่ละแบบ 
ที่มา: (Pearce & et al., 2000) 
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 จากแผนภาพที่ 1 สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้น าแบบแรก Directive leadership เป็น
ลักษณะผู้น าแบบสั่งการ โดยผู้น ามุ่งเน้นความส าคัญกับงานเป็นหลักเน้นผลผลิต ประสิทธิภาพงาน 
เข้าควบคุม ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาศัย พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกโดยการออก ค าสั่งได้รับ
มอบหมาย และมีลงโทษเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน (Sims & Manz, 1996) ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือมีอิสระในการตัดสินใจเพียงเล็กน้อย ไม่ค่อยได้รับ
การมอบหมายงานให้ท า แน่นอนว่า รูปแบบนี้  เป็นรากฐานรูปแบบการจัดการใน ทฤษฎี X  
(McGregor, 1960) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา   โครงสร้างพฤติกรรมของผู้น าโดยมหาวิทยาลัย
โอ ไฮ โอ  (Fleishmn, 1953) พ ฤ ติ ก ร รม มุ่ ง งาน   Task-oriented behavior โด ย ก ารศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยมิชิแกน (Katz, Maccoby & Morse, 1950)  มุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ของผู้น ากับ   กระบวนการกลุ่ม  และการวิจัยที่เกี่ยวกับบทลงโทษ (Arvey & Ivancevitch, 1980)   
ในรูปแบบ Transactional leadership  ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า 
กับผู้ตามภายใต้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน หรือมีการต่อรองกันระหว่างผู้น า กับ ผู้ตาม (Howell 
& Avolio, 1993) ซึ่งภาวะผู้น าเชิงการแลกเปลี่ยนมี การใช้การให้รางวัลเพ่ือการแลกเปลี่ยนกับการ
ยินยอมให้ปฏิบัติตามเพ่ือมุ่งถึงความส าเร็จของงาน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่าง การปฏิบัติงาน และ
ผลตอบแทน และให้ข้อเสนอที่สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ตาม (Bass, 1985) ซึ่งเป็นฐาน
ของทฤษฎีที่มาจากต่าง ทฤษฎี ความคาดหวัง (Vroom, 1964)  ทฤษฎี เส้นทางสู่เป้าหมาย (House, 
1971) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม / ทฤษฎีความเสมอภาค  (Adams, 1963) ทฤษฎีการ
เสริมแรง (Luthans & Kreitner, 1985) และการวิจัยการให้รางวัล (Podsakoff, Todor, & Skov, 
1982) 
 ในทางตรงกันข้ามรูปแบบ Transformational leadership ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
จูงใจให้บุคคลด าเนินตามคาดหวังที่เป็นไปตามแผนงาน (Bass, 1985)  และให้ความส าคัญกับการ
ติดตามการกระตุ้นความรู้สึกภาพพจน์ในสิ่งที่ผู้น าต้องการจากตัวบุคคลที่จะส่งผลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในระดับที่สูงและน่าสนใจของตัวเองและตัวบุคคลโดย มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ ที่มองเห็น
ได้ชัดเจน (Howell & Avolio, 1993) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะให้ความสนใจ เป้าหมายในระยะยาว และ
ให้ความส าคัญในการสร้างแรงบันดาลแก่ผู้ตาม ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ด้วยความเชื่อและความ
ผูกพันในตัวผู้น า  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมาจากมุมมองที่เหมือนกับทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่มี
คุณลักษณะพิเศษ (Weber, 1946) ทฤษฎีผู้น าที่มีคุณลักษณะพิเศษ (House, 1977) และภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Bass, 1985; Burns, 1978)  

ในส่วนสุดท้าย เป็นรูปแบบ Empowering leadership ภาวะผู้น าแบบการกระจายให้แก่
พนักงาน เป็นรูปแบบของการเป็นผู้น าที่ให้ผู้ตาม มีการตั้งเป้าหมายที่พัฒนาตัวเอง การควบคุมตนเอง 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระดับใหญ่  เช่น การค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการคิดค้นพัฒนาต่าง ๆ ด้วยตนเอง บทบาทของผู้น าคือการส่งเสริมและฝึกฝนผู้ตามให้ มี
วินัยในตนเอง, เกิดความสนุกสนานและแรงจูงใจในการท างาน   เช่นเดียวกับ การพัฒนาอุปนิสัยให้เกิด 
โครงสร้าง รูปแบบในการคิดแบบสร้างสรรค์ ฐานทฤษฎีของรูปแบบของภาวะผู้น าแบบการกระจาย
ให้แก่พนักงาน จะอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมของการจัดการตนเอง (Thorenson & Mahoney, 1974) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม  (Bandura, 1986) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญา 
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(Meichenbaum, 1977) การจัดการแบบมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย (Likert, 
1967; Locke & Latham, 1990) โดยสรุป ฐานทฤษฎีและการวิจัยของรูปแบบผู้น าในอดีตที่แบ่งตาม
รูปแบบภาวะของผู้น าในแต่ละแบบ นั้น ตามแนวคิดของ (Pearce & et al., 2000) ได้ก าหนดรูปแบบ
ของภาวะผู้น าเป็น 4 รูปแบบดังนี้ ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบการกระจายอ านาจ ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน ารูปแบบของภาวะผู้น าดังกล่าว 
มาจัดตามรูปการท างานของพนักงานในองค์การตามแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ของ Lepak & Snell ดัง
แสดงให้เห็นในภาพที่ 2 
 
       High สูง 

Employment Mode รูปแบบ
พนักงาน 
      Alliance/Partnership
พันธมิตรกัน มีความร่วมมือท่ีดีต่อกัน 
      Leadership type    
      Transformational                 
รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

Employment Mode รูปแบบ 
พนักงาน 
Internal Development/ 
Knowledge-Base 
การพัฒนาตนเองจากภายใน/พื้น
ฐานความรู้การท างาน 
Leadership type Empowering      
รูปแบบภาวะผู้น าแบบกระจาย
อ านาจ 

Employment Mode รูปแบบ
พนักงาน 
Contracting 
ข้อผูกมัดทางสัญญา 
     Leadership type             

Directive 
รูปแบบภาวะผู้น าแบบสั่งการ 

 

Employment Mode รูปแบบ
พนักงาน 
 Acquisition/Job-Based 
การพัฒนาทักษะ/มีพื้นฐานทักษะ
ในงานท่ีท า   
    Leadership type              
      Transactional  
รูปแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 

 
 

 
ภาพที่ 2 แนวคิดทุนมนษุย์ 
ที่มา: (Lepak & Snell, 1999a) 
 

จากแนวคิดของ Porter, 1985 ที่กล่าวถึงการได้เปรียบทางการแข่งขันคือความสามารถใน
การผลิตสินค้าหรือบริการเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า  ความสามารถในการที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
องค์การ ทุนที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกคือ ทุนมนุษย์ เป็นทุนที่ต้องให้ความส าคัญที่จะต้องสนใจใน
การพัฒนาและสร้างบุคคลเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะความสามารถที่จะเกิดกับบุคคล
เหล่านั้นจะน ามาสู่เป้าหมายขององค์การต่อไป ซึ่งความหมายของทุนมนุษย์ (Gregory & Picken, 
1999) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทุนมนุษย์เป็นส่วนที่ประกอบด้วยความสามารถส่วนบุคคล ความรู้ 

Low ต่ า 

    Uniqueness of 
   Human Capital 

High   สงู 
 

    Low ต่ า Value of   human capital 

ระดับความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของทุนมนุษย ์

ระดับคณุค่าของทุนมนุษย ์

1 

3 2 

4 
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ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงานและผู้บริหารขององค์การ ที่สอดคล้องกับงานในความ
รับผิดชอบ รวมถึงความสามารถที่จะเป็นแหล่งสะสมความรู้ทักษะและประสบการณ์โดยผ่านการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล และ (Weatherly, 2003) ได้ให้ความหมายทุนมนุษย์ ซึ่งหมายถึง คนของ
องค์การโดยตรงเนื่องจากคนจะควบคุมสิ่งที่เป็นทุนมนุษย์ของตนเองและมีอิสระที่จะเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้นเขาจึงให้ความหมายในฐานะที่ เป็นทรัพย์ สินขององค์การ คือ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สะสมมาตลอดชีวิตของบุคคลทั้งด้านความรู้  ความคิด ในการน ามาใช้ในการ
ท างานของตนเอง (Walker, 2000) เห็นว่าทุนมนุษย์ ต่างจากทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นดังนี้ 1) คน 
คือ สินทรัพย์ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถท าให้เพ่ิมมูลค่าได้ด้วยการลงทุน และเมื่อคุณค่าของบุคคลนั้น
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถขององค์การเพ่ิมขึ้นด้วย 2) ทุนมนุษย์ขององค์การต้องมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในอนาคต การสร้างค่านิยม เป้าหมายและกลยุทธ์ โดยองค์การ
จะต้องก าหนดทิศทางและความคาดหวังส าหรับองค์การบุคคลในองค์การ นโยบายทุนมนุษย์ของ
องค์การและการปฏิบัติเกี่ยวกับทุนมนุษย์ต้องมีการออกแบบการน าไปใช้และมีมาตรฐานในการ
ประเมินผลว่าทุนมนุษย์จะช่วยองค์การอย่างไรที่น าองค์การไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  ส่วนทรัพยากร
มนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าขององค์การให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ โดยมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยภารกิจหลัก 7 ด้าน คือ การวางแผนด้าน
ก าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Robert 
and David, 2001)  สรุปได้ว่าทุนมนุษย์ จะมองในด้านที่มนุษย์แต่ละคนจะเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก
หรือน้อยขนาดไหน ย่อมอยู่ที่  “ทุน” ที่สะสมหรือสั่งสมมาในตัวบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสมมา ส่วนทรัพยากรมนุษย์จะมองคนในภาพองค์รวม
เป็นหมู่คณะหรือเป็นกลุ่ม มากกว่าความปัจเจกบุคคล  แนวโน้มของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
ก าลังมุ่งสู่การแข่งขันด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการลงทุนจากการแข่งขันที่รากฐานของ
การด าเนินธุรกิจที่แท้จริง หรือเรียกว่า “การจัดการทุนมนุษย์” โดยแต่ละองค์การจะมีแนวทางการ
จัดการทุนมนุษย์ท่ีเหมาะสมกับองค์การของตน (Young, 2005)  

ในการที่จะสร้างทุนมนุษย์ (Human capital) ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย รวมทั้งการสรรหา คัดเลือก 
พิจารณาการฝึกอบรม และการเลื่อนขั้นและการเลื่อนต าแหน่งของพนักงานควรเป็นอย่างไร    การ
สร้างโปรแกรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จะแปรเปลี่ยนแรงงานที่ความแตกต่างกัน ไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานที่ทักษะระดับสูงเป็นสิ่งที่ท้าทาย (Dessler, 2005) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของทุนมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กล่าวได้ว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์การซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายองค์การ  ซึ่งบทบาท
หน้าที่ขององค์การในการที่จะประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ขึ้นการปฏิบัติการของผู้น า ซึ่งเป็น
ส่วนที่ซับซ้อนในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  และ (Lewis, 2003) ได้อธิบายว่าหลักการของ
การปฏิบัติการของผู้น า เป็นเรื่องดังต่อไปนี้คือ 1) การมีส่วนร่วม คือมคีวามเท่าเทียมและความโปร่งใส 
2) เครือข่าย คือมีการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และมิตรภาพ 3) การสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการ 
มีการสร้างแรงจูงใจ การสร้างมาตรฐานและแนวทาง 4 ) การสนับสนุนขององค์การ ด้านการ
สนับสนุนในเรื่องการท างาน และเงื่อนไขในการท างาน  
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อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจในทุกประเภท ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันได้  องค์การ
ต่าง ๆ จึงพยายามสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันโดยการปรับปรุง  พัฒนาองค์การ ผ่าน
กระบวนการหลายกระบวนการ เช่น สร้างการรับรู้ เรียนรู้ การจัดการทุนมนุษย์ และมีผู้น าองค์การที่
มีความเก่ง ความสามารถและเป็นคนดี (Chuang, 2004)  จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้เขียนจึงสนใจศึกษา
รูปแบบของผู้น าโดยน ามาจับคู่หาความสัมพันธ์กับรูปแบบการท างานของพนักงานที่แสดงถึง ระดับ
คุณค่าของทุนมนุษย์และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ให้มีประสิทธิภาพ   

จากภาพที่ 2 แสดงถึงระดับคุณค่าของทุนมนุษย์ในแนวนอน คือ ระดับคุณค่าของทุนมนุษย์
ซึ่งแสดงถึง  ศักยภาพและความสามารถ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  ส่งผลให้องค์การเกิดการแข่งขัน 
ในการแข่งขันและน ามาซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมาย Snell and Dean (1992) ได้กล่าวว่า คุณค่า
ของทุนมนุษย์  สามารถได้รับอิทธิพลจากความหลากหลายแหล่งที่มา โดยมีกาสนับสนุนจากกลยุทธ์
ขององค์การและเทคโนโลยี เช่น พนักงานที่มีศักยภาพที่สามารถเพ่ิมผลงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
องค์การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และพวกเขาสามารถเรียนรู้จากภายในตัวของตนเองและมี
ทักษะความสามารถ ส่งผลท าให้ลดขั้นตอนในการท างานและค่าใช้จ่ายในการจัดการลดลงเนื่องจาก
ความสามารถของพนักงาน ดังนั้นเมื่อพนักงานสามารถสร้างและเพ่ิมระดับคุณค่าหากพวกเขาสามารถ
ช่วยให้องค์การมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลู กค้า เนื่องจากผลของคุณค่านี้มี
ผลกระทบประสิทธิภาพการท างานขององค์การ (Barney, 1991) 

ส่วนในแนวตั้งแสดงระดับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์ซึ่ง (Anderson, 1984)  
ได้กล่าวว่า ระดับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ 
และมีผลต่อการตัดสินใจที่จะยอมรับในการจ้างงานของพนักงานที่มีเอกลักษณ์ของทักษะเฉพาะอาจ
เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่นในการด าเนินการขององค์การมีความต้องการ พนักงานที่ มี
ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งองค์การจะต้องพ่ึงพาพวกเขาและมีแนวโน้มที่จะต้องใช้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญมากขึ้นโดยเฉพาะการผลิตที่ต้องอาศัยการผลิตเป็นทีม และการปฏิบัติงานที่เป็นงาน
เฉพาะทางที่น าไปสู่การเพ่ิมความซับซ้อน และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความยุ่งยากและน าไปสู่การ
พัฒนาความรู้โดยปริยาย จะช่วยเพ่ิมความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์ของในองค์การ เพราะ
ทักษะเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีทักษะเฉพาะ ซึ่งในการด าเนินงานในธุรกิจจะไม่
พบทักษะเหล่านี้ในตลาดแรงงานเปิด 

ซึ่งภาพที่ 2 ในแต่ละส่วนจะแสดงระดับคุณค่าของทุนมนุษย์ และเอกลักษณ์เฉพาะของทุน
มนุษย์ จะอยู่ในระดับใดนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการท างานของพนักงาน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับ
รูปแบบของผู้น า  และในรูปแบบการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตามขั้นตอนในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ตั้ งแต่ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เขียน ในส่วนที่ 1 มุมขวาบน จะพบว่าระดับคุณค่าของทุนมนุษย์อยู่ใน
ระดับสูง และเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์ ในรูปแบบการท างานของพนักงานอยู่ในระดับสูงเช่นกัน
พนักงานรูปแบบนี้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและลักษณะพิเศษ พนักงานเหล่านี้มีทักษะ และ
ศักยภาพที่ท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้กับองค์การอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
ไม่สามารถที่จะให้ไปอยู่กับองค์การอ่ืนๆ ได้ (Barney, 1991) ดังนั้นองค์การจะต้องรักษาบุคคลากรให้
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อยู่ในองค์การเพราะเป็นผู้ที่มีความส าคัญและสามารถน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้     และความเป็น
เอกลักษณ์ของทุนมนุษย์ในรูปแบบการท างานของพนักงาน อยู่ในระดับสูง ซึ่งรูปแบบการท างานของ
พนักงาน Employment Mode Internal Development Knowledge-Base ที่มีการพัฒนาตนเอง
จากภายใน และพนักงานที่มี พ้ืนฐานความรู้การท างาน จากการน าเสนอโดย Lepak & Snell 
(1999a)  ที่กล่าวว่าในธุรกิจ มีแนวโน้มที่ก าหนดต าแหน่งงานภายใน จากพนักงานภายในองค์การ  
ในขณะที่ องค์การ จะสามารถกระตุ้นให้พนักงานโดยเพ่ิมศักยภาพ การจูงใจในค่าผลตอบแทน  สร้าง
ความผูกพันให้เกิดกับองค์การ และส่งเริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยการลงทุนในการ
พัฒนาและส่งเสริมการท างานของพนักงาน รวมทั้งเปิดโอกาส ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันกับ
องค์การ (Prahalad & Hamel, 1990) ซึ่งรูปแบบภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ Leadership type 
Empowering จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับ  ซึ่งรูปแบบภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ 
สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวคือ วิธีการที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในการ
บริหารจัดการภายในองค์การนั้น แสดงว่าผู้บริหารเชื่อมั่น ในความสามารถความรับผิดชอบ  และ
ความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์การ (Lawler, 1988) ในส่วนของรูปแบบการท างานของพนักงานใน
กลุ่มนี้ในการท างานของพวกเขามีส่วนร่วมมากข้ึน  ในการตัดสินใจความมีความรู้สึกท่ีแข็งแกร่ง และมี
ความมุ่งมั่น และกลายเป็นที่มาของความสามารถในองค์การ ดังนั้นพวกเขาพัฒนาจิตวิญญาณการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความรับผิดชอบในการท างานให้กับองค์การ 
(Sims & Manz, 1996). หน้าที่เหล่านี้ เพ่ิมขีดความสามารถเป็นผู้น าแบบกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการของการพัฒนาพนักงานภายในองค์การ  ซึ่งหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานนั้นเป็นหน้าที่
ของผู้น าที่จะต้องพัฒนา รูปแบบการท างานของพนักงานที่มีการพัฒนาตนเองจากภายในและ
พนักงานที่มีพ้ืนฐานความรู้การท างานที่ก่อให้เกิดผลระยะยาวในการพัฒนา ความรู้และทักษะและ
ทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลระยะยาวในการเพ่ิมผลผลิต และต้องติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากมีการพัฒนาทักษะการท างานและประเมินความสามารถว่าไปตามที่คาดหวังไว้
หรือไม่ เพราะพนักงานเหล่านี้มีความผูกพันกับองค์การสูง ดังนั้นเพ่ือรักษาพนักงานเหล่านี้ให้อยู่กับ
องค์การตลอดไป จึงต้องพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อองค์การ ให้มีทักษะที่
เพ่ิมข้ึนตามความสามารถในแต่ละต าแหน่งงาน  

ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงรูปแบบภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ กับรูปแบบการ
ท างานของพนักงานที่มีการพัฒนาตนเองจากภายใน ผู้น าลักษณะนี้ มีความสามารถในการสนับสนุน
ให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างานของพนักงานที่สูงที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใน 
(Sims & Manz, 1996) จากแนวคิดของ Sims & Manz (1996) จากความเชื่อมั่นในรูปแบบการ
ท างานของพนักงานของผู้น าลักษณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมของพนักงานใน การตัดสินใจ
ร่วมกัน การก าหนดวิสัยทัศน์รวมกัน ให้ความไว้วางใจมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานกับผู้ใต้บังคับชาที่มี
ระดับต่ ากว่า  ท าให้พนักงานมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในผู้น า และส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันกับ
องค์การ เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Amundsen & Martinse, 2014; Hon, 2011) ท าให้อัตรา
การลาออกของพนักงานลดลง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานแทน 
พนักงานที่ลาออกได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Spreitzer, 1995) ได้ท าการศึกษาผู้บริหารและ
พนักงาน โดยศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารในองค์การกับความสามารถในการริเริ่มของพนักงาน 
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พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารที่ส าคัญ เช่น มีการสื่อสารแบบเปิดเผย มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีข้อมูลย้อนกลับใน
ผลการปฏิบัติงาน จะมีส่งต่อความสามารถในการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานให้เกิดขึ้นใน
การท างาน 

จากแนวคิดของ Sims & Manz (1996) สรุปภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจกับรูปแบบการ
ท างานของพนักงานที่มีการพัฒนาตนเองจากภายในและพนักงานที่มีพ้ืนฐานความรู้การท างานไว้ว่า
เป็น การลงทุนในการพัฒนาภายในกับพนักงานในองค์การ การให้สิทธิกับให้อิสระในการจัดการ
ตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์  มีความผูกพันกับองค์การที่
ในระดับสูง วัตถุประสงค์ของการจ้างงาน เป็นลักษณะเป็นการพัฒนาภายในกับพนักงานในองค์การซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าขององค์การ มีความสัมพันธ์ในระยะยาว มีลักษณะเด่นได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึ่งตัวอย่างลักษณะงานประเภทนี้ได้แก่ นักวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ นักวางแผนกลยุทธ์ 
นักวิจัยและพัฒนา วิศวกรการออกแบบเป็นต้น (Lepak & Snell, 1999b) 

ในส่วนที่ 2 พบว่าระดับคุณค่าของทุนมนุษย์อยู่ในระดับสูง ซึ่งรูปแบบการท างานของ
พนักงาน  Employment Mode  Acquisition/ Job-Based เป็นลักษณะที่มีการพัฒนาทักษะกับ
งานที่ท า หรือมีพ้ืนฐานทักษะในงานที่ท า และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์ในรูปแบบการ
ท างานของพนักงาน อยู่ในระดับต่ า ซึ่งตามแนวคิดของ Lepak และ Snell (1999a) ชี้ให้เห็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์เช่นนี้  จะเป็นแบบลักษณะที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างพนักงานและนายจ้างมี
แนวโน้มที่จะด าเนินการต่อความสัมพันธ์ตราบใดที่ทั้งสองฝ่าย   ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว 
เพราะความรู้ทักษะและความสามารถของคนงานเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ทักษะการท างานที่
สูงขึ้นได้ ในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ความต้องการผู้เป็นที่มีทักษะการท างานเฉพาะด้านเป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงานในองค์การที่มีธุรกิจประเภทเดียวมีสูงขึ้น ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความ
มั่นใจถึงเงื่อนไขแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรม (Lawler, 1988) ดังนั้นความสัมพันธ์ในรูปแบบภาวะผู้น า
การแลกเปลี่ยนและพนักงานที่มีแนวโน้มที่จะถูกครอบง าโดยการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกันผู้น าที่ให้แลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมแล้วนั้น องค์การก็จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าเหล่านี้  ในรูปแบบภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน Leadership type Transactional จะ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด กับรูปแบบการท างานของพนักงาน  Employment Mode  Acquisition/ 
Job-Based ที่มีการพัฒนาทักษะกับงานที่ท า หรือมีพ้ืนฐานทักษะในงานที่ท า  จากมุมมองของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สามารถระบุรับพนักงานจากตลาดแรงงานเปิดอยู่แล้ว  และผู้เป็น
ที่มีทักษะการท างานเฉพาะด้านซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันที (Lepak & Snell, 1999a) องค์การจะ
จ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถในด้านทักษะเฉพาะที่พนักงานมี (Becker, 1976) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Kirby et al., 1992) พบว่าคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับพึงพอใจและความมีประสิทธิผลของพนักงาน ยกเว้นผู้น าแบบวาง
เฉยไม่มีความสัมพันธ์กัน รูปแบบภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนจะสามารถพัฒนาพนักงานในรูปแบบของ
พนักงานที่มีพ้ืนฐานทักษะในงานที่ท าได้โดย จะต้องก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมความสามารถของ
ต าแหน่งงานของพนักงานเหล่านี้ โดยมีการจัดท า Competency ของต าแหน่งงาน และมีตัวชี้วัดที่
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ชัดเจน เนื่องจากลักษณะการท างานเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
วัดผลงานเป็นรูปธรรม สามารถน าไปโยงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างยุติธรรม 
 ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนจะสื่อสารเพ่ือให้พนักงานเข้าใจ
การท างานและให้รางวัลแก่พนักงานที่ท างานได้บรรลุเป้าหมาย (Contingent Reward)  โดยผู้น าจะ
คอยดูแลการท างานของพนักงาน ให้เป็นตามระเบียบมาตรฐานการท างาน (Bass, 1985) ซึ่ง
สอดคล้องกับในหน้าที่ในหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการเตรียมการเรื่องสิ่งจูงใจและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล (Dessler, 2005) และเมื่อเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะมีสัมพันธ์ในทางบวก
กับความพึงพอใจในงาน (Srivastva & Others, 1977) ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานและ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

จากแนวคิดของ Sims & Manz (1996) สรุปว่าภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนจะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด กับรูปแบบการท างานของพนักงาน   ที่มีการพัฒนาทักษะกับงานที่งานท าหรือมีพ้ืนฐาน
ทักษะในงานที่ท า   มีความม่ันใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 
บริษัท ท าให้ประหยัดการลงทุนในการฝึกอบรมและการพัฒนาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและรักษา
สมดุลความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจ้างงาน เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันเป็นงานที่มีคุณค่า ใช้ทักษะ/ความรู้และผลตอบแทนเป็นไปตามกลไกในตลาดเป็นงานที่
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในความผูกพันต่อองค์อยู่ในระดับต่ า ซึ่งตัวอย่างลักษณะงานประเภทนี้ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานบัญชี วิศวกร ทนายความ เป็นต้น (Lepak & Snell, 
1999b) 
 ในส่วนที่ 3 พบว่าระดับคุณค่าของทุนมนุษย์อยู่ในระดับต่ า และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของทุนมนุษย์ในรูปแบบการท างานของพนักงาน อยู่ในระดับต่ า ซึ่งรูปแบบการท างานของพนักงาน 
Employment Mode Contracting จะเป็นการจ้างงานจะเป็นแบบระยะสั้น แต่ถ้าเป็นแบบระยะ
ยาวต้องมีการท าข้อตกลงเป็นสัญญาการจ้างงาน รูปแบบการท างานของพนักงานเหล่านี้จะเป็น
แรงงานที่ถูกว่าจ้างโดยทั่วไปแบบชั่วคราว พนักงานไม่ต้องมีทักษะในการท างานที่สูงมาก สามารถ
ท างานที่มีลักษณะที่ง่าย (Pearce, 1993)  แต่เนื่องจากในตลาดแรงงานเกิดความผันผวน มีความ
ต้องการแรงงานในการท างานเพ่ือตอบสนองภาระงานที่เกิดขึ้นในองค์การ ดังนั้นความต้องการของ
รูปแบบการท างานของพนักงานจึงมีในระดับสูง และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์ใน
รูปแบบการท างานของพนักงาน อยู่ในระดับต่ า รูปแบบภาวะผู้น าแบบสั่งการ Leadership type 
Directive จะมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการท างานของพนักงานทีมีข้อผูกมัดทางสัญญาจ้างงาน 
Employment Mode Contracting ดังที่ระบุรายละเอียดไว้ข้างต้นเกี่ยวกับลักษณะของผู้น า จะมี
สัมพันธ์กับพนักงานในลักษณะที่ เป็นแบบ หัวหน้างาน กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้น าที่ใช้ค าสั่งใน
กระบวนการการท างาน ในสิ่งที่ผู้น ามีความประสงค์ที่พนักงานปฏิบัติ  ภายใต้รูปแบบของความเป็น
ผู้น านี้ ผู้น ามีอ านาจเต็มรูปแบบในการออกค าสั่งให้พนักงานปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายและมี
เป้าหมายเดียวกันเช่นเดียวกับมีการต าหนิและการลงโทษเพ่ือที่จะกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม (Pearce and et al., 2000) รูปแบบของภาวะผู้น าแบบสั่งการ จะมุ่งเน้นเรื่องงานมากกว่า
ความสัมพันธ์ (Tsui & et al., 1995) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Likert, 1967) พบว่ารูปแบบของ
พฤติกรรมของผู้น ามี รูปแบบ คือมุ่งเน้นคน และมุ่งเน้นผลผลิตซึ่งการเน้นผลผลิตจะมุ่งหวังในการ
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ท างานที่สูง เพ่ือให้งานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ถ้าหากมีการมุ่งเน้นผลผลิตสูงแต่มุ่งเน้นคนต่ าจะ
ส่งผลให้อัตราการเข้า ออกงานสูง ซึ่งรูปแบบของภาวะผู้น าแบบสั่งการในการพัฒนาทุนมนุษย์นั้น 
ผู้น าจะต้องเรียมความพร้อมในการพัฒนารูปแบบการท างานของพนักงานที่มีข้อผูกมัดทางสัญญาจ้าง
งาน โดยให้พนักงานสามารถรับผิดชอบงานในอนาคตได้โดยมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การ
ฝึกอบรมระยะสั้น และการเรียนรู้จากทีมงาน ผ่านเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ และน าไปสู่การ
พัฒนาระยะยาวที่จะน าไปสู่การพัฒนาสายงานอาชีพได้ในอนาคต 
 ดังนั้นในงานของหน่วยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะต้องการเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการบริหารจัดการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้จ านวน
พนักงานตามความต้องการแต่ละหน่วยงาน จากแนวคิดของ (Sims & Manz, 1996) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดที่กล่าวว่า การวางแผนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะท าให้องค์การสามารถจัดหาบุคลากรใน
ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม  ได้ในเวลาที่ต้องการ   และยังช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้า 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (Cascio, 1998) 
 จากแนวคิดของ Sims & Manz (1996)  สรุปว่าภาวะผู้น าแบบสั่งการ ต้องการพนักงานที่มี
ข้อผูกมัดทางสัญญา  โดยมีความต้องการในการจ้างงานที่มีลักษณะที่ให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงให้
สอดคล้องให้ผลตอบแทนรายชั่วโมงหรืองานที่ให้ปฏิบัติไม่มีสิ่งที่มีความผูกพันต่อองค์การ  เป็นการ
ท างานชั่วคราว ที่เฉพาะเจาะจงวัตถุประสงค์ของการจ้างงาน เป็นลักษณะงานแบบชั่วคราว เป็น
ทักษะทั่ว ๆ ไป การค านึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์และเป็นงานที่มีความยืดหยุ่น และงานที่ท าใน
ระยะสั้น ซึ่งตัวอย่างลักษณะงานประเภทนี้ได้แก่งานที่ใช้แรงงานทั่ว ๆ ไป งานบ ารุงรักษา งานธุรการ  
และงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว (Lepak & Snell, 1999b) 

ในส่วนที่ 4 พบว่าระดับคุณค่าของทุนมนุษย์อยู่ในระดับสูง และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของทุนมนุษย์ในรูปแบบการท างานของพนักงาน อยู่ในระดับสูงเช่นกัน  รูปแบบการท างานของ
พนักงานเหล่านี้ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะตระหนักถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของความพยายาม
ร่วมกัน นั่นคือผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพนักงานที่เป็นพันธมิตรกัน จะมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน
พันธมิตรต้องเข้าใจความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ (Lepak & 
Snell, 1999a) และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทุนมนุษย์ในรูปแบบการท างานของพนักงาน อยู่
ในระดับสูงกระบวนการที่ผู้น าเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นจากความพยายามที่
คาดหวัง เป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง โดยผู้น าแสดงบทบาทท าให้ผู้ตามความรู้สึกไว้วางใจ 
ยินดี จงรักภักดี และนับถือ ท าให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้เสริมแรงได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งผู้น าจะต้องยกระดับความรู้สึก ความส านึกของผู้ตาม ให้ความส าคัญและคุณค่าของผลลัพธ์
ที่ต้องการ และวิธีการที่จะบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ท าให้ผู้ตามไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศ
ตนเพื่อองค์การ (Bass & Avolio, 1993) 

รูปแบบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง Leadership type Transformational จะมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ส าห รับ รูป แบ บ การท างานขอ งพนั ก งาน  Employment Mode 
Alliance/Partnership ที่เป็นพันธมิตรกัน มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน รูปแบบการท างานของพนักงาน
เหล่านี้ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะตระหนักถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของความพยายามร่วมกัน 
นั่นคือผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพนักงานที่เป็นพันธมิตรกัน จะมีความร่วมมือที่ดีต่อกันพันธมิตรต้อง
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เข้าใจความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์  จากทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ (Lepak & Snell, 
1999a) กระบวนการที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นจากความพยายามที่
คาดหวัง เป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง โดยผู้น าแสดงบทบาทท าให้ผู้ตามความรู้สึกไว้วางใจ 
ยินดี จงรักภักดี และนับถือ ท าให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้เสริมแรงได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งผู้น าจะต้องยกระดับความรู้สึก ความส านึกของผู้ตาม ให้ความส าคัญและคุณค่าของผลลัพธ์
ที่ต้องการ และวิธีการที่จะบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ท าให้ผู้ตามไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศ
ตนเพ่ือองค์การ(Bass & Avolio, 1993) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Shin & Zhou, 2003 ) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารบริษัท และพนักงานในประเทศเกาหลีพบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารบริษัทมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
งานของพนักงาน 

 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่ารูปแบบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือน  การท าหน้าที่
ความรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้จัดการในสายงานหลัก ในด้านการสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือของกลุ่มพนักงาน  การปรับปรุงการท างานของตัวพนักงาน การอธิบายนโยบายของ
องค์การและวิธีการท างาน  และการพัฒนาความสามารถของพนักงานแต่ละคน (Dessler, 2005) 
รวมทั้งการจูงใจโดยการตอบสนองความต้องการในระดับสูง เช่น การให้ค่าตอบแทน ความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างาน และให้พนักงานมีความสามารถที่ท้าทายความสามารถ  ที่เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ (Bass, 1985) ซ่ึงผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องพัฒนาพนักงานที่เป็น
พันธมิตรกัน มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อองค์การ และจะต้องรักษา
พนักงานที่มีคุณภาพเหล่านี้ โดยพยามยามหาเครื่องมือและวิธีการให้พนักงานเหล่านี้แสดงผลงานโดย
การสร้างโปรแกรมการพัฒนาขีดความสามารถนอกจากการฝึกอบรม เช่น มีการมอบหมายงานมาก
ขึ้น เพื่อเพ่ิมมูลค่าในงานโดยมีผู้น าเป็นผู้สอนและแนะน าในการที่จะดูแลพนักงานที่มีคุณภาพเหล่านี้ 
สร้างผลงานและมีความผูกพันกับองค์การในระยะยาวต่อไป 

จากแนวคิดของ Sims & Manz (1996) สรุปว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับรูปแบบการ
ท างานของพนักงาน ที่เป็นพันธมิตรกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในรูปแบบของพันธมิตร มองว่าพนักงาน
เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณค่า  สร้างไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความผูกพันกับองค์การที่ค่อนข้างสูง 
วัตถุประสงค์ของการจ้างงาน เป็นลักษณะในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน  
มีความสามารถที่เป็นลักษณะพิเศษมีความรู้และทักษะในการท างาน ซึ่งตัวอย่างลักษณะงานประเภท
นี้ได้แก่ นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การฝึกอบรม วิศวกร software เป็นต้น (Lepak & Snell, 1999b)  

  
สรุป 
 จากวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ ผู้เขียนได้การศึกษารูปแบบของภาวะผู้น าในครั้งนี้จากฐานทฤษฎี
และแนวคิดพฤติกรรมทางสังคมศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการท างานของพนักงานนั้น เพ่ือ
ชี้ให้เห็นรูปแบบของภาวะผู้น าที่เหมาะสมรูปแบบการท างานของพนักงาน รูปแบบการท างานของ
พนักงานมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์พ้ืนฐานที่แตกต่างกันและความผูกพันระหว่างพนักงานและ
องค์การ สิ่งเหล่านี้ จะสอดคล้องกับการจ้างงานแต่ละรูปแบบที่จะน ามาสู่รูปแบบการท างานของ
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พนักงานในองค์การ  และวิธีการต่าง ๆ ลักษณะความเป็นผู้น าบางรูปแบบอาจจะเหมาะสมกับความ
ต้องการของแต่ละรูปแบบการท างานของพนักงาน ในรูปแบบการจ้างงานที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างกับ
การศึกษาของ (Hersey & Blanchard, 1993) ได้น าแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอมาประยุกต์ คือ 
พฤติกรรมของผู้น าสามารถปรับในระดับของผู้ตาม รูปแบบของผู้น าจะมุ่งเน้นพฤติกรรมของผู้ตามที่
มุ่งเน้นผลผลิตหรือเรื่องงาน และพฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ หรือเรื่องคนและอธิบายว่าภาวะ
ผู้น าแบบต่างๆประกอบกับความพร้อมของพนักงานท าให้เกิดรูปแบบของการท างานของผู้น า 4 
รูปแบบคือ 1) การบอกกล่าว (Telling) ซึ่งมุ่งงานสูงแต่มุ่งความสัมพันธ์ต่ า ผู้น าจะออกค าสั่ง ให้
ค าแนะน าซึ่งเหมาะกับผู้ตามที่มีวุฒิภาวะต่ า 2) การสอนงาน (Selling) ซึ่งมุ่งงานและมุง่ความสัมพันธ์
สูง ผู้น าจะชักจูงพนักงานให้ปฏิบัติตามเมื่อมีความต้องการในการท างาน เหมาะกับพนักงานที่ทักษะ
ในระดับหนึ่ ง 3) การมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่ งมุ่ งงานต่ าแต่มุ่ งความสัมพันธ์สูง  ผู้น าให้
ความส าคัญกับพนักงานต่อการท างานมาก ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกัน เหมาะกับพนักงานที่ที่มีวุฒิภาวะสูง แต่ขาดความมั่นใจในการท างาน 4) การมอบหมาย
งาน (Delegation) ซึ่งมุ่งงานต่ าแต่มุ่งความสัมพันธ์ต่ า ผู้น าเป็นผู้คอยสังเกต ติดตามการปฏิบัติงาน
เท่านั้น หลังจากมีการมอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการน าไปปฏิบัติให้แก่พนักงาน
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติและการจัดต าแหน่งที่เหมาะสมในการท างาน ซึ่งเป็นหน้าที่ปฏิบัติของผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคคล
ที่เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการองค์การ (Semler, 1997)  
 อย่างไรก็ตามทักษะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือการใช้ทักษะที่มุ่งให้ความส าคัญไปที่
ตัวของพนักงานภายในองค์การเพ่ือ สร้างความพึงพอใจในการท างานให้แก่พนักงานภายในองค์การ 
ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละต าแหน่ง ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่า ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยใช้เครื่องมือเครื่องจักรพนักงานเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่น าพา
องค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จ  เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นทุนมนุษย์ ที่ประกอบด้วย
ความสามารถส่วนบุคคล ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงานและผู้บริหารขององค์การที่
สอดคล้องกับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงความสามารถที่จะเป็นแหล่งสะสมความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์โดยผ่านการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความแตกต่าง
จากทรัพยากรอ่ืน ๆ เพราะผู้น าต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของพนักงานในองค์การ การให้
เกียรติ และการปฏิบัติต่อรูปแบบการท างานของพนักงานที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของบุคคลที่ร่วมงานด้วย 
ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีส าคัญส าหรับคนที่เป็นผู้น าในองค์การ ซึ่งตัวผู้น าเองต้องมี
ทักษะทีส่ าคัญของการเป็นผู้น า คือ การสร้างทีมงาน การจูงใจ การสั่งการและการมอบหมายงาน การ
แก้ไขความขัดแย้ง และการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปแล้วการท างานจะส าเร็จ
ได้ต้องอาศัยทักษะของภาวะผู้น า และกลยุทธ์การบริหารของผู้บริหาร ดังนั้นรูปแบบภาวะผู้น าที่ จะ
น าไปประยุกต์ใช้กับการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้น าในแต่ละคนนั้น สามารถที่จะ
พยายามในการสร้างความสัมพันธ์โดยการน ามาผสมผสานแบบอย่างของทฤษฎีภาวะผู้น ามาใช้
ประโยชน์ให้กับองค์การมากที่สุด  และสามารถบูรณาการองค์ประกอบด้านมนุษย์ (Solf human 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน  2560 

  
 

216 

elements) เข้ากับองค์ประกอบด้านงานภารกิจ (Hard business actions) (Joiner, 1987) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ในด้านภาวะผู้น ากับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น ผู้น าจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่
ตลอดเวลาเนื่องจากภาวะที่แข่งขันในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป เพราะถ้าผู้น าที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์นั้น  องค์การก็สามารถที่จะแข่งขันกับองค์การ
อ่ืนๆ ได้ พร้อมทั้งผู้น าจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะช่วย
ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ การสรรหาและคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับการ
ท างาน และในด้านการท างานของพนักงาน ในด้านทัศนคติการท างาน การจูงใจ สร้างและรักษาขวัญ
ก าลังใจในท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และรักษาไว้
ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ และน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
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บทคัดย่อ 
 การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการเป็นอย่างมาก และยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นเมื่อสถาบันอุดมศึกษาต้องการจะ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดให้แก่สถาบัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีศักยภาพสูง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการ
สอน และมีสมรรถนะที่คลอบคลุมทั้ งสมรรถนะที่จ า เป็นต่อวิชาชีพอาจารย์  (Functional 
Competency) และสมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษา (Core Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่
บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องมี และเป็นส่วนหนึ่งในของแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องลงทุนเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตามสมรรถนะทั้งสองด้านดังกล่าว และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความส าเสร็จทั้งของสถาบันอุดมศึกษาและตัวบุคลากร 
 

ABSTRACT 
 Recent management in higher education (HE) make the development of 
academics’ competency a priority. Competency development for academic staff 
become increasingly important as institutions attempt to gain more competitive 
advantage and to better survive. In order to achieve these goals, HE must have 
qualified and competent teaching staff.  Consequently, academic staff need to have a 
better understanding of teaching and learning issues as well as to advance their 
pedagogic competences including functional competency and core competency of HE. 
These two competencies are expected to be in place for all academics staff and these 
are considered to be a part of staff development plan. It is truly the role of HE 
institutions to invest in the competency development of their people. HE institutions 
must support and encourage faculty development in both competency models, and 
the improvement of these models must be connected to the institutional vision and 
mission. Thus the success of the institution and the fulfillment of its staff are assured.  
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 สมรรถนะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันอุดมศึกษา 
 
Keywords 
 Competencies, Human Resource Development, Higher Education 
 
บทน า 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันปัจจัยหนึ่งคือ คือ“ทรัพยากร
มนุษย์” (Human Resources) เนื่องจาก ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญประเภทหนึ่งที่
สามารถเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ให้กับองค์การได้เมื่อเทียบกับทรัพยากรทั้งหมดที่จ าเป็น หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ เป็นทุนที่มีค่าและให้ผลตอบแทนกับองค์การในรูปแบบของขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หรือมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับ
คู่แข่งทางการตลาด (Edvinsson & Malone, 1997; Sullivan, 2000; Roos, Pike & Fernstrom, 
2005 ; Ulrich & Dulebohn, 2015) “ทรัพยากรมนุษย์” จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อ
ความส าเร็จขององค์การในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันให้ทรัพยากรอื่น ๆสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  ด้วยคุณลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่
แตกต่างจากทรัพยากรอ่ืน ๆ นั่นคือ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังความคิดและสติปัญญา ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกลไกที่ส าคัญ ในการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีด
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ รวมทั้งฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามเส้นทางอาชีพและบริบทขององค์การเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการบริหาร
ค่าตอบแทนการท างาน การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงงานสัมพันธ์ การบริหารสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานและทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับองค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ
ตลอดจนการรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้อยู่กับองค์การเพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับองค์การอย่างยั่งยืน (ปัทมาวรรณ  จินดารักษ์, 2558)  

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น (Ulrich & 
Dulebohn, 2015) และได้มีมุมมองว่า ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดไปจนถึงทัศนคติ แรงจูงใจ
ในการท างาน ของทรัพยากรมนุษย์ เปรียบเสมือนทุนในการด าเนินงานขององค์การซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า และ การพัฒนาที่ยั่งยืน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์สามารถ
ส่งผลถึงความส าเร็จขององค์การได้ ซึ่งเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับแนวคิดทุนมนุษย์ (Becker, 1962; 
Stewart, 1997; Edvinsson and Malone, 1997) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือให้เกิด ความรู้ 
ทักษะความสามารถ และพฤติกรรม ที่จ าเป็นสาหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การและปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ (ปัทมาวรรณ จินดารักษ์, 
2558) โดยมีผลการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการจ านวนมากที่สนับสนุนว่าทรัพยากรมนุษย์หรือ
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ในองค์การสามารถส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับธุรกิจได้
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ไม่น้อยไปกว่า ความได้เปรียบทางด้านขนาดของธุรกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรวดเร็วของธุรกิจ 
หรือความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ ซึ่งการที่องค์การจะลงทุนโดยเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรก็
เ พ่ือที่จะช่วยเพ่ิมสมรรถนะหรือขีดความสามารถขององค์การ (Pfeffer, 1994 ; Kochan & 
Osterman, 1994;  Lawler, 1992; Levine, 1995)  

ในบริบทของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีอาจารย์เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะของอาจารย์ส่งผลต่อความส าเร็จของสถาบันการศึกษาโดย
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน (ปรียนุช  
ชัยก้องเกียรติ, 2551; ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี, 2558ข)  โดยอาจารย์มีหน้าที่หลักตามพันธกิจอุดมศึกษา
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
บริการวิชาการแก่สังคม และการธ านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2574 ซึ่งจะเริ่มด าเนินการ ในปี 2560 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ คือการให้ความส าคัญกับการ
สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความ สามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทาย ที่ เป็นพลวัตของ
โลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559) ดังนั้น อาจารย์จึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของอุดมศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกหลักของการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ทีจ่ะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ จึงต้องมี
สมรรถนะที่คลอบคลุมทั้งสมรรถนะที่จ าเป็นต่อวิชาชีพอาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพให้มีความช านาญ ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น และสมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกันและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่จะส่งผลให้อาจารย์มีความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ได้ผลดี มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของสถาบันและส่งผลต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, 
2558)  รวมถึงจะส่งผลต่อเป้าหมายส าคัญของประเทศคือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต 
ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) 
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมือง
สามารถแสวงหา ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทย สามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ ที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า 

 
เนื้อหา 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มีจุดเริ่มต้นจากแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ
ของ McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard เพ่ือศึกษาว่าบุคคลที่ท างานอย่างมี
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ประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอย่างไร โดย McClelland (1973) ให้ความหมายว่าสมรรถนะคือ
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ โดยอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง ( Iceberg Model) ซึ่ง
ได้กลายมาเป็นแนวทางในการศึกษาสมรรถนะในระยะเวลาต่อมา ที่อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง โดยมีส่วนน้อยที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่
เหนือน้ า นั่นคือองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ สามารถพัฒนาให้มีขึ้นไม่ยากนักด้วย
การศึกษาค้นคว้าท าให้เกิดความรู้ และการฝึกฝนปฏิบัติท าให้เกิดทักษะ และส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้
ยากอยู่ใต้ผิวน้ าเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยาก เพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ
อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม และเรียกทั้งหมดนี้ว่าคุณลักษณะ 
(Attributes) ซึ่งส่วนที่อยู่ใต้น้ านี้มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมาก หรือกล่าวได้ว่า
เป็นทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรมที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ (Mirabile,1985) หรือ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทขององค์การ (Whiddett & Hollyforde , 2003 อ้าง
ถึงในยะธิดา ทองอร่าม, 2552) และเกณฑ์มาตรฐาน (Criterion Reference)  ซึ่งหมายถึง เกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยมาตรฐานการปฏิบัติงานอาจจะระบุลักษณะของการ
ปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน (อลงกรณ์ 
มีสุทธา  และสมิต  สัชฌุกร, 2551) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานจะสามารถอธิบายได้ว่าสมรรถนะหนึ่งๆ 
สามารถท านายได้ว่าใครท างานได้ดีหรือไม่ดีด้วยเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้วัดเฉพาะ แสดงดังรูปภาพที่ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะกับผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่มา : ดัดแปลงจาก The United States Department of Labor (Carr, Gaudet and Annjulis, 

n.d. อ้างถึงในปิยะธิดา ทองอร่าม, 2552) 
 

จากรูปภาพที่ 1 เป็นความเชื่อมโยงระหว่าง สมรรถนะกับผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน จะมี 2 เกณฑ์คือ 1) ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล (Effective 

วิธีการอันน ามาสูผ่ลงาน 
ที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ เป็น
เกณฑ์ที่ใช้ก ากับขั้นตอน

ทั้ง 3 ขั้นต้น 

บุคคลมสีมรรถนะ โดยการผสาน
กันของความรู้ ทักษะ และ
คุณสมบัติหรือความสามารถ 

ใช้สมรรนถะที่แสดงออกทาง
พฤติกรรม ในรูปของการกระท า 

ความคิดและความรู้สึก 

พฤติกรรมทีส่่งผลต่องานในรูป
ของผลผลิตและบริการ 
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Performance) ซึ่งบ่งบอกถึงระดับการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับจากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 
โดยถือว่าผลการปฏิบัติงานในระดับท่ีต ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดถือว่าไม่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ 
2) ผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Superior Performance) ถือว่ามี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Spencer & Spencer,2008)   

การน าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใช้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น สุจิตรา  
ธนานันท์ (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะทั้งในระดับบุคคลและองค์การ โดยประโยชน์ใน
ระดับบุคคล การก าหนดสมรรถนะจะช่วยสร้างความชัดเจนในการเชื่อมโยงล าดับชั้นของการเรียนรู้ 
การถ่ายโอนทักษะ คุณค่าและศักยภาพของความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งท าให้แต่ละบุคคลได้มีการ
ทบทวนวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจนตามสมรรถนะที่
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นจูงใจให้บุคคลพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองและแสดง
พฤติกรรมให้เข้ากับมาตรฐานขององค์การดังรูปภาพที่ 1 และในระดับองค์การจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดสมรรถนะที่มีอยู่เดิมกับสมรรถนะที่องค์การต้องการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งการ
พัฒนาเรื่องทักษะความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ของบุคลากร ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
และเป็นไปตามภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
และพัฒนาให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลา และสร้างกรอบการท างานส าหรับการสอนงานและการ
ติดตามผลด้วยเช่นกัน   

ส าหรับน าสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานั้น พบว่ามีการน าไป
ก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับสภาพงานและความรับผิดชอบของ
แต่ละสถาบัน ซึ่งยะธิดา ทองอร่าม (2552)  ได้กล่าวถึงการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย์ว่า 
จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในด าเนินการร่วม
ในการบริหารจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างการประเมินการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถาบัน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Ellett & Teddlie, 2003 อ้างถึงในยะธิดา ทองอร่าม, 
2552) ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ
ตามพันธกิจ และสมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษา (ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี, 2558 ก) ดังนี้ 

1. สมรรถนะตามพันธกิจ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น
สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น พันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว  การก าหนด
สมรรถนะตามพันธกิจของแต่ละสถาบันโดยส่วนใหญ่จะถูกก าหนดไว้ใน ภาระงานของอาจารย์ซึ่งมี
ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของแต่ละสถาบันและมีการก าหนดสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional 
Competency) ของอาจารย์เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ มิใช่แค่เพียงปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ของอาจารย์คือภาระงานสอน หรืองานวิชาการเท่านั้น เช่น สมรรถนะด้านการมีวิถีชีวิตสร้างเสริม
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สุขภาพ (Healthy Lifestyle) ส าหรับอาจารย์สายแพทย์และพยาบาล หรือสมรรถนะร่วม เช่น ความรู้
ด้านกฎหมายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และการควบคุมคุณภาพงาน เป็นต้น ในขณะที่ Edith 
Cowan University (2011) ในประเทศออสเตรเลีย ได้จัดกลุ่มสมรรถนะตามหน้าที่ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มการวิจัยการประเมินและการวิเคราะห์ (Research, Measurement and 
Analysis) ได้แก่ เทคนิคการวิจัยและรายงาน (Research Technique and Reporting) และการ
ประเมินและการวิเคราะห์ (Measurement and Analysis)  (2) กลุ่มการประยุกต์ความรู้ในงาน 
(Application of Job Knowledge) ได้แก่ ระบบนักศึกษาและการสนับสนุน  (Student Systems 
and Support) ร ะบบ ทรั พย าก รและกา รสนั บ สนุ น  (Resource Systems and Support) 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) และการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย (Supporting Teaching Learning and Research)  และ (3) กลุ่มการจัดการและการ
บริหาร (Organization and Administration) ได้แก่ การวางแผนรายบุคคลและการจัดการตนเอง 
(Individual Planning and Self-Management) การวางแผนโครงการและการด าเนินการ (Project 
Planning and Implementation) และประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency in the workplace) 

 ส าหรับในประเทศไทยสมรรถนะตามพันธกิจของอาจารย์ ซึ่งจะครอบคลุมภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษา 

2. สมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
 สมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษาเป็นคุณลักษณะหรือความสามารถที่บุคลากรทุก
ต าแหน่งที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานภายในสถาบันการศึกษาซึ่งจะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และความสามารถหลักของแต่ละสถาบัน หรือเป็นเรื่องที่สถาบันมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลัก
ขององค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้บรรลุพันธกิจ และ
สร้างความได้เปรียบในการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนจะลอกเลียนแบบได้ยาก และ
สมรรถนะหลักขององค์การนี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน  และจากการศึกษาการน า
ระบบสมรรถนะมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 
600 อันดับ ของ Times Higher Education Supplement (THE) และ Quacquarelli Symonds 
(QS) ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 (THE-QS ค.ศ. 2004-2009, QS ค.ศ. 2010-2015, THE ค.ศ. 2010-2015) 
จ านวน 8 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่ามีการก าหนดชื่อสมรรถนะ ที่คล้ายคลึง
กันและมีความสอดคล้องกันเชิงเนื้อหา ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation)  ความ
ซื่อสัตย์คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) การท างานเป็นทีม (Teamwork) การมุ่งเน้นการบริการ 
(Service mind)  การพัฒนาตนเอง (Self-Development) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Initiative) 
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ความเป็นผู้น า (Leadership) ความรับผิดชอบในงาน 
(Responsibility) ความเป็นมหาวิทยาลัยของตน (University consciousness) การวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic job planning) และทักษะการสื่อสาร (Communicative skill) 
(ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี, 2558ก) 
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นอกจากนี้ ทัศนีย์ บุญชูวิทย์ (2552) ได้ท าการศึกษาสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย จ านวน 10 สถาบัน ได้แก่  University of 
California, California State University, University of Calgary, Yale University, York 
University, University of Wollongong, Charles Darwin University, Boston College, 
University of Pennsylvania แ ล ะ  Michigan State University พ บ ว่ า  ส ม ร ร ถ น ะ ที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้สอดคล้องกันใน 10 อันดับแรก คือ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
รองลงมาคือ การสื่อสาร (Communication) การบริหารโครงการ กระบวนงาน และบริหารเวลา 
(Program, process and time management) ความรู้และทักษะในวิชาชีพ (Knowledge and 
technical skill) คว ามหล ากหล าย  ( Diversify) ภาว ะผู้ น า  ( Leadership) กา ร พัฒนาคน 
(Development of people) การมุ่งเน้นการบริการ (Customer focus, service orientation) การ
ตั ดสิ น ใจ  (Decision making) การแก้ปัญหา  (Problems solving) และการ เปิ ดรั บต่ อการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ (Open to change and adaptability) (ทัศนีย์ บุญชูวิทย์, 2552) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งในส่วนของ
สมรรถนะตามพันธกิจ และสมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นเลิศ โดยส ารวจจาก 63 สถาบัน จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาจ านวน 947 ราย และแบ่งระดับสมรรถนะ (Competency Level) ออกเป็น
ออกเป็น 5 ระดับ พบว่าผู้บริหารและอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะตามพันธกิจ และ
สมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด ดังนี้ (ปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี, 2558 ก) 

- สมรรถนะด้านการเรียนการสอน ในระดับที่ 5 คือ สามารถด าเนินการสอนได้ตามแผนการ
สอนและตามที่หลักสูตรก าหนด สามารถด าเนินการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษา สามารถประเมินผลการสอนที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
วิธีการสอนและผลการเรียนรู้ และสามารถน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

- สมรรถนะด้านการวิจัย ในระดับที่ 5 คือ สามารถจัดท าผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
เช่น งานเอกสารประกอบ การสอน เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ งานแปล เป็นต้น 
สามารถจัดท าผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 
สถาบันการศึกษา หรือชุมชนและสังคม สามารถประเมินผลการจัดท างานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่
ครอบคลุมระเบียบวิธีวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผลงาน สามารถ
น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  และ
สามารถจัดท างานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศหรือ
นานาชาติ  

- สมรรถนะด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในระดับท่ี 5 คือ สามารถด าเนินกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการต่อประชาคมภายในหรือชุมชนและสังคม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมการให้ บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการวิชาการ สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
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ด าเนินงานด้านการให้บริการทางวิชาการ และสามารถเป็นกรรมการวิชาการในระดับชาติ หรือเป็น
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น กรรมการวิทยานิพนธ์แก่สถาบันการศึกษาอ่ืน 

- สมรรถนะด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับที่ 4 คือ สามารถด าเนินกิจกรรม
โครงการหรือจัดกิจกรรมโครงการ อันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริม การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
กับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม และมีการ
น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของชาติ 

- สมรรถนะด้านการพัฒนานิสิต/นักศึกษา ในระดับที่ 5 คือ สามารถด าเนินกิจกรรมหรือจัด
กิจกรรมโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะในการเรียนและการใช้ชีวิต หรือการสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตที่เหมาะสมและดีงามให้แก่นิสิต/นักศึกษา การสร้างเสริมศักยภาพ บุคลิกภาพเพ่ือ
บรรลุความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีสถาบันก าหนด สามารถประเมินผลการท ากิจกรรมโครงการ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเพื่อพัฒนานิสิต/นักศึกษา และสามารถน าผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 

- สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในระดับที่ 4 คือ มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับมอบหมาย 
สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายประจ าวัน มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย และพยายามหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งมี
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานคุณภาพงานที่สถาบัน
ก าหนด และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นให้งานประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพและสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพงานที่สถาบันก าหนด โดยพยายามหาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองหรืองานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

- สมรรถนะด้านความซื่อสัตย์ คุณธรรม และจริยธรรม ในระดับที่ 4 คือ มีการปฏิบัติหน้าที่
ค านึงถึงความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติส่วนตัวโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเหมาะสม และมีความ
ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้อย่างดี 

- สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจและการท างานเป็นทีม ในระดับท่ี 4 คือ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และให้ความ
ช่วยเหลือในฐานะเป็นสมาชิกในทีมได้อย่างเหมาะสม และมีส่วนส าคัญท าให้ผู้อ่ืนสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม 

- สมรรถนะด้านการมุ่งเน้นการให้บริการ ในระดับที่ 4 คือ สามารถให้บริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
และสามารถเสนอตนเองที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร 
แก่ผู้รับบริการก่อนที่ผู้รับบริการจะร้องขอและสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานได้ 
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- สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับที่ 4 คือ มีการแสวงหาความรู้สิ่ง 
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง หน่วยงานและสถาบัน รวมทั้งมีส่วนกระตุ้นให้ผู้อื่นได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

- สมรรถนะด้านความริเริ่มสร้างสรรค์ ในระดับที่ 4 คือ สามารถคิดค้นหาวิธีการที่จะพัฒนา 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้วิธีการท างานใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของตนเอง ทีมงาน หรือหน่วยงานได้ และสามารถทบทวนปรับปรุงวิธีการ หรือออกแบบ
วิธีการที่จะพัฒนา และวิธีการท างานใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การท างานของตนเองทีมงาน หรือ
หน่วยงานได ้

การน าแนวคิดสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาจารย์ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็น
รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ (Faculty Development) ที่เน้นสัมฤทธิ์ผลในการปรับปรุงศักยภาพ
อาจารย์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาจะมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะทักษะ
ด้านการสอนของอาจารย์แต่ละบุคคลเป็นหลัก จึงควรปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ 
ทักษะความสามารถที่เสริมต่อพันธกิจหลักและผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษายังคงต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอน ( Instructional Development)  
ที่เน้นสัมฤทธิ์ผลในการปรับปรุงศักยภาพการเรียนของนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการสอน โดย
กิจกรรมส่วนใหญ่จะประกอบด้วย การสร้าง การออกแบบ การประเมินวิชาและหลักสูตร การบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการศึกษาเข้ากับวิชาและหลักสูตร ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการ
เรียนการสอนคือ เน้นการเรียนของนิสิตนักศึกษา การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
เรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) ที่ เน้นการพัฒนาที่
โครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาระบบการท างานและบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือให้เอ้ือต่อ
การด าเนินการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพขององค์การ ที่ครอบคลุมตามโครงสร้างหลักพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ 
อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และโครงสร้างองค์การ (บัณฑิต  ทิพากร, 2552)  ซึ่งต้องด าเนินการพัฒนาไป
ควบคู่กัน  

นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการยังได้ออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญ โดยในระดับปริญญา
ตรีมุ่งเน้นการพัฒนาในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
และระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดย
กระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ ตลอดจนเป้าหมายของ
แผนการศึกษาแห่งชาติที่ระบุเป้าหมายภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการ
เรียนรู้และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นั้น การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์เพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้น จึงควรเพ่ิมเติมสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานวิจัย 
(Research Management)  การประเมินและการวิเคราะห์ (Measurement and Analysis) การ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย (Supporting Teaching Learning and Research) การ
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จัดการความรู้  (Knowledge Management) การให้ค าปรึกษา (Consultation)  การวางแผน
โครงการและการด าเนินการ (Project Planning and Implementation) และ  ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) และความสามารถการสื่อสาร (Communication)  เป็นต้น 

 
สรุป 
 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งด้านสมรรถนะตามพันธกิจ
อุดมศึกษา และสมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะกับผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะธิดา ทองอร่าม (2552)  
ที่กล่าวถึงการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย์ว่า จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินการปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในด าเนินการร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างการประเมินการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถาบัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้
สถาบันอุดมศึกษาบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับผลการศึกษาสมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ท าการเผยแพร่เกี่ยวกับการ
น าสมรรถนะมาใช้ทั้ง 8 แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกของ QS  
World University Rankings 2015 พบว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งสิ้น จึงมีความสอดคล้อง
กับสมรรถนะส าหรับข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ที่ก าหนดขึ้นส าหรับข้าราชการที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีสมรรถนะ
หลักจ านวน 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การบริการที่ดี 
(Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (Integrity) และ การ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555) นอกจากนี้สมรรถนะ
ดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับกลุ่มสมรรรถนะ 10 อันดับแรกของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะ การท างานเป็นทีม (Teamwork) ความรู้และทักษะในวิชาชีพ (Knowledge and 
Technical Skill) และ การมุ่งบริการลูกค้า (Customer Focus or Service Orientation) ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมีการก าหนดสมรรถนะหลักท่ีแตกต่างกันและมีความหลากหลาย 

นอกจากนี้ ยังพบสมรรถนะหลักด้านการสื่อสาร (Communication) ที่สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศได้ก าหนดไว้ถึง  8 ใน 10 สถาบัน (University of California, California State 
University ,University of Calgary, Yale University, York University, Boston College, 
University of Pennsylvania และ Michigan State University) ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยก าหนดไว้เพียงสถาบันเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามการก าหนดสมรรถนะหลักนั้นเป็นสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะของสถาบันเพ่ือน าไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Prahalad and Hamel, 
1990) การที่สมรรถนะหลักของสถาบันอุดมศึกษาไทยดังกล่าวมีความสอดคล้องกันนั้น มีประเด็น
การศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์สถาบัน ซึ่งเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมสถาบัน 
กับการก าหนดสมรรถนะหลักเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

ส่วนสมรรถนะตามหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยนั้นพบว่าถูกก าหนดไว้ในภาระงาน
สอนหรือภาระงานวิชาการ ที่ครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยัง
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พบว่า ส าหรับสถาบันที่ก าหนดสมรรถนะตามหน้าที่ไว้ต่างหากจากภาระงานวิชาการ ซึ่งเป็น
สมรรถนะที่สนับสนุนงานใดงานหนึ่งเพ่ิมเติม หรือก าหนดบทบาทหน้าที่ของงานแต่ละงาน (ทัศนีย์  
บุญชูวิทย์, 2552) ได้แก่ สมรรถนะด้านการมีวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับอาจารย์สายแพทย์และ
พยาบาล หรือสมรรถนะร่วมเช่น ความรู้ด้านกฎหมายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และการควบคุม
คุณภาพงาน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน ถูกคาดหวังว่าต้องมี
สมรรถนะเพ่ิมข้ึนจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้อาจารย์จึงต้องมีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการและความเป็นวิชาชีพมากขึ้น ดังนั้นผู้ที่จะเป็นอาจารย์จึงต้องมีสมรรถนะเพ่ิมมากขึ้น ทั้ง
ด้านการบริหารงานวิจัย  การประเมินและการวิเคราะห์ การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
การจัดการความรู้ การให้ค าปรึกษา การวางแผนโครงการและการด าเนินการ และ  ความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และความสามารถการสื่อสาร เป็นต้น 

โดยสรุปแล้วการที่อาจารย์จะจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นที่จะต้องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานจึงจะน าพาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนได้ สมรรถนะของ
อาจารย์จึงนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง โดยสมรรถนะ คือ คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคลทั้งหมดที่สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมการท างานเพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหนือกว่าที่
สถาบันต้องการ (Spencer & Spencer, 2008) การน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาอาจารย์ 
จึงเป็นเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความหลากหลายใน
ทีมงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทีมงาน การบริหารความหลากหลาย ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลของทีมงาน และการบริหารความหลากหลายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมงาน จากการ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ได้รวบรวมมานั้น ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีว่า การบริหารความหลากหลายนั้นเป็น
เครื่องมือที่สามารถใช้ดึงศักยภาพที่มีความโดดเด่นเฉพาะของสมาชิกในทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของทีม โดยผู้บริหารควรค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการร่วมกันของสมาชิกในทีม อีกทั้ง
ควรตระหนักถึงความแตกต่างของสมาชิกในทีมและส่งเสริมให้ยอมรับความต่างของวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน อันจะส่งผลไปสู่ประสิทธิผลของทีมงานต่อไป 
 

ABSTRACT 
 This research attempt to compile literature relating to the diversity 
management in the team. The study included team management, diversity 
management, factors affecting the team effectiveness, and diversity management 
affecting the team effectiveness. According to the collected literatures analysis in 
terms of theoretical conclusion, it reveals that the diversity management is 
considered as a tool which can live up to the outstanding potentials of the team 
members for achieving the maximum goals of the team. The executives should 
consider an appropriate and the mutual needs of the team members, as well as 
realizing the difference of team members and supporting them to accept the cultural 
difference of one another, which will finally lead to the further team effectiveness. 
 
ค าส าคัญ 
 การบริหารความหลากหลาย  ทีมงาน  ประสิทธิผลของทีมงาน 
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บทน า 
 องค์การในยุคโลกาภิวัฒน์ท าให้แรงงานเปลี่ยนแปลงจากเดิมไป เนื่องจากการติดต่อที่ฉับไว
ท าให้องค์การมีแรงงานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม 
ภาษา ความรู้ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการปฏิบัติงานขององค์การ นอกจากนั้นสังคม
เศรษฐกิจยังเปลี่ยนจากยุคทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ไปสู่ยุคทุนทางปัญญา (Intellectual 
capital) กล่าวคือ เดิมปัจจัยหลักในการผลิตคือก าลังคนที่ก าลังถูกลดบทบาทลงเป็นยุคที่แข่งขันกัน
ด้วยต้นทุนทางความรู้ของพนักงานในองค์การที่จะน าไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ทุน
ทางปัญญามาพร้อมกับความแตกต่างของภูมิหลัง เพศ เป้าหมาย รูปแบบการคิด และอ่ืนๆ ซึ่ง
ผู้บริหารต้องบริหารความหลากหลายเหล่านี้ให้เพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์การ โดยการจัดการที่มี
ความเหมาะสมและผลักดันความหลากหลายเหล่านั้นให้สร้างสรรค์ผลงานและคุณค่าสู่องค์การ 
(Hubbard, 2004) 
 ในภาวะที่การแข่งขันระหว่างธุรกิจเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น องค์การจ านวนมากต้องปรับ
โครงสร้างเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ การเน้นความส าคัญของการท างานเป็นทีมของพนักงานก็เป็นส่วน
หนึ่งของการปรับโครงสร้างดังกล่าว ในธุรกิจปัจจุบันผู้บริหารตระหนักดีว่าการใช้ทีมงานเป็นวิธีที่มี
ความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าการก าหนดโครงสร้างแบบถาวร 
การท างานเป็นทีมคล้ายกับการท างานเป็นกลุ่ม เป็นการท างานร่วมกันของสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 
แต่ต่างกันที่การท างานเป็นกลุ่มผลการปฏิบัติงานของกลุ่มจะเป็นผลงานของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 
ในขณะที่ผลการปฏิบัติงานของทีม จะเป็นผลงานของทั้งสมาชิกแต่ละคนและผลงานที่ร่วมกัน
รับผิดชอบของสมาชิกในทีม (Individual and Mutual Accountability) โดยใช้ทักษะที่มีต่างกันของ
สมาชิกแต่ละคนมาประสานและประกอบกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างเกื้อหนุนกัน ทีมงานจึงถือเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสมาชิกในทีมต้องรับผิดชอบงานคนละ
ประเภท ความแตกต่างของแต่ละบุคคลจึงเป็นสาเหตุให้มีความต้องการหรือความชอบไม่เหมือนกัน
น าไปสู่รูปแบบการท างานที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน  
 ความหลากหลายในยุคโลกาภิวัฒน์จึงเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างผลกระทบให้กับบริษัทต่างๆท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการท างานของทีมข้ามวัฒนธรรมและความร่วมมือของบุคลากร ซึ่ง
ต่างก็จ าเป็นต่อความส าเร็จขององค์การทั้งสิ้น ดังนั้นในศตวรรษที่ 21 นี้หลายบริษัทต่างหันมาให้
ความส าคัญกับการพัฒนาแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารความหลากหลายทั้งแบบระยะสั้นและระยะ
ยาวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ซึ่งในบริษัทที่มีการเจริญเติบโตของอย่างต่อเนื่อง ความ
หลากหลายถือเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน ความ
หลากหลายในองค์การนั้นต้องใช้การบริหารโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร 
พนักงานทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน จะส่งผลให้มีแรงจูงใจในการท างานและความผูกพันใน
องค์การ (Black Enterprise, 2001) 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความหลากหลายที่เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาและบริหารคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของสมาชิกในทีม โดยหากมีการบริหาร
ความหลากหลายเหล่านี้ให้มีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ และตรงกับความต้องการของสมาชิกในทีม
แล้วนั้น การรับรู้ของสมาชิกในทีมก็ย่อมมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีความเข้าใจใน
เป้าหมายร่วมกันได้ย่อมเกิดพฤติกรรมการท างานที่อาจก่อให้เกิดประสิทธิผลกับทีมงาน ด้วยเหตุนี้
ผู้เขียนจึงรวบรวมและศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารความหลากหลายและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลของทีมงาน เพ่ือพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การ
ปัจจุบัน 
 
การบริหารทีมงาน 
 ทีมงาน (Team) นั้นได้มีผู้ให้ความหมายอย่างหลากหลายไว้ว่า เป็นกลุ่มคนในระดับสูงที่ มี
การพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือท างานตามลักษณะงาน โดยทีมงานดังกล่าวต้องรับรู้
และยอมรับถึงวิธีการที่จะน าไปสู่ผลตามเป้าหมาย นั่นคือ การท างานร่วมกัน (Parker & Krop, 2001) 
และยังหมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานด้วยกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน (Goetsch, 2004) รวม
ไปถึง บุคคลที่ประสานงานร่วมกันภายในกลุ่ม โดยการรวมตัวของกลุ่มมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจ านวนไม่มากที่ต่างก็มีทักษะเสริมการ
ท างานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เดียวกันและรับผิดชอบร่วมกัน (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549) 
 การบริหารทีมงานตามแนวคิดของ Parker (1990) ซึ่งได้เสนอแนวทางการบริหารทีมงานให้
เกิดประสิทธิผลไว้ดังนี้ 
 1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Clear Sense of Purpose) การก าหนดเป้าหมายในการท างาน
หรือสามารถเรียกได้ว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ (Visionary) ก่อนจะเริ่มท างานนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักใน
การบริหารทีมงาน ผู้น าจะต้องก าหนดเป้าหมายให้ทีมงานเปรียบเสมือนการจุดประกายและกระตุ้นให้
พนักงานมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือการบริหารงานที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน  
 2. การมีส่วนร่วม (Participation) สิ่งส าคัญอีกประการคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม 
ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการท างานตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องรับรู้
ถึงจุดมุ่งหมายที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ โดยจะต้องมีการเปิดกว้างให้พนักงานเข้ารับฟัง
วิสัยทัศน์ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายด้วย  
 3. การสร้างบรรยากาศในทีม (Team Climate) บรรยากาศในการท างานถือเป็นสิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ผู้บริหารควรค านึงถึง การสร้างบรรยากาศให้เป็นแบบไม่เป็นทางการนั้นจะท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างเรียบง่าย สมาชิกในทีมก็ย่อมมีความสบายใจในการท างาน  ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถ
เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานได้ คือ การอ านวยความสะดวกในอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
รวมไปถึงความเต็มในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และช่วยเหลือสมาชิกในทีม 
 4. การรับฟังร่วมกัน (Listening) ในการท างานร่วมกันของสมาชิกในทีมย่อมเกิดความเห็นที่
ไม่ตรงกันได้ เพราะฉะนั้นสมาชิกในทีมควรยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกร่วมทีมคนอ่ืนๆ โดยควร
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ตั้งใจฟังสิ่งที่สมาชิกคนอ่ืนน าเสนอ พร้อมน ามาทบทวน ไตร่ตรอง ถึงสิ่งที่สมาชิกคนอ่ืนน าเสนอว่าเขา
ต้องการให้เรารับรู้อะไร 
 5. การแสดงความคิดเห็นต่าง (Civilized Disagreement) เมื่อมีการเปิดกว้างการแสดงความ
คิดเห็นย่อมเป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีการไม่เห็นด้วยเกิดขึ้น ผู้บริหารต้องเข้าใจว่า ความคิดเห็นที่
แตกต่างอาจน ามาซึ่งประโยชน์ก็เป็นได้ แต่ต้องคอยควบคุมการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในทีมให้
มีการเคารพซึ่งกันและจะน าไปสู่ผลดีกับทีมงาน 
 6. การสื่อสารอย่างเปิดเผย (Open Communication) สมาชิกในทีมควรเปิดใจในการ
ท างานร่วมกันอย่างเปิดเผย มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ร่วมงานกันด้วยความจริงใจไม่มีการซ่อนเร้นต่อกัน 
อีกท้ังต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหารควรเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่
ดีของสมาชิกในทีม และระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกในทีมด้วย 
 7. บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน  (Clear Roles and work Assignments) 
สมาชิกในทีมต่างก็ได้รับมอบหมายหน้าที่และบทบาทในทีมแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้บริหารต้องมีการ
ก าหนดภาระงานของสมาชิกแต่ละคนให้มีความชัดเจน มีการระบุหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 
รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายให้กับหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในงานนั้นๆ  
 8. การมีภาวะผู้น าร่วมกัน (Shared  Leadership)  ในการท างานเป็นทีมนั้นไม่จ าเป็นที่
จะต้องมีผู้น าแค่คนเดียว สิ่งหนึ่งที่ปรากฏในการท างานเป็นทีม คือ ภาวะผู้น าร่วมกัน ซึ่งมาจากการ
ประกอบกันของความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของสมาชิกในการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกในทีมต้องมีภาวะผู้น าร่วมด้วย เพ่ือส่งเสริมทีมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การท างานเป็นทีม คือ การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ค้นหาข้อมูล อธิบายให้เกิดความกระจ่าง วิเคราะห์
ข้อมูล ทดสอบความเป็นไปได้ รวมไปถึงการผสมผสานความคิดของสมาชิกในกลุ่ มเพ่ือหาจุดที่ลงตัว
ที่สุด กระบวนการในการตัดสินใจ และการเจรจาต่อรองในกรณีที่อาจมีความเห็นต่างกัน  
 9. การมีความสัมพันธ์กับภายนอก (External Relations)  นอกจากความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มแล้วนั้น ความสัมพันธ์กับสมาชิกภายนอกก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นสมาชิกทุกคนต้องร่วมกัน
แสวงหาการมีปฏิสัมพันธ์จากภายนอกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การทั้งหมด โดยกลุ่มบุคคล
เหล่านี้จะให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม กล่าวคือเป็นข้อมูลการประเมินผล
การปฏิบัติงานของทีมงาน ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อผลปฏิบัติงานของทีม ในการท างาน
ของทีมอาจต้องได้รับการเกื้อหนุนในด้านต่างๆที่อ านวยต่อความส าเร็จของทีม 
 อนึ่ง จากที่กล่าวมาข้างต้น ทีมงาน จึงหมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันท างานเพ่ือเป้าหมาย
เดียวกัน ทั้งนี้มีการประสานงานร่วมกัน โดยอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเพ่ือ
แบ่งหน้าที่กันท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันและมีความรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนด้าน
การบริหารงานทีมงานนั้น จ าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารที่เปิดโอกาสให้สมาชิกภายในทีมแบ่งปัน
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของทีมให้ ชัดเจนจนสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้จนส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การท างานเป็นทีมต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกันของ
สมาชิกภายในทีม ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีมได้ 
ดังนั้นหากมีผู้บริหารมีแนวทางบริหารความหลากหลายของสมาชิกในทีม ให้สามารถท างานเพ่ือ
จุดมุ่งหมายเดียวกันได้แล้วย่อมส่งผลดีต่อทีมงานได้ 
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การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) 
 Wentling (2001) ได้นิยามความหลากหลายไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. แนวคิดของความหลากหลายประกอบด้วยความแตกต่างในการท างาน ได้แก่ อายุ 
ความสามารถ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ โครงสร้างครอบครัว หน้าที่ ลักษณะภูมิศาสตร์ การแข่งขัน 
ศาสนา เพศ รสนิยม ค่าตอบแทน 
 2. แนวคิดของความหลากหลาย คือ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อส่วนบุคคลและองค์การ 
 3. การนิยามความหลากหลายนอกเหนือจากที่กล่าวมา คือ การเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใน
องค์การ การท างานบนความหลากหลายจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาและวิธีการ 
 4. ความส าคัญในการสื่อสารของแนวคิดความหลากหลายมากกว่าการแข่งขัน เพศ และความ
เท่าเทียมในการได้รับโอกาสของพนักงาน 
 การบริหารความหลากหลายนั้น Cox T. H. (1994) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรในองค์การนั้น หมายถึง การก าหนดแผนและวางแนวปฏิบัติของบุคลากรที่มี
ความหลากหลายให้มีระบบในการบริหารคนในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ รวมไปถึง
จัดการให้ความหลากหลายกลายเป็นข้อได้เปรียบและลดข้อเสียเปรียบจากความหลากหลายให้มีน้อย
ที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการบริหารความหลากหลายจะท าให้องค์การสามารถ
ปรับตัวและริเริ่มคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันอีกด้วย 
 การแบ่งมิติความหลากหลายของ Daff (2008) นั้น กล่าวว่า ความหลากหลายของบุคลากร
ในองค์การมี 2 มิติ ด้วยกัน คือ มิติปฐมภูมิ (Primary dimensions) ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ได้แก่ อายุ 
เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้ อชาติ  ความสามารถทางกายภาพ ส่ วนมิติทุติยภูมิ  (Secondary 
Dimensions) มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ได้แก่ ความเชื่อ ศาสนา การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ 
สถานภาพทางการสมรส ภูมิล าเนา 
 นอกจากนั้น Vidhi Agrawal ได้ศึกษาเรื่อง Managing the diversified team: Challenges 
and strategies for improving performance (2012) โดยการศึกษาดังกล่าวมุ่งศึกษาแนวคิดและ
การใช้เครื่องมือทางการบริหารความหลากหลายในภาคธุรกิจของประเทศอินเดีย ทั้งนี้ได้รวบรวมและ
ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารความหลากหลาย จากนั้นจึงวิเคราะห์บริบทความหลากหลายใน
องค์การโดยใช้ SWOT ก่อนน าไปสู่การวิจัยต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้สรุปความคิดการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength) ในการแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้ความหลากหลายกลายเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับบริษัทให้อยู่รอดและเจริญเติบโต ความแตกต่างด้านมุมมอง ภูมิหลัง ความสนใจ และ
เป้าหมายจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสทางธุรกิจและประสบความส าเร็จในตลาดใหม่ นอกจากนั้นความ
หลากหลายของสมาชิกในทีมด้านภูมิหลังและความถนัดเชี่ยวชาญยังมีส่วนท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 จุดอ่อน (Weakness) ด้วยมุมมองความหลากหลายของสมาชิกในทีมอาจส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในทีมส่งผลกระทบด้านลบกับองค์การทั้งการลดความก้าวหน้าในการเจริญเติบโตของ
องค์การ รวมไปถึงการมีผลประกอบการลดลงด้วย นอกจากนั้นยังท าให้องค์การประสบปัญหาการ
ลาออกและพนักงานไม่มีความพึงพอใจในการท างาน 
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 โอกาส (Opportunities) ความหลากหลายจะน าไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขัน การ
ท างานเป็นทีมโดยเฉพาะทีมที่มีความหลากหลายมักสร้างผลงานได้ดีกว่าคนเดียว โดยผู้น านั้นต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญในบริบทความหลากหลายในการท างาน ความหลากหลายจะท าให้มีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น หากองค์การมีพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ การ
แก้ปัญหา และมุมมอง ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการท างานและการแก้ปัญหา 
 อุปสรรค (Threats) ถึงแม้ว่าความหลากหลายจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ 
แต่ทั้งนี้ต้องมีการบริหารที่เหมาะสม ประสิทธิภาพของการบริหารความหลากหลายวัดจากเป้าหมาย
และความส าเร็จขององค์การ ผู้บริหารต้องบริหารความหลากหลายของพนักงานด้วยความรับผิดชอบ 
และใส่ใจเรื่องการพัฒนาพนักงาน การเพ่ิมผลผลิต และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารความหลากหลายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
เครื่องมือบริหารความหลากหลายนั้นเป็นเครื่องมือที่เพ่ิมความสามารถทางการบริหารให้กับองค์การ
ยุคใหม่ที่เป็นศูนย์รวมของความหลากหลายในตัวบุคลากรภายในองค์การ เนื่องจากทักษะที่แตกต่าง
เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนเป็นจุดเด่นให้องค์การมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย จนส่งผลให้มี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันกว่าองค์การที่ไม่มีความหลากหลายทางองค์ความรู้  แต่ความแตกต่าง
ของบุคคลก็อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งด้านความคิดหรือมุมมองที่หลากหลายกันออกไป ดังนั้นผู้บริหาร
จึงต้องให้ความส าคัญในการบริหารความหลากหลายให้มีความเหมาะสมเพ่ือเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้
พัฒนาการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลของทีมงาน 
 เป้าหมายของการบริหารทีมงานนั้นย่อมคาดหวังถึงการบริหารที่มีประสิทธิผล ซึ่งปัจจัยที่จะ
ขับเคลื่อนให้ทีมงานมีประสิทธิผลนั้น มีผู้ศึกษาไว้อย่างมากมายแตกต่างบริบทกันไป ดังนี้ 
 ในการวิจัยของ Edward C. S. Ku และคณะ (2013) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง Team Efficacy of 
Flight Attendants: The Effect of shared Leadership พบว่า การท างานร่วมกันของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินนั้น ต้องอาศัยความช านาญของสมาชิกภายในทีมที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งความส าเร็จ
ของทีมงานนั้นไม่ได้มาจากหน้าที่ของแต่ละสมาชิกในทีมที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว แต่
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิผลนั้นต้องเชื่อมโยงกับมิติความสัมพันธ์ภายในทีมและมิติด้านภาวะ
ผู้น า กล่าวคือ มิติความสัมพันธ์ภายในทีมนั้นจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม พบว่า โดยหาก
ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในทีมเป็นไปด้วยดีและราบรื่นนั้นย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิผลของทีมงาน
ด้วยเช่นกัน ซึ่งการสร้างความเข้าใจร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกภายในทีมจะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บรรยากาศในทีมเอ้ือต่อการท างานร่วมกัน ส่วนมิติด้านภาวะผู้น านั้น พบว่า 
การใช้รูปแบบภาวะผู้น าร่วมกันในกระบวนการท างานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีอิทธิพล
ระหว่างสมาชิกในทีมให้ขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้  เนื่องด้วยลักษณะงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินมีความซับซ้อน ดังนั้นการใช้รูปแบบภาวะผู้น าร่วมกันจึงมีศักยภาพเหมาะสมใน
การบริหารทีมงานมากกว่ารูปแบบภาวะผู้น าแบบเดิม โดยสมาชิกภายในทีมจะมีอิทธิพลร่วมกัน คือ มี
การเจรจา ประสานงานกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานซึ่งกันและกัน ท าให้สมาชิก
เกิดความเต็มใจในการท างานจนท าให้เกิดประสิทธิผลต่อทีมงาน 
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 อนึ่ง ในความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในทีมและรูปแบบภาวะผู้น าแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่า
ส าคัญยิ่งของการเกิดประสิทธิผลของทีมงาน คือ การสนับสนุนจากองค์การ ดังเช่นงานวิจัยของ 
Yifeng Chen และคณะ (2009) ได้ศึกษาเรื่อง The Interactive Effect of Team Dynamics and 
Organizational Support on ICT Project Success พบว่า ปัจจัยด้านพลวัตทีม (Team dynamic) 
และปัจจัยด้านการสนับสนุนขององค์การ (Organization Support) จะน าไปสู่ประสิทธิผลของ
ทีมงาน กล่าวคือ ปัจจัยด้านพลวัตทีมนั้น คือ การที่องค์การให้อิสระในการท างานของสมาชิกในทีม
โดยสมาชิกในทีมแต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลของตนให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆ เพื่อ
น าไปปรับใช้ในการท างานร่วมกันเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในทีม ทั้งนี้ทีม
จะได้รับอ านาจในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนที่อาจท าให้
งานล่าช้า ซึ่งการด าเนินงานในลักษณะนี้ สมาชิกในกลุ่มจะระดมสมองเพ่ือช่วยพาทีมไปสู่ความส าเร็จ
ได้ ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านพลวัตทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม แต่ผลการทดสอบ
ทางสถิติยังพบว่าอีกว่า หากมีปัจจัยด้านการสนับสนุนองค์การเป็นตัวแปรคั่นกลางแล้วนั้น จะมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของทีมเพ่ิมขึ้น  นั่นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุน
องค์การที่ต้องจัดหาและเอ้ือประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรเป็นอย่างยิ่ง 
 เมื่อทีมงานประกอบไปด้วยสมาชิกในทีมที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งมิติปฐมภูมิ และมิติ
ทุติยภูมิ ซึ่งในมิติทุติยภูมินั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการน าทีมงานไปสู่ประสิทธิผลได้นั้น คือ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมของสมาชิกในทีม ซึ่งจากงานวิจัยของ Azin Panahi Talkhestani และ Lila 
Sabbaghian Rad (2014) ได้ศึกษาเรื่อง Cultural Intelligence and Team Effectiveness: A  
Study of Sports Club Managers in Tehran โดยมีแนวคิดที่ว่า หลายองค์การมีวิวัฒนาการตาม
การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนการบริหารให้เหมาะสมระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน  สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนคือ การท างานจะแตกต่างกันตามภูมิหลังหรือวัฒนธรรมของแต่
ละคนได้เคยประสบมา การท าให้ทีมมีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจะต้องปลูกฝังให้สมาชิกในทีมมีทักษะ
วัฒนธรรมด้านสติปัญญาสูง ดังนั้นความหลากหลายของทีมจะสามารถท าให้ทีมมีประสิทธิผลได้ต้อง
พัฒนาวัฒนธรรมด้านสติปัญญาให้แก่สมาชิกในทีม สมาชิกในทีมที่มีวัฒนธรรมด้านสติปัญญาจะ
เคารพและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของทีมที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในความส าเร็จของทีม การ
ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความแตกต่างและความเหมือนในคุณค่า บรรทัดฐาน และพฤติกรรมข้าม
วัฒนธรรมนั้นจะสร้างให้พนักงานสามารถท างานร่วมกันได้ และการเคารพประเพณี จารีต ของแต่ละ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนั้นคือกลยุทธ์ที่องค์การจะต้องน ามาพัฒนาให้พนักงานมีวัฒนธรรมด้าน
สติปัญญา จะสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกันกับสมาชิกในทีมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้ 
 นอกจากนั้นยังยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในงานที่น าไปสู่ประสิทธิผลของทีม
ดังเช่นงานวิจัยของ Emily M. Hunter และคณะ (2010) ได้ศึกษาเรื่อง Linking Team Resources 
to Work-Family Enrichment and Satisfaction พบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
งานและครอบครัวนั้นส่งผลไปถึงความพึงพอใจในงานซึ่งจะเชื่อมโยงกับประสิทธิผลของทีม กล่าวคือ 
การเพ่ิมคุณค่าของงานในบริบทงานและครอบครัว (Work-family enrichment) ซึ่งหมายถึง การที่
พนักงานสามารถถ่ายเทประสบการณ์ ความรู้ อารมณ์และเหตุผลที่ได้จากงานหรือครอบครัวไปใช้
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ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในอีกบทบาทหนึ่งได้ มี 2 รูปแบบ คือ การเพ่ิมคุณค่าของงานในบริบทงานสู่
ครอบครัว (Work to family) และ เพ่ิมคุณค่าจากครอบครัวสู่งาน  (Family to work) โดยการ
บริหารทีมงานนั้นต้องสร้างพลังงานด้านบวกให้กับพนักงาน เพ่ือส่งผลถึงการท างานอย่างมีความสุข 
โดยทีมงานนั้นมีลักษณะทางสังคมอยู่ 3 ประการ ได้แก่  
 1. ความคล้ายคลึง (Similarity) คนในทีมเดียวกันจะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกัน เพราะเรา
จะถูกดึงดูดเข้าหาคนท่ีคล้ายกับเรา 
 2. ความผูกพัน (Cohesion) คนในทีมเดียวกันจะมีความผูกพันเหนียวแน่นกัน ทีมที่มีความ
ผูกพันกันจะท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ดีและรวดเร็ว 
 3. ความคุ้นเคย (Familiarity) คนในทีมเดียวกันจะมีความสนิทสนม คุ้นเคย จนก่อให้เกิดเป็น
ความเชื่อใจกันและกัน 
 หากองค์การสามารถสนับสนุนให้มีการน าลักษณะทั้ง 3 ประการของทีม มาใช้ในองค์การเพ่ือ
สร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ เมื่อทีมมีความสัมพันธ์ที่ดี ก็จะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมของทีมงานกับโครงสร้างความสัมพันธ์งาน
และครอบครัวมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของปฏิสัมพันธ์และบรรยากาศในการท างานภายในทีม โดย 
เมื่อสมาชิกในทีมมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับทีมและมีคุณลักษณะทั้ง 3 ประการร่วมกัน สมาชิกก็มี
แนวโน้มที่จะแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว เรื่องครอบครัว และเรื่องที่บ้านกับเพ่ือนร่วมงานเช่นกัน 
เพราะสมาชิกในทีมต่างมีความไว้ใจกัน  
 ด้านความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในทีมงานซึ่งอาจขัดขวางการเกิดประสิทธิผลของทีมงาน Jia 
Yuan และ Runtian Jing ได้ศึกษาเรื่อง Good to Great : Build Strong and Vital Team (2014) 
เป็นการศึกษาทีมงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งสมาชิกในทีมมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแตกต่ างกัน
ออกไป แต่มีเป้าหมายในการวิจัยเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า วิธีการจัดการความขัดแย้งของทีมท่ีต้อง
เผชิญหน้ากันอย่างสร้างสรรค์นั้น ผู้น าในทีมต้องลดความรุนแรงทางอารมณ์ของสมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งและการปะทะกันในงานที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาได้เมื่อสมาชิกแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นที่ต่างกัน ดังนั้นต้องท าให้ทีมมีความเข้าใจและความเชื่อร่วมกันเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียว
ของทีม ซ่ึงผู้น ามีหน้าที่ส าคัญในการประสานงาน สร้างลักษณะทีมเชิงบวก ส่งเสริมให้มีการเปิดกว้าง
ทางการสื่อสาร เข้าใจจุดแข็งซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความร่วมมือ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมงานตามที่กล่าวไป
แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ส าคัญที่สามารถน าทีมงานไปสู่ประสิทธิผลได้นั้นคือ ผู้น า ซึ่งเป็นเสมือนผู้
ขับเคลื่อนให้สมาชิกในทีมมีทิศทางในการท างานที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ผู้น าต้อง
เล็งเห็นความส าคัญของสมาชิกในทีมที่เสมือนกลไกในการน าทีมให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ โดย
ตระหนักถึงการบริหารสมาชิกให้มีความเป็นภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ ความพึงพอใจ 
และความพร้อมจากการสนับสนุนจากองค์การนั้นจะส่งผลไปถึงบรรยากาศในการท างาน รวมไปถึง
ความขัดแย้งที่อาจขึ้นได้เสมอภายใต้ความหลากหลายของสมาชิกภายในทีม 
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การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของทีมงาน จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผลก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของทีมงาน
นั้นๆ สิ่งส าคัญที่สามารถท าให้ประสิทธิผลเกิดขึ้นกับทีมงานได้นั่น คือ การบริหารที่มีวิธีการเหมาะสม
กับบริบทของทีม คงไม่สามารถระบุรูปแบบที่ใช้ส าหรับเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบริหารทุกทีมงาน
ได้ ดังนั้นเริ่มแรกในการบริหารทีมงาน สิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารทีมงานก็คือ การ
วิเคราะห์ทีมงานและท าความเข้าใจในการรวมตัวของทีมงาน โดย Day (อ้างถึงใน Samual C. Certo 
แปลโดย พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ, 2552 ) เป็นการพิจารณาธรรมชาติของการรวมกลุ่มและแยก
ประเภทแต่ละกลุ่มออกตามปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นตัวชี้วัด โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนั้น 
ผู้บริหารต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ลักษณะการรวมกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มและเครือข่ายกลุ่ม ให้มีความชัดเจน 
ควรแยกแยะโครงสร้าง เนื่องจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการไม่ได้มีการแบ่งแยกเอาไว้อย่างชัดเจน หลังจาก
นั้นจึงสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มที่เป็นทางการ จะท าให้เห็นภาพรวมของกลุ่ม
ทั้งหมด จึงจะสามารถน ามาจัดโครงสร้างในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนการ
ท าความเข้าใจถึงลักษณะการรวมตัวกันของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนั้น ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ตระหนักและพยายามท าความเข้าใจองค์ประกอบภายในกลุ่มว่ามีลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่นตรงไหน
อย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแนวทางในการบริหารทีมงาน โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงานได้อย่างสมบูรณ์ 
 ทีมงานเปรียบเสมือนกลไกในการน าองค์การให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ใน
สมาชิกในทีมงานนั้นมีความแตกต่างกันใน 2 มิติ คือ มิติปฐมภูมิหรือแนวนอน (The primary or 
horizontal) เป็นความแตกต่างที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
การแสดงออกทางเพศ และความสามารถทางด้านร่างกาย ส่วนมิติทุติยภูมิหรือแนวตั้ง (The 
secondary or vertical) มุ่งเน้นด้านจิตวิทยา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา การศึกษา รูปแบบ
การเรียนรู้ เช่น คุณค่า จริยธรรม ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ต่างก็เป็นสิ่ง
ท้าทายของผู้บริหารในการหาวิธีการที่สามารถจัดการความหลากหลายเหล่านี้ให้มีการท างานร่วมกัน
เพ่ือผลส าเร็จขององค์การ และต้องเล็งเห็นความส าคัญของความแตกต่างเพ่ือดึงเอาพฤติกรรมทั้งเด่น
และด้วยมาพัฒนาเพ่ือสร้างศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ทุกคนสามารถท างานร่วมกัน
ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันได้ (สุปัทมา ตันตยาภินันท์, 2554) 
 การบริหารความหลากหลายจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารความแตกต่างเหล่านี้ให้เหมาะสมต่อ
สมาชิกในทีมทุกคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลสูงสุดของทีมงาน หน้าที่ส าคัญของการบริหารความ
หลากหลายคือ ต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์การจนไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การที่วางไว้ โดยผู้บริหารมีหน้าที่ในการสื่อสารวิสัยทัศน์สู่สมาชิกในทีม ทั้งนี้ต้อง
สร้างแรงจูงใจในการท างานกับสมาชิกเพ่ือผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์องค์การ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญซึ่ง
ผู้บริหารต้องค านึงถึงก็คือ พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) โดยเป็นการยอมรับในวัฒนธรรมที่
แตกต่างซึ่งกันและกัน รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกของสมาชิกในทีม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์มากในการบริหารความหลากหลายให้มีประสิทธิผล นอกจากนั้นประสิทธิผลของการบริหาร
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ความหลากหลายยังมาจากการให้อ านาจสมาชิกในทีมและประโยชน์จากการท างานของสมาชิก ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ 
 
สรุป 
 ในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารให้รวดเร็วและสะดวกขึ้น องค์การในยุค
ปัจจุบันจึงต้องปรับตัวให้สามารถอยู่รอดกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การ
ต้องมีการบริหารที่เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาลักษณะการท างาน ขอบเขตของความหลากหลาย และ
การถ่ายโอนความรู้ แต่อย่างไรก็ตามต้องสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกในทีมให้มีเป้าหมายเดียวกัน ต้อง
สร้างเครือข่ายการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญแล้วน าความแตกต่างทางวัฒนธรรมมา
ประยุกต์ใช้กับบริษัท ดังนั้นการบริหารความหลากหลายนับว่าเป็นเรื่องท้าทายในอนาคตส าหรับผู้น า
ในทีม ควรวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของทีม มีการพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อน บางช่วงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของทีมโดยการหาคนเก่งและก าจัดจุดอ่อนเพ่ือพัฒนาผลงานตามความสามารถ
ที่เหมาะสมกับทีม ทั้งนี้ผู้บริหารควรทราบว่าสมาชิกในทีมต้องการอะไร แต่ละคนมีหน้าที่อะไร  และ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละคน (Vidhi, 2012)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้เขียนจึงขอสรุปแนวทางการบริหารความหลากหลายกับ
ประสิทธิผลของทีมงาน ดังนี้ 
 1. การเป็นภาวะผู้น าแบบร่วมกัน (Shared Leadership) ทีมงานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
ความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันออกไป ท าให้สมาชิกในทีมแต่ละต าแหน่งต้องอาศัย
ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม ดังนั้นการใช้รูปแบบภาวะผู้น าร่วมกัน
ในการบริหารงาน กล่าวคือ มีการบริหารงานแบบมอบอ านาจความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในทีม รวมไปถึงการให้ความส าคัญในต าแหน่งงานซึ่งกันและกันนั้น ย่อมส่งผลดีต่อการท างาน
เป็นทีมอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของทีมงานได้ 
 2. การสนับสนุนขององค์การ (Organization Support) นอกจากการกระจายงานและ
มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับทีมแล้ว องค์การต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของทีม โดยการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นและมีประโยชน์ตามที่ทีมงานต้องการ เพ่ือ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่เกิดปัญหาอันจะส่งผลให้งานไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
 3. การสร้างปฏิสัมพันธ์ในทีม (Interaction Team) ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในทีม
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ควรค านึงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมาชิกในทีมที่มีความหลากหลายในความ
เชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไป การสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในทีมให้มีความสัมพันธ์อันดีย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิผลของทีมงานเช่นกัน ดังนั้นหากสมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็จะท าให้เกิดการ
แบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานได้ 
 4. การสร้างความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ความหลากหลายของสมาชิกในทีม
ท าให้ความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป การบริหารทีมงานจึงต้องสร้างความพึงพอใจใน
งานของสมาชิกทุกคนภายในทีมให้ได้ เมื่อสมาชิกมีความพึงพอใจในงานที่ตนได้รับแล้วนั้นก็จะส่งผล
ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจจนประสบผลส าเร็จแก่ทีมงานได้ 
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 5. การสร้างบรรยากาศในทีม (Climate Team) การท างานเป็นทีมเป็นการท างานร่วมกัน
ของสมาชิกภายในทีม บรรยากาศในการร่วมมือกันท างานจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักถึงอย่างยิ่งเพราะ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในทีมที่สามารถก าหนดความมีประสิทธิผลของทีมงานได้ 
ผู้บริหารจึงควรสร้างวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีมให้กับสมาชิก โดยแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จเมื่อ
มีการท างานร่วมกัน เน้นบรรยากาศการท างานแบบครอบครัวหรือความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของ
องค์การ เพ่ือสร้างความผูกพันให้กับสมาชิกในทีม 
 6. การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) ความหลากหลายของสมาชิกใน
ทีมมักจะเป็นที่มาของความคิดเห็นและการรับรู้ของสมาชิกท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบการ
ท างานที่เป็นตัวของตัวเอง การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนจึงย่อมเกิดความคิดที่ไม่ตรงกันจนอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นภายในทีมได้ ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างถ้อยทีถ้อย
อาศัยและให้ความส าคัญกับการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เน้นย้ าให้สมาชิกในทีมค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทีมมากกว่าส่วนตัว 
 ในปัจจุบันองค์การมักเน้นการท างานเป็นทีมมากขึ้น โดยในทีมงานต่างก็ประกอบไปด้วย
สมาชิกที่มีความหลากหลายกันออกไป ดังนั้นการบริหารงานในองค์การจึงต้องเข้าใจและตระหนักถึง
ความแตกต่างของสมาชิกในทีมที่มีความต้องการและความเชื่อแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ 
วัฒนธรรมหรือภูมิหลังของแต่ละคน ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจเหมาะสมต่อการบริหารความหลากหลาย
ในองค์การที่ส่งผลให้ทีมงานมีประสิทธิผลอย่างไรนั้นย่อมข้ึนอยู่กับบริบทขององค์การ  
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“CONTENT IS KING” กับการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัล 
 

“CONTENT IS KING” AND INCREASING VALUE TO CONTENT OF DIGITAL  
TELEVISION PROGRAM 

 
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ ์

Supasil Kuljitjuerwong 
 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุรี 
 
 

บทคัดย่อ 
 เนื้อหารายการเป็นองค์ประกอบส าคัญของการแข่งขันธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลในปัจจุบัน 
ทั้งนี้เพราะเนื้อหารายการเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมช่องรายการของผู้ชม โดย
ส่วนมากการที่ผู้ชมเลือกเปิดรับหรือปฏิเสธช่องรายการใดรายการหนึ่งเป็นผลมาจากการพิจารณาแล้ว
ว่าเนื้อหารายการนั้นมีความน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของตนหรือไม่ จนมีนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลอยู่ที่เนื้อหารายการ 
หรือ Content is king ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายลักษณะของค าว่า  Content is king เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ เป็น
เนื้อหาที่มีประโยชน์ มีความบันเทิงและสนุกสนาน สอดคล้องกับความสนใจของผู้ชม และ เป็นเนื้อหาของผู้ชม  

 
ABSTRACT  

 Program content is important components of the competition in digital 
television media business nowadays. This is because the program content is a factor 
influencing the channel viewing behavior of viewers. Mostly, the fact that viewers 
accept or refuse any channel is from consideration that the said program is 
interesting and consistent with their needs. There are many academics and experts 
saying that the success factor of digital television business is dependent on the 
content or “Content is King”. The researcher has explained the characteristics of the 
sentence “Content is King” in order to be a guideline in developing program content 
consistent with the needs of viewers for 4  points including useful contents, 
entertaining and fun content, content consistent with the interest of viewers and 
content of viewers. 
 
ค าส าคัญ  

โทรทัศน์ดิจิทัล เนื้อหารายการ  
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บทน า  
 ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโทรทัศน์จากระบบแอนาล็อกสู่ระบบ
ดิจิทัล โดยการเปลี่ยนผ่านที่ก าลังเกิดขึ้นท าให้มีจ านวนสถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ 
ฟรีทีวี (Free TV) เพ่ิมขึ้นจาก 6 ช่อง เป็น 24 ช่องในปัจจุบัน และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 48 ช่องในอนาคต 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลที่สูงขึ้น ขณะที่ฐานผู้ชมยังคงมีจ านวน
เท่าเดิม ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างพัฒนาประสิทธิภาพของสถานีของตนในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก 
จดจ า และเลือกเปิดรับช่องรายการของตน ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การปรับผังรายการ การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาเนื้อหารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหา
รายการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ชม ทั้งเนื้อหารายการที่พัฒนาขึ้นโดยสถานีเอง และ
เนื้อหารายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ (Format content) ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า เนื้อหา
รายการ คือ ปัจจัยส าคัญในการเลือกเปิดรับช่องรายการใดรายการหนึ่ง หากเนื้อหารายการใด
สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ชมได้ ก็มีแนวโน้มที่ผู้ชมจะเลือกรับชมช่องรายการดังกล่าว ถึงแม้ว่า
รายการนั้นจะอยู่ในช่องทางใดก็ตาม เพราะผู้ชมในปัจจุบันมีลักษณะเป็นผู้รับสารเชิงรุก (Active 
Audience) เลือกที่จะเป็นฝ่ายเข้าหาสาร หากพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน นอกจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital 
Television) แล้ว ยังมีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Cable Television) โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
(Satellite Television) และสื่อสมัยใหม่ (New media) อีกเป็นจ านวนมาก ให้ผู้ชมสามารถเลือก
รับชมได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีสื่อต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ว่า
จะสื่อใดก็ตาม “เนื้อหา” ยังคงส าคัญอยู่ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2557) การที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป 
แต่เทคโนโลยีก็จะถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับเนื้อหา (Content) จากเทคโนโลยีเดิมเสมอ (Shanahan & 
Morgan, 1999) สอดคล้องกับค าอธิบายของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่มองว่า เนื้อหาคือองค์ประกอบ
ส าคัญที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ชม ส่วนช่องทางนั้นเป็นเรื่องรองลงมา หรือที่เรียกว่า “Content is 
king, and the queen is platform” (ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2557ข; สุวิทย์ สาสนพิจิตร์ , 2557; 
Friedman, W., 2015) ด้วยความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า เนื้อหาลักษณะใดที่เป็น 
King ของผู้ชม ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายไว้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 
“Content is King, and the queen is platform  
1. มีประโยชน์ (Utility) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร คือ การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว 
ผู้รับสารจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจ และจดจ าข่าวสารที่เขาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ (Todd, Hunt and Ruben, Brent D. 1993; Blumler (1979) ทั้งในด้านของ
การเสริมบารมี การช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย หรือความสนุกสนาน (Merrill, 1971) สอดคล้อง
กับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and gratification theory) ที่อธิบายว่า ผู้รับ
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สารจะแสวงหาสื่อและเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจหรือผลลัพธ์เฉพาะตน 
(Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M., 1974a) ซึ่ งตามทฤษฏีนี้ ผู้ รับสาร (Audience) มี
บทบาทในฐานะของผู้กระท า (Active) ในการที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของสื่อ มากกว่าที่จะเป็น
ผู้รับ (Passive) หรือผู้ถูกกระท าจากสื่อเพียงด้านเดียว เนื่องจากผู้รับสารสามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการสื่อสาร (Wang, Fink, & Cai, 2008) 
ดังนั้น ความสัมพันธ์ตามแนวคิดนี้จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีทิศทางจากเนื้อหาข่าวสาร (Message) ไปสู่
ผล (Effect) แต่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่า ผู้รับสารน าสารไปใช้ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์
นั้นเป็นตัวแปรแทรกในกระบวนการของผล (Katz al., 1974b) 
  ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ที่กล่าวว่า ผู้รับสารมีบทบาทในเชิงรุกเพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์กับตนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์จาก
ระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล ที่ท าให้มีจ านวนช่องรายการมากขึ้น รวมทั้งการเข้ามามีบทบาทของสื่อ
สมัยใหม่ต่างๆ ขณะที่ผู้รับสารยังคงมีจ านวนเท่าเดิม ท าให้เพ่ิมโอกาสในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
สามารถสร้างความพึงพอใจและประโยชน์กับตนได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปฏิเสธ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์กันตนและหันไปเปิดรับช่องทางอ่ืนแทนได้เช่นกัน  ข้อสรุป
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิชาการหลายเรื่อง อาทิ Dominick (2002) ศึกษาถึงเหตุผลการเลือก
รับชมโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การที่บุคคลเลือกตัดสินใจรับชมโทรทัศน์เนื่องจาก
เหตุผลต่างๆ ได้แก่ เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือทราบความเป็นไปของผู้อ่ืน และเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา  

นอกจากนั้นแล้ว การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดอุปกรณ์การสื่อสาร 
(Platform) หลายรูปแบบ อาทิ  โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Personal computer) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) รวมทั้ง
โทรทัศน์ การพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้ชมมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จาก
การรับชมรายการผ่านสื่อโทรทัศน์เพียงหน้าจอเดียว เป็นการรับชมรายการผ่านหน้าจอโทรทัศน์พร้อม
กับหน้าจออ่ืนๆ หรือเรียกว่า การเปิดรับสื่อมากกว่าหนึ่งหน้าจอและยังมีการท ากิจกรรมหลายอย่างใน
เวลาเดียวกันด้วย (Multi-screen) (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557ก) ประเด็นส าคัญ คือ จากผลการ
ส ารวจพฤติกรรมของผู้ชมในปี 2556 ของ สรินพร จิวานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอเซลล์ 
ประเทศไทย จ ากัด พบว่า ร้อยละ 81 ผู้ชมจะมีพฤติกรรมระหว่างการชมรายการโทรทัศน์พร้อมกับ
การเชื่อมต่อต่ออินเทอร์เน็ตไปพร้อมกัน ร้อยละ 67 ออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ และมักจะแบ่งปัน 
(Share) เนื้อหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพ่ือน และสังคม (นิตยสารโพซิชั่นนิ่ง , 2556) 
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของผู้ชมในหน้าจอที่สอง หากผู้ชมรับชมรายการผ่านสื่อโทรทัศน์แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
ก็มีแนวโน้มที่จะแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวในสื่อออนไลน์ (หน้าจอท่ีสอง) ให้สาธารณะได้รับรู้   

2. ความบันเทิงและสนุกสนาน (Entrainment) ด้วยบริบททางสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคม
แห่งความเร่งรีบ ผู้คนต้องท างานแข่งขันกับเวลา การเรียน และความกดดันทางสังคม ท าให้วิถีชีวิต
ของคนในสังคมเต็มไปด้วยความตรึงเครียดจากสภาวะต่างๆ เมื่อว่างเว้นจากการท างาน ผู้คนมักหา
กิจกรรมที่สามารถสร้างความผ่อนคลายให้กับตน การรับชมโทรทัศน์ที่มีเนื้อหารายการประเภท
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บันเทิงจึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความตรึงเครียดที่เกิดขึ้นได้ อาทิ รายการประเภทละคร กีฬา เพลง 
เกมโชว์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Janet Woollacott (1986) ได้อธิบายว่า การรับชมรายการ
โทรทัศน์เพ่ือความบันเทิง เป็นการหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยปัญหา การแสดง
เรื่องราวบันเทิง ตลกขับขน จึงสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมได้ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า ช่อง
รายการโทรทัศน์ดิจิทัลหลายช่องเน้นน าเสนอรายการที่ ให้ความบันเทิงเป็นหลัก เช่น ช่อง 
Workpoint (วาไรตี้) ช่อง MONO29 (ซีรีส์ต่างประเทศ) ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 8 และช่อง ONE (ละคร) 
และเมื่อพิจารณาจากเรตติ้งของรายการบันเทิงประเภทต่างๆ พบว่า อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรายการประเภทละคร และกีฬา ดังผลการศึกษาของของ Nielson Arianna ระหว่างวันที่ 8 - 14 
กันยายน 2557 พบว่า ช่อง Workpoint ได้รับความนิยมสูงสุดขึ้นสู่อันดับ 1 ด้วย เรตติ้ง 0.376 
ในขณะที่ ช่อง 8 ซึ่งเน้นละครและบันเทิงตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยเรตติ้งใกล้เคียงกันที่ 0.329 ส่วน
ช่อง 3 HD พุ่งขึ้นเป็นอันดับ 3 ด้วยเรตติ้ง 0.181 ซึ่งการขยับอันดับครั้งนี้มีผลมาจากการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ตามมาด้วยช่อง MONO 29 ที่เน้นซีรีส์จากต่างประเทศเป็นหลักด้วยเรตติ้ง 0.146 
(กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และอรรณพ ดวงมณี, 2557) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Nielson 
Arianna ในเดือนถัดมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2557 ที่พบว่า ละครเย็นของช่อง 7 
สามารถท าเรตติ้งสูงสุดถึง 14.9% (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และ ณัฐพล เลิศศรีมงคล, 2557) 
และการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 2018 ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิรัก ในวันที่ 8 
กันยายน 2558 ท าให้ช่องไทยรัฐทีวีมีเรตติ้งขึ้นเป็นอันดับ 1 (7.519%) สูงกว่าช่อง 3 และช่อง 7 เมื่อ
เปรียบเทียบในช่วงเวลาและเดือนเดียวกัน รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับรายการอ่ืนๆ ตามผังรายการ
ปกติในวันเดียวกันของช่องไทยรัฐทีวี พบว่า รายการกีฬาสามารถท าเรตติ้งได้สูงกว่าถึง 13 เท่า 
(นิตยสารโพซิชั่นนิ่ง, 2558) รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจอห์นนพดล วศินสุนทร (2558) 
เรื่อง “สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิทัลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองของพ้ืนที่ 4 จังหวัดน าร่อง” ที่พบว่า วัตถุประสงค์ในการรับชมโทรทัศน์
ดิจิทัลของประชาชน คือ เพ่ือความบันเทิง ส่วนประเภทของรายการที่ รับชมบ่อยที่สุด คือ รายการ
ประเภทวาไรตี้ และ ญาฏา ศรีวิฑูรย์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้และ
ความคาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิทัลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ประชาชนมีความคาดหวัง
ว่าจะได้รับความบันเทิงจากการรับชมโทรทัศน์ดิจิทัล 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ความบันเทิงคือองค์ประกอบหลักของเนื้อหารายการ ในด้านผู้ชม 
เนื้อหาประเภทข่าวไม่ได้เป็นรายการหลัก แต่ผู้ชมจะเปิดรับเฉพาะทีม่ีสถานการณ์ส าคัญเกิดข้ึนเท่านั้น 
เพราะพฤติกรรมของคนท่ัวไปมักเปิดรับ คือ เนื้อหาบันเทิง และวาไรตี้ (สุภชาติ เล็บนาค, 2558)   

3. สอดคล้องกับความสนใจของผู้ชม (Attention) 
 การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวสาร
จากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่
มีอยู่ (Klapper, J.T., 1960) และหลีกเหลี่ยงในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน ท าให้
เกิดสภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจที่เรียกว่า Cognitive Dissonance (Schramm, 
1973) ซึ่ง โจเซฟ ที แคลปเปอร์ เรียกทฤษฏีนี้ว่า ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 
ดังนั้น การน าเสนอเนื้อหารายการประเภทใดก็ตาม จึงควรวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชม เพ่ือให้ทราบ
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เรื่องที่ก าลังเป็นประเด็นทางสังคม (Hot Issue) หรือเรื่องที่เป็นความสนใจเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พฤติกรรมของผู้ชมในปัจจุบัน ที่มีความหลากหลาย เกิดการรวมตัวจากผู้ชมที่มีแนวคิ ด 
ทัศนคติ และความสนใจในเรื่องราวต่างๆ เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ชมในเชิงลึก ให้ผู้ชมได้เข้ามีมาส่วนร่วมกับเนื้อหา หรือการส ารวจการร่วมกันสร้างสรรค์
ของกลุ่มคน (Crowdsourcing) ก็จะช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ผู้ชมก าลังให้สนใจได้ ดังแนวทางการบริหาร
เนื้อหารายการของไทยรัฐทีวีที่ใช้วิธีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) กับ 4 พันธมิตรด้าน
ไอที ได้แก่ เว็บไซต์กูเกิ้ล (Google) เว็บไซต์พันทิป (Pantip) เว็บไซต์สนุกดอทคอม (Sanook.com) 
และ เว็บไซต์โซเชียล อิงค์ (Zocial Inc) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส ารวจข้อมูลที่ก าลังเป็นประเด็น
ทางสังคมออนไลน์และน ามาผสมผสานกับการน าเสนอรายการข่าว อาทิ ทีมงานจากเว็บไซต์พันทิปจะ
ช่วยคัดกรองประเด็นที่เป็นกระแสทางสื่อสังคมออนไลน์ ทีมงานสนุกดอทคอมจัดท าผลการส ารวจ 
(Poll) พฤติกรรมของผู้ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ และทีมงานเว็บไซต์โซเชียล อิงค์ จะช่วยสนับสนุน
ข้อมูลทางสถิติจากสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลก ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ผลิตรายการได้รับข้อมูล
ด้านความสนใจหรือเรื่องราวที่ก าลังเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ และกลับมาน าเสนอในรายการใน
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นกันเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสื่อสมัยใหม่และสื่อกระแสหลักได้เป็นอย่างดี 
 4. เนื้อหาของผู้ชม (Audience’s content) เนื้อหารายการควรสร้างความรู้สึกความเป็น
เจ้าของของผู้ชม หรือการได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหานั้นๆ ด้วยวิธีการให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วม การมี
ปฏิสัมพันธ์ ท ากิจกรรม หรือการสร้างสรรค์ของกลุ่มคน เมื่อผู้ชมรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมแล้ว ก็จะเกิด
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการ และเมื่อผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรายการแล้ว 
จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมตามที่รายการได้น าเสนอตามมา (สกุลศรี ศรีสารคาม, 
2557) อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่มักตกหลุมพรางของตนเอง โดยการน าความคิดและ
ความเชี่ยวชาญของตนเอง หรือผู้สนับสนุนรายการเป็นที่ตั้ง ถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหาบนบน
แนวคิดของตนเอง จึงลืมพิจารณาว่าผู้ชมต้องการหรือไม่ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2557ก) ดังนั้น จึงท า
ให้รายการที่น าเสนอเป็นรายการของผู้ผลิตรายการที่ต้องการให้ผู้ชมรับชม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ชม โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่น าแนวคิดการสร้างเนื้อหารายการจากผู้ชมมา
ประยุกต์ใช้ คือ ช่อง GMM 25 ในรายการ คลับ ฟายเดย์ (Club Friday) ที่สร้างเนื้อหารายการจาก
เรื่องจริงด้วยวิธีการคัดเลือกประเด็นจากประสบการณ์ของผู้ชมทางบ้านที่น่าสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหารายการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในเนื้อหา
รายการของผู้ชมแล้ว ผู้ชมยังช่วยสะท้อนมุมมองของเนื้อหารายการใหม่ๆ ให้กับผู้ผลิตรายการ ส่งผล
ให้เนื้อหารายการมีความแตกต่างบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากผู้ชม   

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าองค์ประกอบข้างต้นจะเป็นลักษณะของเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการ (is king) 
แต่องค์ประกอบดังกล่าวก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรมของผู้ชม ดังค าอธิบายของ สุวิทย์ 
สาสนพิจิตร์ ผู้อ านวยการส านักรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS) (2557) ที่ได้อธิบายว่า “Content  ที่
เป็น is the king” มันคือค ำตอบของผู้ชม ผู้ชมชอบแบบไหนแบบนั้นถึงจะเรียกว่ำ king เพรำะฉะนั้น
ในอนำคตเนื้อหำใดที่ไม่ใช่ king ก็คือเนื้อหำที่ผู้ชมไม่ต้องกำร ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชม
โทรทัศน์ดิจิทัลจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาและท าการวิเคราะห์อยู่เป็นระยะๆ ทั้งนี้
เพราะข้อมูลด้านพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การอ้างอิงผลการศึกษาในอดีตเพ่ือน ามา
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พัฒนาแนวทางการผลิตรายการในปัจจุบันและอนาคตอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมได้
อย่างแท้จริง จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญข้างต้นสามารถอธิบายโดยสรุปได้ว่า เนื้อหารายการคือหัวใจ
ส าคัญของการบริหารธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัล (Content is King) การที่ผู้ชมเลือกตัดสินใจรับชมช่อง
รายการใดโดยจะพิจารณาจากเนื้อหารายการของสถานีนั้นเป็นส าคัญ ว่ามีความสอดคล้องตรงกับ
ความต้องการหรือความสนใจของตนหรือไม่ โดยลักษณะของเนื้ อหารายการที่สามารถสร้างความ
น่าสนใจให้กับผู้ชมนั้น ได้แก่ เนื้อหารายการที่มีประโยชน์ ให้ความบันเทิง สอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้ชม และสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ผู้เขียนได้เสนอแนะ
ไว้ข้างต้นมิใช่ปัจจัยที่สะท้อนผลความเป็นรูปแบบเนื้อหารายการที่ดีที่สุดได้ทั้งหมด เพราะแต่ละสถานี
มีหลักเกณฑ์ในการบริหารสถานีที่แตกต่างกัน เช่น การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของช่อง
รายการ นโยบายของสถานี และบริบททางสังคม เป็นต้น ประกอบกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมที่มี
ความเป็นพลวัตรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น การศึกษาเนื้อหารายการที่เหมาะสมกับ
ผู้ชมอย่างแท้จริงจึงควรพิจารณาปัจจัยแทรกซ้อนอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับชม
โทรทัศน์ดิจิทัลของผู้ชมร่วมกันด้วย   
การจัดอันดับเรตติ้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล: ผลสะท้อนของเนื้อหารายการ 

จากการศึกษาผลการส ารวจการจัดอันดับเรตติ้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เมื่อเดือนธันวาคม 
2558 พบว่า สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีเรตติ้งอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ง ช่อง 7 HD (2.305) 
รองลงมา คือ ช่อง 3 HD (2.305) ช่องเวิร์กพอยท์ ทีวี (0.590) ช่อง 8 (0.449) และ ช่องโมโน 29 
(0.373) ตามล าดับ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่
มีเรตติ้งอยู่ใน 5 อันดับแรก ทุกสถานีมีการวางต าแหน่ง (Positioning) ของช่องและแนวทางในการ
น าเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ ช่องเวิร์กพอยท์ ทีวี ที่เด่นชัดในเนื้อหารายการประเภทวาไรตี้ 
ช่องโมโน 29 เด่นชัดในเนื้อหารายการประเภทภาพยนตร์ และละครชุด (Series) จากต่างประเทศ 
ช่อง 8 ช่อง 3 และ ช่อง 7 เด่นชัดในเนื้อหารายการประเภทละคร และเมื่อพิจารณาจากการวาง
ต าแหน่งของช่องและแนวทางในการน าเสนอเนื้อหาของ 5 สถานีดังกล่าว จะพบว่า มีลักษณะของ
เนื้อหาที่ให้ความบันเทิงในทุกรูปแบบ สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างเรตติ้งให้กับ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลได้ คือ การวางต าแหน่งของช่องรายการที่ชัดเจน และ เนื้อหารายการรูปแบบ
ความบันเทิง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก 5 อันดับสุดท้าย ของการส ารวจการจัดอันดับเรตติ้ง
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในเดือนเดียวกับ ได้แก่ ช่อง 11 (0.046) ช่อง MCOT Family (0.029) ช่อง 
Bright TV (0.025) ช่อง Voice TV (0.022) และ ช่องรัฐสภา (0.001) ตามล าดับ (หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้ช่องรายการข้างต้นมีเรตติ้งที่ค่อนข้างน้อยจะ
พบว่า สถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวยังขาดการวางต าแหน่งของช่องรายการที่ชัดเจน และเนื้อหา
รายการส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของข่าวสารและสาระ มากกว่าการให้ความบันเทิง เช่น ช่อง Voice TV 
และ ช่อง Bright TV  ดังนั้น ผลการจัดอันดับเรตติ้งทั้ง 5 อันดับแรก และ 5 อันดับสุดท้าย จึงสะท้อน
ให้เห็นว่า การวางต าแหน่งของช่องรายการที่ชัดเจน  และเนื้อหารายการที่ให้ความบันเทิงเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมได้มากข้ึน  
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ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่าการวางต าแหน่งของช่องรายการที่ชัดเจนแสดงออกผ่านแนวทางในการ
น าเสนอเนื้อหารายการที่เป็นเอกลักษณ์จะช่วยสร้างการจดจ าให้กับผู้ชมได้ โดยการวางต าแหน่งของ
ช่องรายการเปรียบเสมือนกับการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการก าหนดจุดเด่น
หรือคุณค่าขององค์กร ที่ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจ าในคุณค่าด้านอารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้บริโภค (กัณต์ฐศิษฐ์ เลิศไพรงาม, 2551 อ้างถึงใน สรเดช หนองหารพิทักษ์, 2556) ดังนั้น การวาง
ต าแหน่งของช่องรายการที่แตกต่างอย่างชัดเจนจึงส่งผลต่อการจดจ าช่องรายการนั้นได้ ขณะที่ผู้ชม
ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการรับรู้และการจดจ าเลขช่อง (สมชาย สกุลอือ, 2559) โดยมีสาเหตุจาก
ช่องรายการที่มีจ านวนมากและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ยังไม่ทั่วถึงทั้งหมด (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2559; จอห์นนพดล 
วศินสุนทร, 2558) ดังนั้น หากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องใดสามารถสร้างการวางต าแหน่งของช่อง
รายการที่ชัดเจน ย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการจดจ าของผู้ชมได้มากกว่าเลขช่องของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 
ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง 7CS การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้อธิบายว่า ด้วย
สภาวะปัจจุบันมีช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นจ านวนมาก การสร้างสรรค์เนื้อหารายการให้มี
คุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้ผลิตรายการจึงควรมุ่งพัฒนาเนื้อหารายการให้มีความแตกต่าง แปลกใหม่ 
และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ ดังนั้น ผู้ผลิตรายการจึงต้องยึดแก่นสาระส าคัญของเนื้อหา
รายการไว้ให้ได้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557ก) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่พบว่า ผู้ชมโทรทัศน์ดิจิทัลมักจะไม่จ าเลขช่อง และจะรับชมโทรทัศน์
ดิจิทัลเมื่อตัวเองต้องการชม ด้วยวิธีการรับชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทาง (Platform) อ่ืนๆ กว่า
ร้อยละ 85.5 (สุรัสวดี สิทธิยศ, 2559) ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เลขช่องและช่วงเวลาใน
การรับชมไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญของการรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัลมากนัก เพราะในปัจจุบันผู้ชมมี
เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงรายการต่างๆ ได้มากขึ้น หากเนื้อหารายการนั้นเป็นที่น่าสนใจและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม จนผู้ชมสามารถจดจ าได้ ผู้ชมจะเป็นฝ่ายเข้าถึงเนื้อหารายการ
นั้นเองตามเวลาและช่องทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของตน ดังนั้น เนื้อหารายการที่มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับความสนใจของผู้ชมจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ชมเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ดิจิทัล   

ส่วนรูปเนื้อหารายการทีมีลักษณะให้ความบันเทิงที่ส่งผลต่อเรตติ้งของสถานีโทรทัศน์ที่สูงขึ้น 
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ไว้ในประเด็นเรื่อง Content is king, and the queen is platform (ข้อ 2) จึงไม่
ขอน ามากล่าวซ้ าอีก 
 
สรุป 
 เนื้อหารายการเป็นองค์ประกอบส าคัญของการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยจากระบบแอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล
ที่ก าลังเกิดขึ้น ท าให้ผู้ชมมีทางเลือกในการรับชมเนื้อหารายการที่ตนสนใจได้มากขึ้น ผู้ผลิตรายการ
ต่างพัฒนาเนื้อหารายการของตนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความสนใจของผู้ชม สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการรับชม และความพึงพอใจให้กับผู้ชมได้สูงสุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเนื้อหารายการจะ
เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการพิจารณาตัดสินใจเปิดรับช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้ชม หรืออาจกล่าว
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ได้ว่า เนื้อหารายการมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเปิดรับชม ดังนั้น เนื้อหารายการจึงมีความเป็น
พลวัตร (Dynamic) ไม่มีสูตรส าเร็จที่แน่นอน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้ ชม 
ดังนั้น ผู้ผลิตรายการจึงควรท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็นระยะ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมที่แท้จริงของผู้ชม และสามารถน ามา
พัฒนาเนื้อหารายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุปแล้ว จากค ากล่าวที่ว่า  Content is king 
นั้น “is king ที่แท้จริงก็คือผู้ชมนั่นเอง”    
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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 
Keywords 
............................................................................................................... .................................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 

(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) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 
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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. 

0.6 นิ้ว 
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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  

http://www.in.architextruez.net  
 
 

http://www.in.architextruez.net/
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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) 



จัดรูปแบบและจัดสงโรงพิมพ

รับเรื่อง

สงกองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและพิจารณา
เสนอผูทรงคุณวุฒิ หรือสงคืนผูเขียนปรับแก

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือสงคืนผูเขียน

สงคืนผูเขียนปรับแกไข (เปนเวลา 7 วัน)

ตรวจบทความที่ไดรับการแกไขตามผูทรงคุณวุฒิ

สงกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมข้ันสุดทาย

เผยแพรวารสาร

ไมผาน

ไมผาน

ผาน

ผาน

ประกาศรับบทความ

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สงคืนผูเขียนปรับแกไขเบื้องตน

สงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
อานบทความ (ใหเวลา 15 วัน)

แจงผูเขียน

ผานโดยมีการแกไข

ไมผาน

จบ

สงคืนผูเขียนปรับแกไข

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให
ผูเขียนบทความทราบ

ผานโดยไมมีการแกไข
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