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สวสัดี ท่านผูอ่้านวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) ทุกท่าน  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) ไดด้ าเนินการเขา้มาสู่ปีท่ี 6 ฉบบั

ท่ี 1 แลว้ครับ ซ่ึงเน้ือหาสาระท่ีวารสาร e-JODIL น าเสนอนั้น ยงัเนน้คุณภาพทางวชิาการ และใหค้วามส าคญั

กบักระบวนการคดัสรร และน าเสนอบทความตามมาตรฐานของการเป็นวารสารระดบัชาติท่ีได้รับการ

ยอมรับในฐานขอ้มูลของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thailand Journal Citation Index: TCI) มาโดย

ตลอด 

ในส่วนของการพฒันาวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) สู่การ

ด าเนินงานในปีท่ี 6 น้ี กองบรรณาธิการไดใ้ห้ความส าคญัของการพฒันาวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

และผา่นการรับรองคุณภาพวารสารของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (ศูนย ์TCI) อยูใ่นฐาน 1 รวมทั้งการ
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บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอความจริงเก่ียวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ใน 4 ประเด็น คือ (1) ความหมายและองค์ประกอบของการวิจยั (2) การสรุปผลการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (3) ประเภทของการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และ (4) วิธี
วทิยาการวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเพื่อน าเสนอแนวทางการเลือกวธีิวิทยาใหเ้หมาะสมกบั
ปัญหาวิจัย ผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัแบบผสม ซ่ึงวิธีวิทยา
ทั้ง 3 ประเภทน้ีมีแนวคิดและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การเลือกวิธีวิทยาการวิจยัแบบใดมาใช้นั้นข้ึนอยู่กบั
ปัญหาวิจยั เพราะการเลือกวิธีวิทยาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมมาใชจ้ะท าให้ผลการวิจยัมีคุณค่าต่อการน าไปใช้
ประโยชน ์
ค าส าคัญ: วธีิวทิยาการวจิยั สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ความจริง ปัญหาวจิยั 

 

ABSTRACT 

 The objective of this article is to propose the four facts of research in social sciences and humanities 

consisting of (1) the definition and factors of research, (2) findings conclusion of the research in social 

sciences and humanities, (3) the categories of the research in social sciences and humanities, and (4) research 

methodologies in social sciences and humanities, and to propose the guidelines of selecting the methodology 

suit to research problem. The synthesis and analysis results showed that there are three categories of the 

research in social sciences and humanities comprising (1) quantitative research, (2) qualitative research, and 

(3) mixed-methods research. These research methodologies are different in terms of their concept and 
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characteristics. To select the appropriate and correct research methodology depends on research problem 

leading to make the research findings enough valuable to utilization.  

Keywords: Research methodology, Social sciences, Humanities, Fact, Research problem 
 

บทน า 

 การวิจยัน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม (Innovation) ไม่วา่จะเป็นการวิจยัพื้นฐาน 
(Basic research) ท่ีเป็นรากฐานความแข็งแกร่งของสาขาวิชา (Discipline) หรือการวิจยัประยุกต์ (Applied 
research) ท่ีมุ่งน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในดา้นใดดา้นหน่ึง โดยเฉพาะงานวิจยัเชิงประยุกต์ท่ีมีคุณค่า
นั้น ไม่ใช่แค่การตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือในรายงานสืบเน่ืองหรือหนงัสือประมวลบทความ 
(Proceedings) ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติเท่านั้น แต่งานวิจยัท่ีดีจะตอ้งมี “คุณค่า (Value)” 
เพียงพอท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (Policy) เชิง
สาธารณะหรือสังคม (Public/Social) เชิงพาณิชย์ (Commercial) เชิงพื้นท่ี (Locational) หรือเชิงวิชาการ 
(Academic) และงานวิจยัท่ีดีมีคุณค่า ควรจะตอ้งเร่ิมจาก “ปัญหาวิจยั (Research problem)” เพราะ“ปัญหา
วิจยั” คือ หัวใจของการใช้ประโยชน์ และสาเหตุท่ีไม่มีการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ ก็เพราะงานวิจยั
นั้นไม่มีคุณค่าเพียงพอ (สุบิน ยรุะรัช, 2554) 

  “ปัญหาวิจยั (Research problem)” คือ ปัญหาท่ีตอ้งท าวิจยัจึงจะรู้ค าตอบ รู้แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
และน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพราะหากเป็นปัญหาท่ีไม่ตอ้งท าวิจยัจะเป็นการท างานโดยส้ินเปลือง
เวลาและทรัพยากร แมว้า่งานวิจยันั้นจะใช ้“วิธีวิทยาการวิจยัหรือระเบียบวิธีวิจยั (Research methodology)” 
ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ปัญหาวจิยัไม่ชดัแต่แรก งานวจิยันั้นก็ยอ่มขาดคุณค่าและไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดไ้ม่วา่จะเชิงไหนก็ตาม ดงันั้น การก าหนดปัญหาวิจยัจึงเป็นเร่ืองส าคญั และเม่ือก าหนดปัญหาวิจยัชดัแลว้ 
จึงค่อยหาวิธีวิทยาท่ีเหมาะสมต่อไป เพราะผลการวิจยัควรมาจากวิธีวิทยาการวิจยัท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งจึง
จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 บทความเร่ืองน้ีมุ่งให้ข้อมูลท่ีสะท้อน “ความจริง (Fact)” โดยทั่วไปเก่ียวกับการท าวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะปัจจุบนัมีแนวคิดหรือมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) ในหมู่
นกัวจิยัทางดา้นน้ีค่อนขา้งมาก ส าหรับตวัอยา่งแนวคิดหรือมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน เช่น (1) เขียนปัญหาวิจยั
ตามความสนใจของนักวิจยัหรือตามกระแสนิยมหรือตามนโยบายวิจยัท่ีก าหนดในช่วงนั้นโดยอ้างอิง
ข่าวสารท่ีปรากฏตามส่ือ ท าให้ประเด็นวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั สนองนโยบายของรัฐบาล  
(2) เขียนค าถามวิจยัในลกัษณะของขอ้ความท่ีตนเองสงสัยและยงัไม่รู้ค  าตอบ (3) ปัญหาวิจยัท่ีเหมาะสมกบั
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การขอรับทุนควรมาจากสภาพปัญหาในการปฏิบติังานของนกัวิจยั เป็นตน้ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล 
ว่องวาณิช, 2555) เพราะแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องในการ
ด าเนินงานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีส าคญั คือ การเลือกวิธีวิทยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวิจยัท่ีก าหนด หาก
ผูว้ิจยัไม่เขา้ใจและเลือกวิธีวิทยาท่ีผิดย่อมจะท าให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือนหรือบิดเบือนไปจากความจริง 
(Distortion) 
 

ความจริงเกีย่วกบัการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ความจริงข้อที ่1. ความหมายและองค์ประกอบของการวจัิย 
การวจิยั คือ การคน้หา คน้แลว้คน้อีก จนไดค้วามจริงของเร่ืองท่ีศึกษา ส าหรับอะไรท่ีเป็นความจริง

ท่ีเด่นชดัอยูแ่ลว้ หรืออะไรท่ีรู้แลว้ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งท าวิจยัให้เสียเวลา ในบทความฉบบัน้ี ผูเ้ขียนจะเนน้การ
น าเสนอแนวคิดทัว่ไปของการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อใหผู้อ่้านท่ียงัไม่เคยรู้จกัการวิจยัมา
ก่อน ไดรู้้ ไดเ้ห็น และเขา้ใจในธรรมชาติของการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social sciences 
and humanities) ท่ีสามารถยืดหยุ่นหรือเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมี
ความแตกต่างค่อนขา้งชดัเจนจากการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology) ท่ี
ความจริงค่อนขา้งตายตวั และเปล่ียนแปลงไดย้าก 
 ในทศันะของผูเ้ขียนมองว่า การวิจยั (Research) หมายถึง การแสวงหาและคน้หา (To seek/to find 
out) ความจริง (Fact/Truth) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน คน้จนกระทัง่ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่หรือความจริงของ
เร่ืองท่ีศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เพื่อช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจธรรมชาติ 
(Nature) พฤติกรรม (Behavior) และปรากฏการณ์ (Phenomena) ต่างๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะมนุษยมี์ความเช่ือ
พื้นฐานท่ีส าคญั 3 ข้อ คือ (1) เช่ือว่าธรรมชาติรอบๆ ตวัเรามีความเป็นเหตุเป็นผลในตวัเอง (2) เช่ือว่า
พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดยอ่มมีสาเหตุเสมอ และ (3) เช่ือวา่ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ีมี
สาเหตุ มีความคงท่ี และมีระเบียบแบบแผน  

ดงันั้น การวจิยัจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
(1) การคน้หาความจริงหรือส่ิงใหม่ท่ีเป็นองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆ ผูเ้ขียนขอเนน้ย  ้า

ว่า การวิจยั คือ การ “คน้” ไม่ใช่ “ควา้” มา เพราะการควา้หัวข้อหรือปัญหาวิจยัมาแบบฉาบฉวย ไม่ได้
ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้อะไรใหม่  

(2) การแสวงหาและคน้หาความจริงหรือองคค์วามรู้ใหม่ จะตอ้งใชว้ธีิการทางวิทยาศาสตร์
มาช่วยในการพิสูจน์ ทดสอบ และยืนยนั ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ คือ การก าหนดปัญหาวิจยั การ
วางแผนด าเนินการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผลการวจิยั 
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(3) การแสวงหาและคน้หาความจริงท่ีจะเป็นการวิจยัไดน้ั้น จะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอน หากเป็นเพียงแค่การ “คน้เจอ” กบัส่ิงท่ีก าลงัมองหา แบบน้ีจะไม่เรียกวา่เป็นการวิจยั เช่น การคน้
และเจอโจรผูร้้ายท่ีท าผดิกฏหมาย เป็นตน้ 

การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีความแตกต่างจากการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยคี่อนขา้งชดั เพราะองคค์วามรู้หรือความจริงท่ีเกิดจากการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลา เช่น ค่านิยม (Value) เก่ียวกบัอาชีพท่ีคาดหวงัของนิสิตนกัศึกษาเม่ือปี 
พ.ศ. 2499 กบัปี พ.ศ. 2558 อาจไม่เหมือนกนั เป็นตน้ ขณะท่ี องค์ความรู้หรือความจริงท่ีเกิดจากการวิจยั
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อนขา้งมีลกัษณะตายตวัและเปล่ียนแปลงไดย้ากไม่ข้ึนกบักาลเวลา 
เช่น กฎแรงโน้มถ่วงของโลก (Law of Gravitation) ท่ีคน้พบโดย Sir Isaac Newton เม่ือปี ค.ศ. 1686 หรือ
ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ  (Special Theory of Relativity) ในรูปของสมการ E=mc2 ท่ีค้นพบโดย Albert 
Einstein เม่ือปี ค.ศ.1905 เป็นตน้ 

โดยสรุป องคค์วามรู้หรือความจริงในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรามกัจะใชค้  าวา่ “Truth” 
ซ่ึงมีความหมายว่า “ความจริงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือเป็นความจริงท่ีอาจจะโตแ้ยง้หรือคดัคา้นได้” ขณะท่ีองคค์วามรู้หรือความจริงในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามกัใช้ค  าว่า “Fact” ซ่ึงมีความหมายว่า “ความจริงท่ีตายตวั เป็นจริงเสมอ 
สัมผสัได ้และไม่เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา” 
 

ความจริงข้อที ่2. การสรุปผลการวจัิยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
แผนแบบของการวิจยัท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในโลก คือ การวิจยัเชิงปริมาณ ตามมาด้วยการวิจยัเชิง

คุณภาพ และการวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ ในช่วงศตวรรษท่ี 19 
ถือว่าเป็นยุคท่ีการวิจยัเร่ิมมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน การศึกษาในระยะแรกจะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเนน้
การคน้หาความรู้ความจริงจากขอ้มูลตวัเลขท่ีเช่ือถือไดด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific method) ส่วน
การวจิยัเชิงคุณภาพในระยะแรกจะเป็นการศึกษาในเชิงมนุษยวทิยา (Anthropology) ซ่ึงเนน้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) และการบนัทึกในสนามวิจยั (Field Diary) 
อยา่งไรก็ตาม การวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในปัจจุบนั เนน้ใชก้ารวจิยัแบบผสมผสานระหว่าง
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีครอบคลุม ลุ่มลึก และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน แต่อยา่งไรก็
ดี การสรุปผลการวจิยั มีแนวคิดหลกัอยู ่2 ประการ คือ  

(1) การอนุมานหรือนิรนัย (Deductive approach) โดยเร่ิมจากมีทฤษฎีเกิดข้ึนก่อนแล้ว
นักวิจยัพยายามหาข้อมูลต่างๆ มาแสดงเพื่อสรุปผลและยืนยนัทฤษฎีหรือความรู้เดิม ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็น
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รากฐานท่ีส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ แต่มีข้อสังเกตว่าทฤษฎีจะต้องเป็นความจริงก่อน การสรุป
ผลการวจิยัจึงจะถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ตวัอยา่งเช่น 

-ความตอ้งการขั้นแรกของมนุษย ์คือ ปัจจยัส่ี (ทฤษฎีหรือความรู้เดิม) 
-นายพอใจ รักชาติไทย เป็นมนุษย ์(ความจริงยอ่ย) 
-นายพอใจ รักชาติไทย ตอ้งการปัจจยัส่ี (ขอ้สรุป) 

จากตวัอย่างข้างต้นเป็นการกล่าวอ้างทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of 
needs) ของ Maslow (1943) เพราะเป็นทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักวิจยัท่ี
ศึกษาทางดา้นจิตวทิยาและดา้นพฤติกรรมศาสตร์ และในปัจจุบนัมีงานวิจยัจ  านวนไม่นอ้ยท่ีสร้างองคค์วามรู้
ใหม่โดยใช้ทฤษฎีน้ีเป็นรากฐาน จากตวัอย่างอย่างกล่าว ขอ้สรุปแบบอนุมานหรือนิรนัยจะเป็นจริงได้ก็
ต่อเม่ือทฤษฎีหรือความรู้เดิมเป็นจริง ดงันั้น ในการท าวิจยัหากอา้งทฤษฎีท่ีไม่เป็นจริง จะท าให้ขอ้สรุปใน
การวจิยัไม่เป็นจริง  

(2) การอุปมานหรืออุปนยั (Inductive approach) เร่ิมจากมีเหตุการณ์ สถานการณ์ แลว้จึงหา
ขอ้มูล คน้หาความจริง และพิสูจน์ ดงันั้น การให้เหตุผลในเชิงอุปมานหรืออุปนัย จึงหมายถึง การสร้าง
ขอ้สรุปจากผลการสังเกตเฉพาะกรณีไปสู่การสร้างขอ้สรุปทัว่ไป (Streubert & Carpenter, 1995) ซ่ึงแนวคิด
น้ีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการวจิยัเชิงคุณภาพ ตวัอยา่งเช่น  

-นายรักดี นิยมไทย มีอาชีพเป็นเกษตรกรในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อ
ภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก ในทุกเดือนไม่เคยเป็นหน้ีเพราะใช้เงิน
ไม่เกินรายไดท่ี้ไดรั้บ (ความจริงยอ่ย) 

-นายสายใจ นิยมงาน เป็นชาวบา้นในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อภาค 
อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก เลือกประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกผกั
ขาย เน่ืองจากว่าเป็นอาชีพท่ีมีความถนดัและบรรพบุรษท ามานานและสามารถ
สร้างรายไดเ้ล้ียงครอบครัวได ้(ความจริงยอ่ย) 

-นางสายป่าน นิยมดี เป็นชาวบ้านในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อภาค 
อ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก เช่นเดียวกบันายรักดี นิยมไทย และนายสาย
ใจ นิยมงาน มีความวิตกกงัวลวา่ปีหนา้จะเกิดน ้ าท่วมอีก จึงเก็บขา้วไวใ้นยุง้ฉาง
ใหเ้พียงพอส าหรับ 3 ปี และเลิกท าการเกษตรแบบไร่เล่ือนลอย (ความจริงยอ่ย) 

-ชาวบา้นในหมู่บา้นขวดน ้ ามนั หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั
พิษณุโลก ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนั (ขอ้สรุป) 

จากตวัอยา่งอยา่งกล่าว ขอ้สรุปแบบอุปมานหรืออุปนยัจะเป็นจริงไดก้็ต่อเม่ือความจริงย่อย
ท่ีน ามาอา้งนั้นเป็นความจริง ดงันั้น การสรุปผลแบบอุปมานหรืออุปนยัมกัจะพบในงานวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึง
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จ าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลในพื้นท่ีหรือสนามวิจยัท่ีแทจ้ริง ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลต่อการสรุปผลการวิจยั เพราะถา้
ขอ้มูลท่ีไดม้าไม่จริง การสรุปผลจะเกิดขอ้ผดิพลาดได ้

โดยผลของการอุปมานหรืออุปนัยน้ีอาจจะน ามาสู่การสร้างทฤษฎีใหม่จากขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก็บ
รวบรวมมาได ้เช่น ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (The Theory of Sufficiency Economy) ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ถือวา่เป็นตวัอยา่งท่ีใกลต้วัคนไทยมากท่ีสุด เพราะเป็นทฤษฎีท่ีเกิดมาจากการสะสมประสบการณ์
ของพระองค์ท่านในการประกอบพระราชกรณียกิจมาตลอดทั้งชีวิต จนสามารถสร้างเป็นขอ้สรุปทัว่ไป
ส าหรับการด าเนินชีวิตของคนไทย เป็นต้น ในประเด็นน้ีสอดคล้องกับค ากล่าวของ McMillan & 
Schumacher (1993) ท่ี ระ บุว่ า  “In inductive reasoning, a researcher reaches a conclusion by observing 
particular cases and generalizing from the cases to whole class of similar cases. (การให้เหตุผลเชิงอุปนัย 
นกัวจิยัจะสร้างขอ้สรุปจากการสังเกตเฉพาะกรณีต่างๆ และน ามาสร้างเป็นขอ้สรุปทัว่ไปส าหรับกรณีอ่ืนๆ ท่ี
มีลกัษณะคลา้ยกนั)” อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะเป็นการวจิยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพจะตอ้งมีการออกแบบท่ีดี
ใน 3 ส่วน คือ (1) การออกแบบการวิจยั (Research design) (2) การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง (Sampling 
design) และ (3) การออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) 
 

ความจริงข้อที ่3. ประเภทของการวจัิยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
การวิจยัทุกประเภทมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การสร้างองค์ความรู้ (Body of knowledge) หรือ

นวตักรรม (Innovation) ท่ีมีความใหม่หรือสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้ซ่ึงปัจจุบนัให้ความส าคญักบั “การ
วิจยัเพื่อแก้ปัญหา” มากกว่า “การวิจยัเพื่อหาปัญหา” เพราะปัญหาวิจยั (Research problem) ควรชัดตั้งแต่
แรกเร่ิม ไม่ใช่มาเกิดตอนระหว่างท่ีท าวิจยัและเก็บขอ้มูล ส าหรับการแบ่งประเภทของการวิจยั อาจแบ่งได้
หลายประเภทตามเกณฑท่ี์ต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 แบ่งตามลกัษณะของผลการวจัิย 
(1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) หรือการวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure research) ผลการวิจัย

น าไปสู่การสร้างฐานของความรู้ในศาสตร์สาขาวชิานั้นๆ ใหมี้ความแขง็แกร่งทางวชิาการ (Robustness) เช่น 
ทฤษฎีหรือกฏเกณฑต่์างๆ เป็นตน้  

(2) การวิจัยประยุกต์  (Applied research) เน้นการน าผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์  
(Utilization) ในแง่มุมต่างๆ เช่น ผลการวิจยัน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ผลการวิจยัน าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชยท่ี์เพิ่มรายได ้ผลการวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงสาธารณะ (ทุกคนใชไ้ดไ้ม่เสียค่าใชจ่้าย) เป็นตน้  
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3.2 แบ่งตามระดับความเข้มข้นของการวจัิย 
(1) การวิจยัองคค์วามรู้ (Research for body of knowledge) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้การพฒันา

ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม (Innovation) โดยมุ่งใช้ประโยชน์ในวงกวา้ง โดยผลการวิจยัหรือองค์ความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการวจิยัสามารถน าไปใชส้รุปอา้งอิงโดยทัว่ไปได ้(Generalization)  

(2) การวิจยัสถาบนั (Institutional research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้การน าผลการวิจยัหรือขอ้
คน้พบ (Findings) ไปใช้ในการแกปั้ญหาในระดบัองค์กร โดยผลการวิจยัไม่สามารถอา้งอิงไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ 
นอกองคก์รท่ีเก็บขอ้มูลได ้

(3) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน (Research for teaching and learning) เป็นการวิจยั
ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาในห้องเรียน หลักสูตร หรือการเรียนการสอน บางคร้ังเรียกว่า การวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom research) หรือการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom action research) 

3.3 แบ่งตามลกัษณะเฉพาะศาสตร์ 
(1) การวิจยัส่ิงประดิษฐ์ (Invention research) เป็นการวิจยัในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(Science and technology) ท่ีมุ่งเนน้ประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีแปลกใหม่ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด เคร่ืองช่วยเดินส าหรับผูป่้วย
อมัพาตคร่ึงล่าง โลงศพไร้กล่ิน เป็นตน้ 

(2) การวิจัย เพื่อ รับใช้สังคม (Socially-engaged research) เ ป็นการวิจัยในกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social sciences and humanities) ท่ีมุ่งแก้ปัญหาหรือพฒันาสังคม ชุมชน 
หรือท้องถ่ิน โดยมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะท่ีบูรณาการหลายสาขาวิชา และผลงานท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน เช่น วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวติ สุขภาพ เป็นตน้ ประกอบดว้ย การวเิคราะห์สถานการณ์
ก่อนเร่ิมกิจกรรมรับใชส้ังคม การออกแบบหรือพฒันาช้ินงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม และการประเมินผล
ลพัธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 

(3) ผลงานสร้างสรรค์ (Creative works)  มีลักษณะเป็นผลงานประเภทศิลปะและ
ส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวตักรรมหรือมีความใหม่ โดยมีการศึกษาคน้ควา้อยา่ง
เป็น ระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ตวัอยา่งผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะ ไดแ้ก่ (1) ทศันศิลป์ 
(Visual art) เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance art) เช่น ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ และการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) เช่น บทประพนัธ์ กวีนิพนธ์ เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557) 
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3.4 แบ่งตามปรัชญาของการวจัิย 
(1) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เน้นศึกษาหาความจริงโดยใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีอยูบ่นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เป็นค่า คะแนน หรือตวัเลข และอาศยัขั้นตอนท่ีมีระเบียบ
แบบแผน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรู้สภาพ เพื่อจ าแนก เปรียบเทียบ เพื่อสังเคราะห์ และวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยใชว้ธีิการทางสถิติมาช่วยอธิบาย หรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นค่า คะแนน หรือตวั
เลขท่ีสามารถวดัได ้

(2) การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจยัท่ีเน้นศึกษาความจริงท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ (Naturalism) และปรากฏการณ์ (Phenomenalism) โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมอยา่งลุ่มลึก เขา้ใจความหมาย กระบวนการความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติ ฯลฯ เพื่อรู้ลึก รู้จริง ของส่ิงท่ีศึกษา โดยเน้นการพรรณา วิเคราะห์ และเช่ือมโยงเหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นอดีตปัจจุบนั หรืออนาคต  

(3) การวิจยัแบบผสม (Mixed-methods research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาและคน้หาความ
จริงหรือองคค์วามรู้ใหม่โดยการบูรณาการหรือผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพร่วมกนั 
เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุม สมบูรณ์ ทั้งในเชิงลึกท่ีให้ขอ้มูลแบบละเอียด และการศึกษาเพื่อให้ได้
ความเขา้ใจแบบองค์รวมโดยการวิเคราะห์ค่าหรือตวัเลขเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ดว้ยวิธีการ
ทางสถิติ และการออกแบบการวิจยัแบบผสมจะมีระเบียบแบบแผนในการศึกษาวิจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของปัญหาวจิยั 
 

ความจริงข้อที ่4. วธีิวทิยาการวจัิยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
บทความเร่ืองน้ี อธิบายวิธีวิทยาการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตามปรัชญาของการวิจยั คือ (1) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
(2) การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ (3) การวจิยัแบบผสม (Mixed-methods research) 

4.1. การวจัิยเชิงปริมาณ 
4.1.1 แนวคิดส าคัญ 

  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ 
(1) ไดข้อ้สรุปจากคนจ านวนมาก เนน้การสรุปอา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปยงัประชากร (Generalization) (2) มี
ความเป็นปรนยั  ผลงานวิจยัมีความแกร่ง (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรไดดี้ (4) สามารถยืนยนัหรือ
ตรวจสอบความเป็นเหตุและผล (5) ความล าเอียงไดรั้บการควบคุม (6) เนน้การน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นค่าหรือ
ตวัเลขท่ีวดัไดเ้พราะคนส่วนใหญ่ชอบตวัเลข และ (7) จ าเป็นตอ้งใชส้ถิติมาช่วยอธิบาย ส าหรับขอ้จ ากดัของ
การวิจยัเชิงปริมาณ คือ (1) รายงานเฉพาะค่าหรือตวัเลข ไม่เน้นค าบรรยาย และขาดสีสันของการรายงาน 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

9 

 

(Dry result) (2) ละเลยขอ้มูลรอบข้างท่ีส าคญั ไม่ค่อยสนใจผูท่ี้มีส่วนร่วม หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ  
(3) หากสร้างเคร่ืองมือวิจยัไม่ดี เช่น ขอ้ค าถามในแบบประเมินไม่ไดว้ดัในเร่ืองเดียวกนั หรือไม่มีความเป็น
เอกพนัธ์ (Homogeneity) เป็นตน้ จะส่งผลท าให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัส่ิงท่ีมุ่งวดั  และผลการวิจยัขาดความ
น่าเช่ือถือจนไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และ (4) ผลการวิจยัไม่ค่อยให้รายละเอียดในเชิงลุ่มลึก 
ประเด็นน้ีเขา้ข่ายรู้รอบ แต่ไม่ลึกซ้ึง 

4.1.2 การออกแบบการวจัิย 
  แบบแผนของการวิจยั (Research design) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของวิธีวิทยาการวจิยัหรือ
ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แบบแผนของการวิจยัในทศันะของผูเ้ขียน หมายถึง แผน
โดยรวม (Overall plan) ท่ีน าไปสู่การตอบค าถามวิจยั เพราะหากการวิจยัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมีการออกแบบ 
(Design) ท่ีดีก็จะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถหาค าตอบวิจยัไดอ้ย่างแม่นย  า (Accurate answer) ต่อค าถามวิจยัหรือ
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจยัจะแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) การออกแบบกระบวนการวิจยั (Research design) (2) การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง (Sampling 
design) และ (3) การออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) 
 
ตารางที่ 1 หลกัการของการออกแบบกระบวนการวิจยั การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง และการออกแบบการ
วเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ 

การออกแบบ หลกัการของการออกแบบการวจัิยเชิงปริมาณ 
1. การออกแบบ
กระบวนการวิจยั 
(Research design) 

     อาศยัหลกั Max. Min. Con. ของ Kerlinger & Lee (2000) ประกอบดว้ย 
     1. ท าใหค้วามแปรปรวนท่ีเป็นระบบมีค่ามากท่ีสุด (Maximized 
systematic variance) โดยการเพิ่มความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มใหสู้งสุด 
เพื่อใหส้ามารถจดักระท ากบัตวัแปรอิสระใหส่้งผลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุด 
     2. ท าใหค้วามแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีค่านอ้ยท่ีสุด (Minimized 
error variance) โดยการท าใหค้่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมีค่า
นอ้ยท่ีสุดหรือเป็นศูนย ์ 
     3. ควบคุมความแปรปรวนท่ีมีระบบของตวัแปรแทรกซอ้น (Control 
extraneous systematic variance) โดยการขจดัตวัแปรแทรกซอ้นอ่ืนๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งออกใหห้มด เพื่อให้ผลของตวัแปรตามท่ีเกิดมาจากตวัแปรอิสระ
เท่านั้น  

2. การออกแบบการสุ่ม
ตวัอยา่ง (Sampling 
design) 

     1.การก าหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample size) สามารถท าได ้3 วธีิ คือ (1) เปิด
ตาราง (2) ค านวณดว้ยสูตร และ (3) ใชโ้ปรแกรมช่วยวเิคราะห์ ส าหรับ
วธีิการก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีนิยมใช ้เช่น ตารางขนาดตวัอยา่งของ Krejcie 
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การออกแบบ หลกัการของการออกแบบการวจัิยเชิงปริมาณ 
& Morgan (1970) ตารางและสูตรค านวณขนาดตวัอยา่งของ Yamane (1973) 
สูตรค านวณขนาดตวัอยา่งของ Cohen (1977) การใชโ้ปรแกรม G*Power 
เพื่อค านวณขนาดตวัอยา่งของ Faul, Erdfelder, Lang & Buchner (2007) เป็น
ตน้ 
     2. การเลือกวธีิการสุ่มตวัอยา่ง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) การสุ่มแบบ
อาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ไดแ้ก่ Simple, Stratified, 
Cluster, Systematic และ Multi-state และ (2) ) การสุ่มแบบไม่อาศยัความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ไดแ้ก่ Purposive, Quota, Snowball, 
Volunteer และ Accidental  

3. การออกแบบการ
วเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis 
design) 
 

     1. เคร่ืองมือวิจยั (Research Instrument) เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม 
แบบประเมิน มาตรประมาณค่า แบบทดสอบ เป็นตน้ 
     2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ ความตรง (Validity) 
และความเท่ียง (Reliability) 
Statistics: Descriptive, Inferential/others 

 

ในการวิจยัเร่ืองนั้นๆ ผูว้ิจยัจะตอ้งตอบให้ไดว้่า การวิจยัเชิงปริมาณของตนเองมีแบบแผนการวิจยั
แบบใด เช่น การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) การวิจยัเชิง
สหสัมพนัธ์ (Correlational research) การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) การวิจยัเชิงก่ึงทดลอง 
(Quasi-experimental research) การวจิยัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Cause-effect research) การวจิยัเชิงประเมิน 
(Evaluation research) การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Need assessment research) การวิจยัและพฒันา 
(Research and development)  การวิจัยสหวิทยาการ  ( Interdisciplinary research)  การวิจัยระยะยาว 
(Longitudinal study) การวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional research) การสังเคราะห์งานวิจัยหรือการ
วิเคราะห์อภิมาน (Research synthesis/Meta-analysis) การวิจยัประเมินอภิมาน (Meta-evaluation research) 
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) การวิจัยอนาคต (Future research) การวิจัยสถาบัน (Institutional 
research) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) เป็นตน้ 
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4.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
  4.2.1 แนวคิดส าคัญ 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ท่ีเนน้อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคนและสังคม ท่ีตอ้งการค าตอบวา่  ท าไม และอยา่งไร มากกวา่ ท่ีจะบอก
วา่ ใครท าอะไร มีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากการวิจยัเชิงปริมาณ คือ (1) ไดผ้ลการวจิยัในเชิงลึกเฉพาะกรณี ไม่เนน้
สามญัการ (Generalization) (2) กลุ่มตวัอยา่งไม่มาก (เลือกเฉพาะ Key informant) (3) สนใจบริบทของส่ิงท่ี
ศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ (Stakeholders) (4) คนส่วนใหญ่ชอบเร่ืองราวของคนและส่ิงต่างๆ 
รอบตวั ท าให้การน าเสนอผลการวิจยัมีสีสัน เพราะเน้นการเล่าเร่ือง (Narrative) (5) ไม่สนใจข้อมูลเชิง
ปริมาณจึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ถิติมาช่วยอธิบาย (6) ด าเนินวิจยัไปไดอ้ยา่งอิสระโดยท าในสถานการณ์ท่ีเป็น
ธรรมชาติ (Naturalistic) และเน้นการวิจยัภาคสนาม (7) ใช้ตรรกะแบบอุปมานเป็นหลกัเพื่อท าความเขา้ใจ
แบบองคร์วม (Holistic) (8) มีความยืดหยุน่ (Flexibility) ในการออกแบบวิจยั จึงไม่นิยมเขียนกรอบแนวคิด
ในการวจิยั และ (9) นกัวจิยัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุด  

ขอ้จ ากดัของการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ (1) ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างขนาดเล็ก ไม่เนน้การสรุป
อา้งอิงจากกลุ่มเล็กไปสู่กลุ่มใหญ่ (ไม่มี generalization) (2) ขอ้มูลไม่แกร่งเหมือนขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเป็นค่า
หรือตวัเลข เพราะเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ ค าพดู รูปภาพ ของจริง ร่องรอย หรือหลกัฐานต่างๆ และ (3) การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารตีความเชิงเหตุผลหรือให้เหตุผลในเชิงตรรกะ (Logic reasoning) ซ่ึงตอ้งใช้การแปล
ความหมายค่อนขา้งสูง ซ่ึงหากวิเคราะห์ไม่ดีจะท าให้ผลการวิจยัขาดความน่าเช่ือถือหรือบิดเบือนไปจาก
ความจริง 

4.2.2 การออกแบบการวจัิย 
การวจิยัเชิงคุณภาพ การออกแบบการวจิยัจะแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบเช่นเดียวกบัการ

วจิยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ (1) การออกแบบกระบวนการวจิยั (Research design) (2) การออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง 
(Sampling design) และ (3) การออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis design) แต่มีรายละเอียดต่างกนั ดงั
แสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 หลกัการของการออกแบบกระบวนการวิจยั การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง และการออกแบบการ
วเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ 

การออกแบบ หลกัการของการออกแบบการวจิัยเชิงปริมาณ 
1. การออกแบบกระบวนการวิจยั 
(Research design) 

     แบบแผนของการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีนิยมในประเทศไทย เช่น การวิจยัท่ีเน้นประวติัชีวิตบุคคล 
(Biographical research) การวิจยัเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological research) การวิจยั
เชิงชาติพนัธ์ุวรรณนาหรือเชิงมานุษยวิทยา (Ethnographic/ Anthropological research) การวิจยัเชิงคุณภาพ
แบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case study research) การวิจยัเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล (Grounded 
theory research) การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ (Historical research) การวิจยัเอกสาร (Documentary research) 
เป็นตน้ 

2. การออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง 
(Sampling design) 

     1. ไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง แต่เป็นการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive selection) และใชค้  าวา่ “ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั (Key informant)” แทนค าวา่ “ประชากร (Population)” และ “กลุ่มตวัอยา่ง (Sample)” 
     2. การเลือกตวัอยา่งท าไดห้ลายวิธี เช่น Parallel (Pairwise/Subgroup), Nested, Multilevel เป็นตน้  

3. การออกแบบการวิเคราะห์
ขอ้มูล (Analysis design) 
 

     วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพข้ึนอยูก่บัแบบแผนของการวิจยัท่ีเลือก เช่น (1) การวิจยัแบบกรณีศึกษา
อาจใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย fieldwork, Interpretational/Structural/Reflective Analysis (2) การวิจยัเชิง
ชาติพนัธ์ุวรรณนาอาจใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Participant observation, Ethnographic interviews, 
Artifact collection, Coding and data classification เป็นตน้ 

 

 การเก็บรวมรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพนิยมเก็บในในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ ส าหรับเทคนิคท่ี
นิยมน ามาใช ้ยกตวัอยา่งเช่น (1) การสังเกต (ทางตรงและทางออ้ม) (2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยนกัวิจยั (3) 
การสัมภาษณ์ (แบบมี/ไม่มีโครงสร้าง และเชิงลึก (4) กระบวนการกลุ่ม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
การระดมสมอง (Brainstorming) เทคนิคเสียงจากภาพ (Photovoice technique) เป็นตน้ และ (5) การวเิคราะห์
เอกสาร (ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ) อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจมีข้อจ ากดัท่ีท าให้ไม่
สะดวก ยกตวัอยา่งเช่น (1) อคติของนกัวิจยัหากมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of 
interest) (2) อาจใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูลยาวนานเพราะตอ้งเขา้ไปฝังตวัในสนามวจิยั (3) ขอ้มูลจากแหล่งเดียว
อาจขาดความน่าเช่ือถือซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ มาช่วยยืนยนัขอ้มูล เช่น การวิเคราะห์แบบสามเส้า 
(Triangulation) เป็นตน้ และ (4) เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ 
ผูว้ิจยัจะต้องเตรียมตวัให้พร้อมอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ในการบันทึกข้อมูล เช่น การจดบนัทึกการ
ถ่ายภาพการบนัทึกเสียง การเก็บตวัอยา่งช้ินงาน หรือของจริง เป็นตน้ 
โดยสรุป การวจิยัเชิงคุณภาพ คือ การคน้หาความรู้ความจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน สังคม และปรากฏการณ์
ต่างๆ ในบริบทท่ีศึกษา โดยความจริงในการวิจยัเชิงคุณภาพ อาจหมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ์ ความเช่ือ 
ค่านิยม ทศันคติ ของคน ชุมชน องคก์ร หรือสังคมนั้นๆ ข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมและวฒันธรรมของแต่ละ
แห่ง ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั และการเขา้ถึงความจริงท าไดห้ลายวิธี ซ่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเขา้ถึงความจริง 
คือ ผูห้าความจริง (นกัวจิยั) กบัผูเ้ป็นแหล่งของความจริง (กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั) ซ่ึงควรมีความสัมพนัธ์แบบ
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ไวว้างใจต่อกันก่อน เพราะความสัมพนัธ์ท่ีดีมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพดว้ยวธีิการต่างๆ  
 
 4.3 การวจัิยแบบผสม  
  4.3.1 แนวคิดส าคัญ 
  การวิจยัแบบผสม (Mixed-Methods Research) เป็นการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีมีการพฒันา
มาอย่างต่อเน่ือง (Tashakkori & Teddie, 1998; Caracelli & Greene, 1993) ส าหรับความหมายของการวิจยั
แบบผสม Creswell (2005) และ Creswell & Plano Clark (2007) กล่าวไวว้า่ การวิจยัแบบผสม หมายถึง การ
ออกแบบการวิจัย (Research design) ตามข้อตกลงในเชิงปรัชญา (Philosophical assumptions) และเป็น
กระบวนการท่ีเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการผสมผสาน (Mixing) ระหวา่งขอ้มูล
เชิงปริมาณ (Quantitative data) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพื่อตอบปัญหาการวิจยัเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 วธีิการ 3 แบบในการผสมผสานขอ้มูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ   
 

 การผสมผสานชุดของขอ้มูล (Mixing the datasets) ในการวิจยัแบบผสม นกัวิจยัควรเขา้ใจในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ส าหรับ
วิธีการผสมผสานขอ้มูล Creswell & Plano Clark (2007)  ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย (1) การ
รวมขอ้มูล (Merge the data) (2) การเช่ือมต่อขอ้มูล (Connect the data) และ (3) การทบัซ้อนหรือฝังตวัของ
ขอ้มูล 2 ชุด (Embed the data) นอกจากน้ี ในการท าวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งวธีิการเชิงปริมาณและวธีิการ
เชิงคุณภาพ นอกจากท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ใจวธีิการผสมผสานระหวา่งขอ้มูลเชิงประมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การรวมข้อมูล (Merge the data) 

การเชื่อมต่อข้อมลู (Connect the data) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การทับซ้อนหรือการฝังตัวของขอ้มูล (Embed the data) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

ผลการวิจัย 
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แลว้ Creswell & Plano Clark (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูว้จิยัควรจะตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ การวจิยัแบบผสมมีลกัษณะ
เป็นการศึกษากรณีเดียว (Single study) หรือพหุกรณีศึกษา (Multiple studies)  

4.3.2 การออกแบบการวจัิย 
  การออกแบบการวิจัยแบบผสม ผูว้ิจ ัยจะต้องเข้าใจระบบการให้สัญลักษณ์ (Notation 
System) หรืออกัษรย่อท่ีเป็นตวัแทนการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Shorthand labels) ไดแ้ก่ QUAN 
หมายถึง การวิจยัเชิงปริมาณ และ QUAL หมายถึงการวิจยัเชิงคุณภาพ และนอกเหนือไปจากสัญลกัษณ์
ดงักล่าว ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่และตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก เช่น QUAL หรือ qual เป็นตน้ ยงัให้ความหมายท่ีต่างกนั 
กล่าวคือ ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ หมายถึง การใหค้วามส าคญัหรือใหค้่าน ้าหนกัมากส าหรับวธีิการใดวธีิการหน่ึง 
(เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) ส่วนตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก หมายถึง การให้ความส าคญัน้อยหรือให้ค่าน ้ าหนัก
นอ้ยส าหรับวธีิการใดวธีิการหน่ึง 
 

วิจยัเร่ืองท่ี 1 QUAL + QUAN 
วิจยัเร่ืองท่ี 2 QUAN  qual 
          +      หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีด าเนินการ
ไปพร้อมกนั (Simultaneous or Concurrent Collection of Quantitative and Qualitative 
Data) 
             หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบล าดบั
ขั้นตอน (Sequential Collection of Quantitative and Qualitative Data) 

 

แผนภาพที ่2 การใหส้ัญลกัษณ์ส าหรับการออกแบบการวิจยัแบบผสม 
  

  การออกแบบการวิจยัแบบผสมท่ีมีลกัษณะการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบขั้นตอน (Sequential 
collection) ส่วนใหญ่นิยมอาจออกแบบการวิจยัเป็น 2 ระยะ (Two phases design) โดยเร่ิมจากการส ารวจ
ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (QUAL) เพื่อสร้างเคร่ืองมือหรือระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา และทดสอบดว้ยวิธีการ
เชิงปริมาณ (QUAN) ในภายหลงั หรือเร่ิมจากวิธีการเชิงปริมาณก่อนและตามดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อให้
ไดร้ายละเอียดท่ีชดัเจนและเฉพาะมากข้ึน  
  อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน ผูว้ิจยัอาจออกแบบการวิจยัท่ี
มากกวา่ 2 ระยะได ้และอาจเก็บขอ้มูลในระดบัท่ีต่างกนัได ้(Multiple levels) เช่น ระดบัพื้นท่ี ระดบัโรงเรียน 
ระดบัครู และระดบันกัเรียน เป็นตน้ ส่วนการตรวจสอบขอ้มูล Rossman & Wilson (1985) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
การท าวิจยัแบบผสมอาจน าแนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใชโ้ดยเนน้
การรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อน ามาใชอ้ธิบายปัญหาวิจยั โดยเฉพาะการเก็บขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อน ามาเสริมกนั 
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  ส าหรับประเภทของการออกแบบการวิจยัแบบผสม (Types of Mixed Methods Designs)  
พบวา่ ในปัจจุบนัมีผูเ้สนอแนวคิด (Approaches) และโมเดลไวห้ลายแบบ อยา่งไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 2005 การ
วิจยัแบบผสมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Creswell, 2005) ประกอบดว้ย (1) การออกแบบการวิจยัแบบผสม
แบบสามเส้า (Triangulatin Mixed Methods Designs) (2) การออกแบบการวิจัยแบบผสมเชิงอธิบาย 
(Explanatory Mixed Methods Designs) และ (3) การการออกแบบการวิจยัแบบผสมเชิงส ารวจ (Exploratory 
Mixed Methods Designs) ต่อมา Creswell & Plano Clark (2007) ไดเ้พิ่มประเภทของการออกแบบการวิจยั
แบบผสมอีก 1 ประเภท คือ การออกแบบการวจิยัแบบผสมแบบฝังตวั (Embedded Mixed Methods Designs)  
 

1. Triangulation Mixed Methods Design การแปลความหมาย 
 

QUAN + QUAL 
 Interpretation  

 

     (1) กล่องส่ีเหล่ียม (  ) หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและผลการศึกษา (Data collection and results) 
     (2) ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ (เช่น QUAN) หมายถึง จุดเนน้
ส าคญั (Major emphasis) ส่วนตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก (เช่น qual) 
หมายถึง จุดเนน้ท่ีไม่ส าคญัมาก (Minor emphasis) 
     (3) ลูกศร (        )    แสดงล าดบัขั้นตอน (Sequence)  
     (4) เคร่ืองหมายบวก ( + ) หมายถึง การท าไปพร้อมกนั 
(Concurrent/simultaneous) 

2. Explanatory Mixed Methods Design 
 

QUAN  qual 
 Follow-up  

 

3. Exploratory Mixed Methods Design 
 

QUAL  quan 
 Follow-up  

 

 

แผนภาพที ่3 ประเภทของการออกแบบการวิจยัแบบผสม 
  โดยสรุป การออกแบบการวิจยัแบบผสม ผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ใจทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจยัแบบผสมมีจุดแข็งอยู่ท่ีช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคมท่ี
ซบัซ้อนไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน จากความหมายดงักล่าว การวิจยัแบบผสมเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอ้มูลเชิงปริมาณมีลกัษณะเป็นขอ้มูลปลาย ปิด (Closed-
ended information) เช่น ทศันคติ พฤติกรรม เคร่ืองมือท่ีวดัผลการปฏิบติังาน (Performance instrument) เป็น
ตน้ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว มกัจะวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติเพื่อตอบค าถามวิจยั หรือเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ในทางกลับกัน ส าหรับข้อมูลในเชิงคุณภาพมีลักษณะเป็นข้อมูลปลายเปิด (Open-ended 
information) เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เอกสาร ส่ือโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้  
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบการวิจยัเชิงคุณภาพ การวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัแบบผสม 
ประเดน็ การวจิัยเชิงปริมาณ การวจิัยเชิงคุณภาพ การวจิัยแบบผสม 

1. แนวคิดหรือปรัชญา 
(Concept/Philosophy) 

ปฏิฐานนิยม (Positivism)  
ท่ีเนน้การศึกษาหรือคน้หาความจริง
โดยใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่
บนฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
ขั้นตอนท่ีมีระเบียบแบบแผน 
  

ธรรมชาตินิยม (Naturalism)  
ท่ีเนน้การศึกษาความจริงท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ และ ปรากฏการณ์
นิยม (Phenomenalism) ท่ีมุ่งศึกษา
เพ่ือให้เขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
สงัคม โดยใชวิ้ธีการพรรณนา  

แนวคิดเชิงบูรณาการหรือการใช้
วิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ร่วมกนั โดยมีระเบียบแบบแผนใน
การศึกษา เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี
ครอบคลุม สมบูรณ์ ทั้งในภาพรวม
และเชิงลึก 

2. วตัถุประสงค ์
(Objective) 

-ศึกษา วิจยั และหาค าตอบ เพื่อรู้
สภาพ เพื่อจ าแนก เปรียบเทียบ เพ่ือ
สงัเคราะห์ และวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดย
ใชวิ้ธีการทางสถิติมาช่วยอธิบาย 
หรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นค่า คะแนน หรือ
ตวัเลขท่ีสามารถวดัได ้ 
 
 

- ศึกษาเชิงลึกเพื่อให้เขา้ใจ
ความหมาย กระบวนการ
ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติฯลฯ เพื่อรู้ลึก รู้จริง ของ
ส่ิงท่ีศึกษา โดยเนน้การบรรยาย 
วิเคราะห์ และเช่ือมโยงเหตุการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในสงัคม ไม่วา่จะเป็นอดีตปัจจุบนั 
หรืออนาคต 

-ศึกษาและคน้หาความจริงหรือองค์
ความรู้ใหม่ดว้ยการผสมผสานวิธีการ
เชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ  
-เนน้การศึกษาทั้งในเชิงลึกท่ีให้
ขอ้มูลแบบละเอียด และการศึกษา
เพื่อให้ไดค้วามเขา้ใจแบบองคร์วม
โดยการวิเคราะห์ค่าหรือตวัเลขเพ่ือ
หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 
ดว้ยวิธีการทางสถิติ  

3. ค าถามวิจยั 
(Research question) 

ขอ้ค าถามเก่ียวขอ้งกบัการรายงาน
จ านวน ระดบั ค่า ตวัเลข หรือการ
อธิบาย/เปรียบเทียบตามตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม ยกตวัอยา่งเช่น 
-องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์ร
มีอะไรบา้ง  
-ทศันคติของพนกังานธนาคารออม
สินท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายของ
กระทรวงการคลงัอยูใ่นระดบัใด 
-ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อ
วฒันธรรมองคก์ร  
-ภาวะผูน้ าระหวา่งผูบ้ริหารเพศชาย
และเพศหญิงแตกต่างกนัหรือไม่ 
ฯลฯ 

ขอ้ค าถามเก่ียวขอ้งกบัการบรรยาย
สภาพ เหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคม ยกตวัอยา่งเช่น  
-ความรู้สึกของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ปรากฏการณ์บัง๊ไฟพญานาคเป็น
อยา่งไร 
-ประวติัชีวิตของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช โดยละเอียด เป็นอยา่งไร  
ฯลฯ 

ขอ้ค าถามแสดงให้เห็นวา่การวิจยัจะ
น าไปสู่การทราบจ านวน ระดบั หรือ
ผลการเปรียบเทียบของตวัแปรต่างๆ  
ตลอดจนขอ้ค าถามท่ีแสดงให้เห็นวา่
การวิจยัจะน าไปสู่การไดค้  าตอบใน
เชิงลึกในเร่ืองท่ีศึกษา ยกตวัอยา่งเช่น 
ในการวิจยั 1 เร่ือง อาจมี
วตัถุประสงค ์2 ขอ้ ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของ
พนกังานธนาคารออมสินท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายของ
กระทรวงการคลงั  
(วิธีการเชิงปริมาณ) 
2. เพื่ออธิบายความส าเร็จของการ
พฒันาทศันคติของพนกังานธนาคาร
ออมสินท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย
ของกระทรวงการคลงั 
(วิธีการเชิงคุณภาพ) 

4. แบบแผนการวิจยั 
(Research design) 

ยกตวัอยา่งเช่น  
-การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
research)  
-การวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental research) 

ยกตวัอยา่งเช่น  
-การวิจยัอตัชีวประวติั 
(Biographical research) 
-การวิจยัปรากฏการณ์ 
(Phenomenological research) 

ยกตวัอยา่งเช่น  
-การวิจยัผสมผสานแบบสามเส้า 
(Triangulation mixed-methods 
design) 
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ประเดน็ การวจิัยเชิงปริมาณ การวจิัยเชิงคุณภาพ การวจิัยแบบผสม 

-การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
research) 
-การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive 
research) 
-การวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ 
(Correlational research) 
-การวิจยัและพฒันา (Research & 
Development) 
-การวิจยัเชิงประเมิน (Evaluation 
research) 
-การสงัเคราะห์อภิมาน (Meta-
analysis) 
ฯลฯ 

-การวิจยักรณีศึกษา (Case study 
research) 
-การวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา 
หรือเชิงมานุษยวิทยา 
(Ethnographic/ Anthropological 
research) 
-การวิจยัทฤษฎีฐานราก 
(Grounded theory research) 
ฯลฯ 
 

-การวิจยัผสมผสานเชิงส ารวจ 
(Exploratory mixed-method design) 
-การวิจยัผสมผสานเชิงอธิบาย 
(Explanatory mixed-method design) 

5. การทบทวนเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
(Literature review) 

-ก าหนดกรอบในการศึกษา โดย
แบ่งเป็นตอนๆ เร่ิมจากบริบท/สภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญั เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิจยั ความรู้ในเชิง
เทคนิค และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-มกัมีตารางสังเคราะห์ตวัแปร หรือ
วิธีการท่ีช่วยอธิบายวา่ ท  าไมเจึงเลือก
ตวัแปรเหล่าน้ีมาศึกษาในการวิจยั
เร่ืองนั้นๆ 

-ก าหนดกรอบในการศึกษา โดย
แบ่งเป็นตอนๆ เร่ิมจากบริบท/
สภาพ แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญั 
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาวิจยั 
ความรู้ในเชิงเทคนิค และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ไม่เนน้การท าตารางสงัเคราะห์ตวั
แปร แต่เนน้การน าเสนอ
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา และเทคนิคต่างๆ ในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

-ก าหนดกรอบการศึกษาโดย
ครอบคลุมทั้งในส่วนท่ีเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ 

6. สมมติฐานการวิจยั 
(Research hypothesis) 

ก าหนดล่วงหนา้ก่อนท าการวิจยั และ
เขียนภายหลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ก าหนดคร่าวๆ แต่พร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง 

นิยมก าหนดล่วงหนา้ตามเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. กรอบแนวคิดในการ
วิจยั (Research 
framework) 

-จ าเป็นตอ้งมี โดยการระบุตวัแปร
ต่างๆ ในการวิจยั และตอ้งเขียนให้
สอดคลอ้งกบัสถิติท่ีเลือกใช ้ 
-การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของค าถามวิจยัว่า
ก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ไวอ้ยา่งไร หรือตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีอาจมี
อิทธิพลทางตรงและทางออ้ม 

-ไม่นิยมเขียน หรือไม่จ าเป็นตอ้ง
ก าหนดล่วงหนา้ 
-ถา้จะเขียน จะมีลกัษณะเป็น (ร่าง) 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
(Tentative research framework) 
 

จ าเป็นตอ้งเขียน โดยระบุว่าส่วนใด
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quan) และ
ส่วนใดเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qual) และตอ้งแสดงสญัลกัษณ์
ตวัพิมพเ์ล็กหรือใหญ่ เพ่ือให้ทราบวา่
วิจยัเร่ืองนั้นเนน้ท่ีการวิจยัเชิงปริมาณ 
หรือการวิจยัเชิงคุณภาพ 

8. ตวัแปรอิสระ 
(Independent variable) 

จะมีหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัปัญหา
วิจยั เช่น ถา้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีตวัแปรอิสระ เป็นตน้ 

จะมีหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัปัญหา
วิจยั แต่ไม่นิยมเขียนเพราะเจตนา
ของการวิจยัไม่ไดมุ้่งศึกษาตวัแปร

-จะมีหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัปัญหา
วิจยั  
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อิสระในเชิงลึก แต่ใหค้วามส าคญั
กบัตวัแปรตามมากกวา่ 

-มีในส่วนของวิธีการเชิงปริมาณ 
เพราะจะน าไปสู่การใชส้ถิติ 
-วิธีการเชิงคุณภาพอาจถูกน ามาใช้
เพื่อศึกษาตวัแปรอิสระในเชิงลึก ซ่ึง
ต่างจากการวิจยัท่ีออกแบบให้เก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพเพียงอยา่งเดียว 

9. ตวัแปรตาม 
(Dependent variable) 

-จ าเป็นตอ้งมี อาจมี 1 ตวั 
หรือหลายตวัก็ได ้
-การเขียนความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตามและตวัแปรอิสระ น าไปสู่
การเลือกสถิติท่ีใช ้

จ าเป็นตอ้งมี และมกัจะมีเพียงตวั
เดียว เพราะการวิจยัมุ่งศึกษาเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงอยา่งละเอียดลึกซ้ึง 

-ตวัแปรตามบางตวั อาจใชวิ้ธีการเชิง
ปริมาณ ซ่ึงจะใชส้ถิติมาช่วยอธิบาย 
-ตวัแปรตามบางตวั อาจใชวิ้ธีการเชิง
คุณภาพเพื่อให้ไดค้  าตอบในเชิงลึก 

10. ประชากร 
(Population) 

มีขนาดใหญ่ นิยมก าหนดเป็นจ านวน 
หรือตวัเลข โดยใชส้ญัลกัษณ์ N แทน
ขนาดของประชากร  

มีขนาดเล็ก และไม่นิยมใชค้  าวา่ 
“ประชากร” แต่จะใชค้  าวา่ “ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั (Key informant)” 
และ “แหล่งขอ้มูล” แทน 

มี 2 ส่วน แบ่งตามวิธีการเก็บขอ้มูล 
คือ  
1. วิธีการเชิงปริมาณ จะก าหนด
จ านวนประชากรและอา้งอิง
แหล่งท่ีมา  
2. วิธีการเชิงคุณภาพ ไม่ระบุ
ประชากร แต่ใชค้  าวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัแทน  

11. ขนาดตวัอยา่ง 
(Sample size) 

- มีขนาดเล็ก เช่น ประมาณ 400-500 
คน เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัประเภทของ
การวิจยั 
- นิยมใชส้ญัลกัษณ์ n แทนจ านวน
หรือขนาดตวัอยา่ง 
- ตวัอยา่งเป็นตวัแทนท่ีดีของ
ประชากร เพราะผลการวิจยัจะตอ้ง
อา้งถึงประชากร (Inference หรือ 
generalization) 

-มีขนาดเล็ก ประมาณ 1-30 คน 
เพ่ือให้ไดค้  าตอบลุ่มลึก 
-ไม่มีการระบุค่า n แทนขนาด
ตวัอยา่ง 
-ศึกษาเฉพาะกลุ่มเลก็ ไม่เนน้การ
อา้งถึงกลุ่มใหญ่ ดงันั้น จึงไม่มี
แนวคิดของการอา้งผลการวิจยัจาก
ตวัอยา่งไปสู่ประชากร (ไม่มี 
Generalization) 

นิยมเขียนแยกเป็น 2 ส่วน ตามวิธีการ
เก็บขอ้มูล คือ เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 

12. การสุ่มตวัอยา่ง หรือ
การเลือกตวัอยา่ง 
(Sampling/ Sample 
selection) 

- สุ่มโดยอาศยัการสุ่มทั้งชนิดท่ีทราบ
ความน่าจะเป็นท่ีถูกเลือก 
(Probability) และไม่ทราบความ
น่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือกเป็นตวัอยา่ง 
(Non-probability sampling) 
-ตวัอยา่งวิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
1. ทราบความน่าจะเป็น  
    (1) การสุ่มอยา่งง่าย  
        (Simple random sampling) 
    (2) การสุ่มแบบแบ่งชั้น  
        (Stratified random sampling) 

- สุ่มโดยอาศยัการสุ่มชนิดท่ีไม่
ทราบความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือก
เป็นตวัอยา่ง (Non-probability 
sampling) 
-มกันิยมใชวิ้ธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) 

-มีทั้งการสุ่มท่ีทราบโอกาสหรือ
ความน่าจะเป็น และไม่ทราบโอกาส
หรือความน่าจะเป็น 
-นิยมเขียนแยกเป็น 2 ส่วน ตาม
วิธีการเก็บขอ้มูล คือ เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ 
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    (3) การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
        (Cluster random sampling) 
    (4) การสุ่มแบบมีระบบ  
        (Systematic random sampling) 
    (5) การสุ่มแบบหลายขั้นตอน   
        (Multi-stage random sampling) 
2. ไม่ทราบความน่าจะเป็น 
    (1) การสุ่มแบบเจาะจง  
        (Purposive sampling) 
    (2) การสุ่มแบบโควตา้  
        (Quota sampling) 
    (3) การสุ่มแบบบอกต่อ  
        (Snowball sampling) 
    (4) การสุ่มแบบอาสาสมคัร   
     (Volunteer sampling) 
     (5) การสุ่มแบบบงัเอิญ  
         (Accidental sampling) 
 

13. ขอบเขตการวิจยั 
(Research scope) 

-มี 3 หวัขอ้หลกั คือ  
1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง  
2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
3. ระยะเวลาวิจยั 

-มี 3 หวัขอ้หลกั คือ  
1. ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
3. ระยะเวลาวิจยั 

-มี 3 หวัขอ้หลกั คือ  
1. ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยั โดยนิยม
เขียนแยกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผูใ้ห้
ขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณ และ(2) 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา  
3. ระยะเวลาวิจยั 

14. เคร่ืองมือวิจยั 
(Research instrument) 

ยกตวัอยา่งเช่น 
- แบบสอบถาม (Questionnaire) 
- แบบส ารวจ (Survey form) 
- แบบประเมิน/มาตรวดั (Scale) 
- แบบทดสอบ (Test) 
ฯลฯ 

ยกตวัอยา่งเช่น 
- แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview form) 
- แบบบนัทึกขอ้มูล (Data record 
form) 
- แบบสรุปการสนทนากลุ่ม 
(Focus group form) 
- แบบสงัเกต (Observation form) 
ฯลฯ 
 

มีครอบคลุมทั้งเคร่ืองมือในการวิจยั
เชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ควรเขียนแยกประเภท และจะมีก่ี
ฉบบัข้ึนอยูก่บักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหรือ
แหล่งขอ้มูล  
ยกตวัอยา่งเช่น  
1.เคร่ืองมือวิจยัเชิงปริมาณ มี 2 ฉบบั 
ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถาม และ (2) 
แบบทดสอบ 
2. เคร่ืองมือวิจยัเชิงคุณภาพ มี 1 ฉบบั 
คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

15. คุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
(The quality of research 
instrument) 

1. ความตรง (Validity)  
    (1) ความตรงเชิงเน้ือหา  
        (Content validity) 
    (2) ความตรงตามเกณฑ ์ 

การฝึกการสมัภาษณ์ การท าระบบ
การบนัทึกขอ้มูล การลงรหสัขอ้มูล 
ความตรงเชิงเน้ือหา 

มีครบ โดยเขียนให้ครอบคลุมทั้งใน
ส่วนเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการวิจยัเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ 
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        (Criterion-related validity)  
    (3) ความตรงเชิงโครงสร้าง  
        (Construct validity) 
2. ความเท่ียง (Reliability)  
       (1) ความเท่ียงแบบความคงท่ี         
        (Stability/test-retest reliability)  
       (2) ความเท่ียงแบบเท่าเทียมกนั
หรือ 
           คู่ขนาน (Equivalence/  
           Parallel reliability)  
       (3) ความเท่ียงแบบความ
สอดคลอ้ง 
           ภายใน (Internal consistency  
           reliability) เช่น แบบแบ่งคร่ึง 
           ขอ้สอบ (Split-half method)  
           แบบ KR20, KR21 (ให้
คะแนน 
           เป็น 1, 0) แบบ Cronbach’s  
           Alpha Coefficient เป็นตน้ 

16. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(Data collection) 

- ไม่จ  าเป็นตอ้งลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม 
- สามารถเก็บขอ้มูลดว้ยการเดินทาง
ไปเอง หรือการส่งทางไปรษณีย ์หรือ
การใชร้ะบบออนไลน์ดว้ยเคร่ืองมือ
ต่างๆ เช่น Google form ท่ีน ามาใช้
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ เป็นตน้ 
 

-รวบรวมแบบละเอียดจากเอกสาร
และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม การบนัทึก
ภาคสนาม/อตัชีวประวติั การ
สนทนากลุ่ม ฯลฯ  
-ผูวิ้จยัจ  าเป็นตอ้งลงไปเก็บขอ้มูล
ในสนามวิจยั (Field Study) ดว้ย
ตนเอง  

-การเก็บขอ้มูลปริมาณหรือและเชิง
คุณภาพ  ข้ึนอยูก่บัแบบแผนของการ
วิจยัท่ีเลือก  
- Triangulation เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพไปพร้อมกนั 
- Exploratory เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ก่อนเชิงปริมาณ 
- Explanatory เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ
ก่อนเชิงคุณภาพ 

17. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Data analysis) 

-ใชส้ถิติมาช่วยวิเคราะห์ 
-สถิติท่ีน ามาใช ้ข้ึนอยูก่บัระดบัการ
วดัของตวัแปร และความสมัพนัธ์
ของตวัแปรต่างๆ ในการศึกษานั้นๆ 

- ไม่ใช่สถิติมาช่วยวิเคราะห์ 
- เนน้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis)  
-เนน้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ 
(Logical reasoning) โดยการ
สงัเคราะห์และวิเคราะห์
สารสนเทศท่ีไดจ้ากขอ้มูลเชิง
คุณภาพจากแหล่งต่างๆ 

นิยมเขียนแยกเป็น 2 ส่วน ตามวิธีการ
เก็บขอ้มูล คือ เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 

18. การสรุปผลการวิจยั - รายงานผลโดยอา้งอิงสถิติท่ี
วิเคราะห์ได ้ 

- รายงานผลโดยอา้งอิงค  าพดู หรือ
การเล่าเร่ือง (Narrative) 
 

- Triangulation นิยมเขียนแยกเป็น 2 
ส่วน ตามวิธีการเก็บขอ้มูล คือ เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ แต่จะวิธีใด
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เช่น ระดบันยัส าคญั ตารางผล
วิเคราะห์ สมการ โมเดล เป็นตน้ 
- เนน้การสรุปอา้งอิงผลการวิจยัไปสู่
กลุ่มอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
(generalization) 

ก่อนข้ึนอยูก่บัวา่การวิจยัเร่ืองนั้นๆ 
เนน้เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
มากกวา่ เช่น QUAN + qual แสดงวา่
เนน้เชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพ 
เป็นตน้ 
- Exploratory น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพก่อนเชิง
ปริมาณ 
- Explanatory เน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณก่อนเชิง
คุณภาพ 

19. การใชป้ระโยชน ์ ใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง เพราะ
เนน้การน าผลวิเคราะห์จากกลุ่ม
ตวัอยา่งไปสร้างเป็นขอ้สรุปทัว่ไป 
ส าหรับประชากรกลุ่มใหญ่ 
(Generalization) 

ใชป้ระโยชน์ในวงแคบ เพราะ
ศึกษาเฉพาะกรณีตามปัญหาวิจยั 
โดยไม่เนน้น าผลวิจยัไปใชใ้นวง
กวา้ง 

ใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งในวงแคบและ
กวา้ง ค่อนขา้งครอบคลุม 

20. ทกัษะของนกัวิจยั มีความสามารถทางสถิติ มีความละเอียดอ่อนในการสังเกต   
เก็บรวบรวมขอ้มูลในสนามวิจยั 
และการตีความเชิงเหตุผล 

เก่งทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ และการ
วิจยัเชิงคุณภาพ 

 
การเลอืกวธีิวิทยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวจัิย 
 1.แนวทางการเขียนปัญหาวจัิย 
 การเขียนปัญหาวิจยั (Research problem) ถือเป็นด่านแรกท่ีผูว้ิจยัจะต้องชัดเจนก่อนท่ีจะเร่ิมท า
งานวิจยั เพราะหากปัญหาวิจยัไม่ชดัเจนแต่แรก คงจะคิดหวัขอ้วจิยัไดย้าก เพราะการวิจยัสมยัใหม่เนน้ “การ
วิจยัเพื่อแก้ปัญหา” มากกว่าท่ีจะเป็น “การวิจยัเพื่อหาปัญหา” ส าหรับการเขียนหัวขอ้ “ความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา” จะตอ้งเขียนแล้วสะทอ้นให้เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท าวิจยัเร่ืองน้ี 
เพราะหากไม่ท าแลว้จะก่อใหเ้กิดส่ิงไม่ดีหรือผลกระทบท่ีรุนแรง  
 นักวิจยัรุ่นใหม่หลายๆ คน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก มกัคิด
หัวขอ้วิจยัจากเร่ืองท่ีตอ้งการจะท า (Want) มากกว่าเร่ืองท่ีจ  าเป็นจะตอ้งท า (Need) ท าให้ปัญหาวิจยัไม่ใช่
ปัญหาท่ีแท้จริง แต่กลับเป็นปัญหาของผู ้วิจ ัยเอง (Researcher’s problem) ท่ีไม่สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ไดว้า่ เร่ืองอะไรท่ีเป็นปัญหาและปัญหาอะไรท่ีจ าเป็นจะตอ้งท าวจิยั เพราะบางปัญหาอาจจะแกไ้ข
ไดโ้ดยอาจไม่จ  าเป็นตอ้งวิจยัก็ได ้คงไม่มีนกัวิจยัคนใดท่ีตอ้งการให้คนอ่ืนมาพูดวา่ตวัเองวา่ “ปัญหามาจาก
การนัง่เทียน” หรือ “ปัญหาไม่ไดม้าจากการตกผลึก” เพราะคงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี  
ส าหรับแนวทางการคิดปัญหาวิจยัอยา่งมืออาชีพ อาจเร่ิมจากการสังเคราะห์ปัญหาท่ีหลากหลายของเร่ืองท่ี
สนใจศึกษาในลกัษณะของขอบเขตของปัญหา (Problem area) ก่อน และผูว้ิจยัจะตอ้งมาพิจารณาอย่างมี
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เหตุผลโดยจะตอ้งมีทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้มูลสนบัสนุนวา่ ปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด
และจ าเป็นจะตอ้งท าวิจยั จึงค่อยมาก าหนดหรือระบุเป็นปัญหาวิจยัท่ีจะน าไปสู่การคิดหัวข้อวิจยัต่อไป 
(แผนภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่4 แนวทางการก าหนดปัญหาวจิยั 
 

 เม่ือผูว้จิยัก าหนดหรือระบุปัญหาวจิยัไดแ้ลว้ จึงจะน าไปสู่การเขียนความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหาต่อไป ซ่ึงควรจะตอ้งเร่ิมดว้ยการเขียนหวัขอ้ และในปัจจุบนัมีการใชค้  าหรือวลีท่ีหลากหลาย เช่น (1) 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (2) ท่ีมาของปัญหาวจิยั (3) บทน า เป็นตน้ แต่จะใชอ้ยา่งไรข้ึนอยูก่บั
รูปแบบ (Format) ของแหล่งทุนวิจยั วารสารวิชาการท่ีจะส่งผลงานวิจยัไปตีพิมพ ์หรือหน่วยงานตน้สังกดั
ของผูว้ิจยัว่าก าหนดให้ใช้ค  าหรือวลีใด แต่อย่างไรก็ดี การเขียนหัวขอ้ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาในเล่มวจิยัไม่ควรมีจ านวนหนา้มากเกินไป (ขอแนะน า 1-5 หนา้ก็พอ) และควรมีสาระส าคญัครบถว้น
จนอ่านแลว้รู้วา่เป็นปัญหาวจิยัท่ีจ  าเป็นจะตอ้งท าการวจิยัเพื่อหาค าตอบ หรือเพื่อหาวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นๆ  
 

ตารางที ่2 แนวทางการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ประเดน็ แนวทางการเขียน 

1. ช่ือหวัขอ้ -ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
-ท่ีมาของปัญหาวิจยั  
-บทน า 
ฯลฯ 

2. จ านวนหน้า 1-5 หนา้ 
3. สาระส าคญั แนะน าวา่ควรมี 5 ยอ่หนา้ ไดแ้ก่ 

ยอ่หนา้ท่ี 1 ส่ิงท่ีคาดหวงั 
ยอ่หนา้ท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยู ่
ยอ่หนา้ท่ี 3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ขั้นที่ 1     
สังเคราะห์

ปัญหา 
ปัญหา 1 
ปัญหา 2 
ปัญหา 3 

. 

. 

ขั้นที่ 3  
ระบุปญัหาวิจยั 

(Research Problem) 

                 ขั้นที ่2  
            วิเคราะหป์ัญหา 
1. เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
1-X (อะไรส าคัญกอ่น-หลัง) 
2. ปัญหาที่ส าคัญมากที่สุด อยู่ใน
ความสนใจของตนเองหรือไม่? 
3. มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหา
วิจัยเป็นหวัข้อวิจยัได้หรือไม่? 
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ประเดน็ แนวทางการเขียน 

ยอ่หนา้ท่ี 4 ความพยายามแกปั้ญหา 
ยอ่หนา้ท่ี 5 เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวิจยั 

4. การอา้งอิง -การเขียนอา้งอิงแบบนามปี ควรเขียนในลกัษณะเรียบเรียงเป็นยอ่หนา้และอา้งอิงในวงเล็บ
ต่อทา้ย เช่น ……….(สุบิน ยรุะรัช, 2557) เป็นตน้ 
- ไม่ควรเขียนอา้งอิงแบบนามปีในลกัษณะยกช่ือผูเ้ขียนและวงเล็บปีต่อทา้ย เช่น สุบิน ยรุะ
รัช (2557) กล่าววา่………………. เป็นตน้ เพราะการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหา ควรเขียนในลกัษณะความเรียงท่ีเป็นส านวนภาษาของผูวิ้จยัเอง ไม่ใช่การคดัลอกมา
และอา้งอิง แมจ้ะไม่ผิดจรรยาบรรณ แต่ก็ไม่ค่อย Smart เท่าไหร่  

  

ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นแนวทางในการเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา โดยผูเ้ขียน
แนะน าวา่การเขียนให้เห็นความเป็นมาและปัญหาวิจยัท่ีชดัเจน อาจจะเขียนให้ได ้5 ยอ่หนา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ยอ่หนา้ท่ี 1 ส่ิงท่ีคาดหวงัย่อหนา้ท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยู ่ยอ่หนา้ท่ี 3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยอ่หนา้ท่ี 4 ความพยายาม
แกปั้ญหา และย่อหน้าท่ี 5 เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวิจยั โดยแต่ละย่อหน้าแสดงให้เห็นล าดบัของ
ความคิดท่ีเป็นขั้นตอน และมีแนวทางในการเขียนท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

- ย่อหน้าท่ี 1 ส่ิงท่ีคาดหวงั (Expectation) ในย่อหน้าน้ีผูว้ิจยัควรเขียนโดยหยิบยกนโยบายหรือแผน
ระดบัชาติ ยทุธศาสตร์การวจิยั กฏหมายแม่บท เป้าหมายของศาสตร์สาขาวชิาท่ีท าวจิยั ฯลฯ ท่ีสังคม
หรือประเทศคาดหวงัมาประกอบการเขียนความเป็นมา เพราะสะทอ้นให้เห็นว่า เราท าวิจยัโดย
ค านึงถึงความตอ้งการของสังคมหรือประเทศ ไม่ได้ท  าอะไรก็นึกอยากจะท าเอง แต่สังคมหรือ
ประเทศไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ 

- ยอ่หนา้ท่ี 2 สภาพหรือบริบทท่ีเป็นอยู ่(Context) ในยอ่หนา้น้ีควรเขียนใหส้ะทอ้นวา่ ในเร่ืองท่ีศึกษา
มีสภาพเป็นอยา่งไรในปัจจุบนั ดีหรือแยแ่ค่ไหน โดยเฉพาะเขียนในเชิงบรรยายให้เห็นวา่ท่ีท ากนัอยู่
ในปัจจุบนัยงัไม่ดีพอ ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมและเทศชาติ (ในยอ่หนา้ท่ี 1) 

- ย่อหน้าท่ี 3 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Problems) ในย่อหน้าน้ีเป็นย่อหน้าท่ีต่อเน่ืองมาจากย่อหน้าท่ี 2 เม่ือ
สภาพหรือบริบทท่ีเป็นอยูย่งัไม่ไดต้ามท่ีสังคมหรือประเทศชาติคาดหวงั ยอ่มท าใหเ้กิดปัญหาหลาย
อย่าง ในย่อหน้าน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งเขียนโดยระบุ (List) ให้ได้ว่า ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง อะไร
ส าคญัมากท่ีสุด อะไรส าคญันอ้ยท่ีสุด  

- ยอ่หนา้ท่ี 4 ความพยายามแกปั้ญหา (Problem solving) ในยอ่หนา้น้ีเป็นยอ่หนา้ท่ีสะทอ้นการ
สังเคราะห์และวเิคราะห์ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีน ามาใส่ไวใ้นบทท่ี 2 ของเล่มรายงานการวจิยั 
(Literature review) แต่เขียนในเชิงสรุปวา่ ท่ีผา่นมามีผลงานวจิยัอะไรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าเพื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าว แต่ยงัไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควรจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าวจิยัเร่ืองน้ี 

- ยอ่หนา้ท่ี 5 เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งท าวจิยั (Reasons/Needs) การเขียนยอ่หนา้น้ีจะเขียนในเชิง
สรุปให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหาวิจยั (Research problem) โดยแสดงเหตุผลท่ีท าให้เช่ือได้ว่า
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เป็นเร่ืองท่ีน่าท า ถา้ไม่ท าวิจยัเร่ืองน้ีจะส่งผลกระทบท่ีร้ายแรงอย่างไร พร้อมทั้งเขียนสรุปในเชิง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยัไวด้ว้ย 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเขียนน้ีจะน าไปสู่การก าหนดหวัขอ้วจิยัในท่ีสุด ซ่ึงผูเ้ขียน

จะตอ้งเขียนหัวขอ้วิจยัให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยค านึงถึงหลกั 3 ประการ คือ (1) มีตวัแปรตามท่ีมุ่ง
ศึกษา (2) สะทอ้นว่าจะท าอะไร และ (3) บริบทไหนตอ้งรู้ โดยหัวขอ้วิจยัท่ีดีควรแสดงเป้าหมายของการ
ท างานวิจยั เช่น ศึกษา ส ารวจ ตรวจสอบ เปรียบเทียบ พฒันา ปรับปรุง เป็นตน้ การเขียนหวัขอ้วิจยัตอ้งนึก
ถึงใจผูอ่้าน เม่ืออ่านแล้วตอ้งรู้ว่าเป็นวิจยั ไม่ใช่บทความวิชาการ ไม่ใช่บทความปริทศัน์ ไม่ใช่บทความ
วจิารณ์หนงัสือ และไม่ใช่ต าราหรือหนงัสือ  

2. หลุมพรางของการหาหัวข้อวจัิยและเลอืกวธีิวทิยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวจัิย 
นกัวิจยัรุ่นใหม่หรือนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีเพิ่งเร่ิมท างานวิจยั บางคร้ังมกัมี

ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) เก่ียวกบัการหาหวัขอ้วิจยั หรือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์และ
การคน้ควา้อิสระ โดยผูเ้ขียนขอสรุป “หลุมพราง (Pitfalls)” ของการหาหวัขอ้วิจยัและการเลือกวิธีวิทยาให้
เหมาะสมกบัปัญหาวิจยั เพื่อเป็นขอ้เตือนใจส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่และนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท
และปริญญาเอก ดงัน้ี 

2.1 คิดอะไรไกลตวั ตอ้งท าเร่ืองใกลต้วัก่อน วิจยัในโลกน้ีมีหลายชนิด นกัวิจยัรุ่นใหม่ควร
เปิดใจใหก้วา้ง อยา่ยดึติด มีนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกหลายคนมกัยดึติดกบัการระบุ
แบบแผนของการวิจยั เพราะเห็นตวัอยา่งท่ีผา่นมา เช่น การวิจยัในสาขาวิชาบริหารการศึกษาจะตอ้งพฒันา
รูปแบบเท่านั้น (วิจยัและพฒันา) เป็นตน้ แต่การท่ีจะใช้แบบแผนหรือแผนแบบการวิจยั (Research design) 
แบบใดข้ึนอยูก่บัปัญหาวจิยัซ่ึงตอ้งชดัก่อนแต่แรก 

2.2 เขียนหวัขอ้วิจยัแบบซ ้ าไปซ ้ ามา เหมือนวนอยูใ่นอ่าง ไม่มีอะไรใหม่ นกัวิจยัท่ีดีควรคิด
นอกกรอบและหาค าส าคญั (Keyword) ท่ีแปลกใหม่ ไม่ใช่เวลาคน้ในฐานขอ้มูลวิจยัแลว้เจอแต่หวัขอ้ซ ้ าไป
ซ ้ ามา (คิดไรไม่ออก เลยลอกมา) อาการแบบน้ีเป็นอาการของคนท่ียงัไม่เขา้ใจความจริงของการวิจยัและยงั
ไม่ตกผลึกในปัญหาวจิยั 

2.3 วิจยัหาปัญหา ไม่ไดแ้กปั้ญหา นกัวิจยัท่ีดีควรเปล่ียนวิธีคิดใหม่ อะไรท่ีเป็นความจริง 
(Fact) อยู่แลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งวิจยั เช่น หัวขอ้วิจยั “การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเองดา้นทกัษะ
ภาษาองักฤษของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัชลบุรี” ซ่ึงเป็นความจริงอยูแ่ลว้ แบบน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งท าวิจยัให้
เปลืองงบประมาณและเวลา เป็นตน้ 

2.4 สุดโต่งว่าเป็นการวิจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ มีนักวิจยัจ  านวนไม่น้อยท่ีใช้ “วิธี
วิทยาน าปัญหาวิจยั” ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะ “ปัญหาวิจยั” จะบอกไดว้่าควรใช้วิธีวิทยาการวิจยั
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หรือระเบียบวิธีวิจยัแบบใด หรือผสมผสานกนัระหวา่งวิธีต่างๆ ไม่ใช่ใช ้“วิธีวิทยาท่ีเคยชิน” เป็นตวัก าหนด
ปัญหาวจิยั 

2.5 เช่ือวา่การวิจยัทุกประเภทตอ้งใชส้ถิติ ความเช่ือแบบน้ีเป็นความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะ
การใช้สถิติเป็นแนวคิดของการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัแบบผสม แต่ไม่พบในงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
นกัวจิยับางท่านถึงกบัเขา้ใจผดิวา่วิจยัทุกชนิดตอ้งใช ้LISREL ความเช่ือแบบน้ีจะส่งผลเสียหายมากกวา่ผลดี 
และน าไปสู่การท างานวจิยัท่ีไม่มีคุณค่าต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

3. แนวทางการเลอืกวธีิวทิยาให้เหมาะสมกบัปัญหาวจัิย 
การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัแบบผสม เป็นวิธีวิทยาท่ีพบในการวิจยัทา ง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีแนวคิดหรือมโนทศัน์และจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ การวิจยัเชิง
ปริมาณมุ่งศึกษาเพื่อให้ไดค้วามจริงในภาพกวา้ง (เน้น Generalization) ในลกัษณะ “รู้รอบ” เปรียบได้กบั
ชีวิตของ “นก” ท่ีบินไปยงัท่ีต่างๆ เพื่อแสวงหาความรู้ความจริงในโลกกวา้ง ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพมุ่ง
ศึกษาเพื่อใหไ้ดค้วามจริงท่ีละเอียด ลึกซ้ึง กระจ่างชดั ในลกัษณะ “รู้ลึก” เปรียบไดก้บัชีวติของ “หนู” ท่ีชอบ
มุดรูและชอบขุดคุย้ทุกซอกทุกมุมจนกระทัง่ไดค้  าตอบท่ีลุ่มลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่วนการวิจยัแบบผสม 
เขา้ข่าย “รู้รอบ” และ “รู้ลึก” มีชีวติแบบ “นก” กบั “หนู” ครอบคลุมทั้ง 2 แบบ เพียงแต่วา่จะเนน้รู้รอบหรือรู้
ลึกมากกวา่กนัข้ึนอยูก่บัปัญหาวจิยัและวธีิวทิยาท่ีเลือกใช ้

ปัจจุบนัการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหลายสาขาวิชาไดน้ าวิธีวิทยาทั้ง 3 แบบมา
ประยุกตใ์ชม้ากข้ึนเพื่อให้เหมาะสมกบัปัญหาวิจยั ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงขอน าเสนอตวัอยา่งปัญหาวิจยั และการ
เลือกวิธีวิทยาท่ีเหมาสมเพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีปัญหาวิจยัและหวัขอ้วิจยัดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนสมมติ
ข้ึนมาเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ไดม้าจากขอ้มูลหรือการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแต่
อยา่งใด ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างหัวข้อวิจัยและการเลือกวิธีวิทยาให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

ปัญหาวจิัย สาขาวชิา วธิีวทิยาการวจิัย หัวข้อวจิัย 

เชิ
งป

ริม
าณ

 

เชิ
งคุ
ณภ

าพ
 

แบ
บผ

สม
 

1.นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีค่านิยมอยูกิ่น
กนัระหวา่งเรียนในขณะท่ียงัไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

สงัคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

   การศึกษาค่านิยมอยูก่่อนแต่งและสาเหตุของ
การอยูก่่อนแต่งของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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ปัญหาวจิัย สาขาวชิา วธิีวทิยาการวจิัย หัวข้อวจิัย 

เชิ
งป

ริม
าณ

 

เชิ
งคุ
ณภ

าพ
 

แบ
บผ

สม
 

2.ชาวนาในจงัหวดัสุพรรณบุรีไม่เขา้ใจ
วฒันธรรมขา้ว และไม่สามารถด ารงชีวิต
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
วฒันธรรขา้วเป็นรากฐาน ส่งผลท าให้
ชาวนาในหลายชุมชนเป็นหน้ีเป็นสิน
จ านวนมาก 

สงัคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

   วฒันธรรมขา้วกบัการใชชี้วิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจงัหวดั
สุพรรณบุรี 

3.บณัฑิตปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษา
แห่งหน่ึงไม่ประกอบอาชีพตามวฒิุ
การศึกษาท่ีไดรั้บ แต่กลบัไปเป็นหมอ
นวดในสถานบริการ 

สงัคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

   กระบวนการกลายเป็นหมอนวดในสถาน
บริการ 

4. คนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่
เขา้ใจวา่ท าไมชาวพทุธนิยมเช่าพระธาตุ
และมีพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือบูชาพระธาตุ 

ปรัชญาและศาสนา    ความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุของ
ชาวพทุธใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5.กระทรวงวฒันธรรมไม่สามารถก าหนด
งบประมาณส าหรับการพฒันาวฒันธรรม
ของชุมชนเกาะเกร็ดไดเ้พราะไม่เขา้ใจใน
ท่ีมาท่ีไปของครอบครัวชาวมอญในเกาะ
เกร็ด 

ประวติัศาสตร์    วิวฒันาการของวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์
ในจงัหวดันนทบุรี: กรณีศึกษาครอบครัวชาว
มอญในต าบลเกาะเกร็ด 

6. กลุ่มบริษทัท่ีผลิตเคร่ืองส าอางใน
ประเทศไทยไม่ให้ความส าคญัและไม่
ด าเนินการเก่ียวกบั CSR  

การจดัการ    การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อ 
การบริหารจดัการบรรษทัภิบาลของกลุ่ม
บริษทัท่ีผลิตเคร่ืองส าอางในประเทศไทย 

7.บริษทั รวยดี จ  ากดั ไม่รับบณัฑิตจาก
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเขา้ท างาน และ
เลือกรับเฉพาะบณัฑิตท่ีไดรั้บเกียรตินิยม
อนัดบั 1 จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบาง
แห่ง 

การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

   วัฒนธรรมการรับบัณฑิตเกียรตินิยมเข้า
ท างาน: กรณีศึกษาบริษทั รวยดี จ  ากดั 

8.ชาวบา้นในชุมชนบางบวัท าบญัชี
ครัวเรือนไม่เป็น 

การบญัชี    การพฒันาคุณภาพชีวิตของชาวบา้นในชุมชน
บางบวัดว้ยการท าบญัชีครัวเรือน: การวิจยั
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

9.นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ก มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาองักฤษต ่า 

การสอน
ภาษาองักฤษ 

   ผลของการสอนแบบ PBL และ 4MAT ท่ีมี
ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ก 

10. อาจารยม์หาวิทยาลยัไม่น าผลงานวิจยั
ไปใชป้ระโยชน์ 

อุดมศึกษา    การศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ีมีต่อ
การน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ของอาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย 
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 จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ ปัญหาวจิยับางอยา่งอาจเลือกเฉพาะวิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณอย่างใดอย่างหน่ึงก็สามารถตอบค าถามวิจยัได้แลว้ แต่ปัญหาวิจยับางอย่างจ าเป็นจะตอ้งใช้ทั้งวิธี
วิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปดว้ยกนัจึงจะไดค้  าตอบท่ีครอบคลุม ดงันั้น นกัวิจยัจะตอ้งไม่ปิด
กั้นตวัเองโดยการเลือกวิธีวิทยาก่อนปัญหาวิจยั แต่จะตอ้งวิเคราะห์ให้ไดว้า่ปัญหาวิจยัท่ีมีท่ีสนใจควรจะใช้
วธีิวทิยาการวจิยัแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าใหค้  าตอบท่ีตอ้งการ 

 
บทสรุป 

การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวิธีวิทยาท่ีน ามาใช้อยู ่3 ประเภท คือ (1) การวิจยัเชิง
ปริมาณ (2) การวจิยัเชิงคุณภาพ และ (3) การวจิยัแบบผสม วธีิวทิยาการวจิยัทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกนั
ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นรากฐานของแนวคิด วตัถุประสงค์ ค  าถามวิจยั แบบแผนของการวิจยั กรอบ
แนวคิดในการวิจยั การเขียนตวัแปร การเลือกตวัอย่าง เคร่ืองมือวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล รวมไปถึงแนวทางการเขียนรายงานการวิจยั และการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ การเขียนปัญหา
วิจัยไม่ใช่เร่ืองยากอย่างท่ีคิด แต่ต้องเขียนให้เป็น ไม่ใช่ลอกมาจากผู ้อ่ืน เพราะการลักลอกผลงาน 
(Plagiarism) ถือว่าเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ และการเลือกวิธี
วิทยาการวิจยัแบบใดมาใช้นั้นข้ึนอยู่กบัปัญหาวิจยั เพราะปัญหาวิจยัท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นจะ
น าไปสู่การเลือกวิธีวิทยาท่ีถูกต้องและเหมาะสม ผลการวิจัยจึงจะมีคุณค่าและคู่ควรต่อการน าไปใช้
ประโยชนต่์อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. นกัวิจยัรุ่นใหม่และนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ควรเลือกวิธีวิทยาการวิจยัก่อน
ก าหนดปัญหาวิจยั เพราะการหาค าตอบของปัญหาวิจยัแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั บางเร่ืองอาจใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพหรือการวิจยัเชิงปริมาณอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ปัญหาวิจยับางเร่ืองอาจจ าเป็นตอ้งใช้การวิจยัทั้ง 2 
ประเภทเพื่อใหไ้ดค้  าตอบวจิยัท่ีครอบคลุม ชดัเจน และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 2. แนวทางการเลือกวธีิวทิยาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหาวจิยั ควรพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของ
การท าวิจยั เช่น หากตอ้งการผลการวิจยัในภาพกวา้งท่ีสะทอ้นความจริงของประชากรท่ีมีจ านวนมากก็ควร
เลือกใช้การวิจยัเชิงปริมาณ แต่ถ้าหากต้องการผลการวิจยัแบบละเอียดลึกซ้ึงก็ควรเลือกใช้การวิจยัเชิง
คุณภาพ แต่ถา้ตอ้งการค าตอบในลกัษณะรู้รอบและรู้ลึกก็ควรเลือกใชก้ารวิจยัแบบผสม เป็นตน้ 
 3. เม่ือตดัสินใจวา่จะใช้วิธีวิทยาการวิจยัแบบใดแลว้ ก็ควรด าเนินการวิจยัให้ถูกตอ้งตามแบบแผน
ของการวิจยัท่ีเลือก ไม่ควรปะปนกนัระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น (1) ไม่ควรใช้
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ค าว่าประชากรและกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเชิงคุณภาพ (2) ไม่ควรน าเสนอตารางตวัเลขท่ีแสดงผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล
ของอาจารย ์และ 2) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) กลุ่มอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาและส านัก จ านวน 363 คน        
หาขนาดกลุ่มตวัอย่างและสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 190 คน มีผูต้อบ
แบบสอบถามกลบั 115 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53  เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่อาจารย์ตามหน่วยงาน  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ 2) กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยั จ  านวน 50 คน  เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 5 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสนทนา เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจดัสนทนากลุ่ม และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

 สรุปผลการวจิยัพบวา่  

1. สภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล ในภาพรวมพบว่าคณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยั
ดา้นการศึกษาทางไกลอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ดงัน้ี ดา้นงบประมาณ (×̅= 3.11) ดา้นเวลา (×̅= 3.07) 
ดา้นความรู้และการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์ มีจ  านวนเท่ากนั (×̅= 2.87)  และ    
ดา้นการเผยแพร่และน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ (×̅= 2.75)  

2. แนวทางการส่งเสริมการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  มีดงัน้ี  1) ก าหนดนโยบายและแผนให้

ชดัเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว  2) จดักิจกรรมให้ความรู้ในเร่ืองการศึกษาทางไกล และการท าวิจยั  3) 

จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจยัให้เพียงพอ และสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  4)  กระจาย



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

31 

 

งบประมาณทุนวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลให้สาขาวิชาและส านกั  5) สร้างบรรยากาศความร่วมมือดา้นการ

วิจยั ท าวิจยัร่วมกนัระหว่างคณาจารยต่์างสาขาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ 6) จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารดา้นการวจิยัการศึกษาทางไกลใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง 

ค าส าคัญ: การส่งเสริม  การวิจยั  การศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study problem conditions on distance education research 

encountered by faculty members at Sukhothai Thammathirat Open University 2) to study guidelines for 

solving problem on distance education research encountered by faculty members at Sukhothai 

Thammathirat Open University and 3) to seek extension guidelines for distance education research at 

Sukhothai Thammathirat Open University. The population comprised 2 following groups; 1) a number of 

363 faculty members from the University’s schools and offices (excluding those who were on leave for 

further study) and out of 190 persons were selected as samples by simple random sampling and 2) a number 

of 5 administrators and experts selected by purposive sampling. Two types of research tools were 

questionnaire and group discussion.  Data collection was conducted by questionnaires distribution to schools 

and offices as well as experts meeting through the process of group discussion.  Data analysis included 

frequency, percentage, mean and standard deviation while qualitative data was used for content analysis.   

The research findings were as follows. 

1. Overall problem condition on distance education research:  all aspects of problem were found at 
medium level i.e. 1) budget 2) availability of time 3) knowledge and support for facilities and materials 
were apparently found at the same number and 4) publication and application of research results.  

2. Extension guidelines for distance education research were 1) to set a policy and develop both  
short-term planning, intermediate-term planning and long-term planning 2) to organize activities providing 
distance education and research knowledge 3) to allocate sufficient budget and research resources that in 
line with the University policy 4) to distribute budget for distance education research to every school and 
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office 5) to create research atmosphere as well as cooperative atmosphere among faculty members from 
other schools to enhance their knowledge sharing 6) to widely publicize the public relations information on 
distance education research.   
Keywords:  Extension, Research, Distance Education, Sukhothai Thammathirat Open University 
  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบการศึกษา

ทางไกล  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง   ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลยัมีภารกิจหลกัท่ีส าคญั 4 ประการคือ  ดา้นการผลิตบณัฑิต  ดา้นการวิจยั ดา้นการให้บริการทาง

วชิาการแก่สังคม และดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2), 2545)  จากภารกิจหลกัดงักล่าวการวิจยัถือว่าเป็นภารกิจหลกัท่ีตอ้งด าเนินการ

ควบคู่ไปกบัดา้นการเรียนการสอน  เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอน การบริหาร และการบริการของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป    

สถาบันวิจัยและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีในการบริหารและประสานการวิจัยของ

มหาวิทยาลยั  ทั้งงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกล การวิจยัสถาบนั และการวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้และ

พฒันาประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่และการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์  ศูนย์วิจัยการศึกษา

ทางไกลเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั

ดา้นการศึกษาทางไกล  ซ่ึงให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 3 ประเภทหลัก คือ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล (ปกติ)  ทุนวิจัยเพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนทางไกล  และ

ทุนอุดหนุนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดบันานาชาติ   

จากสถานภาพการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล ตั้ งแต่ปีงบประมาณ  
2553-2555 พบวา่อาจารยรั์บทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลค่อนขา้งนอ้ย โดยมีเพียง 2-3 เร่ืองต่อ
ปี หรือ ร้อยละ 0.52-0.77 ต่อจ านวนอาจารยใ์นแต่ละปี  เม่ือพิจารณาหน่วยงานท่ีอาจารยผ์ูรั้บทุนวิจยัดา้น
การศึกษาทางไกลสังกดัพบวา่มีสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศาสตร์ และส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา
เท่านั้นท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  โดยอาจารยจ์ากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์รับทุนมาก
ท่ีสุด 3 โครงการ สาขาวิชาศิลปศาสตร์และส านกัเทคโนโลยีการศึกษา รับทุนหน่วยงานละ 2 โครงการ จะ
เห็นได้ว่าอาจารยรั์บทุนอุดหนุนการวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกลน้อยมากเม่ือเทียบกบัจ านวนอาจารย์
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ทั้งหมด  และมีเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นท่ีรับทุนอุดหนุนการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกล  ศูนยว์จิยัการศึกษา
ทางไกลในฐานะผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลได้
ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว  จึงท าการศึกษาสภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลของอาจารย ์และ
แนวทางการส่งเสริมการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการท าวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของอาจารย ์
    2. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยั   
 

นิยามศัพท์ 

1. ปัญหาการท าวิจยั หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษา
ทางไกลจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเวลา 2) ดา้นความรู้  3) ดา้นนโยบายการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และวสัดุอุปกรณ์ 4) ดา้นงบประมาณ และ 5) ดา้นการเผยแพร่และน าผลการวจิยัไปใช ้

2. การส่งเสริมการวจิยั หมายถึง  การจดัหาทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการ
ท าวิจยั  เร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  จนกระทัง่ส้ินสุด
โครงการ  

3. แนวทางการส่งเสริมการวิจยั หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัทางดา้น 1) นโยบายและ

แผน 2) การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 3) การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจยั 4)

การบริหารจดัการงานวิจยั เผยแพร่และใชป้ระโยน์ และ 5) การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือ

ดา้นการวจิยั 

4. การวิจยัการศึกษาทางไกล หมายถึง การบุกเบิกและการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัระบบการเรียน
การสอนทางไกล การพฒันาวิธีการและส่ือการเรียนการสอนในแขนงวิชาต่างๆ  ทั้งดา้นการเรียนการสอน 
การบริหารจดัการ สภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา การประเมิน การบริการส่ือหลกัและ
ส่ือเสริม 

5. ประเภททุนอุดหนุนการวิจยัการศึกษาทางไกล หมายถึง ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล (ปกติ)         
ทุนวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอน และทุนวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ระดบันานาชาติ ดงัน้ี 

5.1 ทุนวจิยัการศึกษาทางไกล (ปกติ)  เป็นการวจิยัท่ีเนน้เก่ียวกบัการบริหาร การบริการ ส่ือ และ
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 
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5.2 ทุนวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอน เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเ รียนการสอนท่ี
สะทอ้นเอกลกัษณ์ และจุดเนน้ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยั 

       5.3 ทุนวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ระดับนานาชาติ เป็นการวิจยัท่ีท าร่วมกับองค์กร 
หน่วยงานหรือมหาวทิยาลยัต่างประเทศ โดยตอ้งมีบนัทึกท าความตกลงร่วมกนั (MOU)   

6. อาจารย ์หมายถึง อาจารยป์ระจ า 12 สาขาวิชา และ 2 ส านัก ได้แก่ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
วิทยาการจดัการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา และ
ส านกัทะเบียนและวดัผล 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แนวทางการแก้ปัญหาการวิจัยการศึกษาทางไกลของอาจารย์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    

2. มหาวทิยาลยัไดแ้นวทางการส่งเสริมการวจิยัการศึกษาทางไกล 

 

วิธีการวิจัย 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์ มีวธีิการด าเนินการวจิยั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนที ่1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

ประชากรคือ กลุ่มอาจารย์ประจ าสาขาวิชาและส านัก จ านวน 363 คน ค านวณขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973) n =  N/1+ N (e)2 แทนค่าสูตร n=363/1+363(0.05)2  

ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 190 คน ท าการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของอาจารยใ์นแต่ละหน่วยงาน  

เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนซ่ึงผา่นการทดลอง (pre-test) และตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ  

เคร่ืองมือมี 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สภาพปัญหาการวจิยัการศึกษาทางไกล เป็นค าถามแบบมาตรวดัประมาตรค่า (rating 

scale) ประกอบดว้ย ดา้นเวลา ดา้นความรู้ ดา้นการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์  ดา้น

งบประมาณ  และดา้นการเผยแพร่และน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์  ส าหรับค าถามแบบมาตรวดัประมาณ

ค่า (rating scale) ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของเบสท ์(Best, 1981)  
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ตอนท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมการวิจยัการศึกษาทางไกล  เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย  

นโยบายและแผน  การพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัการศึกษาทางไกล  การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวจิยั  การ

บริหารจดัการงานวิจยั เผยแพร่และใชป้ระโยชน์  การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือดา้นการวิจยั  

และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การ

วเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นตอนที ่2 การเก็บขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม 

ประชากรคือ กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาทางไกล  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการเฉพาะกิจ

พิจารณาการวิจยัการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั จ านวน 50 คน ท าการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 

5 คน  เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสนทนากลุ่มท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนและผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยมี

เน้ือหาในเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการวิจยัการศึกษาทางไกล  ประกอบด้วย นโยบายและแผน  การพฒันา

ศกัยภาพนกัวิจยัการศึกษาทางไกล  การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรการวิจยั  การบริหารจดัการงานวิจยั 

เผยแพร่และใช้ประโยชน์  การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั  และการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์  เก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสนทนากลุ่ม  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 คน มีผูต้อบแบบสอบถามกลบั 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.53  ส่วนใหญ่เป็นหญิง 88 คน ร้อยละ 76.52 ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 45.80 จบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 60.00 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ร้อยละ 43.48  กลุ่มตวัอย่างเป็น

คณาจารยจ์าก 12 สาขาวิชา และ 2 ส านกั โดยมีคณาจารยจ์ากสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มากท่ีสุด ร้อยละ 18.26 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติัราชการในต าแหน่งอาจารยท่ี์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน้อยกว่า 6 ปี มากท่ีสุด    

ร้อยละ 31.19  มีประสบการณ์ในการขอรับทุนวจิยั ร้อยละ 81.74  ส่วนใหญ่เคยขอรับทุนวจิยัพฒันาศกัยภาพ

และ/หรือทุนวิจยัชุดวชิา ร้อยละ 53.19 (ส าหรับทุนวิจยัพฒันาศกัยภาพและทุนวิจยัชุดวชิา เร่ิมด าเนินการให้

ทุนเม่ือปี พ.ศ. 2553-2556 ปัจจุบนัไม่ไดใ้หทุ้นอุดหนุนการวจิยัแลว้)  
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สภาพปัญหาการวจัิยการศึกษาทางไกล ประกอบดว้ยปัญหาดา้นเวลา ดา้นความรู้ ดา้นการสนบัสนุน 

ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์  ดา้นงบประมาณ  และดา้นการเผยแพร่และน าผลการวิจยัไปใช้

ประโยชน ์ โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ด้านเวลา ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัดา้นเวลาอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางและนอ้ย ดงัน้ี ปัญหาในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การผลิตชุด

วิชา การใช้ระยะเวลาท าวิจยัมาก ภาระการสอน และการบริหารเวลา ตามล าดบั  ส่วนภาระครอบครัวเป็น

ปัญหาในระดบันอ้ย    

2. ด้านความรู้  ในภาพรวมพบว่าคณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัด้านความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด ดงัน้ี  ทกัษะและประสบการณ์ในการท าวิจยั

การศึกษาทางไกล  การเลือกประเด็นปัญหาการวิจยัการศึกษาทางไกล   การเขียนบทความวิจยั  การทบทวน

วรรณกรรมการวิจยัการศึกษาทางไกล  การเขียนข้อเสนอโครงการ  ระเบียบวิธีวิจยั/ออกแบบการวิจัย

การศึกษาทางไกล  การเลือกใชส้ถิติ  การสร้างเคร่ืองมือ การเขียนรายงานการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ตามล าดบั  

3. ด้านการสนับสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหา

อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด  ดงัน้ี 

1) ดา้นการสนบัสนุน  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาดา้นการสนบัสนุนการวิจยัอยู่ใน

ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด ดงัน้ี การให้ขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจในการพิจารณาขอ้เสนอโครงการการวิจยัการศึกษาทางไกล การ

ใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจในการพิจารณารายงานการวิจยัการศึกษาทางไกล  

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจยัการศึกษาทางไกล  บุคลากรช่วยท างานวิจยัการศึกษาทางไกล  ผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ี

ปรึกษางานวิจยัการศึกษาทางไกล การเอ้ือและการสนบัสนุนให้ท าวิจยัของหน่วยงานตน้สังกดั  ระบบการ

บริหารงานวิจยัการศึกษาทางไกล  การส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัการศึกษาทางไกล  และการรับทราบ

ขอ้มูลขา่วสาร/การประชาสัมพนัธ์การใหทุ้นวจิยัการศึกษาทางไกล    

2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางและน้อย ดงัน้ี 
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ปัญหาในระดบัปานกลางไดแ้ก่ แรงจูงใจเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่อาจารยท่ี์ท าวิจยัการศึกษาทางไกล การ

ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการวิจยัการศึกษาทางไกล และแหล่งคน้ควา้และฐานขอ้มูลงานวิจยัการศึกษา

ทางไกล ส่วนปัญหาในระดบัน้อยคือ การอ านวยความสะดวก การให้บริการตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ี

ศูนยว์จิยัการศึกษาทางไกล    

3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ในภาพรวมพบว่าคณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์อยู่ใน

ระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ งหมด ดังน้ี ห้องท างาน/

ห้องปฏิบติัการ/หน่วยวิจยั/ศูนยเ์คร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล เคร่ืองพิมพ ์  โปรแกรม

การวเิคราะห์ขอ้มูล และเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

4. ด้านงบประมาณ  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวจิยัดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง ดงัน้ี  ปัญหาในระดบัมากคือ เกณฑ์

การให้งบประมาณทุนวิจยัการศึกษาทางไกลไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท าวิจยั  ส าหรับปัญหาในระดบั

ปานกลางไดแ้ก่ ค่าตอบแทนการท าวิจยัการศึกษาทางไกล (โครงการละ 23,000 บาท )  ขั้นตอนการเบิกจ่าย

งบประมาณทุนวจิยัการศึกษาทางไกล การจดัสรรทุนวจิยัการศึกษาทางไกลในแต่ละปี   และการแบ่งสัดส่วน

งบประมาณทุนวจิยัการศึกษาทางไกลตามงวดงาน (40:40:20)   

5. ด้านการเผยแพร่และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาดา้นการ

เผยแพร่และน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั

ปานกลางและนอ้ย ดงัน้ี ปัญหาในระดบัปานกลางไดแ้ก่ น าไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ก าหนดนโยบาย  ตีพิมพใ์น

วารสาร  ขอต าแหน่งทางวิชาการ  เล่ือนเงินเดือน  เสนอในการประชุมทางวิชาการ และใชใ้นการเรียนการ

สอน  ส่วนปัญหาในระดบันอ้ยคือ การน าไปใชใ้นการอา้งอิง  

สรุปสภาพปัญหาการท าวิจยัการศึกษาทางไกลในภาพรวมพบว่า  คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยั

การศึกษาทางไกลอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ดา้นงบประมาณ  ดา้นเวลา  ดา้น

ความรู้ และการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์ และ ดา้นการเผยแพร่และน าผลการวิจยั

ไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั 

แนวทางการส่งเสริมการท าวิจัยการศึกษาทางไกล  ในตอนน้ีผูว้ิจ ัยได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ปลายเปิดของกลุ่มคณาจารย์  และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูบ้ริหารและผู ้เช่ียวชาญของ
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มหาวิทยาลยั  ประกอบด้วย  นโยบายและแผน  การพฒันาศกัยภาพนักวิจยัการศึกษาทางไกล  การจดัสรร

งบประมาณและทรัพยากรวิจยั  การบริหารจดัการงานวิจยั  เผยแพร่และใชป้ระโยชน์  การสร้างบรรยากาศและ

การสร้างความร่วมมือดา้นการวิจยั  และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี 

1. นโยบายและแผน  

ในกลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัท่ีท าการเรียนการสอน

โดยระบบการศึกษาทางไกล  ควรให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาการศึกษาทางไกลเป็นล าดบัตน้ๆ  

โดยก าหนดนโยบายและแผนการวิจยัการศึกษาทางไกลให้ชดัเจนสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลและ

มหาวิทยาลยัทั้งระยะสั้น กลาง และยาว  เพื่อเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นการศึกษาทางไกลในระดบัภูมิภาค

และระดบัโลก  รวมทั้งปรับสัดส่วนตวัช้ีวดัการท างานของอาจารยต์ามลกัษณะของงาน เช่น อาจารยท์  าวิจยั

มากควรลดภาระงานดา้นการสอนลง  หากอาจารยท์  าวิจยันอ้ยควรเพิ่มภาระงานดา้นการสอน  ส าหรับกลุ่ม

ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวทิยาลยัมีความเห็นวา่  นโยบายและแผนการวจิยัการศึกษาทางไกล ควรมี 2 

แบบ ดงัน้ี 1) แบบก าหนดหัวขอ้  สถาบนัฯ ควรศึกษาจากแผนและยุทธศาสตร์ 15 ปี 5 ปี และ แผนปฏิบติั

การประจ าปีของมหาวิทยาลยั  แลว้น ามาก าหนดหัวขอ้/ประเด็นวิจยัวิเคราะห์ว่าในปีนั้นๆ ควรมี   การวิจยั

เร่ืองใดบา้ง บนัทึกออกมาเป็นขอ้ๆ แลว้จึงน าไปเสนอยงัหน่วยงานและสาขาวิชาต่างๆ หรืออาจตั้งหัวขอ้

กวา้งๆในแต่ละปีให้หน่วยงานและสาขาวิชาพิจารณาเลือกด าเนินการตามศาสตร์ของตน และ 2) แบบ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัวจิยั นกัวจิยัสามารถส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัการศึกษาทางไกลท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของตน หรือ หน่วยงาน ไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง 

2. การพฒันาศักยภาพนักวจัิยการศึกษาทางไกล 

ในกลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่มหาวทิยาลยัควรมีแผนพฒันาอาจารยรุ่์นใหม่ใหมี้ความรู้และความเขา้ใจใน

ระบบการศึกษาทางไกล  โดยจดัปฐมนิเทศ/ประชุมช้ีแจง/อบรมความรู้พื้นฐานดา้นการศึกษาทางไกล  จดั

ฝึกอบรม/workshop ในเร่ืองความรู้การวจิยัการศึกษาทางไกล  มีท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงใหค้  าแนะน าแก่อาจารย์

ใหม่  โดยอาจจดัสรรค่าตอบแทนท่ีจูงใจให้เกิดการท าวิจยัร่วมกนั  จดัคลินิกนกัวจิยัเพื่อใหค้  าปรึกษาการวิจยั

การศึกษาทางไกล ส่งเสริมให้มีประสบการณ์การวิจัยการศึกษาทางไกลโดยจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน  

แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานวจิยัทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  รวมทั้งจดัใหมี้การประกวดและให้

รางวลัผลงานวิจยัการศึกษาทางไกล  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็นวา่  
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คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท าวิจยัการศึกษาทางไกล แต่ไม่ได้ให้

ความส าคญัเท่าท่ีควรเป็นเพราะคณาจารยแ์ละบุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเขา้ใจการศึกษาทางไกล ขาด

แรงจูงใจท่ีจะน าศาสตร์ของตนไปสู่การเรียนการสอนทางไกล ขาดความผูกพนัธ์ท่ีมีต่อองค์กร และขาด

ประเด็นการท าวิจยัการศึกษาทางไกล  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจแกไ้ขโดย 1) การสร้างเสริมความเขา้ใจ เร่ือง 

“การศึกษาทางไกล” แก่คณาจารยแ์ละบุคลากรโดยใหส้ถาบนัฯ ประสานกบัทางกองการเจา้หนา้ท่ี เพิ่มหวัขอ้

ในเร่ือง “การศึกษาทางไกล” บรรจุไวใ้นการอบรม/ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ หรือการจดัปฐมนิเทศ อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง และ2) การสร้างเสริมความผกูพนัธ์ท่ีมีต่อองคก์ร และความเขา้ใจในการท าวิจยัการศึกษาทางไกล

ให้สถาบนัฯ จดัให้มีระบบพี่เล้ียงและท่ีปรึกษาแก่นกัวิจยัหนา้ใหม่  เพื่อให้ความรู้ ช่วยเหลือ และสนบัสนุน

ใหเ้กิดการวจิยัการศึกษาทางไกล เพื่อพฒันาศาสตร์ของตนไปจนถึงการพฒันาในระดบัองคก์ร 

3. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรวจัิย 

ในกลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่  มหาวทิยาลยัควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของมหาวิทยาลยั  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการวิจยั  การจดัสรรงบประมาณทุนวิจยัการศึกษาทางไกลควร

กระจาย/ก าหนดสัดส่วนไปยงัสาขาวิชา/หน่วยงาน  การจดัสรรงบประมาณควรเป็นแบบเหมาจ่าย  และการ

จดัสรรงบประมาณควรควบคู่ไปกบัการสร้างบรรยากาศการท าวิจยัการศึกษาทางไกล  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร

และผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็นวา่ คณาจารยแ์ละบุคลากรส่วนใหญ่เห็นวา่การท าวิจยัการศึกษา

ทางไกลเป็นการวิจยัท่ียุ่งยากไม่ตรงกบัศาสตร์ของตนเอง ไดรั้บผลตอบแทนต ่า และไม่สามารถน าไปใช้

ตอบตวัช้ีวดัได ้(ยกเวน้ในบางสาขาวชิา) ดงันั้น เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวผูบ้ริหารและผูท้รงคุณวุฒิ มีขอ้คิดเห็น 

ดงัน้ี 1) งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั  เช่น งานวิจยัในเชิงนวตักรรมการศึกษาทางไกล ไม่ควรจ ากดั

งบประมาณ ซ่ึงผลงานท่ีไดค้วรเป็นนวฒักรรมท่ีน ามาใช้ได้กบัทุกหน่วยงานและสาขาวิชา  เป็นการเพิ่ม

แรงจูงใจและการสร้างทรัพยากรวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ควรจะสนับสนุนเพื่อใช้

แกปั้ญหาและสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั 2) งบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ  ควร

เพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ในการพิจารณาขอ้เสนอและรายงานการวิจยั 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ  3) การปรับระเบียบเพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ

เฉพาะกิจฯ ในอนาคตควรมีระเบียบรองรับส าหรับรูปแบบการจดัประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เช่น 

กรณีการประชุมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สไกป์ (skype) เป็นตน้ 
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4. การบริหารจัดการงานวจัิย เผยแพร่และใช้ประโยน์  กลุ่มคณาจารยมี์ความเห็น ดงัน้ี   

1) การบริหารจดัการงานวิจยั  มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมการท าวิจยัด้านการศึกษาทางไกล

อยา่งต่อเน่ืองโดยอาจมี 2 แนวทางคือ มหาวิทยาลยัก าหนดหวัขอ้งานวิจยัในประเด็นท่ีตอ้งการ  และนกัวิจยั

เลือกประเด็นวิจยัตามความสนใจ  ก าหนดแบบแผนและกระจายทุนอุ ดหนุนการวิจยัไปตามสาขาวิชาฯ/

หน่วยงาน ปรับลดขั้นตอนการบริหารจดัการงานวิจยัให้สั้นกระชบั  จดัประชุมสัมมนาหัวขอ้ท่ีส าคญัและ

ควรท าให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  สร้างกลุ่มและทีมนักวิจยั  สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

สนใจจริงจงัอยา่งต่อเน่ือง  

2) การเผยแพร่ผลงานวิจยัการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลยัควรจดัประกวดรางวลัผลงานวิจยั

การศึกษาทางไกล  จดัเสวนาการน าเสนอผลงานวิจยั และจดัท าวารสารการศึกษาทางไกลโดยเฉพาะ  เพื่อ

เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและการน าเสนอใน

การประชุมระดับชาติและนานาชาติ   ประชาสัมพนัธ์ให้นักวิจยัทราบถึงแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ รวบรวม

ผลงานวิจยัทั้งในอดีตและปัจจุบนัจดัให้อยู่ในระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการค้นควา้ รวมทั้งมี

นโยบายใหค้ณาจารยต์อ้งไปน าเสนอบทความหรือผลงานวิจยัปีละ 1 คร้ัง  

3) การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยน์ การบริหารมหาวทิยาลยัควรน าผลวิจยัการศึกษาทางไกล

ไปใชใ้นระดบันโยบายมากข้ึน  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็น  ดงัน้ี  1) 

การส่งข้อเสนอผ่านหน่วยงานและสาขาวิชา อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ข้อเสนอโครงการวิจยัเชิง

นวตักรรม เชิงระบบ และงานวจิยัท่ีเช่ือมต่อหรือมีการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อแกปั้ญหาของมหาวทิยาลยัฯ งานวิจยัดงักล่าวเหล่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นการตรวจสอบจากหน่วยงานและ

สาขาวิชา เพราะไม่ใช่เป็นงานวิจยัเฉพาะศาสตร์ อีกทั้งยงัลดภาระงานของหน่วยงานและสาขาวิชาด้วย  

(2) ขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานและสาขาวิชา เช่น การพฒันาการเรียนการสอน การผลิตชุดฝึก

อบรม  และอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานและสาขาวชิา งานวจิยัดงักล่าวจ าเป็นตอ้งผา่น

การตรวจสอบจากหน่วยงานและสาขาวิชา เพราะงานวิจยัสามารถน าไปแก้ปัญหาภายในหน่วยงานและ

สาขาวิชาได ้อีกทั้งยงัเป็นการกลัน่กรองขอ้เสนอในเบ้ืองตน้ 2) การใชป้ระโยชน์งานวิจยัการศึกษาทางไกล 

ควรมีมติจากคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอสภาวิชาการ 3) การเผยแพร่งานวิจยั

ด้านการศึกษาทางไกล ควรส่งเสริมให้งานวิจยัการศึกษาทางไกลตีพิมพ์บทความวิจยัในระดบัชาติหรือ

นานาชาติ   
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4) การสร้างเวบ็ลิงค์ความรู้การศึกษาทางไกล สถาบนัฯ ควรสร้างเวบ็ลิงค์เขา้สู่ความรู้ดา้น

การศึกษาทางไกล เพื่อให้ผูว้ิจยัสามารถศึกษาคน้ควา้เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการศึกษาทางไกลไดง่้ายข้ึน เช่น 

งานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล ผลงานดา้นการศึกษาทางไกล บทความวิจยัการศึกษาทางไกล และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง  

5. การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย  กลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่  มหาวิทยาลยั

ควรจดัให้มี web service community ส าหรับ research เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  จดัท า work shop ผูส้นใจ และ

หาทีมวิจยั  มีการวิจยัร่วมระหวา่งคณาจารยต่์างสาขา จดัอบรม สัมมนาดา้นการศึกษาทางไกลอยา่งต่อเน่ือง  

รวมทั้งมีหน่วยงานสนบัสนุนสืบคน้ขอ้มูล  ให้ขอ้มูลและบริหารจดัการงานวิจยั  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารและ

ผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็น ดงัน้ี  1) การเลือกคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ สถาบนัฯ ควรเลือก

คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถทางการวิจยัตรงกบัศาสตร์และเร่ืองท่ีพิจารณา 2) 

การลดขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาขอ้เสนอและรายงานการวิจยั สถาบนัฯ ควรปรับลดขั้นตอนการ

ประชุมพิจารณาขอ้เสนอและรายงานการวิจยัไม่ควรเกิน 2 คร้ัง/โครงการ โดยเชิญนักวิจยัเขา้ร่วมรับฟัง

ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อให้นกัวิจยัเขา้ใจปรับแกข้อ้เสนอและรายงาน

การวิจัยได้ถูกต้อง  และ 3) การรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันฯ ควรปรับระเบียบให้

คณะกรรมการวิจยัตรวจสอบรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เฉพาะในเชิงนโยบาย  โดยไม่ตอ้งพิจารณา

รายงานการวิจยัทั้งฉบบั เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ลดเวลา และลดภาระของคณะกรรมการวิจยั ซ่ึงเป็นการ

รองรับการวจิยัท่ีเพิม่มากข้ึนในอนาคต 

6. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ กลุ่มคณาจารยแ์ละกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวทิยาลยัเห็น

ว่าควรจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารด้านการวิจยัการศึกษาทางไกลเผยแพร่นโยบายและแผนให้

บุคลากรทราบอยา่งทัว่ถึง 

 
บทสรุป 

สภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัด้าน
การศึกษาทางไกลอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ดา้นงบประมาณ ดา้นเวลา ดา้น
ความรู้และการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์ มีจ  านวนเท่ากนั และดา้นการเผยแพร่
และน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั  ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  
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สรุปไดด้งัน้ี  1) ก าหนดนโยบายและแผนให้ชดัเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว  2) จดักิจกรรมให้ความรู้ใน
เร่ืองการศึกษาทางไกล และการท าวิจยั  3) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจยัให้เพียงพอ และสอดคลอ้ง
กบันโยบายของมหาวิทยาลยั  4)  กระจายงบประมาณทุนวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลให้สาขาวิชาและส านกั  
5) สร้างบรรยากาศความร่วมมือดา้นการวจิยั ท าวจิยัร่วมกนัระหวา่งคณาจารยต่์างสาขาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และ 6) จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นการวจิยัการศึกษาทางไกลใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้ ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
1.1 ระดับมหาวทิยาลัย 

1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานการปฏิบติัราชการในการให้คะแนนการท าวิจยั 
การตีพิมพเ์ผยแพร่หรือการน าเสนอผลงานวิจยั และการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์  ให้เป็นมาตรฐาน
กลาง 

2) ก าหนดหวัขอ้ความรู้ดา้น “การศึกษาทางไกล” ในกิจกรรมการปฐมนิเทศขา้ราชการ
และพนกังานใหม ่

3) สร้างแรงจูงใจโดยการสนบัสนุนงบประมาณและปรับเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสม  เพิ่มปรับค่าตอบแทนนกัวิจยัและคณะกรรมการฯ  รวมถึงจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างบรรยากาศการ
วจิยัของมหาวทิยาลยั เช่น การจดัประชุมทางวชิาการ การจดัประกวดรางวลัผลงานวจิยั เป็นตน้ 

4) สนับสนุนและผลกัดันให้การวิจยัการศึกษาทางไกลน าไปใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได ้  เน่ืองจากปัจจุบนัอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ไดเ้ฉพาะงานวจิยัทางวชิาการเท่านั้น 

5) จดัตั้งศูนยว์ิจยัการศึกษาทางไกล  ให้เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนและท าวิจยั
เฉพาะดา้นการศึกษาทางไกล  โดยแยกการบริหารงานออกจากสถาบนัวจิยัและพฒันา 

6) ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวจิยัใหร้วดเร็วข้ึน  
 

1.2 ระดับสถาบันวจัิยและพฒันา 

1) รวบรวมผลงานวิจยัการศึกษาทางไกล และหน่วยงานท่ีมีผลงานวิจยัการศึกษา

ทางไกล 

2) จดัท าคู่มือ “การท าวจิยัการศึกษาทางไกล” ใหบุ้คลากรใหม่ 

3) ปรับลดขั้นตอนและเวลากระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการและรายงาน 

การวจิยั 
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4) ก าหนดเง่ือนไขการตีพิมพเ์ผยแพร่และการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในสัญญา

การรับทุนอุดหนุนการวจิยั 

5) การอ านวยความสะดวกให้นกัวิจยั เช่น ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์และ

ส่ือโสตทศัน์ เป็นตน้  

1.3 ระดับอาจารย์และบุคลากร 

1) ควรบริหารจดัสรรเวลาในการท างานและท าวจิยัให้เหมาะสม 

2) ควรเร่ิมท างานวจิยัจากการเป็นส่วนหน่ึงของทีมวิจยั  เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ โดย

อาจหาประสบการณ์จากการเป็นผูช่้วยนกัวจิยั หรือนกัวจิยัร่วมโครงการไปก่อน  

3) ควรเลือกท่ีปรึกษาโครงการวิจยัจากผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการวจิยั 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 สังเคราะห์งานวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลทั้งในและต่างประเทศ 
2.2 ศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการท าวิจัยการศึกษาทางไกลของอาจารย์มหาวิทยาลัย                           

สุโขทยัธรรมาธิราช 
2.3 การพฒันารูปแบบการบริหารงานวจิยัการศึกษาทางไกล 

 

บรรณานุกรม 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2557). แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี  

 (พ.ศ.2556-2560). ฝ่ายวางแผนและวจิยั กองแผนงาน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

   . (2557). แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2556-2570). ฝ่ายวางแผน

และวจิยั กองแผนงาน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ภีรว ัฒน์   นนทะโชติ.  (2554).  การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของ  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

วจิิตร  ศรีสอา้น. (2529). การศึกษาทางไกล. ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล. (2557). คู่ มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล .   
 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุมาลี สังขศ์รี. (2549). การวิจัยด้านการศึกษาทางไกล.  เอกสารประกอบการน าเสนอ (Power point).   



 

44 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

สุมาลี  สังขศ์รี และคณะ. (2546). การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยท่ีคัดสรร : ประสบการณ์ประยกุต์สู่การ
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทย. สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

Best, J.W. (1981). Research in Education. New Jersey: Prentice – Hall.  
Yamane. Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row. Publishers. 
 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

45 

 

ผลการใช้ภาพยนตร์แอนิเมช่ันเพือ่พฒันาความสามารถทางด้านการพูดภาษาองักฤษและความพงึพอใจใน
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านการพูด

ภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนนิเมชัน่ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม จงัหวดั

เชียงใหม่ และ (2) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จงัหวดั

เชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 47 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์

แอนิเมชั่น แบบทดสอบความสามารถการพูดภาษาองักฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน

ภาษาองักฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวจิยัปรากฏวา่ (1) ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคมท่ีได้รับการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลงัเรียนสูงกว่าความสามารถ
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ดงักล่าวก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ (2) ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชภ้าพยนตร์

แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ:  ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษ  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ความพึงพอใจ 
 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the effects of using animation movie to develop 
English speaking ability of Mathayom Suksa III students of Phrao Witthayakom School in Chiang Mai 
province; and (2) to study the satisfaction with English learning by using animation movie of Mathayom 
Suksa III students of Phrao Witthayakom School in Chiang Mai province. 
 The research sample consisted of 47 Mathayom Suksa III students in an intact classroom of 
Phrao Witthayakom School in Chiang Mai province during the second semester of the 2013 academic year, 
obtained by cluster sampling. The employed research instruments were learning management plans to 
develop English speaking skill with the use of animation movie, an English speaking ability test, and a scale 
to assess satisfaction with English learning by using animation movie.  Statistics employed for data analysis 
were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 Research findings were as follows: (1) the post-learning English speaking ability of Mathayom 
Suksa III students of Phrao Witthayakom School who were taught by using animation movie was higher 
than their pre-learning counterpart ability at the .01significance level; and (2) the students’ overall 
satisfaction with English learning by using animation movie was at the highest level. 
Keywords: English speaking ability, Animation movie, Satisfaction 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (2551, น.  190) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
ภาษาต่างประเทศวา่ ในสังคมโลกปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิ่งใน
โลกปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวฒันธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก ซ่ึงน ามาดว้ยมิตรไมตรีและความแตกต่างของภาษา 
และวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อ
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การเรียนภาษาต่างประเทศและใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆไดง่้าย
และกวา้งข้ึนและมีวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ 
 เม่ือหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้ความส าคญัของภาษาต่างประเทศดงัท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ท าให้การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาในปัจจุบันต้องมีการเปล่ียนแปลงในด้านการใช้ส่ือ
ประกอบการสอน เพื่อให้ทนัสมยั และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ส่งเสริมให้การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและเกิดประสิทธิผล การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
เลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั สามารถช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ และให้เกิด
ประโยชน์ โดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยเขา้ร่วมการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การส่ือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษก็ทวีความส าคญัข้ึน ประกอบกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้ภาษาองักฤษ   
มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีใชส่ื้อสารดว้ย 
 ในการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าว
วทิยาคม ประสบปัญหาท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถพดูส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีมุ่งเน้นการเรียนเพื่อการท าแบบทดสอบมากกว่า   
การจดัประสบการณ์ดา้นการพูดให้กบัผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการฝึกพูดภาษาองักฤษ และส่งผลให้
ผูเ้รียนไม่เห็นความส าคญัของการส่ือสารด้วยการพูดภาษาองักฤษ เพราะมุ่งเน้นท่ีการเรียนภาษาองักฤษ   
เพื่อการท าแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ สตีวิค (Stevick, 1967, p. 110) ท่ีได้
กล่าวถึงการเรียนภาษาองักฤษท่ีมุ่งการเรียนเพื่อให้มีความรู้ส าหรับการทดสอบหรือศึกษาต่อไวว้า่ ถา้ผูเ้รียน
เรียนภาษาองักฤษด้วยความรู้สึกว่าตอ้งเรียนเพื่อมีความรู้ส าหรับการสอบเขา้ศึกษาต่อแลว้ การเรียนด้วย
เหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ผูเ้รียนเรียนภาษาองักฤษดว้ยความจ าเป็น ผูเ้รียนจะไม่มีความสนใจท่ีแทจ้ริง หรือไม่
สนใจ ท่ีจะฝึกปฏิบติัภาษาด้านอ่ืนๆ ท าให้ความรู้ทางด้านภาษาองักฤษถูกจดจ าได้ในช่วงระยะเวลาสั้ น
เท่านั้น  
 ปัญหาอีกหน่ึงประการดา้นการพูดภาษาองักฤษท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคมคือ การไม่กลา้แสดงออกดา้นการพูดภาษาองักฤษ
ของนักเรียน นักเรียนจะแสดงความกังวลเม่ือต้องพูดภาษาองักฤษ นักเรียนขาดความคล่องในการพูด
ภาษาองักฤษ และกงัวลกบัการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามโครงสร้างไวยากรณ์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการขาดความรู้
พื้นฐานในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ดงัท่ี อจัฉรา วงศโ์สธร (2527, น.  127) ไดก้ล่าวถึงการขาด
ความรู้พื้นฐานในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของผูเ้รียน  ไวว้่า ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการ
ส่ือสารนั้นจะตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษทั้ง 3 ดา้น หน่ึงในสามดา้นนั้น คือ สมรรถภาพดา้น
กฎเกณฑ์ภาษา (Linguistic Competence) ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการส่ือสารโดยอาศยัพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ประกอบด้วยเสียง ศพัท์ ไวยากรณ์  นอกจากน้ี ไบเกท (Bygate,  1991, p. 5) ได้กล่าวถึงส่ิง
ส าคญัของการมีความรู้และความสามารถของผูเ้รียนทางด้านการพูดภาษาองักฤษไวว้่า การท่ีผูเ้รียนจะ
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สามารถพูดภาษาองักฤษในการส่ือสารไดน้ั้นผูพู้ดจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ ตอ้งมีความเขา้ใจ 
จดจ าค าศพัท ์รูปแบบ กฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ เพื่อสามารถน าความรู้นั้นมาผกูร้อยเรียงให้เป็นขอ้ความและ
เปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาพูดท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงการพูดของเจา้ของภาษาให้มากท่ีสุด เพื่อขจดัปัญหาใน
การส่ือสาร ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานเป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะสร้างและพฒันา
ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของผูเ้รียน ดงันั้นถา้ผูเ้รียนมีความรู้และความสามารถ
ทางด้านภาษาท่ีจ ากัด จะเป็นอุปสรรคในการส่ือสารด้วยวาจา การมุ่งเน้นการเรียนเร่ืองของศพัท์และ
ไวยากรณ์ โดยท่ีผูเ้รียนจะจดจ าค าศพัท์และไวยากรณ์เพื่อน าไปตอบค าถามในการสอบมากกวา่เรียนรู้เพื่อ
การน าไปใช้พูดส่ือสารจริง เป็นผลท าให้จ  าค าศพัท์ไม่ได้ ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูก ปัญหาดงักล่าวเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากประสบการณ์เรียนเดิมของผูเ้รียนทั้งในดา้นการรับรู้ภาษา (Receptive Skills) และการใช้ภาษา 
(Productive Skills) อีกดว้ย  
 นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียน ยงัมีปัญหาท่ีเกิดจากตวัผูส้อน
และการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ท่ีนอกจากจะท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ยงัอาจส่งผลให้ผูเ้รียนขาดเจตคติท่ีดีต่อการพูดภาษาองักฤษ และขาดแรงจูงใจในการพูด
ภาษาองักฤษดว้ย ซ่ึงการ์ดเนอร์ (Gardner, 1985, pp. 7-8) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลถึงการขาดเจตคติท่ีดีต่อ
การพูดภาษาองักฤษ และขาดแรงจูงใจในการพูดภาษาองักฤษท่ีมีสาเหตุมาจากตวัผูส้อนและวิธีการสอน
ภาษาองักฤษไวว้า่ เม่ืออยูใ่นห้องเรียนตวัผูส้อนและวิธีการสอนจะมีบทบาทส าคญั ในการก่อให้เกิดเจตคติ
ต่างๆในตัวผูเ้รียน ถ้าผูส้อนมีทักษะการสอนภาษาท่ีเก่ง และสามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกอยากเรียน ตลอดจนมีวธีิการสอนท่ีน่าสนใจ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ผูส้อน    ท่ี
สามารถพดูภาษาองักฤษไดเ้ก่ง ส าเนียงดี มีความมัน่ใจบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส ใหก้ าลงัใจผูเ้รียน เป็นส่ิง
ท่ีสร้างความกลา้ในการออกไปพดูภาษาองักฤษได ้ 
 ส าหรับส่ือท่ีจะน ามาใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีความลา้ยคลึงกบัส่ือ
และอุปกรณ์การสอนทัว่ไป อาจเป็นส่ือส าเร็จรูปท่ีมีผูจ้ดัท าข้ึนในเชิงการคา้ หรืออาจเป็นส่ือท่ีครูผูส้อน
จดัท าข้ึนเอง โดยส่ือประกอบการจดัการเรียนการสอนน้ี จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทคือส่ือสายตา (Visual 
aids) ส่ือเสียง (Audio aids) และส่ือเสียงและสายตา (Audio-visual aids) ซ่ึงส่ือทั้งสามประเภทน้ี ส่ือเสียง
และสายตาจดัจดัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ส่ือสายตา หรือส่ือเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง เน่ืองจาก
เป็นส่ือภาพท่ีมีการเคล่ือนไหว และมีเสียงประกอบดว้ยในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงสามารถเร้าและดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนได้มากกว่าส่ือประเภทอ่ืน ซ่ึงส่ือประเภทเสียงและสายตาน้ีได้แก่ภาพยนตร์ วีดิโอเทป ซีดี 
สไลดป์ระกอบเสียง เป็นตน้ (สังเวยีน สฤษดิกุล 2531, น.  125) ซ่ึงส่ือประเภทภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีจดัเป็นส่ือ
ประเภทเสียงและสายตา ท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของเร่ืองเป็นภาษาพดู ซ่ึงผูเ้รียนจะไดฟั้งส าเนียง ระดบั
ของน ้ าเสียงท่ีหนกัเบา มีชีวิตชีวาตามบริบทของตวัละครท่ีปรากฏในสถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์จึงเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือทางอารมณ์ (Emotional  Function) ให้กบัคนดู ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โศกเศร้า ความสุข 
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ความหวาดเสียว ความสยดสยอง ฯลฯ ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป เป็นตน้ว่าการตดัต่อ หรือการใช้เสียง
ประกอบ นอกจากนั้นภาพยนตร์ยงัเป็นส่ือท่ีสามารถใช้สอดแทรกความคิดบางอย่าง ท่ีอาจเป็นปรัชญา 
ข้อคิดหรือแง่คิดท่ีดีเก่ียวกับการใช้ชีวิต ซ่ึงผูเ้รียนจะรับรู้เข้าไปในเน้ือเร่ืองและน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีล้วนแต่ให้คนดูเป็นผูคิ้ดท่ีไม่ใช่แค่ดู นอกจากนั้นภาพยนตร์ยงัสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ 
(Spectacle Function) ซ่ึงความต่ืนตาต่ืนใจน้ี ส่วนใหญ่เราได้มาจากการมองเห็นภาพและการได้ยินเสียง       
(กิดานนัท ์มลิทอง 2548, น.  100 - 101) 
 นอกจากนั้นประโยชน์ของการใช้ส่ือประเภทภาพยนตร์ในการจดัการเรียนการสอนยงัมีอีก
มากมาย ดงัท่ี ฮู (Hu, 2006, pp. 235 - 240) กล่าวว่าภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีให้ทั้งเสียงและภาพท่ีช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจภาษาไดง่้ายกว่าส่ืออ่ืน เม่ือชมภาพยนตร์ ผูเ้รียนไม่เพียงแต่จะฟังตวัละคร แต่ยงัชมอิริยาบถของตวั
ละครดว้ย และรวมถึงฉากต่างฯ ยงัมีส่วนสนบัสนุนให้การส่ือสารเสมือนจริง เม่ือชมภาพยนตร์ผูช้มจะรู้สึก
คลอ้ยตามไปกบัภาพยนตร์ดว้ย ยิ่งไปกวา่นั้นภาพยนตร์ยงัมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาได้
อยา่งเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้นอุบลรัตน์  ศิริยุวศกัด์ิ,  ถิรนนัท ์ วนวชัศิริวงศ์  และสุจิรา สุวีรานนท์ (2542, 
น.  32-33) ยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการน าภาพยนตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวา่ วา่ภาพยนตร์มี
ประโยชน์หลายประการ เช่น เป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ กระตุน้และเร้าให้ผูเ้รียนสนใจบทเรียนอยา่งสูง เป็น
แหล่งพดูภาษาท่ีแทจ้ริงท่ีผูเ้รียนสามารถฟังการสนทนาโตต้อบ เห็นกริยาท่าทางประกอบในสถานการณ์จริง 
โดยเฉพาะภาพยนตร์ DVD ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษคือ มีความกะทดัรัด ทนทาน หาไดง่้าย สะดวกในการใช้    
มีรายการให้เลือกหลายรายการ เช่น เลือกชมเป็นฉากๆ เลือกรายการยอ้นกลบั หยุดเพื่อดูรายละเอียดในแต่
ละฉาก นอกจากนั้นยงัมีหวัเร่ือง (Title) ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือเร่ือง รายละเอียดยอ่ยอ่ืนๆ   ดงันั้นการจะเลือกน า
ภาพยนตร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนตอ้งเลือกภาพยนตร์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้  เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนนั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 การน าภาพยนตร์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนจึงเป็นส่ือท่ีสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนตาม
วตัถุประสงค์ของการน ามาใช้ ภาพยนตร์ประเภทแอนิเมชัน่ซ่ึงจดัเป็นภาพยนตร์ประเภทหน่ึง ท่ีคนทัว่ไป
อาจเรียกวา่เป็นภาพยนตร์การ์ตูน ท่ีเกิดจากการน าภาพ มาเรียงร้อยต่อกนัและน ามาฉายดว้ยความเร็วจนท า
ให้มองเห็นเป็นภาพเคล่ือนไหว  มีสีสัน สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูช้ม ซ่ึง ไควี่ (Kivy,  2004, p. 233)            
ไดก้ล่าวถึงภาพยนตร์การ์ตูนวา่ ภาพยนตร์การ์ตูนเป็นส่ือสากลท่ีสามารถเขา้ถึงชนทุกชาติ ทุกภาษาถึงแมจ้ะ
มีความแตกต่างในเร่ืองของภาษาพูดแต่ภาษาภาพท่ีมีการแสดงออกดว้ยบุคลิกลกัษณะท่าทาง สีหนา้ อารมณ์ 
และภาพยนตร์การ์ตูนเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูช้มท าความเข้าใจได้ไม่ยากทั้ งเด็กเยาวชนและผูใ้หญ่ จึงท าให้
ภาพยนตร์การ์ตูนเป็นท่ีนิยมช่ืนชมของทุกวยั เช่นเดียวกับท่ี  เลฟเวอรร่ี (Lavery, 1992, p. 60) กล่าวถึง
ความส าคญัและความน่าสนใจของภาพยนตร์การ์ตูนเม่ือน ามาใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนภาษาไว้
วา่ การ์ตูนเป็นท่ีโปรดปรานของนกัเรียนทุกวยั สังเกตไดง่้ายๆ เช่นเม่ือนกัเรียนอ่านวารสาร จะรีบพลิกไป
หน้าการ์ตูนก่อนเสมอ การ์ตูนโดยทัว่ไปเป็นภาพและมีเน้ือหาประกอบเพียงเล็กน้อย จดัเป็นส่ือทศันะท่ี
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น าเสนอเน้ือหาท่ีครูสามารถน าไปใชใ้นห้องเรียนไดโ้ดยมุ่งใหน้กัเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ  นอกจาก
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความน่าสนใจของการน าภาพยนตร์การ์ตูนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว
แลว้ อนุชา เสรีสุชาติ (2548, น. 1) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการน าภาพยนตร์การ์ตูนมาเป็นส่ือในการจดัการ
เรียนการสอนไวว้่า ภาพยนตร์การ์ตูน หรือท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า แอนิเมชัน่ (Animation) เป็นส่ือท่ีมี
ความน่าสนใจ เป็นส่ือท่ีเขา้ใจง่าย เป็นส่ือขา้มวฒันธรรมท่ีสามารถเขา้ถึงคนต่างชาติต่างภาษาท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างกนั ให้มีความเขา้ใจร่วมกนัถึงส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นแอนิเมชัน่ ทั้งเน้ือหา เร่ืองราวแมแ้ต่แนวคิดท่ีเป็น
นามธรรมยงัสามารถถูกถ่ายทอดให้เขา้ใจง่ายข้ึน เม่ือถูกส่ือสารเป็นแอนิเมชั่นทั้งนั้น โดยคุณสมบติัของ     
แอนิเมชัน่ท่ีสามารถพรรณนาหรือบรรยายกระบวนการท่ีซบัซ้อนให้เห็นไดอ้ย่างเขา้ใจง่าย เช่นการท างาน
ของเคร่ืองจกัรกล อีกทั้งยงัเนน้ส่วนท่ีส าคญั 2 อยา่งคือสี หรือ เสียง และใชจิ้นตนาการอยา่งไม่มีขอบเขต จึง
ส่งเสริมจินตนาการ และการตีความหมายท่ีเป็นนามธรรมของผูช้มได ้ 
 นอกเหนือจากลกัษณะท่ีโดดเด่นของการใช้แอนิเมชั่นมาเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน
ดงักล่าวแลว้ประโยชน์จากการไดช้มภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไม่วา่จะผ่านทางส่ือรายการโทรทศัน์ การรับชม 
ในโรงภาพยนตร์ หรือการชมจากส่ือในรูปของวีซีดีหรือดีวีดีก็ตาม ผูช้มส่วนใหญ่มกัจะเป็นเด็กและเยาวชน
ท่ีจะรับรู้เน้ือหาสาระ ซึมซบัอารมณ์ความรู้สึก เม่ือพิจารณาทางดา้นคุณประโยชน์ของภาพยนตร์แอนิเมชัน่
โดยทัว่ไปแลว้ นบัวา่มีคุณประโยชน์อยา่งมากต่อเด็กในสังคมไทย   ดว้ยภาพยนตร์แอนิเมชนัยงัเป็นส่ือ หรือ
รายการท่ีเด็กไทยช่ืนชอบมากกวา่ส่ือส าหรับเด็กประเภทอ่ืน ๆ (นิพนธ์ คุณารักษ ์2551, น.  42-46)  
 ดว้ยประโยชน์และขอ้ดีของการใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีไดก้ล่าวมาท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะน า
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการพดู       ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม  ให้ผูเ้รียนไดช้มภาพ พร้อมกบัไดฟั้งส าเนียงน ้ าเสียง
จากเจา้ของภาษา เรียนรู้ประโยคท่ีใช้ในชีวิตจริงและจดจ าส าเนียงจากเจา้ของภาษา เขา้ใจความหมายของ
ภาษาพดู ภาษาท่าทางท่ีปรากฏในภาพยนตร์ และเขา้ใจบทสนทนาโตต้อบกนัในสถานการณ์ต่างๆ    มากข้ึน 
เขา้ใจภาษาและความหมายเม่ือเห็นท่าทาง อิริยาบถของตวัละคร เขา้ใจอารมณ์จากภาพท่ีไดแ้ละเสียงท่ีไดย้ิน 
มีอารมณ์ร่วม เพลิดเพลิน และสนุกสนาน  จูงใจใหผู้เ้รียนพดูภาษาองักฤษมากข้ึน และสร้างแรงจูงใจในการ
ท่ีจะพดูภาษาองักฤษ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาผลการพฒันาความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนโดยใช้
ภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
พร้าววทิยาคมโดยใชภ้าพยนตร์แอนนิเมชัน่ 
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นิยามศัพท์ 
 1.  ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษ หมายถึง  ความสามารถของผูเ้รียนในการพูดเพื่อ
ส่ือสารถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ และความรู้สึกให้ผูฟั้งเขา้ใจเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่การพูดบรรยาย
ภาพ/เหตุการณ์ การตอบค าถาม และการพูดให้เหตุผล ซ่ึงวดัไดโ้ดยใช้แบบทดสอบการพูดภาษาองักฤษท่ี
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 2.  ความพึงพอใจ หมายถึง  การแสดงความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรม  การเรียนการ
สอนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ    วดัไดจ้ากแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน 
 3.  ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หมายถึง ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง Megamind  “จอมวายร้ายพิทกัษโ์ลก” 
ซ่ึงแบ่งเน้ือเร่ืองเป็นฉาก ๆ จ านวน 8 ฉาก ท่ีมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนั  และเลือกใชฉ้ากท่ีเนน้การสนทนาท่ีส่ือ
ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และเหตุการณ์ท่ีส าคญัแตกต่างกนัไป มีความยาวแต่ละฉากประมาณ 10-15 นาที  
 4.  นักเรียน หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ าเภอพร้าว  
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเรียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1.  ผูส้อนไดแ้นวทางศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นการ
พดูภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววทิยาคม 
 2.  ผูส้อนไดผ้ลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่ 
 

 

วิธีการวิจัย 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 3 วิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร รหสัวิชา อ 23206  
โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้ดา้นการพูดส่ือสารภาษาองักฤษไดแ้ก่ การพดูบรรยายภาพ/เหตุการณ์ การตอบ
ค าถาม และการพุดเพื่อให้เหตุผล โดยเลือกภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ือง Magamind  “จอมวายร้ายพิทกัษโ์ลก” 
ซ่ึงไดแ้บ่งเร่ืองเป็นเป็นฉาก ทั้งหมด 8 ฉาก ท่ีมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนั  และเลือกใชฉ้ากท่ีเนน้การสนทนา ท่ีส่ือ
ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และเหตุการณ์ท่ีส าคญัแตกต่างกนัไป มีความยาวแต่ละฉากประมาณ 10-15 นาที  
เคร่ืองมือและวธีิสร้างท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ  านวน 16 แผน ใช้เวลาในการจดักิจกรรมรวม 16 ชัว่โมง โดยด าเนินการตามขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน
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ดังน้ี  ขั้นก่อนชม (Pre-viewing) ขั้นชมภาพยนตร์ (Active-viewing) ขั้นหลังจากชมภาพยนตร์ (Post-
viewing) และขั้นทบทวน (Re-viewing)  
 2.  แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบประเมินทกัษะการพูด แบ่งเป็น 3  ตอนดงัน้ี ตอนท่ี 1 พูด
อธิบายภาพ ตอนท่ี 2 พูดตอบค าถาม และตอนท่ี 3 พูดแสดงความคิดเห็น คะแนนรวม 30 คะแนน  ใชเ้กณฑ์
การให้คะแนนแบบ  แยกแยะองค์ประกอบ  (analytical criteria) โดยคดัเลือกประเด็นการประเมิน 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ การออกเสียง ความคล่องแคล่ว และการแสดงท่าทางน ้าเสียงประกอบการพดู 
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมช่ัน  มีลกัษะเป็น
แบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 1 ฉบบั 10 ขอ้  
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวจัิย 
 1.  ความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชภ้าพยนตร์       
แอนิเมชัน่ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 2.  ความพึงพอใจในการเรียนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ
ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 ซ่ึงเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม และการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 4.47  ซ่ึงส่ือการสอน
ดึงดูดความสนใจ และส่ือการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ น ้ าเสียง  สีหนา้ท่าทาง อารมณ์ของตวัละครไดง่้ายมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.74 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัดงักล่าว สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
โดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสูงข้ีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 เห็นได้ว่าความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่สูงกวา่ก่อนเรียน จึงแสดงให้
เห็นว่า การน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนดา้นการพูดภาษาองักฤษ ช่วยให้
สามารถพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นอร์มา พราโยก้ี (2556) 
ท่ีไดศึ้กษาผลการพฒันาความสามารถดา้นการพูดของนกัเรียนโดยใช้ภาพยนตร์การ์ตูน ซ่ึงผลของการวิจยั
พบว่านกัเรียนสามารถพูดไดค้ล่องแคล่วข้ึน การใช้ไวยากรณ์และการพูดออกเสียงมีประสิทธิภาพมากข้ึน
หลงัจากไดเ้รียนโดยใช้ภาพยนตร์การ์ตูน นกัเรียน 19 คนมีผลการทดสอบสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 79.16 จาก
จ านวนนักเรียนทั้ งหมด 24 คน  อยู่ในระดับดี นอกจากนั้ นนักเรียนมีความใส่ใจและมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการเรียนรู้ ทั้งครูและนกัเรียนไดส้ร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกระบวนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้โดยใชภ้าพยนตร์การ์ตูน ซ่ึงภาพยนตร์การ์ตูนเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และท า
ให้นกัเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะพูดโดยไม่รู้สึกอาย หรือกลวัท่ีจะพูด สามารถเห็นความคืบหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของนกัเรียนไดต้ั้งแต่เร่ิมกระบวนการเรียนรู้จนส้ินสุดกระบวนการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บุญเพ็ง อินลา (2551)  ท่ีพบว่านักเรียนสามารถพูดออกเสียงค าศพัท์และประโยคได้ถูกต้องตามเน้ือหา 
ส าเนียงใกลเ้คียงกบัเสียงของเจา้ของภาษามาก พดูไดค้ล่องแคล่ว และท าท่าทางประกอบการพดูไดอ้ยา่งเป็น
ธรรมชาตินกัเรียนมีความกระตือรือร้น และสนุกสนานในการเรียนจากส่ือวีซีดี ทั้งน้ีเพราะส่ือวีซีดีเป็นส่ือท่ี
เหมาะสมต่อการฝึกการพูดภาษาองักฤษ เน่ืองจากมีทั้งภาพเคล่ือนไหวและเสียงของเจา้ของภาษา มีความ
เป็นธรรมชาติคลา้ยกบัสถานการณ์จริง เป็นส่ือท่ีให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียน มีความ
กระตือรือร้น ผูเ้รียนเรียนดว้ยความสนุกสนาน ซึมซบัส าเนียงการใชภ้าษาและไดฝึ้กพดูตามไปดว้ย สามารถ
เลียนแบบการพูดได้อย่างดี ท าให้พฒันาทกัษะการพูดได้เร็วข้ึนเพราะมีตวัแบบท่ีถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงั
สามารถช่วยส่งเสริมความเขา้ใจดา้นค าศพัท ์ผูเ้รียนรู้ความหมายของค าศพัทท์ั้งท่ีเป็นรูปธรรม และศพัท ์ท่ี
เป็นนามธรรมมากข้ึน 
 จากการศึกษาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
พร้าววิทยาคมท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ในคร้ังน้ี ขอ้สังเกตหน่ึงพบว่าผูเ้รียนมีผลการ
ทดสอบสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่สูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งน้ีน่าจะมี
ผลจาก การท่ีผูศึ้กษาไดป้ระยุกต์ใช้แนวทางการสอนพูดมาจาก อุบล สรรพชัญพงษ์ (2555 , น.  13) โดยผู ้
ศึกษาไดส้ร้างความเคยชินในการพูดภาษาองักฤษกบัผูเ้รียนดว้ยการใช้ภาษาองักฤษง่ายๆในชั้นเรียนบ่อยๆ 
ซ ้ าๆ ไม่พยายามแกไ้ขการพดูผิดของผูเ้รียนมากจนเกินไป เน่ืองจากอาจท าให้ผูเ้รียนรู้สึกอายเม่ือมีการแกไ้ข
ค าผิดบ่อยคร้ัง และการให้ผูเ้รียนไดฟั้งและชมภาพยนตร์แอนเมชัน่ซ ้ าๆ บ่อยๆ ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการเล่าเร่ือง
หลงัจากชมภาพยนตร์ในแต่ละตอน  ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ยายามใช้ค  าถาม และสัมภาษณ์ความเขา้ใจของผูเ้รียน
เก่ียวกบัภาพยนตร์แอนิเมชัน่  ท่ีไดช้มไปแลว้แต่ละตอน เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดพู้ดภาษาองักฤษ
เพื่อตอบค าถาม และเป็นการพฒันาการพดูของตนเองดว้ย  
 นอกจากการท่ีผูศึ้กษาประยกุตใ์ชแ้นวทางการสอนพดูมาจากนกัการศึกษาดงักล่าวแลว้ ผูศึ้กษา
ยงัไดป้ระยุกตข์ั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิมัน่ตามแนวการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ของ คริสโตเฟอร์ เบอร่ี  (Christopher Bury และคณะ 2527) อ้างในวิไลพร  
ธนสุวรรณ (2536) โดยผูศึ้กษาไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภ้าพยนตร์แอนิมัน่ตามขั้นตอนดงัน้ีคือ 
เร่ิมจากการดูแบบเงียบ (Silent viewing) โดยให้ผูเ้รียนได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เฉพาะภาพแต่ปิดเสียง
ไม่ใหไ้ดย้นิ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนเดาเหตุการณ์ของเร่ืองราวนั้นๆ ทีละตอน กระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะติดตาม
เร่ือง หลงัจากนั้นให้ผูเ้รียนฟังเฉพาะเสียงของภาพยนตร์แอนิเมชัน่ตอนเดิมซ ้ าอีก โดยเปิดเฉพาะเสียงก่อน 
(Listening with pictures) แลว้จึงเปิดให้ดูภาพทีหลงั หลงัจากนั้นใชค้  าถามน า เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของ



 

54 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

ผูเ้รียน ขั้นตอนต่อไปคือการท านายล าดบัเหตุการณ์ (Predicting the sequence) ซ่ึงผูเ้รียนจะไดช้มภาพยนตร์
ตอนเดิมซ ้ าอีกคร้ังทั้งภาพและเสียงพร้อมกนั แลว้ใชค้  าถามน าเพื่อให้มัน่ใจวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือเร่ืองดี
แลว้จึงใหผู้เ้รียนไดฝึ้กพดูภาษาองักฤษตามกิจกรรมท่ีไดว้างแผนไว ้ดว้ยวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชภ้าพยนตร์แอนิมัน่ตามขั้นตอนดงักล่าว จึงน่าจะมีส่วนสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการ
พดูภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน และส่งผลใหผ้ลการประเมินทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนมีระดบัคุณภาพดี 
 นอกจากการประยุกต์แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการพูด และการใช้วิธีการ  
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิมัน่ตามขั้นตอนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ผูศึ้กษายงัประยุกต์ใช้
แนวการวดัผลประเมินผลทกัษะการพูดจากแนวคิดของ อจัฉรา วงศ์โสธร (2555, น.  65-66) ท่ีกล่าวถึง
วิธีการ วดัและประเมินผลทกัษะการพูดท่ีเหมาะสมคือ การวดัทกัษะการพูดทางตรง ท่ีให้ผูเ้รียนทดสอบ
แสดงความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ โดยใชก้ารสัมภาษณ์ หรือใหพ้ดูจริงหลงัจากไดท้  ากิจกรรมและ
ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นแล้ว  ซ่ึงการประเมินผลการพูดทางตรงน้ีสามารถช่วยให้ผูศึ้กษาประเมินและให้
คะแนนไดอ้ย่างละเอียดและยุติธรรม เน่ืองจากการวดัทางตรงเป็นวิธีวดัความสามารถไดล้ะเอียดและตรง
มากกว่าการวดัทกัษะการพูดโดยใช้แบบทดสอบ (การวดัทางออ้ม) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีละเอียด
มากกวา่ และสามารถวดัความสามารถทางการพดูไดอ้ยา่งแทจ้ริงอีกดว้ย 
 2.  ความพึงพอใจในการใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคมพบว่า เวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 
และการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 4.47 ซ่ึงส่ือการสอนดึงดูดความ
สนใจ และส่ือการสอนช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ น ้าเสียง  สีหนา้ท่าทาง อารมณ์ของตวัละครไดง่้ายมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ 4.74 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่เพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของ
นกัเรียนโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.62  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่การน าภาพยนตร์   แอนิเมชัน่มาใช้ใน
การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนและ
สามารถพูดภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีวรรณ์ หมื่นพล (2548) ท่ีไดศึ้กษาผลการใช้
ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟังภาษาองักฤษ และความเขา้ใจในวฒันธรรมทางภาษาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นสันโคง้ (เชียงรายจรูญราษฎร์) ผลการศึกษาพบวา่จดัการเรียนการ
สอนการส่ือสารและวฒันธรรมทางภาษาองักฤษผา่นภาพยนตร์ ประการแรก นกัเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน 
เห็นได้จากนักเรียนพยายามเลียนแบบน ้ าเสียง ส าเนียง ตลอดจนท่าทางไปพร้อมกนัอย่างสนุกสนานใน
ขั้นตอนการฝึกปฏิบติั ประการท่ีสอง การใช้ภาพยนตร์ท าให้เกิดการส่งเสริมความเขา้ใจ ในความคิดรวบ
ยอดของสถานการณ์ และรายละเอียดเก่ียวกบับริบทต่างๆ ได้ดีและรวดเร็ว ประการท่ีสาม ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีการท างานร่วมกนัในกลุ่มนกัเรียนไม่ว่าจะเป็นงานคู่หรืองานกลุ่ม และประการสุดทา้ย นกัเรียน
เขา้ใจในวฒันธรรมทางภาษาท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วภิา อิโน (2551) ท่ีไดศึ้กษาการใชส่ื้อ
ภาพยนตร์เพื่อกระตุน้แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ภาพยนตร์
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ท าให้นักเรียนมีโลกทศัน์กวา้งข้ึน ซ่ึงแสดงว่านักเรียนเกิดแรงจูงใจภายนอก เกิดแรงจูงใจภายใน ส่วน
แรงจูงใจทางสังคมพบว่า จากการดูภาพยนตร์ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าเจ้าของภาษาเป็นมิตร เห็น
ประโยชน์และความส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ และคิดวา่ภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ 
เพลิดเพลิน และสนุกสนานกบัการชม นกัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภาพยนตร์ท าใหน้กัเรียนอยากเรียน
ภาษาองักฤษเพราะสนุกสนาน จากการเล่นเกมเลือกค าศพัทจ์ากภาพยนตร์ เรียนดว้ยวิธีง่ายๆ จากกิจกรรม
จบัคู่ค  าศพัทก์บัรูปภาพจากภาพยนตร์ และกิจกรรมตอบค าถาม ถูก – ผิด เม่ือผูเ้รียนไดฟั้ง และดูภาพยนตร์ 
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่ีจะดูและฟังและติดตามต่อไปเร่ือยๆ ท าใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดตามเหตุการณ์
ท่ีไดดู้และฟัง ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจและคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ได ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัชนา 
ระวิวงศ์ (2551) ท่ีได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่ือดีวีดี พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษโดยใช้ส่ือดีวีดีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีเน่ืองจากส่ือดีวีดีเป็นส่ือคอมพิวเตอร์ท่ี
น าเสนอภาพยนตร์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีทั้งการน าเสนอด้านเน้ือหาสาระ การน าภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
ขอ้ความเสียงต่าง ๆ มาใช้ร่วมกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซ่ึงผูศึ้กษาคน้ควา้ได้เลือกเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของเรียน ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทกัษะการฟังภาษาองักฤษเฉล่ีย 
ร้อยละ 76.07 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการพฒันา 
ทกัษะทางภาษาของผูเ้รียน 

1.1  เพื่อให้การใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาพฒันาทกัษะทางภาษาให้แก่ผูเ้รียน ผูส้อนควร
เลือกภาพยนตร์แอนิเมชั่นท่ีอยู่ในความสนใจของผูเ้รียน เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะเรียน เรียนดว้ยความสนุกสนาน และสามารถซึมซบัส าเนียงการใชภ้าษาและไดฝึ้กพูดตามไป
ดว้ย สามารถเลียนแบบการพดูไดอ้ยา่งดี ท าใหพ้ฒันาทกัษะการพดูไดเ้ร็วข้ึน 

1.2  การน าภาพยนตร์มาใช้เป็นส่ือการสอนทกัษะทางภาษานั้น บางคร้ังผูส้อนอาจต้อง
เปล่ียนบทบาทหน้าท่ีของตนจากการเป็นผูส้อนโดยตรงมาเป็นผูค้อยให้ค  าช้ีแนะ ให้ค  าแนะน า อธิบาย
เพิ่มเติม ควบคุมเวลา  กระตุ้นและสร้างบรรยากาศ และควบคุมการจดักิจกรรมให้เป็นไปตามเน้ือหา
สอดคลอ้งวตัถุประสงค ์ 

1.3  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษของผู ้เ รียน ใช้เวลา
ค่อนขา้งมากในกิจกรรมการฝึกพดูภาษาองักฤษทา้ยชัว่โมง กล่าวคือผูเ้รียนตอ้งการเวลาในการเตรียมตวัพดู 
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ดงันั้นครูจึงควรให้เวลาแก่ผูเ้รียนส าหรับกิจกรรมการพูดน้ีดว้ย ซ่ึงอาจใหผู้เ้รียนท่ีพร้อมท่ีสุดออกมาพูดก่อน 
หรือการมอบหมายให้ผูเ้รียนไปฝึกพดูภาษาองักฤษท่ีบ้านเป็นการบา้น แลว้มาพูดภาษาองักฤษในเวลาวา่งท่ี
ครูอาจท าการนดัหมายไวล่้วงหนา้  
 2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไปใชใ้นการวิจยัคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาใช้กบัการพฒันาผูเ้รียนดา้นอ่ืนๆ 
เช่นพฒันาทกัษะทางภาษาอีก 3 ดา้น (การฟัง การอ่าน และการเขียน) 

2.2  ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการน าภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาใชก้บัการพฒันาผูเ้รียนในระดบัชั้น
อ่ืนๆ เช่นระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา หรือการศึกษานอกระบบ 

2.3  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการใช้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่มาศึกษาตวัแปรอ่ืน เช่น ดา้นการคิด  
(คิดอยา่งมีวจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตน้) และแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

2.4  ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการใชภ้าพยนตร์แอนิเมชัน่มาประกอบการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกวฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพูดภาษาองักฤษ ให้อยูใ่นเน้ือหาของ
ภาพยนตร์ เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสังคม ท่ีแตกต่างมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารงานพสัดุ ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานพสัดุกบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จ านวน 234 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)  
 ผลการศึกษา พบวา่ การบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีการ
จดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และมีประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานพสัดุกบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยการบริหารงานพสัดุท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ มีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพ
การบริหารงานพสัดุ โดยเฉพาะดา้นการบริหารงานตามกฎระเบียบ และเกิดความพึงพอใจแก่บุคลากร 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ, การบ ารุงรักษาพสัดุ, การบริหารงานพสัดุ 
 

Abstract 
 This research aims to study the administration and the efficiency of equipment and supplies 
management, an investigate relationships between the administration and the efficiency of equipment and 
supplies management of Municipality’s schools in Surat Thani.  The sample consisted of 234 municipality 
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school teachers in Surat Thani. The research data were analyzed using the frequency, mean, standard 
deviation, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The results found that the administration of equipment and supplies management was at the highest 
level, and the efficiency of equipment and supplies management was at the high level. Overall the 
administration was found to have the relationship with the efficiency of equipment and supplies 
management at the medium level. Moreover, it was found that the maintenance of the equipment and 
supplies had the highest relationship with the efficiency of equipment and supplies management, especially 
in monitoring rules and satisfaction of the staff. 
Keywords: efficiency, the administration, equipment and supplies management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การปฏิบติังานพสัดุ เป็นปัจจยัหลักท่ีมีความส าคญัยิ่งในกระบวนการบริหารจดัการของแต่ละ
องคก์าร เพราะพสัดุเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานให้บรรลุ วตัถุประสงค์
ท่ีวางไว ้นอกจากน้ี การปฏิบติังานพสัดุยงัเป็นงานท่ีสนบัสนุนแผนงานและโครงการ ต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งมีการ
วางแผนจดัหาพสัดุใหเ้พียงพอส าหรับระยะเวลาด าเนินการของโครงการต่าง ๆ ท าใหง้านและโครงการท่ีวาง
ไวด้ าเนินไปได ้การปฏิบติังานพสัดุของหน่วยงานราชการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะตอ้งมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีดีแล้วยงัต้องมีวิธีการท่ีถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุซ่ึงเป็น
ขอ้ก าหนดอนัส าคญัยิ่งส าหรับการปฏิบติังานราชการทุกประเภทให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย (ปรีชา จ าปารัตน์  และไพศาล ชัยมงคล, 2549, น. 3) อย่างไรก็ตามการ
ปฏิบติังานพสัดุนับวนัจะยิ่งทวีความซับซ้อนยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นได้จากการใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุน
พฒันาประเทศเกือบทั้งหมดเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างโดยผ่านกระบวนการในการปฏิบติังานพสัดุทั้งส้ิน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพสัดุจึงยอ่มส่งผลถึงความสัมฤทธิผลของแผนงานโครงการตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงสัมฤทธิผลดงักล่าวมีผลถึงการเพิ่มพูนรายไดป้ระชาชาติและความกินดีอยูดี่
ของประชาชน 
      การบริหารงานพัสดุขององค์กรความส า เ ร็จของงานตาม วตัถุประสงค์ขององคก์ารนั้น ๆ 
ย่อมข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร ไดแ้ก่ คน (Man) เงิน (Money) และวสัดุ (Materials) 
เป็นประการส าคญั การจดัการเก่ียวกบัคน ไดแ้ก่ การบริหารงานบุคคล ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีขององค์กรนั้น ๆ 
การบริหารเงินหมายถึงการบริหารทรัพยากรซ่ึงเป็นปัจจยัในการช าระหน้ี ส่วนการบริหารวสัดุ หมายถึง การ
บริหารทรัพยสิ์นทุกชนิดท่ีใชใ้นการบริหารงานขององคก์รนั้น ๆ ท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย์
เรียกตามภาษาราชการไทยว่า การบริหารพสัดุ ซ่ึงหมายความถึง วสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง การ
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บริหารพสัดุจึงเป็นการน าเอาเทคนิคในการจดัการหรือการบริหารมาใช้ เพื่อให้เกิดความประหยดั ช่วยให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การบริหารพสัดุจึงมีส่วนสัมพนัธ์ และมีผลกระทบไปถึงปัจจยัการบริหารอีก 
3 ประการ คือ  คน เงิน และเทคนิคการจดัการ มาผสมผสานและประยกุตเ์พื่อใชใ้หบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการ
บริหารในส่วนรวม  (อุทยั บุญประเสริฐ, 2545, น. 1 - 2) 
 การบริหารงานพสัดุให้มีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งอาศยักลไกในการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนัโดยจะตอ้งประกอบดว้ย โครงสร้างหน่วยงานกลางและบุคลากรท่ีเหมาะสม การด าเนินงานเก่ียวกบั
การบริหารงานพสัดุในราชการไทยมีลกัษณะเด่นชดัและเป็นรูปธรรม เร่ิมตน้เม่ือไดมี้การจดัตั้งกรมพสัดุ
แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2447 ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการพสัดุกลางการพสัดุของประเทศไทย  การ
พสัดุแห่งชาติน้ีเป็นส่วนราชการ ระดบักรมในสังกดักระทรวงการคลงั แต่ไดถู้กยกเลิกไปเม่ือปี พ.ศ. 2485 
เน่ืองจากไม่สามารถส่งมอบพสัดุให้หน่วยราชการไดท้นั และมีอิทธิพลการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส าหรับ
ปัจจุบนัองค์กรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการก ากบัดูแลงานดา้นพสัดุในราชการ คือ คณะกรรมการว่าดว้ยการ
พสัดุ เรียกโดยยอ่วา่ “กวพ” ประกอบดว้ยปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
อีกจ านวนหน่ึงส าหรับการด าเนินงานดา้นพสัดุนั้น ส่วนราชการ (ระดบักรม) จะรับผิดชอบด าเนินการตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นระเบียบหลกั (อุทิศ ไชย
ศรี,  2544, น. 1 - 2)  
        การปฏิบติังานด้านการบริหารงานพสัดุในสถานศึกษาในปัจจุบนั ยงัมีปัญหาเก่ียวกับด้านการ
บริหารงานพสัดุ อาทิ  การบ ารุงรักษา  การไม่เขา้ใจวิธีการใชง้านพสัดุ  และการดูแลรักษาจึงท าให้ครุภณัฑ์
นั้นมีอายุการใช้งานสั้นเม่ือซ่อมแซมแลว้ไม่สามารถใช้งานได้ดีดงัเดิม ขาดผูดู้แลรับผิดชอบในการตรวจ
สภาพพสัดุ ให้สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา การจดัท าแผนปฏิบติัการซ่อมบ ารุงยงัมีงบประมาณจ ากดั  ขาด
คู่มือและแนวปฏิบติัในการซ่อมบ ารุง ปัญหาในเร่ืองการก าหนดโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ปัญหาในเร่ืองของการก าหนดความตอ้งการในการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ ครุภณัฑ์ไม่ตรงกบั
สถานศึกษาต้องการ  ปัญหาเร่ืองของการจัดหาผู ้จ ัดท าพัสดุไม่เข้าใจระเบียบท่ีดีพอเจ้าหน้าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง ปัญหาการจ าหน่ายขาดความร่วมมือ  จากผูค้รอบครองทรัพยสิ์นในการตรวจความ
เส่ือมสภาพของพัสดุ  การจ าหน่ายมีขั้ นตอนยุ่งยาก (สามารถ ผดุงเกษมคง ,  2542, น. 54 - 55)  ซ่ึง
กระบวนการปฏิบติังานพสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงประกอบดว้ยส่ีขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง การจดัหา   
ขั้นตอนท่ีสอง การแจกจ่ายและควบคุม ขั้นตอนท่ีสาม การบ ารุงรักษา และขั้นตอนท่ีส่ี การจ าหน่าย ทุก
ขั้นตอนจ าเป็นตอ้งอาศยัผูป้ฏิบติังานท่ีมีความละเอียดรอบคอบและเช่ียวชาญในระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อให้ได้พสัดุท่ีมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมในการปฏิบติัราชการซ่ึงเพื่อให้การใช้พสัดุ
ดงักล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดโดยประหยดั ใชไ้ดต้รงตามแผนและตรงตามวตัถุประสงค์ จ าเป็นจะตอ้งมีการ
วางระบบในการควบคุม การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบ ารุง การใช้งานและการจ าหน่ายให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกนัอีกทั้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
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  จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานพสัดุในโรงเรียน
สังกดัเทศบาล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ดา้นความโปร่งใส กระบวนการ และความมีคุณภาพ ของงานพสัดุทั้ง 4 ดา้น คือ 
การจดัหา การแจกจ่ายและควบคุม การบ ารุงรักษา และการจ าหน่าย  เพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท าความ
เขา้ใจและปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามระเบียบ และจากปัญหาการบริหารพสัดุท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น  ฝ่ายพสัดุของ
สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ปัญหานั้นให้หมดไป เพื่อการปฏิบติังานพสัดุให้บรรลุ
เป้าหมายตามประสิทธิผลท่ีตั้งไว ้ซ่ึงโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นหน่วยงานท่ีตอ้ง
รับผดิชอบในการด าเนินงานพสัดุเอง ตั้งแต่การจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนการใชจ่้ายเงินของโรงเรียนท่ีตั้งไว ้การ
จดัหา แจกจ่ายและควบคุม การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ และอ านาจส้ินสุดอยูท่ี่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาลเอง แต่ในทางปฏิบติัจากท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในของเทศบาลและส านกังานตรวจเงิน
แผ่นดิน พบว่า โรงเรียนในสังกดัเทศบาล  ส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานพสัดุอยู่มาก เช่น 
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีขาดความโปร่งใสในการปฏิบติัหน้าท่ี หรือผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีพสัดุขาดความรู้
เก่ียวกบังานพสัดุ รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานพสัดุของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีพสัดุซ่ึงปัญหา
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  และผลจากการศึกษาสามารถน าผลท่ีได้ไปเป็นขอ้มูล
พื้นฐานและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันางานรวมทั้งลดปัญหาในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและเจา้หนา้ท่ีพสัดุใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป จนสู่
การตั้งค าถามการศึกษาไวว้า่ “การบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวดัสุราษฎร์ธานี ควรมีแนวทางอย่างไร” 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี กบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ผูว้ิจยัจึงศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสถานภาพของการบริหารงานพสัดุตั้งแต่ กระบวนการด้านการจดัหา  

การแจกจ่ายและควบคุม   การบ ารุงรักษา   ตลอดจนการจ าหน่ายพัสดุ ในขณะเดียวกันต้องศึกษาถึง
ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันว่ามี
ประสิทธิภาพในระดับใด ทั้ งการบริหารงานพัสดุและลักษณะประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างไร จึงขอน าเสนอจุดมุ่งหมายของแนวทางการบริหารงานพสัดุให้เกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุด เน่ืองจากการปฏิบติังานพสัดุจะตอ้งใชบุ้คลกรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีท าเป็นอยา่งดี เพราะงาน
พัสดุเป็นงานท่ียุ่งยากและ  สลับซับซ้อน  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการ
บริหารงานในแต่ละระดบั เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารพสัดุ ผูเ้ขียนจึงก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาและน าไปสู่การก าหนดสมมติฐานในการวิจยั ท่ีวา่“การบริหารงานพัสดุด้าน
การจัดหา ด้านการแจกจ่ายและควบคุม ด้านการบ ารุงรักษา  และด้านการจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวดัสุราษฎร์ธานี” รายละเอียดดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิดของการศึกษา 

  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
        การบริหารงานพสัดุ หมายถึง กระบวนการบริหารงานพสัดุท่ีประกอบไปด้วย การจดัหา การ
แจกจ่ายและควบคุม การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ 
  การจดัหาพสัดุ หมายถึง การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงวสัดุ ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบาย การ
ก าหนดความตอ้งการใชพ้สัดุ การวางแผน การซ้ือ การจา้ง การแลกเปล่ียนและการเช่า 

การบริหารงานพัสดุ ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์

 
1. ด้านการจดัหา 

2. ด้านการแจกจ่ายและควบคมุ 

3. ด้านการบ ารุงรักษา 

4. ด้านการจ าหนา่ย  

 

 1. ความโปร่งใส 

1.1 มีนโยบายท่ีชดัเจน 

1.2 ตรวจสอบได้ 

 2. กระบวนการบริหาร 

2.1 การวางแผน 

2.2 การจดัระบบงาน 

2.3 การใช้เทคโนโลยี 

3. กฎระเบียบ 

3.1 มีความรู้ในระเบียบงานพสัด ุ
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  การแจกจ่ายและควบคุม หมายถึง การท่ีเจา้หนา้ท่ีพสัดุ จดัส่งพสัดุไปใหแ้ก่ผูใ้ชโ้ดยมีการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลความเคล่ือนไหว ตามค าสั่งของผูอ้  านวยการสถานศึกษา ไดแ้ก่ การเบิกพสัดุ และการจ่ายพสัดุ 
  การบ ารุงรักษา หมายถึง การท านุบ ารุงและดูแลรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพท่ีดีและสามารถ                            
ใชง้านได ้
  การจ าหน่ายพสัดุ หมายถึง การตรวจสอบ การตดัยอดพสัดุท่ีเกินความตอ้งการหรือท่ีเหลือใช ้และท่ี
เส่ือมสภาพ ออกจากบญัชีและความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ี ไดแ้ก่ การขาย การแลกเปล่ียน การโอน การ
แปรสภาพ หรือท าลาย การจ าหน่ายเป็นสูญ การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน 

ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ  หมายถึง  ระดบัความสามารถในการบริหารงานพสัดุโรงเรียน
สังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีทั้ง 4 ดา้น ไดบ้รรลุเป้าหมายตามประสิทธิภาพ ทั้ง 4 ดา้น คือ ความ
โปร่งใส กระบวนการบริหาร กฎระเบียบ และความพึงพอใจ 
  ความโปร่งใส หมายถึง   กระบวนบริหารงานพสัดุ ท่ีมีขั้นตอนสามารถตรวจสอบได ้ มีนโยบายใน
การท างานท่ีชดัเจน มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
  กระบวนการบริหาร  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการบริหารงานพสัดุของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และเจ้าหน้าท่ีพสัดุของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในจังหวดัสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การวางแผน การจัด
ระบบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามแผนปฏิบติังาน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบวนการบริหาร
ดว้ย 
  กฎระเบียบ หมายถึง ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีพสัดุมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตามระเบียบงาน
พสัดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2539 (ฉบบัท่ี 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2543 (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2545 
(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2547 (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2553 และด าเนินการดา้นงานพสัดุอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่
เลือกปฏิบติั ใหค้วามเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูรั้บบริการ 
  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึก ของบุคลากรในโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ี
เกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บการตอบแทนในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีพสัดุในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ต่อผูรั้บบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง 
  โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี หมายถึง โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม 
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองนาสาร โรงเรียนสังกดัเทศบาลต าบลเกาะ
พะงนั และโรงเรียนสังกดัเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ ท่ีรับโอนงบประมาณจากเทศบาลตน้สังกดัรับผิดชอบ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและควบคุมพสัดุเอง 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงแนวทางการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ให้เกิด

ประสิทธิภาพ  
2. น าผลการศึกษาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานดา้นการบริหารงานพสัดุของโรงเรียน

สังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
3. มีตวัแบบการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กบัการบริหารงานพสัดุขององค์กรต่างๆ ภายใต้
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้แนวทางการวิจยัเชิงปริมาณ  พื้นท่ีศึกษาคือ เทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
ส าหรับประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
จ านวน  617 คน จาก 6 โรงเรียน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั มีจ  านวน 234 คน ท าการสุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ตารางของ เครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejecie & Morgan, 1970, p. 608)  และก าหนดสัดส่วนตามเทศบาลในแต่ละอ าเภอของ
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยด าเนินการและสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธีิจบัฉลาก   
 การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือคือแบบสอบถามเป็นหลกั โดยการสร้างจากตวัช้ีวดัของกรอบแนวคิดการ
วจิยั ซ่ึงลกัษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด  มีมาตรวดัของตวัช้ีวดัแบบแบ่งช่วง Interval scale มีคะแนน
ของมาตรวดัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถามโดยการค านวณหาค่า IVC (Item Variable Congruence Index)  โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน มีค่า
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.97 และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) จากเทศบาลต าบลก าแพงเพชร จงัหวดัสงขลา 
จ านวน 30 ตวัอยา่ง ค่าสัมประสิทธ์ิ (อลัฟ่า) ตวัแปรรวม เท่ากบั 0.968   การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็น
การศึกษาการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล  ผลการวจิยัปรากฏวา่  ภาพรวมการบริหารงาน
พสัดุของโรงเรียนมีการจดัการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัคือ  1) ดา้นการจ าหน่ายพสัดุโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะการส่งรายงานผลการจ าหน่ายตามล าดบัขั้น ถึงหวัหนา้ส่วนราชการและ
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ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค  รองลงมา  2) การบริหารงานพสัดุของโรงเรียนดา้นการแจกจ่าย
และควบคุมพสัดุ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีพสัดุจดัท าบญัชีพสัดุได้อย่างถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  มีการจดัท า
หลกัฐานใบเบิกพสัดุ ลงทะเบียนพสัดุ บญัชีพสัดุท่ีมีการแจกจ่าย โดยรวมมีการจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
3) ดา้นการจดัหาพสัดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีพสัดุมีความเขา้ใจในระเบียบการ
จดัซ้ือจดัจา้ง สถานศึกษาไดรั้บงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างเพียงพอ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุครุภณัฑ ์และมีการวางแผนหรือก าหนดโครงการเพื่อของบประมาณประจ าปี  
และ 4) ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยเฉพาะสถานศึกษามีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอใน
การบ ารุงรักษาพสัดุครุภณัฑ์  และมีการตรวจสอบสภาพพสัดุและครุภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ  รายละเอียดตาม
กราฟท่ี 1 

 
กราฟท่ี 1 การบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

  
 2. ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาล
ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรตามกรอบแนวคิดของการศึกษา คือ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานพสัดุ  ผลการวจิยัปรากฏวา่  ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ดา้นความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา กระบวนการบริหาร ความโปร่งใสและกฎระเบียบ   

ประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพสัดุท่ีขอซ้ือมี
ความถูกตอ้งครบถว้นตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน และพสัดุท่ีท่านไดรั้บแต่ละคร้ังมีคุณภาพสามารถ
ใชง้านไดต้ามอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสม  

ประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการบริหาร พบวา่  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริหาร
คดัเลือกบุคลากรมาปฏิบติังานพสัดุตรงตามความเหมาะสมและความสามารถ  และผูบ้ริหารมีการวางแผน
งานพสัดุไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีแน่นอน   

4.04 4.05 4.04 4.26

0.54 0.59 0.41 0.39
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1. การจดัหาพสัดุ 2. การแจกจ่ายและควบคุม
พสัดุ

3. การบ ารุงรักษาพสัดุ 4. การจ าหน่ายพสัดุ

ค่าเฉล่ีย
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ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนด้านความโปร่งใส พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยสถานศึกษามีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบงานพสัดุอย่างชดัเจน และมีการแจกจ่าย
พสัดุอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึงทุกคน   

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนด้านกฎระเบียบ พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยเจา้หนา้ท่ีพสัดุมีหน้าท่ีในการจดัหาพสัดุควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุไดถู้กตอ้งตามระเบียบพสัดุ
และเจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความรู้ในเร่ืองกฎระเบียบปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า รายละเอียดตามกราฟ
ท่ี 2 

 
กราฟท่ี 2 ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวดัสุราษฎร์ธานี กับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้จิยัตั้งสมมติฐานการ
วิจยัข้ึนเพื่อตอ้งการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานพสัดุกบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ
ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ปรากฏผล ตามตารางท่ี 1 
 

ประสิทธิภาพการ
บริหารงานพสัดุ 

การบริหารงานพสัดุ 
การจัดหา การแจกจ่ายและ

ควบคุม 
การบ ารุงรักษา การจ าหน่าย รวม 

ความโปร่งใส 
 
กระบวนการบริหาร 
 
กฎระเบียบ 
 
ความพึงพอใจ 

0.18 
0.05* 
0.38 

0.00* 
0.12 
0.05 
0.37 

0.00* 

0.03 
0.00* 
0.20 
0.02* 
0.07 
0.27 
0.29 
0.00* 

0.39 
0.00* 
0.37 

0.00* 
1.00 

0.00* 
0.50 

0.00* 

0.10 
0.10 
0.03 
0.64 
0.33 

0.00* 
0.32 

0.00* 

0.16 
0.01 
0.35 
0.00* 
0.54 
0.00* 
0.54 
0.00* 

รวม 0.34 
0.00* 

0.17 
0.07 

0.68 
0.00* 

0.14 
0.02 

0.48 
0.00* 

*Sig < 0.05 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานพสัดุกบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ 
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1. ความโปร่งใส 2. กระบวนการบริหาร 3. กฎระเบียบ 4. ความพึงพอใจ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานพสัดุกบัประสิทธิภาพการ
บริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = 
0.48) และเม่ือพิจารณาจากการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีรายดา้น  
พบวา่  การจดัหา (r = 0.34)  และการบ ารุงรักษา (r = 0.68)  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ
ในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. การบริหารงานพสัดุด้านการจัดหามีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ 
โดยเฉพาะดา้นกระบวนการบริหารและความพึงพอใจของการบริหารงานพสัดุในระดบัปานกลาง โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัยะส าคญั r =  0.38 และ  0.37  ตามล าดบั  

2. การบริหารงานพสัดุดา้นการบ ารุงรักษา  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ
ทุกดา้นตั้งแต่  ดา้นกฎระเบียบท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก  r  =  1.00  ส าหรับประสิทธิภาพดา้นความพึงพอ
ใจความโปร่งใสและกระบวนการบริหารมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัยะ
ส าคญั r =  0.50   0.39  และ 0.37  ตามล าดบั    
 

บทสรุป 
  1. การบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ภาพรวมมีการจดัการ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้ท่ี 1 

 2. ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในจังหวดัสุราษฎร์ธานี   
ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้ท่ี 2  
 3.  การบริหารงานพสัดุกบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า  การบริหารงานพสัดุของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานียิง่อยูใ่นระดบัท่ีดีท าใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผูศึ้กษาจึงพฒันาตวัแบบประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในลกัษณะตวัแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมศาสตร์ท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจมากยิ่งข้ึน  และน าไปสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากตวัแบบการบริหารงานพสัดุของ
โรงเรียนในพื้นท่ีต่าง ๆ ได้จริง  ซ่ึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพงานบริหารงานพสัดุนั้ น ต้องให้
ความส าคญักบักระบวนการบริหารงาน โดยผูบ้ริหารคดัเลือกบุคลากรมาปฏิบติังานพสัดุตรงตามความ
เหมาะสมและตรงตามความสามารถ มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535 และ แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2553 เป็นอย่างดี  เจา้หน้าท่ี
พสัดุมีหน้าท่ีในการจดัหาพสัดุควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุไดถู้กตอ้งตามระเบียบพสัดุและ เจา้หน้าท่ีพสัดุมี
ความรู้ในเร่ืองกฎระเบียบปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า  การบริหารงานของสถานศึกษาใช้หลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารให้เกิดความโปร่งใส เกิดการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั โดยมีการใหแ้ละ
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การรับขอ้มูลท่ีเป็นจริง ตรงไปตรงมา มีท่ีไปท่ีมาท่ีชดัเจนและเท่าเทียม มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นจริง ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจไดอ้ยา่งสูงสุด  สามารถอภิปรายผลรายละเอียดตามภาพท่ี 2    

    
ภาพท่ี 2 ตวัแบบประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
 ดงันั้น จากผลการศึกษาเป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานพสัดุ คือ ประสิทธิภาพการบริหารงาน
พสัดุของโรงเรียนดา้นความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในองคป์ระกอบพบวา่ พสัดุ
ท่ีขอซ้ือมีความถูกตอ้งครบถ้วนตรงตามความตอ้งการในการใช้งานมีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
เจา้หน้าท่ีพสัดุมีความสามารถในการจดัหาพสัดุไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการใช้พสัดุ
เหล่านั้น โดยมีการส ารวจความตอ้งการการใช้พสัดุก่อนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง และหาร้านคา้ท่ีจ  าหน่าย
สินคา้โดยตรง   
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัพบวา่ โรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพการบริหารงาน
พสัดุโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดแต่ในดา้นการจดัหาพสัดุ การแจกจ่ายและควบคุมพสัดุ การ
บ ารุงรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากนัและต ่าสุด จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบายส าหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

1.1 ผูบ้ริหารควรมีการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีตั้งใจ ขยนัท างาน
และปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส โดยการให้ค  าชมหรือการยกย่อง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีพสัดุมีก าลงัใจในการ
ท างานมากยิง่ข้ึน 

ความพงึพอใจของบุคลากร 

การจ าหน่ายพสัดุ 

ความโปร่งใส 

กระบวนการ

บริหาร 

กฎระเบียบ 

การจัดหาพสัดุ การบ ารุงรักษาพสัดุ การแจกจ่าย 

และควบคุมพสัดุ 

การบริหารงาน

พัสดุ 
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1.2 ผู ้บริหารควรมีการประชุมร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมก าหนดแผนการบริหารงานพสัดุใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และ
เพื่อน ามาซ่ึงประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

1.3 หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ี
ด าเนินการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ควรมีการด าเนินการท าโรงเรียนแบบอย่างด้านการบริหารงานพัสดุท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยประยุกตอ์งคค์วามรู้จากผลการศึกษาเป็นตวัแบบและแนวทางการบริหารงานพสัดุ เพื่อให้
หน่วยงานท่ีสนใจเขา้ศึกษาและน าไปเป็นแบบอยา่งในการบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

 
 2. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

2.1 เจา้หนา้ท่ีพสัดุควรมีการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศการท างานพสัดุให้เป็นปัจจุบนัและ
ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุควรมีการตรวจสอบพสัดุทุกคร้ังท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง
และส่งมอบงานเม่ือพบรายการท่ีผิดปกติ เช่น มีรายละเอียดพสัดุไม่เป็นไปตามหัวขอ้ท่ีก าหนด พสัดุไม่ได้
คุณภาพ ควรเสนอใหผู้บ้ริหารทราบเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และจดัท าใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในกรมการขนส่งทางบก   
2) ศึกษาการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดว้ยกลยทุธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในกรมการขนส่ง
ทางบก 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัการจดัการการประมูลหมายเลขทะเบียน
รถของกรมการขนส่งทางบก  และ 4) การพฒันาตวัแบบการจดัการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑข์องกรมการขนส่งทางบก 

 ประชากรการวิจยั คือ คณะผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดส่้วน
เสียในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ของส านกังานกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใชถ้นน และ
ส านกังานขนส่งจงัหวดั กรมการขนส่งทางบก ทั้ง 76 จงัหวดั การวิจยัเชิงปริมาณใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม 
มีกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 1,009 คน การวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ มีกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 11 คน  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอลและตวัแบบเส้นทางความสัมพนัธ์  

 ผลการศึกษา พบว่า  การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์และการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มีการ
ด าเนินการในระดบัมาก 

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล พบว่า การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการ
จดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ในระดบัสูง โดยตวัแปรการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นดา้นการตลาด
เชิงกิจกรรม ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัประมูลหมายเลขทะเบียนรถ โดยเฉพาะการ
ด าเนินการท่ีเน้นหลักธรรมาภิบาลทางการประมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูลโดยมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
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   ผลการวิเคราะห์ตวัแบบเส้นทาง พบวา่ ตวัแบบการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดว้ยกลยทุธ์
การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในกรมการขนส่งทางบกนั้น เกิดข้ึนไดจ้ากการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ดว้ย
กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ดา้นการอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดา้นธรรมาภิบาลทางการประมูลตามหลกัความ
โปร่งใส และหลกัการมีส่วนร่วม และมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูล 
ในการพฒันาโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานและการพฒันาเคร่ืองมือในการประมูล ซ่ึงการด าเนินกิจกรรม
หากมีการบูรณาการหลกัการท างานทั้ง 3 ดา้น คือ กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม การยึดหลกัธรรมาภิบาล 
และการพฒันาสารสนเทศทางการประมูล สามารถท าให้กิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ค าส าคัญ:   การจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ กลยทุธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ ์

 

Abstract 

The purposes of this study were; 1 )  to study product value creation in the Department of Land 
Transport, Ministry of Transport, 2 )  to study bidding management of vehicle registration number in the 
department, 3 )  to study the relationships between product value strategies and bidding management in the 
department, and 4) to develop the model for bidding management of vehicle registration number relating to 
product value strategies. 

Population of the study was executives, officers, and stakeholders in the bidding system of the 
bureau of road safety fund and the bureau of provincial land transportation in 76 provinces. Sample size of 
the study was 1 ,009  people for quantitative research using questionnaires, and 11  people for qualitative 
research through in-depth interviews and observation. Statistics for data analysis were the frequency, 
percentage, mean, standard deviation, canonical regression, and path analysis. 

The research findings revealed that product value creation and bidding management of vehicle 
registration number in the Department of Land Transport was reported at the high level. 

  Results from canonical analysis shown that product value creation highly related to the bidding 
management. The important element in the creation was marketing activities which related to the bidding 
management. Also good governance in the bidding process and the use of information technology in the 
bidding system were related to each other. 
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Results of path analysis shown that the model of vehicle registration number bidding management 
based on product value creation in the Department of Land Transport could be developed by creating 
product value based on marketing activities which focus on the accessibility in joining the bidding. Good 
governance in bidding in terms of transparency and participation, and the use of information technology in 
the bidding system to develop information system infrastructure and bidding tools should also be included 
in the model. In conclusion, the integration of marketing activity strategy, good governance, and the 
development of information technology in bidding system will make the bidding management more 
effective. 

Keywords:  Vehicle Registration Number, Product Value Strategies 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าท่ีจดัระเบียบ 

พฒันาและส่งเสริมการขนส่งทางบก  ก ากบัดูแลดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มจากรถ ส่งเสริมสวสัดิ

ภาพการขนส่งทางถนน ควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และให้บริการประชาชนดว้ยความสะดวก  

รวดเร็ว  เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้(กรมการขนส่งทางบก, 2556, น. 1) เพื่อให้สอดคล้องกบั

ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน กรมการขนส่งทางบกไดด้ าเนินโครงการ  และจดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่ง

ต่อเน่ืองเร่ือยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั รวมถึงริเร่ิมโครงการใหม่ ๆ หลายโครงการ เพื่อพฒันาและส่งเสริม

ระบบการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีระบบการขนส่งท่ีสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยั เช่ือถือได้ และเป็นธรรม รวมถึงพฒันางานบริการประชาชนด้านทะเบียนและภาษีรถ  

ส่งผลให้ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ตลอดจนน าไปสู่การแกปั้ญหาและป้องกนั

การเกิดอุบติัเหตุ อนัเป็นท่ีมาของการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  การด าเนินงานดงักล่าวได้

มีการจดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในกรมการขนส่งทางบก  เรียกวา่ “กองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใช้ถนน (กปถ.)” จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2546  ตามพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 2552 แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัรถยนต ์(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 10/1 ก าหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทาง

บกน าหมายเลขทะเบียนรถ  ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการหรือเป็นท่ีนิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทัว่ไป  ตาม

กฎกระทรวงก าหนดหมายเลขทะเบียนซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการหรือเป็นท่ีนิยมเพื่อน าออกประมูลเป็นการทัว่ไป 

พ.ศ. 2546  ก าหนดให้น าหมายเลขทะเบียนรถ 301 หมายเลข ออกประมูล และให้น าเงินรายได้จากการ
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ประมูลทั้งหมดเขา้กองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นทุนสนบัสนุน 

และส่งเสริมดา้นความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน และใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากการใช้รถ

ใชถ้นน ตลอดจนมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียอนัเกิดจากอุบติัเหตุทางถนน (ส านกังานกองทุนเพื่อความ

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน, 2549, น. 3-12)   

ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขการด ารงต าแหน่งและปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการบริหารงาน และการใชจ่้ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภยั   ในการใชร้ถใชถ้นน ก าหนดให้
การใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใช้ถนน (กปถ.) ให้ใช้โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะ
กรรมการฯ โดยมีขอบเขตการใช้จ่ายเงิน กปถ. (ส านกังานกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน, 
2549, น. 10) ดงัน้ี   

1. เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ  เงินอุดหนุน หรือค่าใชจ่้ายเพื่อการลดอุบติัเหตุตามโครงการ/แผนงานของ

กรมการขนส่งทางบก   

2. เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผูพ้ิการ อนัเน่ืองมาจากการประสบภยัท่ีเกิดจากการใชร้ถใชถ้นนในส่วน

ท่ีนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 

3. เป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจยัเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

4. เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน  และ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนอนัจ าเป็นของกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดี  ติดตามคดี  การด าเนินการยดึและอายดั  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ค่าใชจ่้ายในการฟ้องไล่เบ้ีย  

หรือเรียกเงินคืนกองทุนและค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีตามท่ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 

ในแต่ละปีจะมีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงมีรายละเอียดตามกราฟท่ี 1 ดงัน้ี 
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กราฟที ่1 รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ  

     2546-2556 

 

  ท่ีมา : ส านกังานกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน, ส่วนงานประมูลหมายเลขทะเบียน
รถ. (2554). รายไดจ้ากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
2546-2556. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

  จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค มียอดรายไดจ้ากการประมูลเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาวา่ปัจจยัทางการบริหารใดท่ีส่งผลให้
เกิดการเพิ่มมูลค่าของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ตลอดระยะเวลา 9 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2546-
2554)   

  ดงันั้น จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาสนในท่ีจะหาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลและสามารถน ามา
อธิบายเก่ียวกบัเร่ืองการสร้างคุณค่าของสินคา้ท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารการประมูลทะเบียนรถ 
(เลขสวย) โดยผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายได้ ดังน้ี 1) แนวคิดเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  2) แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค 3) แนวคิดเก่ียวกบัส่วนผสมทางการ
ตลาดหรือท่ีเรียกวา่การตลาดภาครัฐ 4) ทฤษฎีอรรถประโยชน์  5) ทฤษฎีอุปสงค ์และอุปทาน  6) ทฤษฎีการ
ประมูล ตามประเด็นของตวัแปรตน้ในเร่ืองการสร้างคุณค่าของสินคา้ โดยทฤษฎีท่ีท าการศึกษานั้น เพื่อให้
ทราบว่าแนวคิด หรือทฤษฎีใด ท่ีสามารถตอบได้ว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลให้มูลค่าของการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถ หรือปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการสร้างคุณค่าของสินคา้ท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารการประมูล
ทะเบียนรถ (เลขสวย)  อีกทั้งเพื่อเป็นการจดัการในเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดต่อการประมูลหมายเลข

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

1,600,000,000.00

1,800,000,000.00

2,000,000,000.00

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

79 

 

ทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อกองทุนเพื่อ
ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนใหเ้กิดความคุม้ค่าสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

2. เพื่อศึกษาการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดว้ยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ใน
กรมการขนส่งทางบก 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัการจดัการการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก 

4. เพื่อการพฒันาตวัแบบการจดัการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง
คุณค่าของผลิตภณัฑข์องกรมการขนส่งทางบก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีค าถามการศึกษาวา่  “การสร้างตวัแบบการบริหารจดัการประมูลหมายเลขทะเบียน
รถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางบกไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร” จะเห็นไดว้า่
ตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุท าให้ผลสัมฤทธ์ิของการสร้างคุณค่าของสินคา้ของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
(เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางบกไดต่้อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไรและ การสร้าง
คุณค่าของผลิตภณัฑ์IV ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดให้ การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์เป็นตวัแปรตน้ และก าหนดให้
การจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถDV เป็นตวัแปรตาม  

 ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั  ตามประเด็นของตวัแปรตน้ในเร่ืองการสร้างคุณค่าของ
สินคา้ โดยทฤษฎีท่ีท าการศึกษานั้น เพื่อให้ทราบว่าแนวคิด หรือทฤษฎีใด ท่ีสามารถตอบไดว้่าปัจจยัใดท่ี
ส่งผลให้มูลค่าของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หรือปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการสร้างคุณค่าของสินค้าท่ี
น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารการประมูลทะเบียนรถ (เลขสวย)  อีกทั้งเพื่อเป็นการจดัการในเร่ือง
ส่วนผสมทางการตลาดต่อการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความคุ้ม
ค่าสูงสุด เพื่อสร้างตวัแบบการบริหารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค กรมการขนส่งทางบกและ เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิของการสร้างคุณค่าของสินคา้ของการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางบก และสาเหตุของ การจดัการ
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ประมูลหมายเลขทะเบียนรถDV อนัเกิดจาก การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์IV เป็นอย่างไร สามารถสร้าง
กรอบแนวคิดในการศึกษาไดต้ามตวัแบบท่ี 1  

 
 ตัวแบบที ่1  กรอบแนวความคิดการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของ 

         ผลติภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบก   

IV การสร้างคณุคา่ของผลิตภณัฑ์  DV การจดัการประมลูหมายเลขทะเบียนรถ 

IV1 การสร้างกระแส 

IV2 อรรถประโยชน์ 

IV3 อปุสงค์ผู้บริโภค 

IV4 พฤตกิรรมผู้บริโภค 

IV5 การตลาดเชิงกิจกรรม 

DV1 ธรรมาภิบาลทางการประมลู 

DV2 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

DV3 การสร้างการประมลูท่ียัง่ยืน 

DV4 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมลู 

 

นิยามศัพท์ 

1. การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ ์หมายถึง กระบวนการท่ีสร้างความนิยมใหก้บัผลิตภณัฑ ์เพื่อประโยชน์
แก่ผูรั้บบริการ และ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงประกอบด้วย การสร้างอรรถประโยชน์  อุปสงค์ผูบ้ริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตลาดเชิงกิจกรรม 

1.1 การสร้างกระแส  หมายถึง การส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจ 
และให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูบ้ริโภค เพื่อสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ  โดยมีเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) และการบอกกล่าวแบบปาก
ต่อปาก (Word of Mouth) ใช้คนหรือใช้ส่ือ ทั้ งน้ีเพื่อเตือนความทรงจ า แจ้งข่าวสาร และจูงใจผูซ้ื้อท่ีมี
ศกัยภาพเก่ียวกบัสินคา้ของตน การใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ท่ีสามารถส่งนาข่าวสารไปสู่ผูรั้บสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง
ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็วผา่นส่ือมวลชน 

1.2 อรรถประโยชน์   หมายถึง ความพึงพอใจ ท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงหมายเลขทะเบียน
รถ (เลขสวย) โดยเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนของผูป้ระมูลหมายเลขทะเบียนรถ 

1.3 อุปสงคผ์ูบ้ริโภค  หมายถึง ความสามารถและความตอ้งการสินคา้ ณ ราคาต่าง ๆ กนัใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดกล่าวคือ ความสามารถ ความตอ้งการให้ไดม้าซ่ึงหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ในแต่
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ละกลุ่มท่ีตนเข้าร่วมประมูลและมีความต้องการในหมายเลขทะเบียนรถ ณ ราคาท่ีเสนอประมูล ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในการประมูล 

1.4 พฤติกรรมผูบ้ริโภค   หมายถึง เหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ กล่าวคือส่ิง
กระตุน้ท่ีท าให้เกิดความต้องการ โดยผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูป้ระมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ประกอบดว้ยการรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ  

1.5 การตลาดเชิงกิจกรรม  หมายถึง การสร้างแรงดึงดูดใจ เป็นวิธีการจูงใจ ดึงดูด รักษา
ลูกค้านั้ นมีหลากหลายวิธีแล้วแต่กลยุทธ์วิธีบริหารของแต่ละองค์กร แต่วิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมและมี
ประสิทธิผลท่ีดี คือ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ (Customer Relationship Management: CRM) โดยมี
กระบวนการบริหารการตลาดซ่ึงสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในดา้นต่างๆเพื่อดูแลรักษาความพึงพอใจของ
ลูกคา้ให้อยู่ในระดบัสูงสุดให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ประกอบด้วยความเพลิดเพลิน ความทา้ทาย ความ
ต่ืนเตน้เร้าใจ 

1.6 กองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน หมายถึง กองทุนฯ จดัตั้งข้ึนในวนัท่ี 28 
กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัรถยนต์ (ฉบบัท่ี 
12) พ.ศ.2546 ซ่ึงก าหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกน าหมายเลขทะเบียนซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการหรือเป็นท่ี
นิยมของประชาชน ออกประมูลเป็นการทัว่ไป และใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในกรมการขนส่งทางบก 
เรียกว่ากองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน โดยให้น าเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้า
กองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

2. การจดัการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  หมายถึง การน ากลยุทธ์ด้านการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์มาปรับใชใ้นการประมูลหมายเลขฯ ภายใตก้ารจดัการ ดา้นธรรมาภิบาล  ดา้นบุคลากร  ดา้นการ
สร้างกลไกความย ัง่ยนื รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

2.1 ธรรมภิบาลทางการประมูล หมายถึง หลกัความโปร่งใสกระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมาช้ีแจงได ้เม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายไดอ้ยา่ง
เสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได ้การให้ขอ้มูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาในการท างานขององค์กรประชาชนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีสะดวกและเขา้ใจง่าย มีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจนในการ
ประมูลรวมไปถึงการประมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตดว้ย 
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2.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานท่ีส่งเสริมให้ บุคลากร
เพิ่มความรู้ และทกัษะ มีพฤติกรรมการท างานท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ   ซ่ึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพของ
บุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 การสร้างการประมูลท่ียนัยื่น  หมายถึง การสร้างตลาดให้แก่งานประมูลแต่ละจงัหวดั
โดยเฉพาะงานท่ีมีสัญลกัษณ์ทางการคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางและประมูลให้แก่ผูส้นใจให้ท าไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูล  หมายถึง การจดัการการส่ือสารการตลาดครบ
วงจร ซ่ึงอาจจะเป็นโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือบุคคล เพื่อให้ผูบ้ริโภคพบเห็นตราสินคา้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในอนัท่ีจะส่ือความหมายในการสร้างความ เขา้ใจ 
สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภคโดยมุ่งหวงัท่ีจะให้เกิดพฤติกรรม ตอบสนองตามวตัถุประสงค์
ของธุรกิจนั้น การส่ือความหมาย เป็นความพยายามของธุรกิจในอนัท่ีจะถ่ายทอดความคิดเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ ท่ีตนเสนอออกไปขายอยูใ่นตลาด เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างความเขา้ใจและกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
ยอมรับในสินคา้และบริการนั้นๆ ตลอดจนแสดงพฤติกรรมในการซ้ือในท่ีสุด 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงปัจจยัและองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ และการจดัการ
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางบก 

2. สามารถพฒันาตวัแบบการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ท่ีสัมพนัธ์กบัการสร้างคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์ของกรรมการขนส่งทางบก  เพื่อน าองคค์วามรู้มาบริหารจดัการกองทุนเพื่อความปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน  ท่ีมีบทบาทหลกัในการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัน้ีใช้แนวทางการวิจยัแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ พื้นท่ีเป้าหมาย
ของการศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นท่ีศึกษาหรือพื้นท่ีเป้าหมาย คือ กรมการขนส่งทางบก  
ครอบคลุมส านกังานขนส่งจงัหวดัทัว่ประเทศ 76 จงัหวดั รวมทั้งพื้นท่ีส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร รวม
ทั้งส้ิน 77 จงัหวดั  ประชากรทั้งจงัหวดั 4,113 คน สุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane  โดยก าหนดความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 0.03 ส าหรับประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานใน
กิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,009 ตวัอยา่ง โดยการ
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ทอดแบบสอบถามท่ีสร้างจากตวัช้ีวดัของกรอบแนวคิดการศึกษา  เป็นค าถามปลายปิด มีมาตรวดัของตวัช้ีวดั
แบบช่วงวดั (Interval scale)  มีคะแนนของมาตรวดั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยการค านวณหาค่า IVC (Item Variable Congruence Index) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ไดค้่า IVC = 0.97  และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) จ านวน 30 คน  ไดค้่าอลัฟ่า ตวั
แปรรวม (V)= 0.98  

การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและสอบถาม
ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถขณะลงพื้นเก็บขอ้มูล  โดยการสังเกตการณ์และ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากประเด็นค าถามท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามสมติฐานเพื่อน าข้อมูลการ
สัมภาษณ์มาสนบัสนุนขอ้คน้พบของการออกแบบการวจิยัเชิงปริมาณ        

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัรวบยอดสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ไดด้งัน้ี 

1. การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่น   พบว่า จงัหวดัขอนแก่นมีการจดัการ
ความปลอดภยัทางถนน อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียสรุปผลศึกษาระดบัการจดัการความปลอดภยัทาง
ถนนของจงัหวดัขอนแก่น   เท่ากบั 0.31 โดยเฉพาะด้านการบริการทางการแพทย ์ท่ีจงัหวดัขอนแก่นให้
ความส าคญัในการจดัการงานบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินมากท่ีสุด  รองลงมาดา้นการบงัคบัใช้กฎหมาย  
การด าเนินการทางวศิวกรรม  และการใหก้ารศึกษาอบรมยงัมีการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  พบวา่ ระดบัการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.359  โดยเฉพาะกลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ท่ีมีระดบั
การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์และให้ความส าคญัมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ อรรถประโยชน์ อุปสงค์
ผูบ้ริโภค  พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการสร้างกระแส มีการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
ตามล าดบั สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ี 1 เพื่อศึกษาการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นกรมการ
ขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม   
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กราฟที ่2 การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ 

3. การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  พบว่า  ระดบัการ
จดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถภาพรวมมีการจดัการในระดับมากทุกด้านมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 0.359  
โดยเฉพาะธรรมาภิบาลทางการประมูล ท่ีมีระดบัการจดัการใหค้วามส าคญัมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ รองลงมา  การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การสร้างการประมูลท่ีย ัง่ยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูลทุกดา้นมี
การจดัการอยู่ในระดบัมากตามล าดบั สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาท่ี 2 เพื่อศึกษาการจดัการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถดว้ยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ในกรมการขนส่งทางบก  กระทรวง
คมนาคม   

 
กราฟที ่2 การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
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 4. การวเิคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของการสร้าง

คุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัการจดัการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และส่วน

ภูมิภาค กรมการขนส่งทางบก  ผลการทดสอบการด าเนินการในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั

ซ่ึงสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัการ

จดัการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก ผลการวิเคราะห์  พบวา่ มีความสัมพนัธ์

กนัในระดบัสูง (r=0.818) โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ

ประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามหลกัธรรมาภิบาลทางการประมูล  และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

ประมูล โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั รายละเอียดตามตวัแบบท่ี 2 ซ่ึงกรมการขนส่งทางบกมุ่งเนน้ตาม

หลกัธรรมาภิบาลทางการประมูล ยดึหลกัความประหยดัในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั การบริหารการ

ประมูลตอ้งท าให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคใ์นการจดัการประมูล เนน้การใหบ้ริการท่ีสามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและสร้างความเช่ือมัน่ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั/ความ

ตอ้งการของประชาชน ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมี ความหลากหลายและมีความแตกต่าง อีกทั้ง

ยงัสนับสนุนและส่งเสริมการจดัประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย  ผ่านการประชาสัมพนัธ์ ยงัเป็นการกระตุน้ยอดการประมูลหรือสร้างกระแส  

น าไปสู่รายไดจ้ากการประมูลท่ีเพิ่มข้ึน  แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ เชิงปริมาณโดยวิธีการ canonical 

correlation  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ ดงัตวัแบบแสดงความสัมพนัธ์ดงัน้ี 

 ตัวแบบที ่2  ความสัมพนัธ์การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าของผลติภัณฑ์กบัการจัดการ 
        ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (ตามการวิเคราะห์ Canonical) 
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      5. ตัวแบบการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลติภัณฑ์ใน

กรมการขนส่งทางบก 

ตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 4 เพื่อการพฒันาตวัแบบการจดัการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ของกรมการขนส่งทางบก โดยการวิเคราะห์เส้นทาง Path 
Analysis  จากผลการทดสอบเส้นทางความสัมพนัธ์ตามสมมติฐานดังกล่าวท าให้ทราบค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ท่ีแสดงถึงเส้นทางระดับความสัมพนัธ์ระหว่างารสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กับการจดัการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ โดยเฉพาะการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ดว้ยกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม กบั
การจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ดา้นธรรมาภิบาลทางการประมูลตามหลกัหลกัความโปร่งใสและ
หลกัการมีส่วนร่วม และการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูล
ในการพฒันาโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานและการพฒันาเคร่ืองมือในทางการประมูลท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั  ผูศึ้กษาจึงพฒันามาเป็นตวัแบบท่ี 3 ในลกัษณะตวัแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมสตร์ท่ีสามารถ
เป็นภาพกระบวนการของตวัแบบการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดว้ยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑใ์นกรมการขนส่งทางบกท่ีชดัเจน   และน าไปสร้างองคค์วามรู้และใชป้ระโยชน์จากตวัแบบไดจ้ริง
สามารถอภิปรายผลการพิสูจน์เส้นทางความสัมพนัธ์ สรุปไดว้่า การพฒันาตวัแบบการจดัการการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ของกรมการขนส่งทางบก โดยมุ่งเนน้
การสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ดว้ยกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม ในการดูแลลูกคา้เพื่อให้เกิดอ านวยความ
สะดวกเรียบร้อยแก่ผูเ้ขา้ร่วมประมูล ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสร้างแรงดึงดูดใจ  การสร้างตวัเลขให้มี
คุณค่ามากท่ีสุด  การดูแลงานประมูล ตลอดจนการลงทะเบียนการประมูลท่ีสามารถท าให้ประชาชน
ผูเ้ขา้ร่วมประมูลเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด  ในขณะเดียวกนักิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตอ้ง
มีกระบวนการเปิดเผยตามหลกัธรรมาภิบาลทางการประมูล มีการจดัการโดยเฉพาะเพื่อหลกัความโปร่งใส 
และหลกัการมีส่วนร่วม ท าให้เกิดเคร่ืองมือการผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูล การพฒันาและ
โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐาน และการพฒันาเคร่ืองมือในทางการประมูล  การประมูลหมายเลขทะเบียนให้
ด าเนินการตามแบบแผนท่ีวางไวโ้ดยวิธีและขั้นตอน  ซ่ึงผูป้ระมูลจะใช้วิธีและขั้นตอนการเสนอราคาผา่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัการจดัการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถในกรมการขนส่งทางบกต่อไป    

 
บทสรุป  
 ผลการศึกษา พบว่า  การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์และการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มีการ
ด าเนินการในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบวา่ การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการ
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จดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ในระดบัสูง โดยตวัแปรการสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นดา้นการตลาด
เชิงกิจกรรม เป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัประมูลหมายเลขทะเบียนรถ โดยเฉพาะการ
ด าเนินการท่ีเนน้หลกัธรรมาภิบาลทางการประมูล และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการประมูล 

 จากตวัแบบท่ี 3  สามารถประยุกตร์ะบบการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของกรมการขนส่ง
ทางบก  ภายใตก้ารด าเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน  ภายใตแ้นวคิดเชิงบูรณา
การแบบองค์รวม ท าให้ระบบการบริหารงานในกิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซ่ึงหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบหลกั โดยเฉพาะกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน สามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์ใน
การสร้างคุณค่าผลิตภณัฑ์โดยมุ่งเนน้บทบาทของการตลาดเชิงกิจกรรมใหส้ามารถตอบสนองต่อการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถสร้างมูลค่าของผลิตภณัฑ์ คือ แผ่นป้าย
ทะเบียนรถ จนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้  และเห็นถึงคุณค่า และผลประโยชน์สาธารณะท่ีไดเ้ขา้
ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก  ในขณะเดียวกนัการจดักิจกรรมการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถ จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัธรรมาภิบาล ทั้งกิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ กิจ
กรรมการบริหารจดัการงบประมาณท่ีได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  เพื่อให้การด าเนินงานเกิด
ความโปร่งใสในระดบัสูงสุด  ซ่ึงการพฒันาระบบการจดัการงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะตอ้งพฒันา
ควบคู่และขนานกบัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัในยคุปัจจุบนั 
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ตัวแบบที ่3 การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการ 
       ขนส่งทางบก 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ 

1.1 การสร้างแรงดึงดูดใจ  การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถควรมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ในดา้นต่างๆเพื่อดูแลรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ให้อยูใ่นระดบัสูงสุดให้นาน
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ประกอบดว้ยความเพลิดเพลิน  ความทา้ทาย  ความต่ืนเตน้เร้าใจ  

1.2 การสร้างตวัเลขให้มีคุณค่ามากท่ีสุด การจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถควรแสดง

คุณค่าสุทธิจากผลิตภณัฑ ์(สินคา้/บริการ) ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสามารถรับรู้หรือรู้สึกไดใ้นคุณค่าหรือคุณประโยชน์ท่ี

ไดรั้บ (Total Customer Value) กบัค่าใชจ่้าย/ตน้ทุนต่างๆท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายไป  ท าให้มัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะยงัคง

เขา้ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถอยา่งต่อเน่ือง  

1.3 การดูแลงานประมูล  การเตรียมพร้อมหรือการคน้หาและสืบคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประมูลในแต่ละคร้ัง  จ  าเป็นต้องมีการพฒันาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ืองและทนักาล เช่น เง่ือนไขในการประมูล กฎเกณฑ์ กฎหมาย วิธีเขา้ร่วมการประมูล เวลาในการ

ประมูล ราคาสินค้าและบริการ  ทั้ งการอ านวยความสะดวกในการดูแลลูกค้าเพื่อให้เกิดความสะดวก

เรียบร้อย การจดัให้มีผูช่้วยด าเนินรายการเพื่อช่วยให้การประมูลเป็นไปด้วยความคึกคกัสนุกสนาน และ

แนะน าและช้ีแจง้เร่ืองเอกสารต่างๆ 

  2. ขอ้เสนอแนะการจดัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 

2.1 การมุง้เน้นหลกัธรรมาภิบาลทางการประมูล   ควรรักษามาตรฐานการปฏิบติังานโดย

การยดึหลกัความโปร่งใส  หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า กระบวนการจดัการประมูลมีการเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมาช้ีแจงได ้เม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้าม

ตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 

และสามารถตรวจสอบได้ การให้ขอ้มูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาในการท างานของ กปถ. ประชาชน

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีสะดวกและเขา้ใจง่าย   และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ

ถูกตอ้งอยา่งชดัเจน   สามารถสร้างความเช่ือมัน่ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั/ความ

ตอ้งการของประชาชน ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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2.2 การมุง้เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูล  ภายใตภ้าวการณ์ พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ท าใหก้ารใชเ้คร่ืองมือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ  ดงันั้น 

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก ยงัคงต้องมีการพฒันาระบบ

สารสนเทศต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัแบบก่ึงทดลองชนิดกลุ่มเดียววดัผลสองคร้ัง คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันาความ
พร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิต  
(2) เปรียบเทียบการพฒันาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม และ (3) ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิต 
 ประชากร คือ สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีท่ีได้รับอนุญาตผลิตขนมอบ 
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์และสัตว์ทะเลส าเร็จรูป และขนมขบเค้ียวในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมีผลการประเมิน
สถานท่ีผลิตอาหารทุกหมวดหรือแต่ละหมวดต ่ากวา่ร้อยละ 70 และผูผ้ลิตอาหารสมคัรใจเขา้ร่วมโปรแกรม
พฒันาความพร้อม จ านวน 60 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  (1) โปรแกรมพฒันาความพร้อม (2) แบบ
ประเมินสถานท่ีผลิตอาหารดว้ยตนเองตามหลกัเกณฑ์วธีิการท่ีดีในการผลิต และ (3) แบบวดัความรู้ สถิติใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที การทดสอบ Wilcoxon  
และMann-Whitney U   
 ผลการวิจยั พบวา่ (1) สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีการพฒันาความพร้อม
ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตดีข้ึน  (2)  ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความ
พร้อม  ความรู้ของผูผ้ลิตอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การประเมินผลการปฏิบัติตาม
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หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  การ
ประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตของเจา้หน้าท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ   และการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารกบั
เจา้หน้าท่ีหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และ (3) ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต  คือ สถานท่ีผลิตอาหารขาดบุคลากรท่ีมีความ
เขา้ใจในหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิต 
ค าส าคัญ: การพฒันาความพร้อม  อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต   
                  (จีเอม็พี) 
 

Abstract 

 The objectives of this quasi-experimental research, one group pretest-posttest design were to; 1) 
develop ready-to-eat food manufacturers’ readiness  to follow good manufacturing practice regulations, 2) 
compare the readiness of  ready-to-eat food manufacturers before after attending the readiness program for 
good manufacturing practice regulations, and 3) study problems and obstacles in following good 
manufacturing practice regulations. 
               The population consisted of 60 ready-to-eat food manufacturers with food production license in 
bakery, meat and seafood, savouries in Samut Sakhon. These manufacturers attained the scores lower than 
70% for food production, and they voluntarily participated in the readiness training program. 
The employed research instruments were (1) a readiness training program,(2) self -assessment checklists on 
good manufacturing practices, and ,(3) a knowledge test.  The data were analyzed using the percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and Wilcoxon and Mann- Whitney U test. 
           The research findings were as follows: 
               1) Ready-to-eat food manufacturers improved their readiness in following good manufacturing 
practices. 2) The ready-to-eat food manufacturers’ knowledge before and after training was significantly 
different. The self-assessment in following good manufacturing practice regulations was not significantly 
different. The assessment in following good manufacturing practice regulations assessed by the auditors 
was significantly different, and 3) problems and obstacles in following good manufacturing practice 
regulations was lacking knowledgeable personnel in good manufacturing practices. 
Keywords: developing readiness, ready-to-eat food manufacturers, good manufacturing practices (GMP) 
 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

93 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    เน่ืองจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทัว่โลก ทั้งทางด้านเศรฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม และ
เทคโนโลยเีป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง  ท าใหว้ถีิชีวติของประชาชนเปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหป้ระชาชน
มีพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารท่ีแปรรูป  ปรุงสุก  หรือมีกรรมวธีิการปรุงท่ีไม่ยุง่ยาก  ดงัเช่น การ
ส ารวจของบริษทั ACNielsen เม่ือต้นปี 2007 โดยท าการส ารวจทางอินเตอร์เนตเก่ียวกับความเห็นและ
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที หรือ Ready to eat  ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  
ซ่ึงแสดงผลการตอบรับอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีของผูบ้ริโภคในยา่นประเทศแถบเอเซียแปซิฟิก 
ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยผลการส ารวจได้ช้ีให้เห็นว่าคนไทยให้ความนิยมอาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทนัทีอยา่งมาก โดยติดอนัดบั 1 ใน 10 ของตลาดใหญ่ของอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที (ชูศกัด์ิ 
เอกชน และคณะ, 2552, น. 35-27)  จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินคา้และ
บริการต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าและบริการทางด้านสุขภาพ  อาหารเป็นสินค้าทางด้านสุขภาพ และมี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวิต  ซ่ึงถ้าผูบ้ริโภคได้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  จะท าให้การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายท างานเป็นปกติ ส่งผลถึงสุขภาพท่ีดี  แต่ถา้บริโภค
อาหารท่ีไม่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรคสารเคมีและส่ิงปลอมปนทางกายภาพ  ก็จะ
ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยไดท้ั้งแบบเฉียบพลนั และเกิดการสะสมในร่างกาย  แต่เน่ืองจากปัจจุบนัสภาวะ
การแข่งขนักนัทางดา้นการตลาดสูง  ท าใหผู้ผ้ลิตอาหารมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหากลวธีิในการผลิตอาหารให้
ไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตอ้งลดตน้ทุนการผลิตเพื่อให้มีความไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งทางการ
คา้  ท าใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารบางประเภทมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ไดม้าตรฐาน  และก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อผูบ้ริโภค
ได ้และจงัหวดัสมุทรสาคร  จดัไดว้่าเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเอ้ือต่อการประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตอาหาร  ซ่ึงเห็นไดจ้ากจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไดรั้บอนุญาตในจงัหวดั
สมุทรสาคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 ดงัน้ี ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 517 แห่ง ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 353 
แห่ง ปี พ.ศ. 2554  จ านวน 585 แห่ง  ปี พ.ศ. 2555  จ านวน 640 แห่ง และปี พ.ศ. 2556  จ านวน 664 แห่ง 
ตามล าดบั (ฝ่ายกฎหมายอาหารและยา ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร, 2552, 2553, 2554, 2555, 
2556)  ดงัค าขวญัของจงัหวดัสมุทรสาครท่ีว่า “เมืองประมง  ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวติัศาสตร์”   
และไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ ในการพฒันาจงัหวดัสมุทรสาครไวว้่า “เป็นศูนยก์ลางการผลิตอาหารทะเล
เพื่อความเป็นหน่ึงในฐานะครัวโลก เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่
อาศยั”  (สถาบนัท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในราชการ, ม.ป.ป.,  น. 16-29) ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และนโยบายความปลอดภยัดา้นอาหาร ของกระทรวงสาธารณสุข 
และจากการด าเนินการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีตามหลกัเกณฑ์ GMP  
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555  ก่อนท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แกไ้ขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ. 2543 (ฉบบัท่ี 2) เพิ่มอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีเป็นอาหารท่ีต้อง
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ปฏิบติัตามวธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหารท่ีดีตามหลกัเกณฑ ์GMP จะมี
ผลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2556  พบวา่  สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ี
ไดรั้บอนุญาต ก่อนปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2555  นั้นยงัไม่สามารถน าหลกัเกณฑ์  GMP  มาใช้ในการ
ควบคุมดูแลการผลิตอาหารได ้ โดยสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีจ านวนผา่นเกณฑ์ไม่ถึง
ร้อยละ 50  เม่ือเทียบกบัจ านวนสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีทั้งหมด  ดงัน้ี  ร้อยละ 35.57 
(2553)  ร้อยละ 41.72 (2554)  และร้อยละ 35.68 (2555) ตามล าดบั (ฝ่ายกฎหมายอาหารและยา ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร, 2553 , 2554, 2555)   
   จากสถานการณ์การได้รับความนิยมในการบริโภคอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีใน
ประชาชนทุกเพศทุกวยั  สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีจึงตอ้งมีความจ าเป็นท่ีจะไดรั้บการ
พฒันาในด้านการผลิตให้มีความปลอดภยัและมีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์การพฒันาจงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาความพร้อมของ
สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
ก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2556  เพื่อน าขอ้มูลและรูปแบบการพฒันา
ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีไปใชใ้นการวางแผนการด าเนินการพฒันา
ศกัยภาพสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีให้สามารถผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์  GMP          
ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และลดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานกบัสถานท่ีผลิตอาหารภายหลงัการ
บงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ซ่ึงเป็นบทบาทและหนา้ท่ีหน่ึงของผูว้จิยั  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพฒันาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์GMP ของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีใน
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม  
 3.  เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP  
 
นิยามศัพท์ 
  1.  ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
GMP หมายถึง ผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีความรู้ เร่ือง หลกัเกณฑ์ GMP กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที การปรับสภาพน ้าท่ีใชใ้นการผลิต การจดัท าระบบบนัทึกและ
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รายงานการผลิต และมีผลการประเมินการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP ของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูป
พร้อมบริโภคทนัทีผา่นเกณฑต์ามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2.  อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที หมายถึง อาหารท่ีผลิตเรียบร้อยพร้อมบริโภคท่ีบรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่ายไดท้นัที   ซ่ึงมีมากมายหลายประเภท ดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปังกรอบ
แบบเครกเกอร์ ผลิตภณัฑ์ขนมปังท่ีใชส้อดไส้ ขนมเคก้ คุกก้ี ขนมพาย โดนทั   ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ละสัตว์
ทะเลส าเร็จรูปท่ีผ่านกรรมวิธีการตดัแต่งโดยผา่นความร้อน เช่น ปลาทอดกรอบ อบกรอบ ฮ่อยจ๊อ   ขนมขบ
เค้ียว เช่น ขา้วเกรียบ ปลาเส้น ถัว่ตดั และขนมอบพอง 
  3.  โปรแกรมพฒันาความพร้อม หมายถึง การอบรมให้ความรู้ผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทนัที ซ่ึงประกอบดว้ยการอบรมให้ความรู้ เร่ือง หลกัเกณฑ์ GMP กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที   การปรับสภาพน ้ าท่ีใช้ในการผลิตอาหาร การจดัท าระบบบนัทึกและ
รายงานการผลิต และการประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีตามหลกัเกณฑ์ GMP ดว้ย
ตนเอง 
  4.  หลกัเกณฑ์ GMP หมายถึง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารท่ีใชบ้งัคบัเป็นกฎหมาย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 193) พ.ศ. 2543 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร ประกอบดว้ยหลกัเกณฑท์ั้งหมด 6 หมวด จ าแนกตามองคป์ระกอบของความพร้อม 
3 ดา้น ดงัน้ี  
    4.1 ด้านฮาร์แวร์ (Hardware) ประกอบด้วย 2 หมวด คือ สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต   และ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต 
 4.2 ดา้นซอฟแวร์ (Software) ประกอบดว้ย 3 หมวด คือ การควบคุมกระบวนการผลิต การ
สุขาภิบาล และการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 4.3 ด้านบุคลากร (Peopleware) ประกอบด้วย 1 หมวด คือ บุคลากรและสุขลักษณะ
ผูป้ฏิบติังาน 
 5.  ผูผ้ลิตอาหาร หมายถึง ผูบ้ริหาร หรือ เจา้ของกิจการ หรือผูค้วบคุมการผลิตของสถานท่ีผลิต
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที 
 6.  การผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ GMP   แต่ละหมวดและคะแนนรวมทั้งหมด 6 หมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องไม่พบ
ขอ้บกพร่องรุนแรง 
    7.  ประเภทสถานท่ีผลิตอาหาร หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารท่ีได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหาร
ประเภทส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
       7.1 สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไดรั้บใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) คือสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีจ านวน
คนงานตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป หรือมีเคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัการผลิตตั้งแต่ 5 แรงมา้ข้ึนไป    
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      7.2 ไดรั้บเลขสถานท่ีผลิตอาหารแบบไม่เขา้ข่ายโรงงาน (สบ.1) คือ สถานท่ีผลิตอาหารท่ีมี
จ านวนคนงานนอ้ยกวา่ 7 คน หรือมีเคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัการผลิตนอ้ยกวา่ 5 แรงมา้   
 8.  ชนิดของผลิตภณัฑ์อาหาร หมายถึง ชนิดของผลิตภณัฑ์อาหารท่ีไดรั้บการอนุญาตให้ผลิต
อาหารตามใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือไดรั้บเลขสถานท่ีผลิตอาหารแบบไม่เขา้ข่ายโรงงาน (สบ.1) 
 9.  ระยะเวลาด าเนินการผลิตอาหาร หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมมีการผลิตอาหารหรือไดรั้บ
อนุญาตผลิตอาหารจนถึงปัจจุบนั 
 10.  บุคลากร หมายถึง บุคลากรของสถานท่ีผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอาหาร 
 11. การไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต หมายถึง การไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการผลิตดา้น
อาหาร เช่น ใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารตามระบบ GMP (ตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ตอ้งมีผลการตรวจประเมินมากกวา่ร้อยละ 85 ข้ึนไป) หรือใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร
ตามระบบ HACCP   เป็นตน้ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีตาม
หลกัเกณฑ ์GMP 
  2.  เพื่อใหผู้ผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีไดท้ราบถึงขอ้ดีขอ้เสียของสถานท่ีผลิตของ
ตนเอง และมีความพร้อมท่ีจะพฒันาสถานท่ีผลิตตามหลกัเกณฑ ์GMP  
  3.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานควบคุมก ากบั สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทนัทีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ GMP และเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบั
สถานท่ีผลิตอาหาร 
 4.  ลดความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีแก่ผูบ้ริโภคจากการ
น าหลกัเกณฑ ์GMP มาใชใ้นการจดัการการผลิตอาหาร 
 
วิธีการวิจัย 
  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัแบบก่ึงทดลอง  ( Quasi-experimental research ) ชนิดศึกษา
แบบกลุ่มเดียววดัผลสองคร้ัง (One-Group Pretest Posttest  Design)   
  1.  ประชากร คือ สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีผลิต
ผลิตภณัฑ์ขนมอบ เน้ือสัตวแ์ละสัตวท์ะเลส าเร็จรูป และขนมขบเค้ียว จ านวนทั้งส้ิน 116 แห่ง คดัเลือกแบบ
จ าเพาะเจาะจงโดยมีผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ ์GMP ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
หรือ ผา่นเกณฑแ์ต่มีผลการตรวจประเมินทุกหมวดหรือแต่ละหมวดต ่ากวา่ร้อยละ 70 และสมคัรใจในการเขา้
ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม จ านวนทั้งหมด 60 แห่ง  
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  2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย มีดงัน้ี 
  2.1  โปรแกรมพฒันาความพร้อม  ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสาร ขอ้บกพร่อง
และปัญหาอุปสรรคในการปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP  จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การอบรมให้
ความรู้แก่ผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที ในเร่ือง ท่ีมาและหลกัเกณฑ์วิธีการในการผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีตามกฎหมาย  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค
ทนัที  การปรับสภาพน ้ าท่ีใชใ้นสถานท่ีผลิตอาหาร  การจดัท าระบบบนัทึกและรายงาน  และการประเมิน
สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีตามหลกัเกณฑ์ GMP ดว้ยตนเอง โดยมีระยะเวลาการอบรม 
จ านวน 2 วนั ระยะเวลารวม 11 ชัว่โมง ลกัษณะการอบรมเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบติัการจดัท าระบบ
บนัทึกและรายงานการผลิต และการประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีดว้ยตนเองดว้ย
สถานการณ์จ าลอง  โดยวิทยากรจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร  เป็นโปรแกรมการอบรมท่ี
สร้างข้ึนมาโดยผูว้ิจยัซ่ึงผ่านการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการทดสอบความตรงของเน้ือหา (content 
validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน แลว้น ามาหาค่า IOC ซ่ึงค่า IOC  ของเน้ือหาการอบรมในการวิจยั
คร้ังน้ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.67 – 1 
  2.2  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม โดยข้อ
ค าถามสร้างข้ึนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการอบรม เพื่อพฒันาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูป
พร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP  ลกัษณะค าถามเป็นแบบถูกผิด (True/False) จ  านวน 
24 ขอ้  ซ่ึงผ่านการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการทดสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) โดย
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน แลว้น ามาหาค่า IOC ซ่ึงค่า IOC  ของเน้ือหาการอบรมในการวิจยัคร้ังน้ีมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67 – 1 ทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ (reliability) ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก (Difficulty 
and discrimination analysis)  โดยน าแบบวดัความรู้ไปวดัความรู้ในผูผ้ลิตอาหารของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา จ านวน 30 แห่ง แลว้น ามาตรวจสอบหาค่าความเท่ียงโดย
วิธีของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน  ค่าความเท่ียงของแบบวดัความรู้เท่ากบั  0.87  ทดสอบหาค่าความยากง่ายและ
อ านาจจ าแนก โดยการวิเคราะห์ขอ้ค าถามรายขอ้และท าการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2  กลุ่ม  คือ กลุ่มคะแนน
รวมต ่าและกลุ่มคะแนนรวมสูง หลงัจากนั้นท าการปรับปรุงแบบวดัความรู้  โดยการตดัขอ้ค าถามท่ีมีค่าความ
ยากง่ายน้อยกว่า  0.2  และมากกว่า 0.8 และขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบัหรือน้อยกว่า  0.3  และ
มากกวา่  1  ออกจากแบบวดัความรู้ 
  2.3  แบบประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ GMP  ด้วยตนเอง ซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร (ตส.1 (50)) ของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนของวิธีการให้ค  าตอบ ส่วนเน้ือหาการประเมินยงัคงเหมือน
แบบตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร (ตส.1 (50)) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของ
สถานท่ีผลิตอาหารเป็นแบบเลือกตอบและค าถามปลายเปิดจ านวน 11 ขอ้  (2) แบบประเมินสถานท่ีผลิต
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อาหาร  ขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ
ค าถามปลายเปิดแสดงลกัษณะท่ีพบ  โดยมีโครงสร้างตามองค์ประกอบของความพร้อมในการปฎิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ GMP 3 ดา้น ประกอบดว้ย 6 หมวด ดงัน้ี ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบดว้ย หมวดสถานท่ีตั้ง
และอาคารผลิต  หมวดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต, ซอฟแวร์ (Software) ประกอบดว้ย  
หมวดการควบคุมกระบวนการผลิต หมวดการสุขาภิบาล และหมวดการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด, 
บุคลากร ( People ware) ประกอบดว้ย  หมวดบุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน จ านวนทั้งหมด 73 ขอ้ 
การประเมินมีให้เลือกตอบ  4  ระดบั  คือ สภาพของสถานท่ีผลิตอาหารดี  พอใช้  ไม่มี และไม่แน่ใจ และ  
(3) ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP  เป็นแบบเลือกตอบและค าถาม
ปลายเปิด ซ่ึงผา่นการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการทดสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) โดย
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน  3  ท่าน  แลว้น ามาหาค่า IOC ซ่ึงค่า IOC ของเน้ือหาการอบรมในการวิจยัคร้ังน้ีมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.67 – 1 
 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้ิจยัรวบรวบรายช่ือ และผลการประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที
ของผลิตภณัฑข์นมอบ เน้ือสัตวแ์ละเน้ือสัตวท์ะเลส าเร็จรูป และขนมขบเค้ียว เพื่อจดัแบ่งสถานท่ีผลิตอาหาร
ตามผลการประเมิน และคดัเลือกประชากรท่ีจะใชใ้นการวิจยั  โดยผูว้ิจยัจดัส่งหนงัสือเชิญชวนสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีเป็นประชากรในการวิจยัน้ีเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมพร้อมส่งแบบประเมินสถานท่ีผลิต
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  GMP  ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันา
ความพร้อมเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  และไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ดงัน้ี 
  3.1 การวดัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ์ GMP ของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค
ทนัทีก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม เป็นเวลา 30 นาที โดยผูว้จิยัไดรั้บแบบวดัความรู้
ครบ 120 ชุด (ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 60 ชุด และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 
60 ชุด) 
  3.2 การประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีตามหลกัเกณฑ์  GMP ดว้ย
ตนเองของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันา
ความพร้อม โดยผูผ้ลิตอาหารส่งมอบให้ผูว้ิจยัในวนัแรกของการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมและ
ไดรั้บแบบประเมินครบ 60 ชุด 
  3.3  การประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีตามหลกัเกณฑ์ GMP ดว้ย
ตนเองของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที และการประเมินโดยเจา้หน้าท่ี ภายหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมพฒันาความพร้อม เป็นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากวนัสุดทา้ยของการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความ
พร้อม ผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีส่งมอบแบบประเมินดว้ยตนเองให้ผูว้ิจยัในวนัท่ีนดัหมาย
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เจา้หนา้ท่ีเขา้ตรวจประเมิน และเจา้หนา้ท่ีประเมินครบ 60 แห่ง ผูว้ิจยัไดรั้บแบบประเมินครบ 120 ชุด (แบบ
ประเมินตนเองของผูผ้ลิตอาหาร 60 ชุถ และแบบประเมินโดยเจา้หนา้ท่ี 60 ชุด) 
 
รูปแบบการด าเนินการ 
 
                                    2 สัปดาห์            2วนั                                 1 ปี 
กลุ่มทดลอง   T1       O1-1                           O1-2   X      O2-2                                                  O2-1,T2 
                    

T1   =   ผลการประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติั 
                                    ตามหลกัเกณฑ ์GMP  โดยเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจประเมิน ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม  
                                    พฒันาความพร้อม 

O1-1 =   การประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติั 
            ตามหลกัเกณฑ ์ GMP ดว้ยตวัเอง ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม  
            เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

 O1-2 =   การวดัความรู้ของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 
                                    พฒันาความพร้อม เป็นระยะเวลา 30 นาที 

O2-1 =   การประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติั 
            ตามหลกัเกณฑ ์ GMP  ดว้ยตวัเอง หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมเป็น 
            ระยะเวลา   1  ปี 

 O2-2 =   การวดัความรู้ของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 
                                    พฒันาความพร้อม เป็นระยะเวลา 30 นาที 

T2   =   การประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตาม 
            หลกัเกณฑ ์ GMP โดยเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจประเมินภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันา 
            ความพร้อมเป็นระยะเวลา  1 ปี 

  X   =   การอบรมใหค้วามรู้ผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที เป็นระยะเวลา 2 วนั 
 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใชส้ถิติเชิง
พรรณนา  ไดแ้ก ้ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายคุณลกัษณะทัว่ไปของสถานท่ี
ผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม  ผลการวดัความรู้ และผลการ
ประเมินสถานท่ีผลิตอาหาร ใชส้ถิติเชิงอนุมาน Paired t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนน
เฉล่ียของความรู้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อม
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บริโภคทนัที  และเปรียบเทียบความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ GMP ของ
สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีโดยเจา้หน้าท่ีก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันา
ความพร้อม ใช้สถิติเชิงอนุมานแบบนอนพาราเมตริก Wilcoxon match pair test  เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP ของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทนัทีดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม และใชส้ถิติ
เชิงอนุมานแบบนอนพาราเมตริก  Mann-Whitney U เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการประเมินผลการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP  ของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีด้วยตนเองของผูผ้ลิต
อาหาร กบัเจา้หนา้ท่ีภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม ดว้ยค่าความเช่ือมัน่ 95%  

   
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 1.  การพฒันาความพร้อมของสถานทีผ่ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทใีนการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ GMP  
  1.1  คุณลักษณะทั่วไป ของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีในจังหวดั
สมุทรสาคร จ านวน 60 แห่งท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม ส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไดรั้บ
อนุญาตผลิตอาหารแบบเขา้ข่ายโรงงาน (ร้อยละ 80 ) และผลิตผลิตภณัฑ์ขนมอบมากท่ีสุด (ร้อยละ 51.7) 
รองลงมาคือผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ละสัตวท์ะเลส าเร็จรูป และขนมขบเค้ียว ตามล าดบั สถานท่ีผลิตอาหารมี
ระยะเวลาด าเนินการผลิตอาหารเฉล่ีย 8.6 ปี มากท่ีสุดเท่ากบั 35  ปี และน้อยท่ีสุดเท่ากบั 1 ปี ก าลงัการผลิต
เฉล่ีย 157.8 ตนัต่อเดือน ก าลงัการผลิตมากท่ีสุด เท่ากบั 1,200 ตนัต่อเดือน และนอ้ยท่ีสุด 0.03 ตนัต่อเดือน 
สถานท่ีผลิตอาหารส่วนใหญ่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในต่างจงัหวดั (ร้อยละ 70)    จ านวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตเฉล่ีย เท่ากบั 96.65 คน มากท่ีสุด คือ 1,600 คน และนอ้ยสุด คือ 2 คน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ไดม้า
จากสถานท่ีผลิตเอง และสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทียงัไม่เคยได้รับใบรับรองด้าน
มาตรฐานการผลิต เช่น ใบรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบ GMP หรือ ตามระบบ HACCP ใดเลย      
(ร้อยละ 61.7)   
  1.2 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ์ GMP ของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม โดยการวดัความรู้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม
พฒันาความพร้อมทนัทีทนัที เป็นระยะเวลา 30 นาที จากการวิจยัพบว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความ
พร้อมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม
พฒันาความพร้อม ผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีความรู้ในระดบัดีข้ึน และส่วนใหญ่มีความ
รู้อยูใ่นระดบัดี ผลปรากฎดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จ านวน  ร้อยละ  คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวดัความรู้ของผูผ้ลิตอาหาร 
                 ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 

ระดบัความรู้ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
จ านวน (แห่ง) ร้อยละ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

ดี 21 35.0 43 71.7 
ปานกลาง 29 48.3 16 26.7 
ควรปรับปรุง 10 16.7 1 1.7 
 Mean = 18.65  SD = 3.78 

Min = 10 Max = 24 
Mean = 21.37  SD = 2.51   
Min = 13  Max = 24 

 
  1.3  การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP ของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม พบว่า ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม
สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีผลการประเมินโดยเจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่อยู่ในระดับตก
เกณฑ์ (ร้อยละ 83.3) และหลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมผลการประเมินสถานท่ีผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 57.1) และจ านวนสถานท่ีผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีผลการประเมินในระดบัตกเกณฑล์ดลง (ร้อยละ 38.8) ผลปรากฎดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  จ านวน ร้อยละของการจดัระดบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP  ของสถานท่ีผลิตอาหาร 
                   ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีประเมินโดยเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร  
                  ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม  

องค์ประกอบของความพร้อม ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม     หลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

ผลการประเมินรวม     
        ระดบัดีมาก 4 6.7 31 51.7 
         ระดบัดี 4 6.7 6 10.0 
         ระดบัปานกลาง 2 3.3 0 0.0 
         ตกเกณฑ์ 50 83.3 23 38.8 

 
ซ่ึงสาเหตุของการตกเกณฑ ์ จ  าแนกตามองคป์ระกอบของความพร้อม ดงัน้ี  
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 1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
    (1)  หมวดสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต พบว่าสถานท่ีผลิตสะสมอุปกรณ์การผลิตท่ี
ช ารุด และภาชนะบรรจุท่ีไม่ใช้แลว้ทั้งภายนอกและภายในอาคารผลิตเป็นจ านวนมากโดยไม่มีการจดัเก็บ
อยา่งเป็นระเบียบ ภายในอาคารผลิตไม่มีการแบ่งแยกพื้นท่ีระหวา่งบริเวณจดัเก็บวตัถุดิบ  บริเวณปรุงผสม 
อบหรือทอดผลิตภณัฑ์และจดัเก็บผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปอยา่งชดัเจน  และพบฝ้า เพดาน หนา้ต่างช ารุดไม่มีการ
ซ่อมแซ่มจนเป็นสาเหตุให้แมลง หรือสัตวพ์าหะเขา้มาในบริเวณอาคารผลิตได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารนอกเหนือ 54 ประเภทในการปฏิบติัตาม GMP กฎหมายไทย การศึกษา
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการ
ผลิตท่ีบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย และการศึกษาสถานการณ์การบงัคับใชก้ฎหมาย GMP กรณีศึกษาสถานท่ีผลิต
อาหารเขตกรุงเพพมหานคร พบว่าสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP  มีการ
ออกแบบสถานท่ีตั้งและอาคารผลิตไม่ถูกสุขลกัษณะและมีการเก็บสะสมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การผลิต ซ่ึงเป็นสาเหตุของความไม่ปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหารได ้    
     (2)  หมวดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต พบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต 
เป็นสนิม  ติดตั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตติดกบัผนงัอาคารผลิตท าเขา้ไปท าความสะอาดไดย้าก
และติดตั้งไม่เป็นไปตามสายงานการผลิตสืบเน่ืองมาจากหมวดสถานท่ีตั้งและอาคารผลิตท่ีไม่มีการแยกเป็น
สัดส่วนอย่างชัดเจนระหว่างบริวเณจดัเก็บวตัถุดิบ บริเวณปรุงผสม อบหรือทอดผลิตภณัฑ์ และจดัเก็บ
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป จ านวนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตไม่เพียงพอกบัก าลงัการผลิตพบมีการ
ใชอุ้ปกรณ์อ่ืนท่ีไม่สามารถใชไ้ดใ้นการผลิตอาหารทดแทนเน่ืองจากช ารุดโดยผูผ้ลิตไม่มีการซ่อมและจดัหา
มาเพิ่ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารนอกเหนือ 54 ประเภทในการปฏิบติั
ตาม GMP กฎหมายไทย  การศึกษาการวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตท่ีบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย และการศึกษาสถานการณ์การบงัคับใช้
กฎหมาย GMP กรณีศึกษาสถานท่ีผลิตอาหารเขตกรุงเพพมหานคร พบวา่ปัญหาท่ีท าให้ผูผ้ลิตไม่พร้อมใน
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP  คือ การออกแบบเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรมีรอยต่อไม่เรียบ ยากแก่การท าความ
สะอาด เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเป็นสนิม และไม่ทนต่อการกดักร่อน (ฉวีวรรณ์  ภูชนะศรี, 2551, น. 47-49; 
ดารณี หมู่ขจรพนัธ์, 2544, น. 16-68; วนัชยั ศรีทองค า, 2548, น. 19-22)  
   2)  ซอฟแวร์ (Software) 
  (1)  หมวดการควบคุมกระบวนการผลิต  พบไม่มีการก าหนดคุณสมบติัของวตัถุดิบ 
ภาชนะบรรจุท่ีใช้ในการตรวจรับหรือคดัเลือกส าหรับใช้ในการผลิต  ไม่มีการควบคุมการขนยา้ยวตัถุดิบ 
ภาชนะบรรจุโดยและไม่มีการปกปิดท าใหเ้กิดการปนเป้ือนไดง่้าย  ขั้นตอนการผลิตไม่มีการก าหนดอุณหภูมิ
และระยะเวลาการอบส าหรับขนมอบ เน้ือสัตว์และเน้ือสัตว์ทะเลส าเร็จรูปท่ีผ่านการอบ  อุณหภูมิและ
ระยะเวลาการทอดส าหรับ เน้ือสัตวแ์ละเน้ือสัตวท์ะเลส าเร็จรูปทอด  และขนมขบเค้ียวท่ีผา่นการทอด  การ
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จดัเก็บรักษาผลิตภณัฑ์พบวางบนพื้นรวมถึงขนส่งไปกบัรถขนส่งท่ีไม่มีการตรวจสอบและท าความสะอาด  
ไม่มีผลการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ ไม่มีผลการตรวจสอบน ้าหรือน ้าแขง็ท่ีใชใ้นการสัมผสัอาหาร  ไม่มีการจด
บนัทึกการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการควบคุมการผลิต และไม่มีการจดบนัทึกแสดงชนิดและ
ปริมาณการผลิตประจ าวนั  สอดคล้องกับการศึกษาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารนอกเหนือ 54 
ประเภท ในการปฏิบติัตาม GMP กฏหมายไทย  และการศึกษาสถานการณ์การบงัคบัใช้กฎหมาย GMP 
กรณีศึกษาสถานท่ีผลิตอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่ ผูผ้ลิตอาหารส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบติัไดใ้น
หวัขอ้การควบคุมกระบวนการผลิต โดยพบขอ้บกพร่องในส่วนของน ้าท่ีใชส้ัมผสัอาหารมีคุณภาพไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ย เร่ืองน ้ าบริโภคฯ   และสถานท่ีผลิตไม่มีมาตรการ
หรือวิธีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม ไม่มีการรักษาอุณหภูมิในระหว่างกระบวนการผลิต 
ผลิตภณัฑ์ผลิตสุดทา้ย และในการขนส่ง   โดยเฉพาะไม่มีการจดัท าบนัทึกรายงานการผลิต ไม่มีขอ้มูลการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือผลวเิคราะห์  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์  
  (2)  หมวดการสุขาภิบาล  พบถงัขยะไม่มีฝาปิด  น ้าท่ีใชใ้นบริเวณผลิตเป็นน ้าบาดาล
ไม่ผา่นการกรอง  ส่วนบริเวณผลิตและห้องน ้ า ไม่มีอ่างลา้งมือ สบู่ลา้งมือ น ้ ายาฆ่าเช้ือ และกระดาษเช็ดมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีท าให้มือแห้ง หรือหากมีก็ช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ และพบสัตวพ์าหะและแมลงวนั
ภายในอาคารผลิตโดยไม่มีมาตรการป้องกนั สอดคลอ้งกบั การศึกษาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหาร
นอกเหนือ 54 ประเภท ในการปฏิบัติตาม GMP กฏหมายไทย การศึกษาการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์วธีิการท่ีดีในการผลิตท่ีบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย    
การศึกษาสถานการณ์การบงัคบัใช้กฎหมาย GMP กรณีศึกษาสถานท่ีผลิตอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า  สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่พร้อมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย ในเร่ืองการจดัการขยะ ส่วน
บริเวณผลิตไม่มีอ่างลา้งมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดมือ  
   (3)  หมวดการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด   พบหยากไยไ้ยแมงมุมบริเวณฝ้า
เพดานและมุมระหวา่งผนงักบัเพดานโดยไม่มีการจดัการ  พบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตไม่ได้รับ
การท าความสะอาดทนัทีหลงัจากการผลิตเสร็จแลว้เน่ืองจากตอ้งท าการผลิตต่อและท าความสะอาดยาก  
สถานท่ีผลิตไม่มีบริเวณหรือสถานท่ีจดัเก็บสารเคมีท่ีใช้ในการท าความสะอาดโดยเฉพาะและไม่มีการติด
ป้ายบ่งช้ีว่าเป็นสารเคมีอะไร   สอดคล้องกบัการศึกษาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารนอกเหนือ 54 
ประเภทในการปฏิบติัตาม GMP กฏหมายไทย   การศึกษาการวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ความพร้อม
ของสถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตท่ีบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย  การศึกษาสถานการณ์
การบงัคบัใช้กฎหมาย  GMP กรณีศึกษาสถานท่ีผลิตอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร   พบว่า สถานท่ีผลิต
อาหารท่ีไม่พร้อมนั้น เน่ืองมาจากไม่มีมาตรการดูแลและการท าความสะอาดอาคารผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการผลิต อยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีการจดัเก็บอุปกรณ์และสารเคมีในการท าความ
สะอาดท่ีเป็นสัดส่วนและขาดการติดป้ายบ่งช้ีช่ือสารเคมี ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิดการปนเป้ือนใน
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กระบวนการผลิตอาหารได ้(ฉววีรรณ์  ภูชนะศรี, 2551, น. 47-49; ดารณี หมู่ขจรพนัธ์, 2544, น.16-68; วนัชยั 
ศรีทองค า, 2548, น. 19-22) 
  3)  ด้านบุคลากร (Peopleware)  ไม่ มีผลการตรวจสุขภาพหรือบันทึกการตรวจ
สุขลกัษณะผูป้ฏิบติังานก่อนปฏิบติังาน  บุคลากรไม่สวมถุงมือหรือไม่มีมาตรการดูแลความสะอาดและฆ่า
เช้ือมือก่อนปฏิบติังาน  ไม่มีแผนการฝึกอบรมและบุคลากรไม่ไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นสุขลกัษณะ และไม่
มีวิธีการหรือขอ้ปฏิบติัส าหรับผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ไปในอาคารผลิต  สอดคลอ้งกบั
การศึกษาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารนอกเหนือ 54 ประเภทในการปฏิบติัตาม GMP กฏหมายไทย 
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการ
ผลิตท่ีบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย   การศึกษาสถานการณ์การบงัคบัใช้กฎหมาย GMP กรณีศึกษาสถานท่ีผลิต
อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้สถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่พร้อมขาดศกัยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ GMP  คือ ตวัคนงานหรือบุคลากรในระดบัต่าง ๆ ของ
สถานท่ีผลิตอาหารยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองสุขลกัษณะในการปฏิบติังาน   ขาดทกัษะท่ี
จ าเป็นในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์   GMP  และขาดการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
สุขลกัษณะในการผลิตและสุขลกัษณะส่วนบุคคล  รวมถึงความรู้ทัว่ไปในการผลิตอาหารให้ปลอดภยั  ซ่ึง
ลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุของการปนเป้ือนเขา้สู่กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์อาหาร (ฉวีวรรณ์   
ภูชนะศรี, 2551, น. 47-49; ดารณี หมู่ขจรพนัธ์, 2544, น. 16-68; วนัชยั ศรีทองค า, 2548, น. 19-22)  
 2.   การเปรียบเทียบการพฒันาความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความพร้อมในจังหวัด

สมุทรสาคร สรุปเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  2.1 การเปรียบเทียบการวดัความรู้ พบว่าก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความ
พร้อมผูผ้ลิตอาหารมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ ์GMP แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลปรากฎดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลการวดัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ ์GMP  ของผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป 
                พร้อมบริโภคทนัทีก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 

 N X̄  SD t p 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 18.65 3.78 7.15 .000* 
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 21.37 2.51   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

105 

 

  2.2 การเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  GMP ของสถานท่ีผลิต
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที โดยในการวจิยัคร้ังน้ีเปรียบเทียบใน 3 ส่วน ดงัน้ี 
   1)  เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP ของสถานท่ีผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที ดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความ
พร้อม พบวา่ ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม ผูผ้ลิตอาหารประเมินให้หมวดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์การผลิต มีผลการประเมินเฉล่ียมากท่ีสุด และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม หมวด
บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังานมีผลการประเมินเฉล่ียมากท่ีสุด ส าหรับหมวดการควบคุมกระบวนการ
ผลิตมีผลการประเมินเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ทั้งก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 
   ส าหรับการเปรียบเทียบผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP ของสถานท่ีผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหาร  พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมีเพียง 2 หมวด คือ หมวดสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต ในองคป์ระกอบของความ
พร้อมดา้นฮาร์ดแวร์ และหมวดบุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน ในองคป์ระกอบของความพร้อมด้าน
บุคลากร ท่ีผูผ้ลิตอาหารประเมินตนเองก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนท่ีเหลือ 4 หมวด  คือ หมวดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต ใน
องคป์ระกอบของความพร้อมดา้นฮาร์ดแวร์  และอีก 3 หมวดในองคป์ระกอบของความพร้อมดา้นซอฟแวร์ 
คือ หมวดการควบคุมกระบวนการผลิต  หมวดการสุขาภิบาล  และหมวดการรักษาและการท าความสะอาด 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีหมวดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตก่อนการเขา้
ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมผูผ้ลิตอาหารไดป้ระเมินตนเองให้หมวดน้ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ท าให้
หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมผูผ้ลิตอาหารอาจเห็นว่าในหมวดน้ีสถานท่ีผลิตอาหารของตนมี
ความพร้อมในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP อยูแ่ลว้จึงท าใหห้ลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมการ
ประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ ์GMP จึงไม่มีความแตกต่างกนั  ส่วนในองคป์ระกอบของความพร้อมในดา้น
ซอฟแวร์  โดยเฉพาะหมวดการควบคุมกระบวนการผลิต ผูผ้ลิตอาหารไดป้ระเมินตนเองทั้งก่อนและหลงัเขา้
ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ทั้งน้ีผูผ้ลิตอาหารอาจเห็นวา่องคป์ระกอบดา้นน้ี
ไม่พร้อมท่ีจะพฒันาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP  และอาจไม่เห็นความส าคัญของการพฒันา  ซ่ึง
สอดคล้องกบัการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์
วิธีการท่ีดีในการผลิตท่ีบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย  ได้ท าการศึกษาในสถานท่ีผลิตอาหารท่ีต้องปฏิบติัตาม
หลักเกณฑ์ GMP พบว่า สถานท่ีผลิตอาหารมีปัญหาในการปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ GMP ในหมวดการ
สุขาภิบาล   หมวดการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด และหมวดบุคลากร ทุกประเภทผลิตภณัฑ์อาหาร
และเป็นจุดอ่อนท่ีพบไดม้ากท่ีสุด (ดารณี หมู่ขจรพนัธ์, 2544, น. 16-68) ประกอบกบัผูผ้ลิตอาหารอาจไม่
เห็นถึงขอ้บกพร่องขององคป์ระกอบดา้นน้ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Sundström (2005) ท่ีกล่าววา่ หากผูป้ระเมิน
รู้จกัตนเอง รู้จกัขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของตนเองแลว้ จะท าการประเมินตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท่ีกล่าวมาจึงเป็นเหตุผล
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ให้ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP ดว้ย
ตนเองของผูผ้ลิตอาหาร มีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัใกลเ้คียงกนั จึงท าใหค้ะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ผลปรากฎดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP ของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูป 
                พร้อมบริโภคทนัทีดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 

องค์ประกอบของความพร้อม N X̄  SD Z p 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)      
         ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม  60 85.89  17.78   
         หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 89.47  17.74   
     สถานทีต้ั่งและอาคารผลิต      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 83.35 17.58 2.59 0.01 * 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 89.52 12.82   
     เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต     
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 88.44 16.94 0.38 0.71 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 89.42 18.06   
ซอฟแวร์ (Software)      
           ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 84.08  17.24   
           หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 86.56  15.02     
     การควบคุมกระบวนการผลิต      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 80.64 20.77 0.42 0.68 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 82.86 19.84   
     การสุขาภิบาล      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 86.00 17.07 1.22 0.22 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 87.99 16.99   
     การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 85.59 20.47 0.97 0.33 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 88.84 14.91   
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องค์ประกอบของความพร้อม N X̄  SD Z p 

บุคลากร (People ware) 

     บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 85.64 20.63 2.12 0.03* 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 90.32 19.17   
ผลการประเมินรวม      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 84.12 16.95 1.30 0.19  
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 87.74 15.26   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
   2)  เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP ของสถานท่ีผลิต
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีของเจา้หน้าท่ีก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 
พบว่าทั้งก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมเจา้หน้าท่ีได้ประเมินให้หมวดเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตมีผลการประเมินเฉล่ียมากท่ีสุด  โดยก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความ
พร้อมเจา้หนา้ท่ีไดป้ระเมินให้หมวดการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด มีผลการประเมินเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
ส่วนหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมเจา้หน้าท่ีไดป้ระเมินให้หมวดการควบคุมกระบวนการ
ผลิตมีผลการประเมินเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัการศึกษาการวิเคราะห์และการประเมินความพร้อมของ 
สถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตท่ีบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายในอาหาร 4 ประเภทตามการ
แบ่งของกฎหมาย  คือ อาหารควบคุมเฉพาะ  อาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน อาหารท่ีตอ้งมีฉลาก และอาหาร
ทัว่ไป ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP กฎหมาย พบว่า อาหารควบคุมเฉพาะ  อาหารก าหนดคุณภาพ
มาตรฐาน  และอาหารท่ีตอ้งมีฉลาก  เม่ือพิจารณาคะแนนการตรวจสถานท่ีเป็นรายหมวดพบว่า หมวด 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด และหมวดการควบคุมกระบวนการ
ผลิตมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด  (ดารณี หมู่ขจรพนัธ์, 2544, น. 16-68) ส าหรับการเปรียบเทียบผลการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ GMP พบว่า ผลการประเมินมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุก
หมวดและผลการประเมินรวม สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ปรากฎผลดงัตารางท่ี 5  
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP  ของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูป 
                 พร้อมบริโภคทนัทีของเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาครก่อนและหลงัเขา้ 
                 ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 
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องค์ประกอบของความพร้อม N X̄  SD t p 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 65.96  3.85     
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 81.30 0.82     
     สถานทีต้ั่งและอาคารผลิต      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 63.23 13.52 9.25 0.00 * 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 80.72 13.87   
     เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 68.68 17.48 5.67 0.00 * 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 81.88 14.99   
ซอฟแวร์ (Software)      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 56.81  7.91   
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 73.97  5.85   
     การควบคุมกระบวนการผลิต      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 54.18 20.06 6.50 0.00 * 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 69.88 24.55   
     การสุขาภิบาล      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 65.70 16.53 8.77 0.00 * 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 80.67 17.94   
     การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 50.56 18.87 8.41 0.00 * 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 71.36 24.06   
บุคลากร (People ware)      
     บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 56.83 24.20 6.66 0.00* 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 76.47 24.04   
ผลรวมการประเมิน      
          ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 60 59.51 14.35 11.83 0.00 * 
          หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 60 76.13 17.46   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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   3)  เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP ของสถานท่ีผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหาร กบั เจา้หนา้ ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันา
ความพร้อม พบวา่ ผลการประเมินมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกหมวดและผล
การประเมินรวม ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยผลการประเมินสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทนัทีดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารสูงกว่าผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ีทุกหมวดและผลการประเมิน
รวม  ทั้งน้ีการประเมินการตนเองอาจท าให้เกิดผลการประเมินท่ีสูงกวา่ความเป็นจริง  เน่ืองจากผูผ้ลิตอาหาร
มีแนวโน้มเขา้ขา้งตนเอง  และมีความรู้ว่าสถานท่ีผลิตอาหารหากไม่ผ่านเกณฑ์ GMP  แลว้จะมีโทษตาม
กฎหมาย  ดงันั้นจึงท าให้ผลการประเมินดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารมีแนวโน้มสูงกว่าความเป็นจริงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลการประเมินของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สังเกตุของการประเมินตนเอง ท่ีกล่าววา่ การ
ตอบสนองของบุคคลอาจเกิดการล าเอียง โดยบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเขา้ขา้งตนเองตามความปรารถนาของ
สังคม หรือหากการประเมินตนเองมีผลต่อการปฎิบติัท่ีผิดกฏหมาย อาจท าให้การประเมินตนเองไดผ้ลไม่
ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง (Sundström, 2005) ซ่ึงการประเมินตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองจึงจะมีประสิทธิภาพ
และถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง ปรากฎผลดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP กฎหมายของสถานท่ีผลิตอาหาร 
                   ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีดว้ยตนเองของผูผ้ลิตอาหารกบัเจา้หนา้ท่ีภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 
                 พฒันาความพร้อม 
 

องค์ประกอบของความพร้อม N X̄  SD Z p 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)      
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 89.47  17.74   
          เจา้หนา้ท่ี 60 81.30 0.82     
     สถานทีต้ั่งและอาคารผลิต      
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 89.52 12.32 3.96 0.00 * 
            เจา้หนา้ท่ี  60 80.72 13.87   
     เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต      
          ผูผ้ลิตอาหาร    60 89.42 18.07 4.30 0.00 * 
          เจา้หนา้ท่ี 60 81.88 14.99   
ซอฟแวร์ (Software)      
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 86.56  15.02     
           เจา้หนา้ท่ี 60 73.97  5.85   
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องค์ประกอบของความพร้อม N X̄  SD Z p 

     การควบคุมกระบวนการผลิต      
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 82.86 19.85 3.24 0.00 * 
           เจา้หนา้ท่ี 60 69.88 24.55   
     การสุขาภิบาล      
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 87.99 16.99 2.85 0.04 * 
          เจา้หนา้ท่ี 60 80.67 17.94   
     การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 88.84 14.91 5.14 0.00 * 
          เจา้หนา้ท่ี 60 71.36 24.06   
บุคลากร (People ware)      
     บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน      
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 90.32 19.17 4.31 0.00 * 
          เจา้หนา้ท่ี 60 76.47 24.04   
ผลรวมการประเมิน       
          ผูผ้ลิตอาหาร 60 87.47 15.23 4.24 0.00 * 
          เจา้หนา้ท่ี 60 76.13 17.46   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคของสถานที่ผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีในจังหวัด
สมุทรสาครในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย พบวา่ สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค
ทนัทีท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมส่วนใหญ่มีปัญหา เร่ือง บุคลากรและพนกังานขาดความเขา้ใจใน
การผลิตอาหารตามหลกัเกณ์ GMP (ร้อยละ 68.3) 
          
บทสรุป 
  การพฒันาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีในการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์GMP โดยผา่นการเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อมของผูผ้ลิตอาหาร ส่งผลใหผู้ผ้ลิตอาหารมี
การพฒันาในดา้นความรู้ และสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีมีการพฒันาในการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ GMP  ดีข้ึนทั้งในส่วนของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด ส าหรับปัญหาอุปสรรคท่ีท าใหส้ถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทีไม่ผา่นเกณฑ์
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การประเมินนอกจากบุคลากรและพนกังานขาดความรู้และความเขา้ใจในการผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์ 
GMP  แลว้  อาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท าให้สถานท่ีผลิตอาหารไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน เช่น ผูผ้ลิตอาหารเองไม่
เห็นขอ้บกพร่องและไม่ให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ GMP  ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
โครงสร้างอาคารผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตให้ถูกสุขลกัษณะ  การจดัหาส่ิง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานให้ถูกสุขลกัษณะ เช่น อ่างลา้งมือพร้อมอุปกรณ์  การส่งผลิตภณัฑ์
ตรวจวิเคราะห์ประจ าปี   สภาวะเศษฐกิจไม่ดี  ผลิตภณัฑ์ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค  และพื้นท่ีท่ีตั้ง
สถานท่ีผลิตไม่อ านวยต่อการปรับปรุงใหถู้กสุขลกัษณะ  เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอทีไ่ด้จากงานวิจัย 
 จากการวจิยัพบวา่การพฒันาความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัที
ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  GMP  โดยผา่นโปรแกรมการพฒันาความพร้อม นั้นท าให้ผูผ้ลิตอาหารส่วน
ใหญ่มีความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์ GMP ดีข้ึนจากการวดัความรู้ทันทัก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมพฒันาความพร้อม และสามารถทราบถึงขอ้ดี และขอ้บกพร่องของตนเอง เกิดความพร้อมและ
ความเขา้ใจในการพฒันาสถานท่ีผลิตอาหารใหไ้ดต้ามหลกัเกณฑ์ GMP  ดงันั้น ผูว้จิยัเสนอวา่ 
 1.1 ควรใหผู้ผ้ลิตอาหารประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ GMP ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้ผลิต
อาหาร หรือต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร โดยจดัท าเป็นคู่มือในการขออนุญาตผลิตอาหาร เพื่อเตรียมความ
พร้อมของผูผ้ลิตก่อนไดรั้บอนุญาตผลิตอาหาร  

1.2 ควรใหผู้ผ้ลิตอาหารท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ ประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ GMP ควบคู่ไป
กบัการเฝ้าระวงัสถานท่ีผลิตอาหารโดยเจา้หน้าท่ี และน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาหรืออบรมให้
ความรู้ผูผ้ลิตอาหารและเจา้หนา้ท่ีต่อไป 
  1.3 จากการวจิยั พบวา่ สถานท่ีผลิตอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทนัทียงัไม่พร้อมในหมวด
การควบคุมกระบวนการผลิต และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัหลาย ๆ งานวจิยั ดงันั้น ควรเนน้การเฝ้าระวงัและ
ให้ค  าแนะน าแก่ผูผ้ลิตอาหารในหมวดควบคุมกระบวนการผลิตหลงัจากไดรั้บการอนุญาตผลิตอาหารแลว้
อยา่งต่อเน่ือง 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ศึกษาการพฒันาความพร้อมในอาหารเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์ เช่น เฉพาะกลุ่มขนมอบ 
กลุ่มผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตวส์ าเร็จรูป กลุ่มขนมขบเค้ียว หรือในกลุ่มสถานท่ีผลิตอาหารท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหลกัเกณฑ ์GMP กฎหมาย 
  2.2 ศึกษาการใช้โปรแกรมพฒันาความพร้อมใน 2 กลุ่มผูผ้ลิตอาหาร คือ กลุ่มท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมพฒันาความพร้อมกบักลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม 
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  2.3 ศึกษาการมีส่วนรวมของผูผ้ลิตอาหารในการพฒันาสถานท่ีผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์ 
GMP กฎหมาย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานในดา้นความสมดุล
ระหวา่งชีวิตกบัการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่อความตั้งใจคงอยูใ่นงาน โดยผา่นการความผูกพนั
ในอาชีพของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง จ านวน 155 คน แลว้
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระโดยใช้ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สันและวิเคราะห์
อิทธิพลของตวัแปรด้วยการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบว่า ความสมดุลชีวิตกบัการท างาน (β = 0.453) 
รวมทั้งค่าตอบแทนและสวสัดิการ (β=0.291) มีอิทธิพลเชิงบวกกบัความผกูพนัในอาชีพ  อีกทั้งความสมดุล
ชีวิตกบัการท างาน (β=0.359) ค่าตอบแทนและและสวสัดิการ (β=0.285) มีอิทธิพลเชิงบวกกบัความตั้งใจคง
อยูใ่นงานเช่นกนั ส าหรับการทดสอบตวัแปรกลาง พบวา่ ความผกูพนัในอาชีพเป็นตวัแปรกลางท่ีมีอิทธิพล
ระหวา่งความสมดุลชีวิตกบัการท างาน (β=0.561) และค่าตอบแทนและสวสัดิการ (β=0.574) ต่อความตั้งใจ
คงอยูใ่นงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และไดมี้การอภิปราย สรุปผล รวมทั้งเสนอแนะการวิจยั
ในอนาคต 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวติในการท างาน ความตั้งใจคงอยูใ่นงาน ความผกูพนัในอาชีพ  
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Abstract 

 

The research propose was to study the influence of quality of working life in terms of the work-life 
balance, compensation and fringe benefits to the intention to job retention through the mediate of the career 
commitment among lecturers in autonomous university. This study was designed based on quantitative 
methods. A questionnaire was used to collect the data from 155 lecturers in autonomous university as a 
research sampling. Pearson's correlation and multiple regression analysis were employed to analyze the 
collected data. The results indicated that the work-life balance (β = 0.453), and compensation and fringe 
benefits (β=0.291) had a positive influence on the career commitment. The work-life balance (β=0.359), 
and compensation and fringe benefits (β=0.285) had also a positive influence on the intention to job 
retention. In terms of the career commitment that had a mediating effect on the relationship between both 
dimensions of the work-life balance (β=0.561), and compensation and fringe benefits (β=0.574) had a 
positive influence on the intention to job retention significant at 0.01 level. Finally, the implications of the 
finding and suggestions for future research are presented. 

Keywords: Quality of working life, Intention to job retention, Career commitment 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรมนุษยใ์นสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เพราะถือไวว้่าสถาบนัอุดมศึกษาเป็นส่วนงาน
ส าคัญท่ีท าหน้าท่ีในการผลิตทรัพยากรท่ีส าคัญของชาติในการพัฒนาประเทศ โดยภารกิจหลักท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบติัมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) การลงทุนเพื่อ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาจะคุม้ค่าเพียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัวา่แต่ละสถาบนั
จะสามารถธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหล่าน้ีไวก้บัองคก์รไดน้านเพียงใดดว้ย ซ่ึงปัญหาการ
ไม่สามารถธ ารงรักษาคนเก่งไวใ้นองค์กรและการแย่งชิงตวัคนเก่งระหว่างองค์กรเป็นปัญหาท่ีท้าทาย
ความสามารถของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบนัอุดมศึกษาดว้ย
เช่นกนั (ศรัณย ์พิมพท์อง, 2557) 

ในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย นบัตั้งแต่ปี 2542 ท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐเร่ิม
ทยอยเปล่ียนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” เพื่อความเป็นอิสระและมีเสรีภาพในทาง
วิชาการในการด าเนินงานทางการศึกษา รวมถึงการจดัการบริหารงานบุคคล ซ่ึงแต่ละมหาวิทยาลยัสามารถ
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ก าหนดและด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งการก าหนดอตัราเงินเดือนและค่าตอบแทน ฯลฯ ซ่ึงท า
ให้เกิดความคล่องตวัและสามารถเลือกสรรผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดได ้(ศรัณย ์พิมพท์อง, 2557) การปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลยัอาจจะท าให้
หน่วยงานประสบความยุ่งยากในการบริหารงาน และการเปล่ียนแปลงน้ีอาจส่งผลให้อาจารย ์ ซ่ึงถือเป็น
บุคลากรหลกัในสายวิชาการของมหาวิทยาลยัเกิดความกงัวลใจในการท างาน สถานภาพความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน รวมทั้งค่าจา้งและสวสัดิการท่ีจะไดรั้บจากการท างาน ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีอาจส่งผลต่อความผูกพนัและการคงอยู่ในองค์กร และอาจน าไปสู่ปัญหาการสูญเสียบุคลากรท่ีมี
คุณภาพไปยงัหน่วยงานอ่ืนได ้ซ่ึงนบัว่าเป็นการบัน่ทอนประสิทธิภาพของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง    
(สุธรรม อารีกุล, 2542; สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2545) 

จากความส าคญัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของบุคลากรสายวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา 
เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีมีส่วนส าคญัในการร่วมพฒันาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อการพฒันาประเทศ และ
ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจในการวางนโยบายและกลยุทธ์ดา้น
บุคลากรของมหาวิทยาลยั เพื่อธ ารงรักษาและป้องกนัปัญหาการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่อความตั้ งใจคงอยู่ในงานโดยผ่านการความผูกพนัในอาชีพของอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
 
การทบทวนทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องเพือ่สร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

1. คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working life) 
คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นมิติหน่ึงท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิตในภาพรวม (Quality of Life) การ

พฒันาคุณภาพชีวิตการท างานจะเป็นการจูงใจให้บุคลากรในองค์การท างานอย่างมีความสุข และน ามาซ่ึง
การเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดย Hackman and Suttle (1977 อา้งถึงในกนกวรรณ ชูชีพ, 2551) อธิบายว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานเป็นส่ิงท่ีสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานทุก ๆ คนในองค์การ 
และยงัอาจส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองในดา้นอ่ืน ๆ เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่าง ๆ และส่ิง
ส าคัญคุณภาพชีวิตการท างานจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัในองค์การได้ 
นอกจากน้ี ยงัช่วยให้อตัราการขาดงาน การลาออกลดนอ้ยลง เกิดประสิทธิผลขององคก์รในแง่ขวญัก าลงัใจ 
ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน  
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มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงและนิยามความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ไวน่้าสนใจหลาย
ประเด็นดงัน้ี Newstrom and Davis (1997) ไดนิ้ยามคุณภาพชีวิตการท างาน วา่คือ ทุกส่ิงท่ีพนกังานพบในท่ี
ท างาน มีทั้งส่วนท่ีพนกังานพึงพอใจและส่ิงท่ีพนกังานต่อตา้น ค านิยามน้ีมีความส าคญัเพราะเป็นส่ิงท่ีใช้
พิจารณาคุณภาพชีวติการท างานอยา่งครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาทกัษะการท างาน ค่าจา้ง 
สุขภาพ ความพึงพอใจในงาน การปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพ และผลกระทบในทางลบต่อพนกังาน ไดแ้ก่ 
ความแปลกแยกในการท างาน ความเครียด ความเหน่ือยลา้ 

กองสวสัดิการแรงงาน (2547) อธิบายวา่ คุณภาพชีวติการท างานมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท างาน 
เพราะมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่าในสังคม ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการท างาน 
ตอ้งท างานเพื่อใหชี้วติด ารงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน มนุษยใ์ชเ้วลาคร่ึงหน่ึงของเวลาในแต่
ละวนัในท่ีท างาน ดงันั้น สถานท่ีท างานจึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ท าใหเ้กิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มี
ความรู้สึกมัน่คง ความรู้สึกดงักล่าวควรจะเป็นส่ิงท่ีคนท างานไดป้ระสบจากท่ีท างาน สถาบนัวิจยัประชากร
และสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล (2551) ไดนิ้ยามว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
ประกอบเป็นคุณภาพชีวิตของการท างานในสถานประกอบการของคนท างาน เช่น การมีวนัท างานและ
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีรายไดเ้พิ่มจากรายไดป้ระจ า อาทิ การรายไดจ้ากการท าล่วงเวลา เงินพิเศษ
จากสถานประกอบการ เช่น ค่าบริการ เบ้ียขยนั รวมทั้งมีวนัหยดุ วนัลา และไดรั้บค่าจา้งตามปกติโดยไม่ตอ้ง
ท างานในวนัหยุดและวนัลานั้น ตลอดจนไดรั้บสวสัดิการครบถว้นตามกฎกระทรวงแรงงาน ไดรั้บความ
คุม้ครองความปลอดภยัจากการท างาน มีความมัน่คงและกา้วหนา้ในการท างาน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
รวมถึงสภาวะการเป็นหน้ีและการออมเงินของคนท างาน Huang, Lawler and Lei (2007) อธิบายการวดั
คุณภาพชีวิตการท างานใน 4 มิติ ได้แก่ 1) สมดุลชีวิตกบังาน (work-life balance) 2) คุณลกัษณะงาน (job 
characteristics) 3) พฤติกรรมควบคุมดูแลงาน (supervisory behavior) และ 4) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
(compensation and benefits) ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีผลกระทบส าคัญต่อ 
พนัธสัญญาในองคก์าร ความสมดุลระหวา่งชีวิตครอบครัวและงานมีผลกระทบทางบวกท่ีท าใหพ้นกังานลด
ความตั้งใจท่ีจะออกจากงาน 

สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ชีวิตในการท างานท่ีมีมาตรฐานสร้างความพึงพอใจให้
เกิดข้ึนในท่ีท างาน ส าหรับงานวิจยัน้ีจะใช้ตวัแปรท่ีส าคญั 2 ประการ คือ มุ่งศึกษาเร่ืองความสมดุลชีวิตกบั
งาน และค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ความสมดุลชีวิตกับงาน (Work-life balance) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้ชีวิตใน
การท างานและชีวิตส่วนตวันอกองคก์ารอยา่งสมดุล คือ ไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการ
ปฏิบติังานท่ีมากเกินไปดว้ยการก าหนดชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงการท่ีตอ้งคร ่ าเคร่งอยูก่บั
งานจนไม่มีเวลาพกัผ่อน หรือไดใ้ชชี้วิตส่วนตวัอยา่งเพียงพอ Bashir & Ramay (2008) พบวา่ นโยบายชีวิต
การท างานเพิ่มความผูกพนัของพนักงานส่งผลเชิงบวกต่อการรักษาพนกังาน และยงัมีการศึกษาของชาว
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อเมริกนัรายงานวา่ ถา้ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจกบักิจกรรมในชีวิตส่วนตวัของพนกังาน การรักษาพนกังาน
ให้อยู่กบัองค์การจะเป็นเร่ืองยากและความตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังานจะเกิดข้ึน การท างานและภาระ
ความรับผิดชอบท่ีมากเกินไปจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตวัและการรักษาพนกังานในองคก์าร และ 
Mitchell and Albright (1971)  พบว่า ความเบ่ือหน่ายในงาน การไม่มีตารางการท างานท่ีแน่นอน และ
ความเครียดในงานท่ีท าลายความสมดุลในชีวติจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนกังานเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี 
William and Ralph (2006) ยงัพบเช่นกนัวา่ ความสมดุลระหวา่งครอบครัวกบัการท างานมีบทบาทส าคญัมาก
ส าหรับการรักษาพนกังานขององคก์ร  

จะเห็นได้ว่าความสมดุลชีวิตกบังานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อผูกพนัในงานของพนักงาน และเป็น
นโยบายท่ีมีบทบาทส าคญัขององคก์ารท่ีมีต่อการรักษาพนกังานใหค้งอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

1.2 ค่าตอบแทนและและสวัสดิการ (Compensation and Fringe Benefits)  
แนวคิดเร่ืองค่าตอบแทน (Compensation)  
The Society for Human Resource Management (SHRM, 2012) นิยามค าว่า ค่าตอบแทน คือวิธีการ

ท่ีเป็นระบบในการจ่ายเงินให้กบัพนกังานในการแลกเปล่ียนส าหรับการท างาน ส านกัพฒันาระบบจ าแนก
ต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. (2556) อธิบายเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทน คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
องคก์ารจ่ายให้แก่ผูป้ฏิบติังานโดยอาจจ่ายในรูปตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้เพื่อตอบแทนการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 
และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัวผูป้ฏิบติังานให้ดีข้ึน 

นอกจากน้ี Walton (1975 อ้างถึงในผจญ เฉลิมสาร, 2540) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนท่ีได้จากการ
ปฏิบติังานนั้นควรเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมและมีความยุติธรรมจากการเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนจากการท างานในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังานท่ีเท่า
เทียมกนั  

แนวคิดเร่ืองสวัสดิการ (Fringe Benefits) 
สวสัดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจา้งท่ีลูกจา้งไดรั้บในฐานะท่ีเป็นสมาชิก

องค์การเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่รวมถึงการให้ความมัน่คงในชีวิตการท างาน (สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, 
2540) การจดัสวสัดิการแบ่งได ้2 ประเภท คือ 1) สวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ สวสัดิการท่ีมีระเบียบ
ข้อบังคับก าหนดให้ฝ่ายนายจ้างต้องจัดสวสัดิการขั้นต ่าให้แก่ลูกจ้าง เช่น จัดให้มีวนัหยุด เป็นต้น 2) 
สวสัดิการนอกเหนือจากกฎหมายก าหนด คือ สวสัดิการท่ีจดัให้บุคลากรมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อให้
บุคลากรมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ (จุฑารัตน์ บ ารุงสุข, 2547) 

การจดัสวสัดิการในองค์การ สามารถจ าแนกออกเป็น  10 ประเภท ดงัน้ี 1) บริการดา้นสุขภาพ คือ 
การดูแลสุขภาพของบุคลากรให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม เช่น ยาและเคร่ืองมือในการปฐมพยาบาล ห้อง
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พยาบาล การตรวจสุขภาพ 2) บริการดา้นความปลอดภยั คือ การส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน เช่น 
การให้ความรู้เก่ียวกบัอุบติัเหตุและความปลอดภยั การส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 3) บริการดา้น
ความมัน่คง คือ การสร้างความมัน่คงทางกายภาพและความรู้สึกแก่บุคลากร เช่น เงินเดือน เงินทดแทนการ
ประกันชีวิต และเงินบ านาญ 4) การจ่ายค่าตอบแทนในวนัหยุดตามระยะเวลาท่ีอนุญาต คือ การให้
ค่าตอบแทนตามปกติในวนัหยุดพิเศษต่าง ๆ ของพนกังานเพื่อให้บุคคลไดพ้กัผ่อนท ากิจกรรมทางศาสนา 
หรือวนัเฉลิมฉลองของสังคม เช่น วนัหยุดตามประเพณี วนัหยุดประจ าปี วนัลากิจ วนัลาป่วย เป็นตน้ 5) 
บริการดา้นการศึกษา คือ การส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองแก่พนกังาน เช่น การให้
ทุนพฒันาพนกังาน การใหล้าศึกษาต่อและการจดัตารางท างานใหส้อดคลอ้งกบัเวลาเรียน เป็นตน้ 6) บริการ
ดา้นเศรษฐกิจ คือ การให้ความช่วยเหลือดา้นค่าครองชีพและการด ารงชีวิตตามความเหมาะสมแก่บุคลากร 
เช่น บา้นพกั เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ 7) บริการดา้นนนัทนาการ คือ การสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนช่วยสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ เช่น จดักิจกรรมพกัผ่อนส่งเสริมการจดัตั้ง
ชมรมกีฬา การจดัเตรียมอุปกรณ์กีฬา การจดัการแข่งขนักีฬา 8) บริการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าในการ
แกปั้ญหา และการปฏิบติัตนแก่สมาชิก เช่น การให้ค  าปรึกษาดา้นอาชีพ ความขดัแยง้ในท่ีท างาน 9) โบนสั
และสวสัดิการ คือ การให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจในการปฏิบติังาน การให้รางวลักับพฤติกรรมท่ีองค์การ
ต้องการ เช่น เงินโบนัส รางวลัพนักงานดีเด่น และ 10) บริการอ่ืน ๆ เช่น การสนับสนุนในด้านอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว เช่น รถยนต์ประจ าต าแหน่ง อุปกรณ์ส่ือสาร ศูนยรั์บเล้ียงเด็ก บา้นพกัตาก
อากาศ เป็นตน้ (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2548) 

หน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการรักษาพนกังานไวก้บัองคก์าร คือ ค่าตอบแทน ซ่ึงมีบทบาทส าคญั
ในการดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีดี มีผลการท างานท่ีโดดเด่น มีทกัษะเฉพาะทาง โดยเป็นส่ิงท่ีองคก์ารขาด
ไม่ได้ เพราะองค์การได้ลงทุนกับพนักงานเหล่าน้ีไวเ้ป็นจ านวนมาก ทั้ งในการสร้างแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการฝึกอบรม  (Muhammad Irshad, 2011) องค์การท่ีให้เ งินค่าตอบแทนท่ีมากกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืน ๆ จะดึงดูดให้มีคนมาสมคัรกบัองคก์ารนั้นมากกวา่ และมีอตัราการลาออกลดลง 
นอกจากน้ี องค์การท่ีมีค่าตอบแทนสูงยงัสร้างวฒันธรรมแห่งความเป็นเลิศได้ด้วยเช่นเดียวกนั (Lawler, 
1990)  

จากแนวคิดตามท่ีกล่าวมา จึงสรุปไดว้า่ค่าตอบแทนและและสวสัดิการต่าง ๆ มีผลต่อการคงอยูแ่ละ
การรักษาพนกังานไวก้บัองคก์าร รวมทั้งยงัเป็นปัจจยัในการสร้างวฒันธรรมแห่งความเป็นเลิศอีกดว้ย 

2. ความผกูพนัในอาชีพ (Career Commitment) 
ความผูกพนัในอาชีพ ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบของความมุ่งมัน่ในงานอาชีพของบุคคล 

(Morrow, 1993) คนท่ีมีระดบัท่ีความผกูพนัในอาชีพอยา่งแรงกลา้จะแสดงความคาดหวงัและความตอ้งการ
จากองคก์ารท่ีสูงกว่า นอกจากน้ี คนท่ีมีความผกูพนัในอาชีพระดบัสูงจะถูกกระตุน้เม่ือองค์การสร้างความ  
พึงพอใจในกบัเขา (Eunmi Chang, 1999) 
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ความยึดมัน่ผูกพนัในงาน เป็นสภาวะท่ีพนักงานมีพลังใจในการท างาน อยากท างาน ชอบท่ีจะ
เก่ียวขอ้งอยู่กบังาน และพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จได้ 
(Maslach, Schaufeli, and Leiter, 2001) โดยจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล คนท่ีมีความผกูพนัใน
อาชีพสูงจะใช้เวลาไปกบัการพฒันาทกัษะของตนเอง และมีความตั้งใจท่ีจะถอนตวัจากอาชีพหรืองานใน
ระดบันอ้ย (Aryee and Tan, 1992; Blau, 1989) 

Schaufeli et al. (2002) กล่าววา่ ความผกูพนัในงาน คือ สภาวะทางจิตในทางบวกท่ีสัมพนัธ์กบังาน
ท่ีสามารถแสดงออกไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 1) ความกระตือรือร้น (Vigor) คือ การมีพลงัในการท างาน เตม็ใจท่ี
จะใชค้วามพยายามในการท างาน และมีความเพียรพยายามในการท างานแมจ้ะเผชิญกบัความไม่ราบร่ืนใน
การท างาน 2) การอุทิศตน (Dedication) คือ ความรู้สึกเต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบนัดาลใจ และรู้สึกทา้ทายในการ
ท างาน และ 3) ความจดจ่อในงาน (Absorption) คือ ความรู้สึกมุ่งมัน่และเป็นสุขในการท างาน ไม่อยากถอน
ตวัออกจากงาน รู้สึกเหมือนเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วขณะท างาน  

Meyer et al. 1993; Vandenberg R. J. and Scarpello V. 1994 (อ้างถึงในสุมินทร เบ้าธรรม, 2556)
อธิบายวา่ ความผกูพนัในงานเป็นรูปแบบในการท างานตั้งแต่เขา้ท างานจนเกษียณ ความเช่ือในการยอมรับ
คุณค่าในอาชีพท่ีบุคคลนั้นเลือก และมีความเต็มใจท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในอาชีพนั้นและ
ปรารถนาท่ีจะอยู่ในอาชีพนั้นแมว้่าจะมีทางเลือกอ่ืนท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะไป  และผลจากงานวิจยัของ
Schaufeli et al., 2001 (อา้งถึงใน อุษณีย ์รองพินิจ และสุวิมล วอ่งวาณิช, 2556) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การคงอยูใ่นงานอาชีพครู พบวา่ การยดึมัน่ผกูพนักบังานท่ีส่งผลต่อการคงอยูใ่นงานอาชีพครูเป็นสภาวะทาง
จิตใจท่ีจะท าให้บุคคลมีพลงัในการท างานและมีประสิทธิภาพในการท างานเพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ 

ส าหรับงานวจิยัน้ี มุ่งศึกษาความผกูพนัในอาชีพของอาจารยโ์ดยท าการศึกษาระดบัความคิดเห็นของ
อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง โดยท าการศึกษาถึงผกูพนัในอาชีพของอาจารย ์เน่ืองจาก
ความรู้สึกผูกพนัต่ออาชีพของอาจารย์ และจะหมายถึงความเต็มใจท่ีจะอุทิศก าลังกายและใจในการ
ปฏิบติังาน มีพลงัและมีประสิทธิภาพในการท างาน และมีความเต็มใจท่ีจะอยู่ในอาชีพนั้นจนเกษียณ ทั้งน้ี
เพื่อสร้างประโยชน์ในแวดวงวชิาการในการพฒันาประเทศชาติต่อไป  

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นคุณภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัในอาชีพ 
สามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 (H1) ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพนัใน
อาชีพของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 

สมมติฐานที่ 2 (H2) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพนัในอาชีพของ
อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

121 

 

3. ความต้ังใจคงอยู่ในงาน (Intention to Job Retention)  
การคงอยูใ่นงาน (Job retention) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานเขา้ท างานในหน่วยงานระยะหน่ึงและ

ยงัคงท างานในหน่วยงานนั้น ๆ จนถึงปัจจุบนั (บุญใจ ศรีสถิตนรากรู, 2551) และการท่ีบุคคลเขา้สู่อาชีพแลว้
ไม่เปล่ียนอาชีพ กา้วเขา้มาสู่อาชีพดว้ยความมัน่ใจ และตอ้งการท่ีจะประกอบอาชีพนั้นต่อไปดว้ยความสมคัร
ใจ (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2553) 

การคงอยู ่คือ การตดัสินใจของคนเก่งท่ีจะท างานอยูโ่ดยไม่คิดท่ีจะลาออกและคงอยูก่บัองคก์ารไป
จนเกษียณอายุ การธ ารงรักษาคนเก่งให้คงอยูเ่หล่าน้ีอยูใ่นองคก์าร จึงนบัเป็นความทา้ทายขององคก์าร และ
ถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัของทุกฝ่ายท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
ส่ิงส าคญัในการท่ีจะธ ารงรักษาคนเก่งให้คงอยู่กบัองค์การ คือ ตอ้งเขา้ใจว่าปัจจยัใดท่ีเป็นส่ิงจูงใจคนเก่ง
เหล่าน้ีใหค้งอยูก่บัองคก์าร (Kulesa, 2003 อา้งถึงใน ธนัยช์นก ศรีสวสัด์ิ, 2556)  

ปัจจยัท่ีเป็นรูปแบบทางทฤษฎีของการคงอยูใ่นงานมี 4 ดา้น คือ 1) ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ โอกาส
ท่ีจะไปปฏิบติังานท่ีอ่ืน การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การศึกษา และภาระครอบครัว 2) ปัจจยัดา้นภาระ
งาน ได้แก่ การปฏิบัติงานประจ า การมีส่วนร่วมและการติดต่อส่ือสาร 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ 
ค่าตอบแทน การไดรั้บความยุติธรรม และโอกาสกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง และ 4) ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการบริหาร อ านาจ อิทธิพล และภาวะผูน้ า  (Tauton, kranpitz and Woods, 1989 a, b อา้ง
ถึงใน แสงทอง ปุระสุวรรณ์, 2541)  

ส าหรับงานวิจยัน้ีจะท าการศึกษาถึงความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยเป็นการศึกษาถึงระดบัการแสดง
เจตนาของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึงในการวางแผนท่ีจะคงอยู่ปฏิบติังานอย่าง
ต่อเน่ืองในองค์การท่ีตนสังกัด เพราะการคงอยู่ในงานของอาชีพอาจารย์น้ีถือเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งให้ความส าคญัเพราะบุคลากรเหล่าน้ีนบัเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าในการธ ารงรักษา
ให้คงอยู่ในอาชีพน้ีอย่างมีคุณภาพ มีความสุข จนกระทัง่เกษียณอายุงาน ทั้งน้ี เพื่อการพฒันาองค์การและ
ประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคุณภาพชีวติการท างาน ความผกูพนัในงาน และความ
ตั้งใจอยูใ่นงาน สามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 3 (H3) ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจคงอยู่
ในงานของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 

สมมติฐานที่ 4 (H4) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 

สมมติฐานที่ 5 (H5) ความผกูพนัในอาชีพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจคงอยูใ่นงานของอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
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ส าหรับประเด็นความผูกพนัในอาชีพต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน Arthur (1994 อา้งในศรัณย ์พิมพ์
ทอง, 2555) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อผลการปฏิบติังานและ
การออกจากงาน พบวา่ องคก์รท่ีใชแ้นวปฏิบติัของการบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามแนวทางการสร้างความ
ผกูพนั (Commitment) จะมีผลผลิตท่ีสูงกวา่ และอตัราการเปล่ียนงานของพนกังานท่ีต ่ากวา่ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึง
ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความผกูพนัในอาชีพต่อความตั้งใจคงอยูใ่นงานไวด้งัน้ี 
  สมมติฐานที่ 6a (H6a) ความผกูพนัในอาชีพเป็นตวัแปรกลางในความสัมพนัธ์ระหวา่งความสมดุล
ระหวา่งชีวติกบัการท างานกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
  สมมติฐานที่ 6b (H6b) ความผกูพนัในอาชีพเป็นตวัแปรกลางในความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทน
และสวสัดิการกบัความตั้งใจคงอยูใ่นงานของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาแสดงผลเป็นกรอบแนวคิดในงานวิจยั
และสมมติฐานไดด้งัภาพท่ี 1 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มี

ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 8 มกราคม 2559 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ อาจารยม์หาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหน่ึง ซ่ึงมีอาจารยท์ั้งส้ิน

จ านวน 252 คน และก าหนดขนาดตวัอยา่งจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่ง
มีจ านวนเท่ากบั 155 คน (Krejcie and Morgan, 1970) 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.32 ช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 39.35 ระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคืออาจารย ์
คิดเป็นร้อยละ 81.94 ระยะเวลาปฏิบติังาน 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.97  

เคร่ืองมือวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการวดัความคิดเห็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคงอยู่ในงาน ได้แก่ 1) คุณภาพชีวิตการท างาน ในด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ รวม 16 ขอ้ และ 2) ความผูกพนัในอาชีพของอาจารย์ รวม 11 ขอ้ และตอนท่ี 3 
เป็นค าถามเก่ียวกบัการคงอยูใ่นงานของอาจารย ์จ  านวน 4 ขอ้ โดยตอนท่ี 2 และ 3 ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดบัการวดั
เป็น 5 ระดบั  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้ค าถาม โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) อยูร่ะหวา่ง 0.950 - 0.954 แสดงวา่เคร่ืองมือวจิยัมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

สถิติท่ีใช้การวิจยั คือ สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's correlation) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์อิทธิพล
ของ ตวัแปร รายละเอียดของแต่ละตวัแปร มีดงัน้ี 

WLB = Work-Life Balance (ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน) 
CFB =  Compensation and Fringe Benefits (ค่าตอบแทนและสวสัดิการ) 
CCM =  Career Commitment (ความผกูพนัในอาชีพ) 
IJR =  Intention to Job Retention (ความตั้งใจคงอยูใ่นงาน) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัได้แบ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน าเสนอด้านความสัมพนัธ์ และส่วนท่ี 2 
น าเสนอเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 

ตวัแปร WLB CFB CCM IJR 
ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.20 2.85 4.07 4.03 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) .64 .85 .53 .72 
ความสมดุลชีวติกบัการท างาน (WLB) -    
ค่าตอบแทนและและสวสัดิการ (CFB) .595** -   
ความผกูพนัในอาชีพ (CCM) .453** .291** -  
ความตั้งใจคงอยูใ่นงาน (IJR) .359** .285** .608** - 

* p < 0.05, ** p < 0.01 

จากตารางท่ี  1 แสดงให้เห็นผลการวิ เคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่า
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรความผกูพนัในอาชีพอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และตวัแปรความผกูพนัในอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรความตั้งใจคงอยู่
ในงานอยา่งนยัมีส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

 
ตวัแปรต้น 

สมมตฐิานการวจิยั / ตวัแปรตาม 

1 2 3 4 5 6a 6b 
CCM CCM IJR IJR IJR IJR IJR 

ความสมดุลชีวติกบัการท างาน (WLB) .453***  .359***   .104  
ค่าตอบแทนและและสวสัดิการ (CFB)  .291***  .285***   .119 
ความผกูพนัในอาชีพ (CCM)     .608*** .561*** .574*** 
Adjusted R2 .200 .079 0.123 .075 .366 .371 .375 
F 39.602 14.125 22.594 13.569 89.918 46.342 47.182 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

ตารางท่ี 2 เป็นผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสามารถอธิบายได้
ดงัต่อไปน้ี 
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สมการท่ี 1 ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพนัในอาชีพของ
อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.453, p<0.001) โดยมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 20 จากผลการวจัิยเป็นไปตามสมมติฐานที ่1 

สมการท่ี 2 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพนัในอาชีพของอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.291, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 7 จากผลการวจัิยเป็นไปตามสมมติฐานที ่2 

สมการท่ี 3 ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจคงอยูใ่นงานของ
อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.359, p<0.001) โดยมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 12 จากผลการวจัิยเป็นไปตามสมมติฐานที ่3 

สมการท่ี 4 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.285, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 7 จากผลการวจัิยเป็นไปตามสมมติฐานที ่4 

สมการท่ี 5 ความผูกพันในอาชีพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้ งใจคงอยู่ในงานของอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.608, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 36 จากผลการวจัิยเป็นไปตามสมมติฐานที ่5 

สมการท่ี 6a เม่ือมีการควบคุมความผูกพนัในอาชีพซ่ึงเป็นตวัแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานมีความสัมพนัธ์แบบไม่มีนัยส าคญัทางสถิติกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (β=0. 104, p>0.05) ขณะเดียวกันความผูกพันในอาชีพมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.561, p<0.001) โดยการศึกษาน้ี จากค่าเบตา้ (β) พบว่า ความ
ผูกพนัในอาชีพได้ท าหน้าท่ีเป็นตวัแปรกลางโดยสมบูรณ์ (Fully mediators) ระหว่างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกบัการท างานกบัการคงอยูใ่นงาน (Baron & Kenny, 1968) จากผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ 
6a 

สมการท่ี 6b เม่ือมีการควบคุมความผกูพนัในอาชีพซ่ึงเป็นตวัแปรกลาง ผลปรากฏวา่ ค่าตอบแทน
และสวสัดิการมีความสัมพันธ์แบบไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับความตั้ งใจคงอยู่ในงานของอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ (β=0. 104, p>0.05) ขณะเดียวกนัความผูกพนัในอาชีพมีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.574, p<0.001) โดยการศึกษาน้ี จากค่าเบตา้ (β) พบวา่ ความผกูพนัในอาชีพ 
ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นตวัแปรกลางโดยสมบูรณ์ (Fully mediators) ระหวา่งค่าตอบแทนและสวสัดิการกบัการคงอยู่
ในงาน (Baron & Kenny, 1968) จากผลการวจัิยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที ่6b  
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อภิปรายผล 
คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นประเด็นพื้นฐานส าคญัท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสนบัสนุนให้เกิดความมุ่งมัน่

ของพนักงาน การศึกษาของ Şevket Yirik and Serap Babür (2014) พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตมีผลต่อ
ความตั้งใจคงอยูใ่นงาน  

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั
การท างานมีอิทธิผลเชิงบวกกบัความผูกพนัในอาชีพ สอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีผ่านมา เช่น Tyson and 
Aaron (2014) ท าการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัในอาชีพ และความสมดุลในชีวิตมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนั ส าหรับคุณภาพชีวิตการท างานดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการมีอิทธิผลเชิง
บวกกบัความผูกพนัในอาชีพ มีงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการต่อความผูกพนัในอาชีพ 
เช่น นิยม จบัใจสุข (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานในดา้นส่ิงตอบแทนท่ียติุธรรม  
สภาพการท างานท่ีปลอดภัย  การพฒันาความสามารถ และความสมดุลของงานกับชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัว พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของ 
Emmanuel (2014) กลบัพบว่า ค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัส าคญัต่อความพึงพอใจในงาน แต่
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น การพฒันาอาชีพ และความปลอดภยัในงาน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) โดย Jones, Zanko, and Kriflik (2006) อธิบายว่า มีงานวิจยัมากกว่า 35 ช้ินท่ีสรุปว่า
ความพึงพอใจในงานเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักของความผูกพนัในอาชีพ  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่า
ค่าตอบแทนไม่ใช่ปัจจยัหลกัเท่านั้นในการสร้างความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อความผกูพนัในอาชีพ แต่
มีประเด็นอ่ืนท่ีน่าสนใจ เช่น การพฒันาอาชีพ และความปลอดภยัในงานของพนกังาน ดงันั้น ผลการศึกษา
ดงักล่าวน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในบริหารจดัการองคก์ารต่อไป  

จากผลวิจยัในประเด็นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความตั้งใจคง
อยู่ในงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Bidyut Bijoya Neog and Mukulesh Barua (2015) ท่ีพบว่า ความ
สมดุลในชีวิตมีความสัมพนัธ์ในทางบวกอย่างชดัเจนกบัการคงอยู่ของพนกังาน และดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความตั้งใจคงอยู่ในงาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ Chandranshu Sinha 
(2012) พบวา่ ผลประโยชน์และค่าตอบแทน เป็นหน่ึงในสามกลยุทธ์หลกัขององคก์ารท่ีส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนกังาน และจากงานวจิยัของประเทศมาเลเซีย โดย Ahsana et. al., (2014) พบวา่ ค่าตอบแทนเป็นปัจจยั
ส าคญัของการเก็บรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ให้คงอยู่กบัองค์กร และผลการศึกษาของ Muhammad Irshad 
(2011) พบวา่ ค่าตอบแทนและรางวลัเป็นแรงกระตุน้ท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีจะน าให้พนกังานคงอยูใ่นองคก์าร 
นอกจากน้ี ผลการศึกษาของ บงกชพร ตั้งฉตัรชยั และคณะ (2554) ยงัสนบัสนุนวา่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนมี
ผลต่อการคงอยูใ่นงานเป็นอนัดบัแรก 
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 จากผลการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน ทั้งดา้นความสมดุลในชีวิตกบัการท างาน และดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ซ่ึงทั้งสองปัจจยัลว้นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผกูพนัในอาชีพและความตั้งใจคง
อยูใ่นงานส าหรับอาชีพอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษา เน่ืองจากยคุปัจจุบนัผูค้นต่างใหค้วามสนใจกบัความสมดุล
ของการใช้ชีวิตมากข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคม เศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป ผูค้นในความสนใจในเร่ืองการมีสุขภาวะท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นเหตุให้ผูค้นต่างหนั
มาใช้ชีวิตอย่างสมดุลด้วยการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน การให้ความส าคัญกับครอบครัว หรือ
แมก้ระทัง่การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต ซ่ึงนับเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้อาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาต่างมีความตอ้งการความสมดุลในชีวิตทั้งการท างานและชีวิตนอกเวลาท างาน ส่วนเร่ือง
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดว้ยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ค่าครองชีพ
สูงข้ึน ดงันั้น หากอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษาได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นไปตามความเหมาะสมตามภาระงานในวิชาชีพ เพื่อจูงใจให้มีการปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวญัก าลังใจของผูป้ฏิบติังาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว
ผูป้ฏิบติังานให้ดีข้ึน ก็จะยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และเกิดความผกูพนัในอาชีพ รวมทั้งการตั้งใจ
คงอยูใ่นอาชีพน้ีอยา่งแน่นอน 

ผลการวิจยัในประเด็นความผกูพนัในอาชีพ ซ่ึงเป็นตวัแปรกลางท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจคง
อยูใ่นงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจในการลาออกของ Eunmi Chang (1999) ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่ความผกูพนัในอาชีพเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการท านายความตั้งใจในการลาออกจากงาน  
 ส าหรับอาชีพอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษา นบัเป็นงานท่ีส าคญัในการสร้างความรู้สู่นิสิตนกัศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา ดงัค าวา่ท่ีวา่ “ครูผู้สอนในมหาวิทยาลัย จึงเท่ากับครูผู้สร้างบัณฑิต จ าเป็นต้องมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูคู่กับความเป็นบัณฑิตเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงคุณลักษณะ” “โดยผู้สอนในมหาวิทยาลัย คือ ผู้ ท่ีท า
มาหากินอยู่ในวิชาชีพครู ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีส าคัญ และจ าเป็นท่ีสุดวิชาชีพหน่ึงในบรรดาอาชีพท้ังหลายในโลก 
เป็นวิชาชีพท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูง ด้วยลักษณะส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) เป็นงานท่ีค านึงถึง
การให้บริการแก่สังคมเป็นหลัก 2) เป็นงานท่ีใช้วิธีการแห่งปัญญาในการบริการ 3) เป็นงานท่ีผู้นั้นต้องได้รับ
การศึกษาอบรมมาเป็นระยะเวลานานพอควร 4) เป็นงานท่ีมีความอิสระในการท าเป็นการทางวิชาชีพ 5) เป็น
งานท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 6) เป็นงานท่ีมีองค์การพิทักษ์คุ้มครองควบคุมและพัฒนาวิชาชีพ” (กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553) จะเห็นได้ว่าอาชีพอาจารย์เป็นอาชีพชั้ นสูงท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศให้มีความกา้วหนา้ ดงันั้น ความผกูพนัของอาชีพอาจารยจึ์งนบัวา่มีความ
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพน้ี เพราะการยึดมัน่ผูกพนักบังานเป็นความเช่ือทางจิตใจในการยอมรับคุณค่า
และเตม็ใจปรารถนาท่ีจะอยูใ่นอาชีพนั้น รวมทั้งมีพลงัในการท างานและมีประสิทธิภาพในการท างานเพื่อให้
งานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวด้งัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ และความผูกพนัในอาชีพดงักล่าวจะส่งผลต่อ
ความตั้งใจคงอยูใ่นงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติต่อไป 
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ประโยชน์จากการวจัิย 

1. ประโยชน์เชิงการจัดการ  
การศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อความตั้งใจคงอยูใ่นงาน ผา่นความผกูพนัใน

อาชีพของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ ท าให้องค์การเขา้ใจปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรส าคญัในการ
สร้างความผกูพนัและการคงอยูข่องอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
เชิงนโยบายและก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบัองค์การต่อไป โดยจะ
เห็นไดจ้ากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของอาจารย ์2 ประการ ประการแรก คือ ความสมดุลระหวา่งชีวิต
กบัการท างาน เน่ืองดว้ยลกัษณะงานของอาจารยมี์ความเฉพาะต่างจากอาชีพอ่ืน ๆ เช่น มีงานวจิยั งานบริการ
วิชาการ หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเวลาราชการเท่านั้น ดงันั้น องค์การควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมให้มี
ความยดืหยุน่ในการจดัตารางการท างาน เปล่ียนแปลงตารางการท างานได ้ทั้งน้ี เพื่อสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์กิด
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ประการท่ีสอง คือ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีการ
ก าหนดนโยบายและสนบัสนุนกลยทุธ์การเสริมสร้างแรงจูงใจเร่ืองค่าตอบแทนใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และมีความเหมาะสมกบัภาระงาน และจดัสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ เช่น 
การให้ทุนการศึกษาต่อ การส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทกัษะของอาจารย์ 
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ทั้งต่ออาจารย ์หน่วยงาน และประเทศต่อไป 

2. ประโยชน์ในเชิงทฤษฎ ี 
งานวิจยัน้ีก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ในปัจจยัดา้นความ

สมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และความตั้งใจคงอยูใ่นงาน โดยเป็นการศึกษา
ในลกัษณะการพิสูจน์ความสัมพนัธ์และอิทธิพลระหว่างตวัแปรโดยผ่านตวัแปรกลางคือความผูกพนัใน
อาชีพ (Career Commitment) ซ่ึงมีความแตกต่างจากความผกูพนัในองคก์าร (Organizational Commitment) 
ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบัความผกูพนัในอาชีพดงักล่าวนั้น ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายเท่าท่ีควร โดยท าการศึกษากบั
อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ ซ่ึงถือเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัต่อระบบการศึกษาและการพฒันา
ประเทศอยา่งยิง่ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ในงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานใน 2 ตวัแปร คือ ความสมดุลระหวา่งชีวิต
กบัการท างาน และค่าตอบแทนและสวสัดิการต่อความตั้งใจคงอยูใ่นงาน ดงันั้น ส าหรับงานวิจยัในอนาคต 
ควรเพิ่มการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และอิทธิพลในตวัแปรอ่ืน ซ่ึงอาจเกิดขอ้มูลเพิ่มเติมในมิติการท านายจาก
อิทธิพลระหวา่งตวัแปร 
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2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกนักบับุคลากรในกลุ่มสายงานหรืออาชีพอ่ืน ๆ เพื่อน า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการองคก์ารท่ีชดัเจนข้ึน 
 3. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ดงันั้น ในการวิจยัในอนาคต
ควรมีการท าวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ยก็จะท าใหผ้ลการการวจิยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจาก
องคก์าร และคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ท่ีมีผลต่อความเป็นเลิศในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 159 คน สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอย
อยา่งง่าย 

ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการท างานและการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การอยู่ในระดบัปาน
กลาง คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่และความเป็นเลิศในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัมาก ส่วนแรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการ
ขององค์การสมยัใหม่ คือ การส่งเสริมความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ การรับรู้การสนบัสนุนจาก
องคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ คือ ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน และด้านการปฏิบติังาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และคุณลกัษณะของ
บุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.stou.ac.th/Offices/oet/home/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwiShozByJnJAhXHkY4KHSnjD2g&usg=AFQjCNErdnCLlpfH3XSFWhsnsQXLsQJBaA
mailto:chatchapons5@gmail.com
mailto:chatchapons5@gmail.com
mailto:chatchapons5@gmail.com
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 ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การท างานของ
องค์การ ซ่ึงจะท าให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน และ
สร้างช่ือเสียงใหก้บัองคก์ารต่อไป  

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 

 
Abstract 

 This research aimed at studying the influences of motivation at work, the perceived organization 
support and the employee attributes, desired by the modern organization toward the operation excellence of 
159 employees in the Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University. The 
statistical tools applied to analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient. The hypothesis was tested with Multiple Regression Analysis and 
Sample Regression Analysis. 
 The findings demonstrated that motivation at work and the perceived organization support were 
regarded at the medium level. The employee attributes, desired by the modern organization and the 
operation excellence were regarded at a high level.  Motivation at work which positively influenced the 
employee attributes, desired by the modern organization was the career promotion and the job security. The 
perceived organization support which positively influenced the employee attributes, desired for the modern 
organization were job security and the operation, with the statistical significance of 0.01. The employee 
attributes, desired by the modern organization positively influenced the operation excellence. 

 This research will benefit the organization in an aspect of strategic planning to enable the employees 
to work efficiently, induce the operation excellence and create the reputation of the organization. 

Keywords: Motivation at Work, Perceived Organizational Support, Operation Excellence 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท างานซ ้ าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ท าใหพ้นกังานรู้สึกเคยชินจนกลายเป็นความเบ่ือหน่าย ซ่ึงส่งผลให้

การผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดลง และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่องคก์ารได ้ความพึงพอใจใน

การท างานของพนกังานมกัจะเกิดจากแรงขบัภายในจิตใจของพนกังานเองท่ีเรียกว่า แรงจูงใจ ผูบ้ริหารท่ี

ตอ้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารจึงให้ความส าคญักบักระบวนการจูงใจในการท างาน (อ าไพรัตน์ 
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อกัษรพรหม, 2541, น. 51) และการใหพ้นกังานรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากองคก์าร เพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จใน

การท างาน จ าเป็นตอ้งอาศยัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และผูบ้ริหารท่ีรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ ความคาดหวงั ระดบัความสามารถ และความช านาญของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มท่ี

มีผลกระทบกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานมาประกอบความรู้เก่ียวกบังาน เพื่อใชป้รับปรุงงาน

เสียใหม่ใหเ้หมาะกบัผูป้ฏิบติัในแต่ละส่วนงาน (อ าไพรัตน์ อกัษรพรหม, 2541, น. 67) 

 องคก์ารต่างๆ ในปัจจุบนั มีวสิัยทศัน์ (Vision) ท่ีตอ้งการใหพ้นกังานและองคก์ารมีความมุ่งมัน่และ
มีความสามารถเป็นเลิศ โดยยึดถือระบบความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน การพฒันาประสิทธิภาพของ
ผูป้ฏิบติังาน การประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ การปรับทศันคติของผูป้ฏิบติังานให้เหมาะสมกบัภารกิจ
ขององคก์าร ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นองคก์ารหน่ึงท่ีมีปณิธานมุ่ง
ความเป็นเลิศในการท างาน โดยเฉพาะการพฒันาส่ือระบบการศึกษาทางไกลเพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดเน้ือหา
สาระและประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (http://www.stou.ac.th/Offices/oet/home/)          
อนัเป็นแบบอยา่งท่ีดี และน่าจะน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาถึงพฤติกรรมการท างานในองคก์าร 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานและ      
การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การท่ีมีผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังานของบุคลากร ผ่านคุณลกัษณะ
ของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ี
มีผลต่อการพฒันาความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการท างานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จและช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นท่ี
ตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ี
ตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ท่ีส่งผลต่อ
ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 
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นิยามศัพท์ 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัท ์แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวคิดดงัน้ี 

แรงจูงใจในการท างาน (Motivation at Work) 
Jerry L. Gary, Frederick A. Starke, Don Hellriegel, John W. Slocum Jr, Richard L. Daft  (อ้า ง ถึ ง

ใน ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ และสุพิณ เกชาคุปต,์ 2554, น. 41) ไดนิ้ยามค าวา่ แรงจูงใจ (Motivation) วา่ เป็น
พลงัท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคลหรือภายนอกท่ีไปกระตุน้เร้าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ท่ีจะ
กระท าบางอยา่งให้เกิดผลท่ีตอ้งการ เม่ือพนกังานในองคก์ารมีแรงจูงใจมุ่งมัน่ในการท างานก็จะท างานอย่าง
ทุ่มเทจนเกิดเป็นผลการท างานท่ีดีท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายองคก์าร ดงันั้น แรงจูงใจในการท างาน 
จึงเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง อาจเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได ้แรงจูงใจในการท างาน
แบ่งออกเป็น 5 อยา่ง ดงัน้ี (บุศริน คุม้เมือง, 2556) 

  1. ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง รายไดป้ระจ าท่ีไดม้าจากการท างานเต็มเวลา การ
จ่ายเงินเดือน อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั การแบ่งผลก าไร ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษต่างๆ ท่ีเกิดจากการท างาน 
การข้ึนค่าตอบแทน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
ความเหมาะสมเป็นธรรม 

2. การสร้างคุณค่าทางจิตใจ หมายถึง การจูงใจโดยไม่ใช่เงินเป็นการท าให้บุคลากรใน
องคก์รเกิดความมัน่ใจและรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การท่ีพนกังานไดรั้บความนบัถือจากกลุ่ม การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ เช่น การยกย่องสรรเสริญ การให้ความใส่ใจ และรับรู้ในส่ิงท่ี
พนกังานท าใหก้บัองคก์ร 

3. การส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ หมายถึง การท าให้พนกังานรู้สึกถึง
ความมัน่คงทั้งทางร่างกายและจิตใจในการท างาน โอกาสท่ีพนกังานจะไดด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในองค์กร 
รวมถึงความส าเร็จในชีวติ 

4. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร หมายถึง การด าเนินงานใหบุ้คลากรในองคก์รมี
ความรู้ ทกัษะความสามารถในการท างานท่ีดีข้ึนตลอดจนมีการสร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน การน าเอา
ความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายใน น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งมีกระบวนการและเพิ่มพนูให้กบัตวัพนกังาน 
โดยการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ การได้พัฒนาทักษะในการท างาน การผลักดันให้ได้ใช้
ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

5. ประโยชน์ทางดา้นสังคม หมายถึง การไดรั้บสิทธิพื้นฐานทางสังคมท่ีทุกคนควรจะไดรั้บ 
เช่น การจดัท าประกนัสังคม การประกนัชีวิตและอุบติัเหตุระหว่างปฏิบติังาน การจดับริการเก่ียวกบัการ
ป้องกนั การรักษาพยาบาล การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การไดรั้บสวสัดิการอยา่งเพียงพอ 
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จากแนวคิดที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงตั้ งสมมติฐานว่า แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อ

คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นทีต้่องการขององค์การสมัยใหม่  

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support) 
นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การไวม้ากมาย เช่น การรับรู้การ

สนบัสนุนจากองค์การ เป็นความเช่ือโดยทัว่ไปของพนกังานเก่ียวกบัการท่ีองค์การให้ความส าคญัแก่การ
ช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของพวกเขา (Eisenberger et al., 1986 อา้งถึงใน วิโรจน์ เจษฎา
ลกัษณ์, 2553, น. 69) เป็นระดบัท่ีองคก์ารดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องสมาชิก รับฟังขอ้ร้องเรียนต่างๆ ของ
สมาชิก พยายามช่วยเหลือสมาชิกเม่ือสมาชิกมีปัญหา และปฏิบติัต่อสมาชิกดว้ยความเป็นธรรม (George and 
Jones, 1996 อา้งถึงใน วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2553, น. 70) 

การเพิ่มข้ึนของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลดา้นบวกต่อองค์การในภาพรวม ผลการ 
วิจยัหลายช้ินพบว่า การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบ 
ความสามารถ การออกจากงาน รวมถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (Sean Valentine et al., 2006, p. 584) 

การประยุกต์ใช้แนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger et al., 1986) ผสานกบัการวดั
การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารตามแนวทางของเปรมจิตร์ คลา้ยเพช็ร์ (2548) แบ่งการรับรู้การสนบัสนุน
จากองคก์ารออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี  
  1. การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  หมายถึง การรับรู้
เก่ียวกบัค่าตอบแทน เงินเดือน นโยบายและสวสัดิการในดา้นต่างๆ ท่ีไดรั้บจากองคก์าร เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี
ของพนกังานในองคก์ารและครอบครัว 
  2. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ หมายถึง การ
รับรู้วา่องคก์ารให้โอกาสแก่พนกังานในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ความกา้วหนา้ตามสายงาน การจดัให้มี
การศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะ ความสามารถต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์แก่การท างาน 
และความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
  3. การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การดา้นความมัน่คงในการท างาน หมายถึง การรับรู้ว่า
องคก์ารใหโ้อกาสและจะยงัคงจา้งพนกังานใหท้ างานต่อไป ไม่ปลดออกหรือเลิกจา้ง 
  4. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นจิตอารมณ์ หมายถึง การรับรู้วา่องคก์ารไดใ้ห้การ
ยอมรับ ให้ความส าคญัและเห็นคุณค่า ยกยอ่งให้เกียรติพนกังาน เม่ือเขาท างานประสบความส าเร็จ และให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการท างานในองค์การ ตลอดจนเขา้ใจ เห็นใจเม่ือพนกังานตดัสินในหรือท างาน
ผดิพลาด 
  5. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นการปฏิบติั หมายถึง การรับรู้ว่าฝ่ายบริหารและ
ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน สอนงาน ใหค้วามไวว้างใจ และใหค้วามช่วยเหลือแก่พนกังานเม่ือมี
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ปัญหา เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกใน
องคก์าร เช่น เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พนกังานสามารถท างานไดอ้ย่างสะดวกสบาย และสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดี น่าพึงพอใจและปลอดภยั 

จากแนวคิดที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า  การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นทีต้่องการขององค์การสมัยใหม่ 

 
คุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การสมัยใหม่ (The employee attributes, 

desired by the modern organization) 
คุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นท่ีต้องการขององค์การสมยัใหม่ หมายถึง บุคลิกลักษณะของ

บุคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย การมีความรับผิดชอบสูง  ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งดี มีความคิด
สร้างสรรคใ์หม่ๆ  ส่ือสารไดดี้  มีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการประสบความส าเร็จ (ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 
2556) กล่าวคือ 

1. มีความรับผิดชอบสูง  หมายถึง ความพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จ สามารถเช่ือถือและ
ไวว้างใจได ้ความรับผดิชอบน้ียงัหมายรวมถึง การท่ีพนกังานสามารถท่ีจะคิดและหาวธีิการในการท างานให้
ไปสู่เป้าหมายไดด้ว้ยตนเอง โดยท่ีไม่ตอ้งใหห้วัหนา้งานหรือผูจ้ดัการเขา้มาสั่งและบอกใหท้ าทีละขั้นตอน  

2. ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งดี หมายถึง การมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ   หมายถึง ความสามารถในการคิดต่อยอดส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่หรือ
คิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ียงัไม่เคยมีใครคิดมาก่อน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

4. ส่ือสารไดดี้ หมายถึง การส่ือความกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีทกัษะในการ
สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง  

5. มีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการประสบความส าเร็จ หมายถึง การท างานดว้ยความมุ่งมัน่
ทุ่มเท มีความกระตือรือร้น เพื่อใหง้านส าเร็จอยา่งไม่ยอ่ทอ้  

 
ความเป็นเลศิในการปฏิบัติงาน (Operation Excellence) 
American   Productivity and Quality Center (อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช,  

2545, น. 10-11)   กล่าววา่  ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติัทั้งหลายท่ีก่อใหเ้กิดผลท่ีเป็น
เลิศ  หรือวธีิปฏิบติัท่ีท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ หรือการปฏิบติัท่ีท าใหอ้งคก์ารกา้วสู่ความเป็นเลิศ  

Thomas J. Peters และ Robert H. Waterman (อ้างถึงใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2551, น. 79-81) ได้
กล่าวถึงคุณลกัษณะ 8 ประการ ท่ีท าใหอ้งคก์ารเป็นเลิศ ดงัน้ี 

https://prakal.wordpress.com/author/prakal/
https://prakal.wordpress.com/author/prakal/


http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 6  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

        

139 

 

1. การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ คือ หลงัจากตกลง 
ใจในนโยบายต่างๆ ชดัเจนแลว้ ก็จะท าอยา่งมุ่งมัน่จริงจงัและต่อเน่ือง จนกวา่จะบรรลุเป้าหมาย  

2. การมีความใกล้ชิดกับลูกค้า พยายามหาโอกาสใกลชิ้ดกบัลูกคา้ให้มากท่ีสุดดว้ยการใช้  
กลยุทธ์ดา้นการให้บริการ และคุณภาพ รวมทั้งการฟังความคิดเห็นของลูกคา้ ปัจจุบนันิยมใช้หลกัการของ
การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้หรือ CRM (Customer Relation Management)  

3. การให้ความอิสระในการท างานและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ ดว้ยการกระจาย
อ านาจการด าเนินงานในขอบเขตท่ีกวา้งขวางมากข้ึน เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
และความเป็นเจา้ของกิจการ ส่งเสริมสนบัสนุนพนกังานใหคิ้ดคน้สินคา้หรือบริการแปลกๆ ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

4. การเพิ่มผลผลิตโดยพนักงาน พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์าร ปฏิบติัให้
พนักงานเห็นอย่างจริงจงั เช่น การให้เกียรติและให้ความไวว้างใจแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งได้ใช้
มาตรการต่างๆ ในดา้นบวกในการส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการท างานอยูต่ลอดเวลา  

5. การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและการใช้ค่านิยมเป็นแรงผลักดัน ผูบ้ริหารองคก์ารติดตาม
งานต่างๆ อยา่งจริงจงั ตลอดจนพยายามปลูกฝังพนกังานให้มีความเช่ือมัน่ในค่านิยมท่ีดี เพื่อใหเ้กิดแรงผลกัดนั
ร่วมในการปฏิบติัจนส าเร็จลุล่วง 

6. การท าแต่ธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ ท าแต่เฉพาะธุรกิจท่ีตนเองมีความถนดั มีความเช่ียวชาญ 
หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจท่ีไดท้  าอยู่แลว้เท่านั้น เพราะมีความเช่ือวา่การท าธุรกิจท่ีไม่เช่ียวชาญมีโอกาสท่ีจะ
ประสบกบัความลม้เหลวไดม้าก และอาจกระทบกระเทือนกบัธุรกิจเดิมท่ีไดด้ าเนินการ 

 7.  การมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จดัองคก์ารอยา่งเรียบง่าย
และพยายามปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการท างานให้เรียบง่ายท่ีสุด พร้อมๆ กบัการส่งเสริมใหพ้นกังาน
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างท่ีกะทดัรัด 

 8. การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน  การท าให้พนกังานเกิดความศรัทธาและเช่ือมัน่ 
ขณะเดียวกนัก็ไดผ้อ่นปรนใหพ้นกังานมีความอิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี และไดใ้ชส่ิ้งท่ีผอ่นปรนไปให้
กลบัมาควบคุมการท างานของพนกังานอยา่งรัดกุม 

จากแนวคิดคุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การสมัยใหม่ และความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงานที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า คุณลักษณะของบุคลากรอันเป็นที่ต้องการขององค์การ
สมัยใหม่มีอทิธิพลทางบวกต่อการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลศิ    
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. ประโยชน์เชิงการจัดการ  
 ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท างานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีผลให้เกิด
คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ และคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ี
ตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่น้ีก่อใหเ้กิดความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 
 องคก์ารควรส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานเก่ียวกบัประโยชน์ทางดา้น 1) การสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
2) การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร  3) ประโยชน์ทางดา้นสังคม ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจ
ทั้ง 3 ดา้นน้ี ไม่มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ ทั้งน้ีแรงจูงใจ
ดงักล่าวจะน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตวัเอง การมีความรู้ มีทกัษะและมีศกัยภาพในการ

แรงจูงใจในการท างาน 
1. ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ   
2. การสร้างคุณค่าทางจิตใจ   
3. การส่งเสริมความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในอาชีพ   
4. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากร 

5. ประโยชน์ทางดา้นสงัคม 

 

คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นที่
ต้องการขององค์การสมยัใหม่ 

1. มีความรับผิดชอบสูง 
2. ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ  
ไดอ้ยา่งดี 
3. มีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ 
4. ส่ือสารไดดี้ 
5. มีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการ
ประสบความส าเร็จ 

 

 

การรับรู้การสนบัสนุน 
จากองค์การ 

1. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ   
2. ดา้นความรู้ในงานและโอกาส
กา้วหนา้   
3. ดา้นความมัน่คงในการท างาน   
4. ดา้นจิตอารมณ์ 
5. ดา้นการปฏิบติังาน 

ความเป็นเลิศ 
ในการปฏิบติังาน 

H1 

H2 H3 
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ท างานเพิ่มข้ึน รวมถึงความพึงพอใจในสวสัดิการ และการช่วยเหลือดูแลจดัการกบัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบับุคลากร  หากบุคลากรได้รับการกระตุน้หรือส่งเสริมทั้ง 3 ด้านน้ี ก็จะส่งผลให้ บุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการท างาน องคก์ารเกิดความสามคัคี และบุคลากรรู้สึกผกูพนักบัองคก์าร 
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ี
ตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ คือ 1) ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ  2) ด้านความรู้ในงานและโอกาส
กา้วหน้า 3) ดา้นจิตอารมณ์ ทั้งน้ีการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การในประเด็นดงักล่าวเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ ความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง ความกา้วหนา้ในสายงาน การไดรั้บ
การยอมรับ และการมีความเสมอภาค หากบุคลากรไดรั้บการกระตุน้หรือส่งเสริมทั้ง 3 ดา้นน้ี ก็จะส่งผลต่อ
ความรู้สึกท่ีดีของบุคลากร และท าให้บุคลากรท างานด้วยความทุ่มเท มีความซ่ือสัตย ์และจงรักภกัดีต่อ
องคก์ารตลอดไป 
 2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 งานวิจยัช้ินน้ีก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะของบุคลากร อนัเป็นท่ีตอ้งการ
ขององค์การสมยัใหม่กบัความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีท าให้เห็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนงานและยทุธศาสตร์การท างานขององคก์าร ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้สึกท่ีดี และท า
ใหบุ้คลากรอยากท างานใหก้บัองคก์ารดว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเท มีความซ่ือสัตย ์และจงรักษภ์กัดีต่อองคก์าร  
 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างานและการรับรู้      
การสนบัสนุนขององคก์ารท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั 
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ประกอบดว้ย 7 หน่วยงาน คือ 1) ส านกังานเลขานุการ 2) ฝ่ายจดัระบบและวิจยัส่ือการศึกษา 3) ศูนยโ์สต
ทศันศึกษา 4) ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทศัน์  5) ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีการส่ือสาร          
6) ศูนยก์ารเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  7) ศูนยว์ชิาการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 
266 คน ก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 159 คน (Krejcie & Morgan, 1970) โดยสร้างเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง (ดดัแปลงจาก บุศริน คุม้เมือง, 2556 และเปรมจิตร์ คลา้ยเพช็ร์, 2548)          มี
กรอบระยะเวลาด าเนินการรวบรวมขอ้มูล และสรุปผลการวจิยัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 
2559 แบ่งค าถามไว ้6 ส่วน รวม 73 ขอ้ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ค าถามจ านวน 6 ขอ้ เป็นแบบตรวจรายการ 

http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s1
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s2
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s3
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s3
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/MediaCenter/
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/structures.htm#s5
http://www.stou.ac.th/Offices/oet/aboutus/eLearningCenter/
https://sites.google.com/site/stouetc/home
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 ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการท างาน จ านวน  25 ขอ้    
 ส่วนท่ี 3 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร จ านวน 17 ขอ้  
 ส่วนท่ี 4 คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ จ  านวน 18 ขอ้  
 ส่วนท่ี 5 ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน จ านวน 6 ขอ้  
 ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด 

โดยส่วนท่ี 2-5  มีลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดตามวธีิของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่า
ความสอดคล้องภายในด้วยวิธีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcients) ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพบวา่ ส่วนที ่2 มีค่าความเช่ือมัน่ 
0.969  ส่วนที่ 3 มีค่าความเช่ือมัน่ 0.963  ส่วนที่ 4  มีค่าความเช่ือมัน่ 0.963  ส่วนที่ 5 มีค่าความเช่ือมัน่ 0.895 
เม่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.982 สรุปวา่แบบสอบถามสามารถน าไปใช้ใน
การวจิยัได ้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’ s  Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แปร ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ           
การวเิคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) โดยอธิบายความหมายของค ายอ่ไดด้งัน้ี 

 M1 แทน ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ  
 M2 แทน การสร้างคุณค่าทางจิตใจ  

M3 แทน การส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ  
M4 แทน การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
M5 แทน ประโยชน์ทางดา้นสังคม  
R1 แทน ผลตอบแทนและสวสัดิการ  
R2 แทน ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  
R3 แทน ความมัน่คงในการท างาน  
R4 แทน จิตอารมณ์  
R5 แทน การปฏิบติังาน  

  ATT แทน คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่  
  EXC แทน ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ 41-50 ปี (ร้อยละ 40.88) การศึกษาระดบัปริญญาตรี     
(ร้อยละ 66.04) มีอายกุารท างานมากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 76.10) ส่วนใหญ่สังกดัศูนยบ์ริการการสอนทางวทิยุ
และโทรทศัน์ (ร้อยละ 30.82) และเป็นขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 42.77) 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  = 
3.20, SD = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แรงจูงใจดา้นการสร้างคุณค่าทางจิตใจมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด (  = 3.41, SD = 0.68) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพ (  = 
3.24, SD = 0.71) ส่วนแรงจูงใจดา้นประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 3.04, SD = 0.62)     
 3. การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การของบุคลากรในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.23, 
SD = 0.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ แรงจูงใจดา้นการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัมาก (  = 3.56, SD = 0.72) รองลงมาคือด้านจิตอารมณ์ (  = 3.38, SD = 0.68) ส่วนแรงจูงใจด้าน
ผลตอบแทนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 2.90, SD = 0.67) 
 4. คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก         
(  = 3.89, SD = 0.49) พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การมีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการประสบความส าเร็จมี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก (  = 4.15, SD = 0.58) รองลงมาคือการมีความรับผดิชอบสูง (  = 
3.99, SD = 0.53) ส่วนการมีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 3.60, SD = 0.65) 
     5. ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89, SD = 0.55) เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา่ การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงานหรือองคก์าร    
มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก (  = 4.01, SD = 0.67) รองลงมาคือ การก าหนดจุดประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการท างานชดัเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (  = 3.91, SD = 0.64) ส่วนงาน
ท่ีท าก่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 3.79, SD = 0.77)  
 6. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของตวัแปร เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และการ  
                  รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่   
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
ของตวัแปร พบวา่ ตวัแปรส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง (  = 2.90-3.90, SD = .555-.738) และตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลท่ีไดจ้ากการหาค่าความสัมพนัธ์ ทุกตวัแปรมีค่าเป็น
บวก ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั 

เม่ือพิจารณาค่า VIF ของตวัแปรอิสระพบว่า มีค่าตั้งแต่ 1.39-4.76 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตวั
แปรอิสระไม่ เ กิดปัญหาสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) (พวงรัตน์  ทวี รัตน์ , 2540) และเม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั จึงน าไปสู่การ
ทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ดงัตารางท่ี 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบติังานและการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผล  
     ต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ โดยวธีิการ Enter 

ตัวแปร 
 

คุณลกัษณะของบุคลากร
อนัเป็นทีต้่องการของ

องค์การสมัยใหม่ (ATT) 
t p-value  

B Std. Error 
ค่าคงท่ี 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ 
- การสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
- การส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ 
- การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
- ประโยชน์ทางสังคม 
การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ 
- ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
- ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  
- ความมัน่คงในการท างาน 
- จิตอารมณ์ 
- การปฏิบติังาน 
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-.020 
-.049 
.202 
.044 
.195 

.221 
 

.076 

.055 

.084 

.078 

.076 
 

.072 

.079 

.098 

.102 

.071 

10.390 
 

-2.010 
1.747 
1.503 
.451 
-.390 

 
-.274 
-.615 
2.051 
.428 

2.746 

.000** 
 

.046* 
.083 
.135 
.653 
.697 

 
.784 
.539 

.042* 
.669 

.007* 
F=8.877, P=.000, R = .612, R2=.375, Adjusted R2=.333 
* p < 0.05  ** p < 0.01 *** p < 0.001 



 

146 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

 จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานและการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ โดยใชเ้ทคนิคการน าเขา้ (enter) โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 37.50  
 เม่ือพิจารณาดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็น
ท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ       
(β = -2.010, p < 0.05) ส่วนดา้นการรับรู้การสนบัสนุนขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลกัษณะของ
บุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ความมัน่คงใน
การท างาน (β = 2.051, p < 0.05) และการปฏิบติังาน (β = 2.746, p < 0.05) ส่วนรายการอ่ืนๆ ไม่มีอิทธิพล
ต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ 
 
ตารางที ่3  การทดสอบอิทธิพลของคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ 
                  กบัความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน 

ตัวแปร 
 

ความเป็นเลศิในการ
ปฏิบัติงาน (EXC) t p-value 
B Std. Error 

ค่าคงท่ี 
คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการของ
องคก์ารสมยัใหม่ (ATT) 

.716 

.815 
.242 
.062 

2.954 
13.215 

.004* 
.000** 

F=174.623, P=.000, R=.726, R2=.527,  Adjusted R2=.524 
* p < 0.05  ** p < 0.01  

 จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การสมยัใหม่กบั
ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ โดยใชเ้ทคนิคการน าเขา้ (enter) 
โดยมีค่าการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 52.70 พบว่า คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การ
สมยัใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน (β = 0.82, p < 0.01) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 
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บทสรุป 
 ขอ้คน้พบจากการวจิยั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 แรงจูงใจในการท างานในภาพรวม บุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การสร้างคุณค่าทางจิตใจ รองลงมาคือ การส่งเสริม
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ เหตุท่ีการสร้างคุณค่าทางจิตใจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเพราะ บุคลากร
ไดรั้บการยกยอ่งจากหวัหนา้งานหรือเพื่อนร่วมงานจึงท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนการส่งเสริม
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพมีความส าคญัรองลงมาเพราะ องคก์ารท่ีท างานอยูมี่ความน่าเช่ือถือท า
ใหบุ้คลากรมีความมัน่ใจวา่จะไดรั้บการจา้งงานจนเกษียณอายรุาชการ อยา่งไรก็ดี แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า บุคลากรยงัไม่พอใจใน
เงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอยู่ในปัจจุบนั หรือค่าตอบแทนบางอย่างท่ีองค์การจดัให้ยงัไม่มี
ความเหมาะสม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นตน้ 
 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่   ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ดา้นจิตอารมณ์ 
เหตุท่ีดา้นการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเพราะ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือทั้งในดา้นการปฏิบติังาน 
ชีวติส่วนตวั รวมถึงดา้นอ่ืนๆ เป็นอยา่งดี องคก์ารไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้
จะช่วยส่งเสริมใหท้ างานไดอ้ยา่งสะดวก และองคก์ารจดัให้บุคลากรไดท้  างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
สามารถท างานไดอ้ย่างมีความสุข ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไม่มีความกดดนัและความเครียด 
ส่วนดา้นจิตอารมณ์มีความส าคญัรองลงมาเพราะ บุคลากรเห็นวา่ตนเองไดท้  างานในองคก์ารท่ีมีเกียรติ หรือ
ได้ท างานท่ีได้รับการยอมรับจากองค์การและสังคม อย่างไรก็ดี การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า บุคลากรคิดว่าองค์การให้
ผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนสั ยงัไม่เหมาะสมและไม่น่าพอใจ รวมถึงควรให้สวสัดิการต่างๆ    
แก่บุคลากรอยา่งเพียงพอและน่าพอใจกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ในภาพรวม บุคลากรมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การมีใจรักท่ีจะท างานและ
ตอ้งการประสบความส าเร็จ รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบสูง เหตุท่ีการมีใจรักท่ีจะท างานและตอ้งการ
ประสบความส าเร็จมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเพราะบุคลากรมีความตั้งใจและมัน่ใจว่าจะสามารถปฏิบติังานให้เกิด
ความส าเร็จได ้ มีความสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ และท าใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จดว้ยดี  มีความกระตือรือร้น
ท่ีจะท างานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จ  ส่วนการมีความรับผิดชอบสูง มีความส าคญัรองลงมาเพราะ เม่ือบุคลากร
ได้รับมอบหมายงานให้ท าก็จะพยายามท างานนั้นให้ส าเร็จลุล่วง และมุ่งมัน่ทุ่มเทท างานเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งไม่ย่อทอ้ อยา่งไรก็ดี คุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากและต้องใช้เวลากว่าจะสามารถคิด
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ข้ึนมาได ้
 ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานในภาพรวม บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่   ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
บริบทของหน่วยงานหรือองคก์าร รองลงมาคือ การก าหนดจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการท างานชดัเจน
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า ทรัพยากรของส านักเทคโนโลยี
การศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งท่ีเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร และ
อุปกรณ์ขนาดเล็กซ่ึงสามารถน าไปใช้งานนอกสถานท่ีได ้ เช่น อุปกรณ์บนัทึกภาพและเสียง เป็นตน้ และ
ก่อนท่ีจะลงมือท างานทุกคร้ังบุคลากรก็จะตอ้งประชุมกนัเพื่อก าหนดเป้าหมายการท างานให้ชดัเจนและมี
แผนงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วนความเป็นเลิศในการปฏิบติังานท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ งานท่ีท ากนัอยู่
ไม่ไดก่้อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะวา่ บุคลากรส านกัเทคโนโลยี
การศึกษาท างานในองคก์ารกนัมานานกว่า 10 ปี งานท่ีท าอยู่จึงเป็นงานท่ีซ ้ าๆ และคุน้เคย แมจ้ะมีประเด็น
เน้ือหาสาระบางอย่างแตกต่างไปบา้ง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองท่ีเคยท าร่วมกนัมาหรือเคยมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานกนัมาแลว้ 
 จากผลการวิจยัพบวา่แรงจูงใจในการท างาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารส่งผลต่อคุณลกัษณะ
ของบุคลากรอนัเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารสมยัใหม่ และส่งผลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ดงันั้นการ
ท่ีองคก์ารจะผลกัดนัใหบุ้คลากรมีความเป็นเลิศในการท างาน จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยการจูงใจบุคลากร การสร้างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เม่ือผูบ้ริหารให้
ความส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ บุคลากรก็จะมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามปรัชญาท่ีองคก์ารได้
วางไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวิจยัคร้ังต่อไปมีดงัน้ี 
 1. ศึกษาความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะของบุคลากรอนัเป็นท่ีต้องการขององค์การ
สมัยใหม่ หรือตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาขององค์การ ท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศในการ
ปฏิบติังาน 
 2. ศึกษาการตอบสนองต่องานของบุคลากรในบริบทดา้นจริยธรรม      เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันากล
ยทุธ์ทางการบริหาร อนัจะก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มหรือบริบททางจริยธรรมภายในองคก์าร  
 3. ศึกษาความเป็นเลิศในการปฏิบติังานขององคก์ารต่างๆ ทั้งท่ีเป็นองคก์ารภาครัฐ และภาคเอกชน 
หรือองคก์ารท่ีประกอบธุรกิจบริการ เพื่อใหอ้งคก์ารกา้วไปสู่การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 
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 4. ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ทางการจดัการ เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัให้มีความหลากหลาย
เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 
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บทคัดย่อ 

กระบวนการบริหารจดัการมีมากมายในแต่ละยคุสมยั แต่ส่ิงท่ียงัคงเป็นหลกัในการบริหารจดัการคง

หนีไม่พน้ทฤษฎียุคดั้งเดิม (Classic Theory) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการท่ีสืบต่อกนัมาจนกระทั้งถึงปัจจุบนั 

ในยุคดั้งเดิมน้ี มีนกัคิดท่ีทรงอิทธิพลดา้นการจดัการเกิดข้ึนมากมาย (เฮนร่ี ฟาร์โย) ซ่ึงคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ใน

หลกัการบริหารดงักล่าว บางหวัขอ้ยงัคงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารต่างๆ น าไปปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั ดว้ยเหตุผลน้ีจึง

ท าให้ผูเ้ขียนมีความสนใจท่ีจะน าเสนอมุมมองในดา้นการบริหารของ Henry Fayol ในรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน ท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักการบริหารดังกล่าวนั้ น ย ังคงเป็นส่ิงท่ีน าไปใช้ได้อย่างเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การได้หรือไม่ โดยในปัจจุบนั ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้สามารถ

ท างานส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน มี 2 ประการหลกั  คือ ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลย ี(Technology)  

ซ่ึงหมายถึง การน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกตม์าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติั 2 ประการหลงัน้ีโดยทัว่ๆ 

ไป เรียกกนัวา่ไอที (Information Technology)    

ค าส าคัญ:  ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลย ีและการบริหารจดัการ 

 

Abstract 

 There are many management processes of each period, but something remains to the core of 

management that is inevitable on the traditional Classic Theory, which is a management approach that 

continues until the present. The original it is an influential management thinkers that was happened. Henry 

Fayol was the man who would not deny that such principles. Some topics remain in the organization. It is 
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implemented for this reason that is interesting to the author to offer a perspective on the management of 

Henry Fayol in a form suitable to the current situation. It relates to such principle that remains to be very 

efficient and effective organizational whether or not. Currently, the important factors can be achieved better 

with the two main and they call information and technology which mean to take science to the practical for 

two reasons and this commonly referred to as IT (Information Technology). 

Keywords: Information Technology and Management 

บทน า 

ในอดีตมีนกัคิดต่างๆ ดา้นการบริหารจดัการเกิดข้ึนมากมายแต่ละยุคสมยั แต่ส่ิงท่ียงัคงเป็นหลกัใน

การบริหารจดัการคงหนีไม่พน้ยุคดั้งเดิม (Classic Theory) ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการท่ีสืบต่อกนัมาจนกระ

ทั้งถึงปัจจุบนั ในยุคดั้งเดิมน้ี มีนกัคิดท่ีทรงอิทธิพลดา้นการจดัการเกิดข้ึนมากมาย Henry Fayol เป็นหน่ึงใน

นั้น ทฤษฏีของเขาได้ถูกน าไปทดสอบ และปฏิบติัในองค์การต่างๆมากมาย ด้วยพื้นเพท่ีเขาท างานเป็น

วิศวกร และกา้วมาท างานเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ 

Fayol ไดม้องการบริหารจากทศันะของผูเ้ช่ียวชาญวา่ในองคก์ารควรมีการท างานร่วมกนั นอกจากนั้นยงัได้

สรุปเป็นทฤษฎีวา่ หากวนัหน่ึงคุณตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งใชค้นจ านวนมากในการท างานแลว้ละก็ หวัใจของ

การบริหารจดัการเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายนั้น มีองคป์ระกอบดว้ยกนั 5  ปัจจยั เรียกวา่ POCCC  มีดงัน้ี 

1. การวางแผน (Planning) 2. การจดัองคก์าร (Organizing) 3. การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ (Commanding)

4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม (Controlling)

คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ในหลกัการบริหารดงักล่าว บางหวัขอ้ยงัคงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารต่างๆ น าไปปฏิบติั

อยูใ่นปัจจุบนั ดว้ยเหตุผลน้ีจึงท าให้ผูเ้ขียนมีความสนใจท่ีจะน าเสนอมุมมองในดา้นการบริหารดงักล่าว ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ซ่ึงหลกัการบริหารดงักล่าวนั้น ยงัคงเป็นส่ิงท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ารไดห้รือไม่ โดยในปัจจุบนั ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้สามารถ

ท างานส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน มี 2 ประการหลกั  คือ ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลย ี(Technology) 

ซ่ึงหมายถึง การน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกตม์าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติัโดยทัว่ไป เรียกกนัวา่ ไอที 

(Information Technology)    
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 ดงันั้น ในบทความฉบบัน้ีจึงมุ่งเสนอแนวความคิดในการบริหารจดัการในยุคขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึง

ไดรั้บอิทธิพลมาจากมุมมองในดา้นการบริหารของ Henry Fayol โดยมุ่งเนน้ท่ี 4 ประเด็น คือ 1. ความหมาย

ของค าวา่ขอ้มูลข่าวสาร 2. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ 3. ยทุธศาสตร์ในการบริหาร และ 4. ขอ้เสนอแนะ 

 

บทสรุป 

1. ข้อมูลข่าวสาร 

 จากการพฒันาในหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นสารสนเทศ และดา้นระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ยุคขอ้มูล

ข่าวสารจึงเป็นยคุท่ีผูค้นทั้งโลกสามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวก มีความคิดท่ีคลา้ยกนั คือ มีอุปกรณ์การ

ด ารงชีวิตท่ีเป็นสินคา้ และมีส่ิงผลิตคลา้ยๆ กนั คือ ดูภาพยนตร์เร่ืองเดียวกนัหรือฟังเพลงแบบเดียวกนั โดย

วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินหน่ึงสามารถเผยแพร่ไปอีกท่ีหน่ึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดรั้บการยอมรับใน

อีกท่ีหน่ึงได้ง่าย ซ่ึงต่อไปจากน้ีวิถีชีวิต การกินอยู่ การแต่งกายก็จะมีความคล้ายกนัเพิ่มข้ึน รวมทั้งจะมี

ภาษากลางใชใ้นการส่ือความหมายทัว่โลกไม่ก่ีภาษา หรือจะเป็นภาษาเดียวกนัมากข้ึนอีกดว้ย  

2. ปัจจัยทีส่่งผลกระทบ 

 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบใหผู้ค้นเกิดความรู้เท่ากนัหรือเกือบเท่ากนั และมีวถีิชีวติท่ีก าลงัปรับเปล่ียนไป

ใกลเ้คียงกนัมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจดัการส่ิงต่างๆในองคก์ารนั้น มี 3 ประการท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีน้ีครอบคลุมเร่ืองการท าให้ตวัเลข ตวัอกัษร หรือขอ้ความ 

สัญลักษณ์ รวมทั้ งภาพและเสียง ท่ีผ่านการวิเคราะห์ จัดกลุ่ม เลือกสรรแล้ว โดยระบบคอมพิวเตอร์ 

(Computerized System)  หรือโดยเคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนสามารถส่งผ่าน หรือน าเสนอให้ผูรั้บ ผูใ้ช้ หรือผู ้

ตอ้งการไดก้วา้งขวางและรวดเร็วมาก เทคโนโลยเีรียกกนัทัว่ๆ ไปวา่ ไอที (Information Technology) 

   2.2 เทคโนโลยีโทรคมนาคม ส่วนน้ี คือ สะพานหรือทางเดินของขอ้มูลข่าวสาร ภาพ เสียง จากผู ้

ส่งไปยงัผูรั้บ  ซ่ึงปัจจุบนัสามารถท าไดท้ั้งทางอากาศ ผา่นเครือข่ายดาวเทียม (Satellite Systems) หรือทางบก 

ทางน ้ า ผ่านเครือข่ายสายใยแกว้ (Fiber optics) ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทยไดด้ าเนินการทั้งสองระบบท่ีจะช่วย

เป็นทางเช่ือมให้ขอ้มูลข่าวสาร ภาพ เสียง รับส่งไดโ้ดยสะดวก และรวดเร็วมาก ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าใน

อนาคตอาจจะใชค้  าวา่ Information Superhighways  

 2.3 เทคโนโลยอ่ืีนๆ ไดแ้ก่ 1. เทคโนโลยกีารผลิตสินคา้ ท าใหผ้ลิตไดม้ากๆ ซ่ึงมีมาตรฐานและ

คุณภาพเหมือนกนั โดยการใชหุ่้นยนต ์ (Robot) ประกอบกบัแรงคน นอกจากน้ียงัมี เทคโนโลยกีารบริหาร 
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เทคโนโลยกีารก่อสร้าง ฯลฯ ท่ีสามารถส่งผลใหผู้ค้นรับรู้และรับทราบในส่ิงท่ีคลา้ยกนั มีการใชสิ้นคา้และ

บริการเหมือนกนั มีท่ีอยูอ่าศยัหรือท างานในอาคารท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนั รวมทั้งท าใหรู้ปแบบการใชชี้วิต

ของผูค้นในท่ีอยูห่่างไกลจากเมือง อาศยัอยูต่่างเมือง หรือต่างประเทศค่อนขา้งมีความใกลเ้คียงกนัดว้ย   

3. ยทุธศาสตร์ในการบริหาร   

 ตามรายละเอียดขา้งตน้ การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จแต่จะมีกลวิธีใดบา้งท่ีจะช่วยให้

งานส าเร็จได้นั้น โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีท าให้โลกเสมือนเล็กลง (Global Village)  ในขณะท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการผลิตลดลงดว้ยนั้น นกับริหารในระยะหลงัๆ น้ี พยายามใชย้ทุธศาสตร์

และเทคโนโลยเีพื่อมุ่งบรรลุใน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 

                 -  การท่ีเนน้ใชค้นเท่าเดิม แต่สามารถท างานไดม้ากข้ึน 

                 -  การท างานเท่าเดิม โดยใชค้นในจ านวนท่ีนอ้ยลง  

                 -  การท าใหคุ้ณภาพของงานดีเท่าเดิม หรือตอ้งดีกวา่เดิม 

                 ในการท่ีจะบรรลุผลส าเร็จในทั้ง 3 เร่ืองนั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชยุ้ทธศาสตร์ ในการบริหาร

จดัการ ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอเสนอรายละเอียด ดงัน้ี  

 

ภาพท่ี 1 ยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์
ในการบริหาร

จัดการ

การใช้ระบบ
ข้อมูล

สารสนเทศ 
การใช้

หน่วยงานอื่น
ท างาน 

การมองการณ์ไกล 

การหาความรู้ใน
การท างานกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ 
การบริหารทางไกล 

การจัดรูปแบบ
องค์การให้สามารถ

ท างานได้ฉับไว 

การพัฒนา
บุคลากร 
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 3.1 การใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศ (Information Utilization)  เพื่อประกอบการตดัสินใจให้มากข้ึน  

แต่ทั้งน้ีจะมีขอ้แมว้า่ ขอ้มูลสารสนเทศนั้นๆ ตอ้งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัสมยั และสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ปัญหา

ทัว่ไปท่ีพบ คือ ขอ้มูลสารสนเทศบางอยา่งสามารถรวบรวมไดง่้าย แต่ถา้ครอบคลุมเน้ืองานนอ้ยก็อาจจะไม่

เป็นประโยชน์ ขอ้มูลสารสนเทศบางอย่างก็ไดม้ายาก ท าให้ตอ้งอาศยัเวลาในการส ารวจ ตรวจสอบ หรือ

วิเคราะห์ ก่อนน ามาใชง้านไดจ้ริง ในส่วนน้ีตอ้งอาศยัเวลาและศึกษาวา่ขอ้มูลสารสนเทศเร่ืองใดจ าเป็นและ

ครอบคลุมพื้นท่ีใดมากนอ้ยเพียงใด โดยเนน้จากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลดว้ย ปัจจุบนัขอ้มูลต่างๆ 

นอกจากจะสามารถเก็บได้ในหน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ยงัสามารถเก็บไวใ้น CD-ROM 

(Compact Disk Read-Only-Memory)  หรือ ฮาร์ดดิสก์พกพา (External Hard Disk) ซ่ึงท าให้สามารถพกพา

และน าไปใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

              3.2 การบริหารทางไกล (High-Tech Administration)  ในยคุน้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

มีความสะดวก และรวดเร็วมาก ไม่วา่จะอยูไ่กลกนัขนาดไหนก็สามารถท างานในเร่ืองเดียวกนัได ้สามารถ

ประชุมร่วมกนัได ้(Teleconference)  ดงันั้น ส่ือหลายอยา่ง อาทิ โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร วทิย ุโทรทศัน์ หรือ

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยง โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในยุคขอ้มูลข่าวสาร ควรจดัหา

ไวใ้ชต้ามสมควร เพราะจะช่วยประหยดัเวลาไดอ้ยา่งมาก และสามารถส่ือสารกนัไดง่้ายและสะดวก ท าให้

เกิดความเขา้ใจในเป้าหมาย ในส่วนน้ีส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ ตอ้งมีการจดัระบบ ระเบียบ และเครือข่ายการรับ-

ส่งท่ีดีพอ 

             3.3 การหาความรู้ในการท างานกับระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ปัจจุบันระบบ

คอมพิวเตอร์เป็นส่วนส าคญัในการท างานส าหรับผูบ้ริหารมากข้ึน ผูบ้ริหารในยุคน้ี ควรมีทกัษะท างานกบั

ระบบคอมพิวเตอร์บางประการ เช่น การเรียกขอ้มูลส าคญัมาใช ้การแกไ้ขขอ้มูลบางรายการ ฯลฯ ซ่ึงทกัษะ

ดงักล่าวสามารถฝึกอบรมไดภ้ายในเวลาไม่นานนกั โปรแกรมส าเร็จรูปจ านวนมากสามารถฝึกฝนใชไ้ดโ้ดย

ใชเ้วลาประมาณไม่นาน หลงัจากนั้นเม่ือใชบ้่อยๆ ทกัษะดา้นน้ีจะมีการพฒันาข้ึน 

            3.4 การมองการณ์ไกล (Introspection) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและคณะตอ้งมีวสิัยทศัน์ (Vision)  กวา้งไกล 

ไม่นึกแต่เพียงการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ แต่ตอ้งคาดการณ์ในอนาคต10 ปี 15 ปี 30 ปี บนฐานของความเป็น

จริงในปัจจุบัน ตรงกับแนวคิดดั้ งเดิมของ เฮนร่ี ฟาโย ท่ีว่า การวางแผน (Planning) ผนวกกับความ

เปล่ียนแปลงทุกดา้นในอนาคตจากการคาดเดาเชิงวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้มีความใกลเ้คียงและมีแนวปฏิบติัท่ี

จะส่งผลส าเร็จไปสู่เป้าหมาย หรือความคาดหวงัในอนาคตนั้นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงบางคร้ัง จ  าเป็นตอ้งอาศยั

คนนอกมาช่วยมอง (Outside in) หรือช่วยคิดในบางเร่ืองดว้ย 
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            3.5 การใชห้น่วยงานอ่ืนท างาน (Decentralization) ในกรณีท่ีพิจารณาแลว้พบวา่หน่วยงานอ่ืนมีความ

ช านาญมากกว่า  เน่ืองจากหลายหน่วยงานท่ีตั้งภายหลงัหรืออยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย มีวตัถุประสงค์เฉพาะ

สามารถท างานไดดี้กว่า ซ่ึงในปัจจุบนัภาคเอกชนก็ได้จดัตั้งข้ึนเพื่อท่ีท างานเฉพาะบางเร่ืองไดดี้กว่า และ

สมควรได้รับโอกาสให้ท างาน (Privatization) เน่ืองจากมีความคล่องตวั ปรับเปล่ียนได้ง่ายกว่า เป็นใน

ลกัษณะการประสานงาน (Coordinating) แต่ทั้งน้ีควรตอ้งมีการวิเคราะห์ลกัษณะงานอย่างรอบคอบด้วย 

แนวคิดพื้นฐานของเร่ืองน้ีคือ การกระจายอ านาจให้ผูท่ี้มีความเหมาะสมรับผิดชอบ ซ่ึงจะค่อนขา้งมีความ

สอดคล้องกบัการบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ (Commanding) ท่ีในยุคดั้ งเดิมอาจจะรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้

เบอร์หน่ึงขององค์การ แต่ในยุคสมยัน้ีอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระจายอ านาจให้สามารถจดัการในส่ิง

อ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัน้อยกว่าแก่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองลงมาเป็นผูต้ดัสินใจแทน เพื่อเป็นการลดเวลาใน

การปฏิบติังานใหร้วดเร็วข้ึน 

            3.6 การจดัรูปแบบองค์การให้สามารถท างานได้ฉับไว (Organization Development) ให้มีลกัษณะ

ขั้นตอนการบงัคบับญัชาไม่ซับซ้อนนกั องค์การปัจจุบนัควรตอ้งปรับโครงสร้างองค์การ (Re-structuring) 

และปรับวธีิหรือกระบวนการการท างาน (Re-engineering) ใหเ้หมาะสมกบัยคุและสมยัดว้ย มีนกับริหารบาง

ท่านเสนอวา่องคก์ารอาจจดัใหมี้ความยดืหยุน่ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่ง

ดี หน่วยงานยอ่ยควรจะมีความส าคญัทดัเทียมกนั ในรูปแบบลกัษณะงานประจ า เช่นเป็นสายงานหลกั (Line) 

และสายงานรอง (Staff) ในปัจจุบนัอาจไม่ค่อยเอ้ือต่อการปรับตวั เพราะฉะนั้น ลกัษณะงานในรูปแบบน้ี

น่าจะค่อยๆ หายไป องค์การใดท่ีมีขนาดใหญ่มาก ไม่คล่องตวั และปรับตวัไดช้้า ก็ควรแยกองค์การ (Spin 

off) ให้เป็นองค์กรย่อยหลายๆองค์กร ซ่ึงจะสามารถปรับรูปแบบการท างานให้มีคามฉับไว รวดเร็ว และ

ตอบสนองความตอ้งการไดดี้ข้ึน นอกจากนั้น รูปแบบส านกังานอตัโนมติั (Office Automation) ท่ีสามารถ

เช่ือมโยงขอ้มูลและระบบการท างานกนัไดท้ั้งส านกังาน เป็นส่ิงท่ีควรจะพิจารณาในการปรับปรุงองคก์าร

ดว้ย 

            3.7 การพฒันาบุคลากร (Personnel Development) บุคลากรในหน่วยงานควรไดรั้บการศึกษา ฝึกฝน 

และอบรมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เท่าทนักับความเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ

ตอ้งการตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน มิฉะนั้นอาจปรับเปล่ียนไม่ทนัส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังาน

ในทางท่ีไม่เหมาะสม การพฒันาบุคลากรนั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่  แต่ปัจจุบนัวิธีพฒันาบุคลากรนั้นอาจจะท า

ได้โดยรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีเทคนิคมากมายท่ีมีผูพ้ยายามคิดค้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพฒันา

บุคลากรตามลกัษณะขององคก์ารต่างๆ ท าใหส้ามารถเขา้ใจวตัถุประสงคข์ององคก์าร รับรู้แนวโนม้ของ 
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ความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนับุคลากรส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานการศึกษาท่ี

สูง ท าใหก้ารสร้างความเขา้ใจสามารถท าไดง่้ายข้ึน และจะช่วยใหบุ้คลากรมีความพร้อมและสามารถปรับตวั

ให้เขา้กบัความเปล่ียนแปลงไดท้นัถ่วงที ในส่วนน้ีการให้โอกาสบุคลากรไดท้  างาน การสนบัสนุนให้ไดรั้บ

การศึกษาต่อ หรือไดฝึ้กอบรมในระดบัสูงข้ึน รวมทั้งให้โอกาสไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีมีความจ าเป็นในปัจจุบนั 

เช่น ภาษาองักฤษ  ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาจีน  ภาษาสเปน  ภาษาอาหรับ  ภาษารัสเซีย  ภาษาท่ีองคก์ารมีความ

จ าเป็นตอ้งติดต่อในการปฏิบติังานหรือภาษาของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อ  ใหมี้ความช านาญหรือสามารถ

ส่ือสารกบัเจา้ของภาษาไดใ้นระดบัดี จะช่วยใหมี้การพฒันาดา้นการรับรู้และส่งผลต่อการท างานไดดี้ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

            การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้งคน วิธีการ 

เคร่ืองมือเทคโนโลยี และระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อท่ีจะสามารถส่งผลให้การท างานได้ส าเร็จรวดเร็ว

ยิ่งข้ึนโดยใช้ตน้ทุนดา้นแรงงานและทรัพยากรน้อยลงนั้น มีส่ิงท่ีควรค านึงถึงและไม่ควรละเลยดว้ยหลาย

ประการ ไดแ้ก่ 

            1. การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) ไม่ว่าทอ้งถ่ินในเมืองหรือในชนบท จะมีบุคลากรท่ีมี

ความรู้ และประสบการณ์ท่ีสั่งสมกนัมา สามารถช่วยแกปั้ญหาหรือเสนอแนะส่ิงท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ไดใ้น

หลายเร่ือง ดงันั้น การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีความช านาญแต่ละส่ิงนั้น จะช่วยให้งานบางงาน

ส าเร็จไดโ้ดยง่าย เพราะวา่องคค์วามรู้ในทอ้งถ่ินนั้น เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงท่ีสืบทอดกนัมา และ

สามารถปรับใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีความคลา้ยกนัได ้

            2. การถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม แนวคิดน้ีสอดแทรกเข้ามาอยู่ใน      

ยทุธศาสตร์การบริหาร เน่ืองจากวา่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตน้ไม ้สัตวป่์า แม่น ้า ล าคลอง ภูเขา 

อากาศบริสุทธ์ิ ฯลฯ นั้น นับวนัจะมีแต่ลดลงหากใช้ไม่ประหยดั และไม่หาส่ิงทดแทน  ปัจจุบนัมีการน า

พลงังานท่ีไม่ใช่ส่ิงหมดเปลือง อาทิ พลงัน ้ า พลงัลม พลงัแสงอาทิตย ์และพลงัคล่ืนในมหาสมุทรมาใชม้าก

ข้ึน ในการบริหารนั้น มีความจ าเป็นท่ีตอ้งรู้จกัใชท้รัพยากรให้คุม้ค่า แนวคิดหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นเร่ือง

น้ีได ้คือ 3 R ไดแ้ก่ Reduce : ใชใ้หน้อ้ยลง Re-used : ใชแ้ลว้ใชอี้ก (ในรูปเดิม) และ Recycle : ใชแ้ลว้เปล่ียน

รูปเป็นอยา่งอ่ืนเพื่อใชอี้ก 

            3. การปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม ผูบ้ริหารและผูท่ี้ใช้เทคโนโลยีควรท่ีจะตอ้งเป็นผูมี้จริยธรรม

และคุณธรรม เน่ืองจากอยูใ่กลห้รืออยูก่บัตน้ตอของความไดเ้ปรียบทางสังคม องคก์ารท่ีมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
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ในการคมนาคมติดต่อส่ือสารท่ีสมบูรณ์ จะไดเ้ปรียบองค์การท่ีดอ้ยกว่าในเร่ืองเทคโนโลยี  ดงันั้น การใช้

ขอ้มูลสารสนเทศ หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ จึงควรท่ีจะใชเ้พื่อกระจายคุณภาพ ความเสมอภาคและความ

เป็นธรรม ส าหรับผูรั้บบริการหรือส่วนรวมมากกว่า ถา้มีความตอ้งการบริหารหรือใช้เทคโนโลยีส าหรับ

สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการบริหาร การคา้ หรือผลก าไรทางเศรษฐกิจแต่ประการเดียว เป็นส่ิงท่ีไม่ควรอยู่

ในส านึกในการท างาน เพราะส่ิงท่ีส าคญัมากไปกว่าความได้เปรียบทางธุรกิจ คือความส านึกเร่ืองความ

ถูกตอ้ง การตอบแทนชุมชน สังคม ซ่ึงควรตอ้งมีอยูใ่นใจทุกคน 
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บทคัดย่อ 

ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพหมายถึง ครูท่ีมีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ดี โดยมีความรู้ในส่วนท่ีเป็น
เน้ือหาความรู้ท่ีสอนในดา้นเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สามารถจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สเต็มศึกษา ท่ีบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยผูเ้รียนท ากิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และผูเ้รียนได้น าความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการผ่านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม มีความเขา้ใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามการจดัของสมาคม
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์  ไดแ้ก่  1)โลกทศัน์ทางวิทยาศาสตร์  2)การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ3)
กิจการทางวิทยาศาสตร์ ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพควรมีความรู้ในส่วนท่ีเป็นศาสตร์การสอน  มีความสามารถ
ในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผูเ้รียนได้ดี  ใช้แนวคิด ความรู้เน้ือหาผสานวิธีสอนและ
เทคโนโลยี  เป็นความสามารถบูรณาการระหวา่งเน้ือหาวิชากบัศาสตร์การสอนไดเ้หมาะสม  สามารถผสาน
ความรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นเน้ือหา ความรู้ดา้นการสอน และความรู้ดา้นเทคโนโลย ีเพื่อช่วยใหก้ารสอน
โดยใชเ้ทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้และรวดเร็วข้ึน  พฒันาผูเ้รียน
ให้มีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ   

ค าส าคัญ:  ครูมืออาชีพ  วทิยาศาสตร์   ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ 

 

Abstract 

          Professional science teachers refers to teachers who have good content knowledge to be taught in 
science: chemistry, biology, physics, and general science; and are able to create learning environments based 



 

160 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

on STEM education that cooperates science, mathematics, technology and engineering design process. 
Through this learning concept, learners participate in activities that develop their knowledge, understanding 
and skills in science, and they apply their knowledge in creating a piece of work or a method by using 
engineering design process. According to the American Association for the Advancement of Science 
(AAAs), science teachers also need to understand the nature of science which includes 3 components:  
1) scientific worldview 2) scientific inquiry, and 3) scientific enterprise. Moreover, professional science 
teachers should have pedagogical knowledge that will enable them to teach, and transfer knowledge to 
students. They should employ technological pedagogical content knowledge- TPCK, combining 3 areas of 
knowledge 1) content knowledge, 2) pedagogical knowledge, and 3) technology knowledge, for effective 
practice of learning and teaching in a technology enhanced learning environment. Thus, this will improve 
students’ learning, help learners build 21st century skills, ethics, good interpersonal skills, teamwork 
behaviors, and promote continual self-development.  

Keywords: professional teachers, science, Professional science teachers 

 
ครูมืออาชีพ 

ครูเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติและมาตรฐานการพฒันาประเทศ   ปลูกฝังให้ผูรั้บการศึกษาเป็นคนดี มีความสุขในการใฝ่รู้  มี

สมรรถนะในการประยุกตใ์ชค้วามรู้เพื่อการพฒันาชีวิตและสังคม  หนา้ท่ีของครูในการจดัการศึกษาไดร้ะบุ

ส่วนท่ีส าคญัไว ้5 ดา้น (อมรวชิช์ นาครทรรพ, 2545) ไดแ้ก่  1. การสร้างคนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 2. 

การถ่ายทอดค่านิยมและวฒันธรรม 3.การสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองและสังคม 4.การจดัระเบียบ

สังคม และ5.  การแกปั้ญหาและกระตุน้การเปล่ียนแปลงในสังคม  ครูโดยทัว่ไปท าหนา้ท่ีตามบทบาทหนา้ท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย  คนท่ีเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่เป็นคนท่ีเป็นครูโดยทัว่ไปท่ีมีอาชีพเป็นครู  แต่เป็นครูท่ีมี

ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะท่ีท าใหท้  างานในบทบาทหนา้ท่ีครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูท่ีมีความรู้ดี โดยมีความรู้ในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาความรู้ท่ีสอนและความรู้ใน
ส่วนท่ีเป็นศาสตร์การสอน  มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดดี้  เป็นผูท่ี้
มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้  และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองอยูเ่สมอ   
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ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ 

ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ หมายถึง ครูท่ีมีความรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์ดี โดยมีความรู้ในส่วนท่ีเป็น
เน้ือหาความรู้ท่ีสอน  ในดา้นเคมี  ชีววทิยา  ฟิสิกส์  วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  และความรู้ในส่วนท่ีเป็นศาสตร์การ
สอน  มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดดี้  เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  
รายละเอียดของคุณลกัษณะดา้นต่างๆ มีดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 1  คุณลกัษณะของครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ 

 

1. มีความรู้ในเนือ้หาวชิาวทิยาศาสตร์ดี  โดยความรู้ท่ีมีเป็นไปตามวชิาเอกท่ีเรียนจบ  หรือวชิาท่ี
สอน  ไดแ้ก่ เน้ือหา ทาง เคมี  ชีววทิยา  ฟิสิกส์  หรือเน้ือหาในวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  ในส่วนท่ีเป็นทางดา้น
วทิยาศาสตร์ไม่ใช่มีความรู้เฉพาะเน้ือหาวชิาจึงจะเพียงพอ  ยงัตอ้งรู้ในเร่ือง STEM  ธรรมชาติวทิยาศาสตร์  
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  เจตคติทางวทิยาศาสตร์  และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ดว้ย 

เน้ือหาดา้นการสอนวิทยาศาสตร์เป็นส่วนของศาสตร์การสอน  เป็นส่ิงส าคญัเพราะจะช่วยให้ครู
สามารถถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ได้อย่างดี  ความรู้ในด้านน้ีได้แก่  กลุ่มสาขาวิชาชีพครูด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ หลกัการสอน ทกัษะและกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
การสอนท่ีเนน้การเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ การสอนปฏิบติัการ  จิตวทิยาพฒันาการ จิตวทิยาการศึกษา ทฤษฎี

ด้านการสอน 

ด้านเนือ้หา 

ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

คุณธรรม ท างานร่วมกนั พัฒนาตน 
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การเรียนรู้  ทฤษฎีการสอน  แหล่งการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร์ การวดัผลและประเมินผล 
การสร้างการใชแ้ละเก็บรักษาส่ือการสอนวทิยาศาสตร์  การปกครองชั้นเรียน และการวจิยัในชั้นเรียน  ครูท่ีมี
ความรู้ดี จะติดตามความกา้วหนา้ของความรู้ในศาสตร์นั้น  เพราะปัจจุบนัความรู้โดยเฉพาะดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว  ครูวิทยาศาสตร์จึงไม่หยดุท่ีจะหา
ความรู้ในศาสตร์ของตนอยา่งต่อเน่ืองสม าเสมอ 

1.1 สเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education) STEM,  STEM 

Education   เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ท่ีมุ่งแกปั้ญหาในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทกัษะชีวติ ความคิดสร้างสรรค ์และเป็น

การเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้องค์ความรู้ และทกัษะกระบวนการด้าน

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งน าไปสู่การสร้างนวตักรรมในอนาคต 

    การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสเตม็ศึกษา เป็นการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมหรือโครงงานท่ีบูรณา
การการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู ้ เรียนท า
กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั   ระดบัการบูรณาการท่ีอาจเกิดข้ึนในชั้น
เรียนสเต็มศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดบั ได้แก่  การบูรณาการภายในวิชา  (Disciplinary integration)  
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary integration) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary integration) และ การบูรณาการแบบขา้มสาขาวชิา (Transdisciplinary integration)  

ลักษณะการจดัการศึกษาตามแนวคิดของสเต็ม (STEM) เป็นดังน้ี เป็นการบูรณาการของ
ศาสตร์สาขาต่างๆไดแ้ก่  วทิยาศาสตร์(S)   เทคโนโลย(ีT) วศิวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ทั้งน้ีได้
น าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัวกล่าวคือ 
วิทยาศาสตร์ (S) เป็นวิชาท่ี เนน้เก่ียวกบัความเขา้ใจในธรรมชาติการสอนวิทยาศาสตร์มกัใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาท่ีเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุงพฒันาส่ิงต่างๆหรือ
กระบวนการต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนโดยผา่นกระบวนการท างานทางเทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการพฒันานวตักรรม คิด
สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆโดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ คณิตศาสตร์ (M) เป็น
วิชาท่ีใชก้ระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซ่ึงไดแ้ก่การเปรียบเทียบ การจ าแนก การจดั
กลุ่ม การจดัแบบรูป และการบอกรูปร่างและคุณสมบติัประการท่ีสองภาษาคณิตศาสตร์ผูเ้รียนจะสามารถ
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ถ่ายทอดความคิดหรือความเขา้ใจความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสารเช่นมากกวา่นอ้ยกวา่ เล็กกวา่ใหญ่กวา่ฯลฯและการส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level 
Math Thinking) จากกิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั เป็นการบูรณาการท่ี
สามารถจดัสอนไดใ้นทุกระดบัชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มธัยมศึกษาตอนปลาย  นอกจาก STEM จะเป็นการบูร
ณาการศาสตร์ทั้ง 4 สาขาแลว้ยงัเป็นการบูรณาการดา้นบริบท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย ซ่ึงจะท า
ให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดซ่ึ้งจะเพิ่มโอกาสการท างาน การเพิ่มมูลค่าให้กบัช้ินงานและสามารถสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบัประเทศดา้นเศรษฐกิจได ้  เป็นการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการดา้นต่างๆ อย่าง
ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัแนวการพฒันาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เช่นดา้นปัญญาผูเ้รียนเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาท่ีมีคามสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั   ดา้นทกัษะการคิดผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้น
สูงเช่นการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรคเ์ป็นตน้ และดา้นคุณลกัษณะผูเ้รียนมีทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพการเป็นผูน้ าตลอดจนการรับค าวพิากษว์จิารณ์ของผูอ่ื้น 

จากแนวคิด STEM ไดมี้ความเห็นวา่การบูรณาการเพื่อให้การพฒันาสมองครบทั้งสองดา้น

จึงเพิ่ม การบูรณาการศิลปะ (Art: A) เขา้ไปอีกหน่ึงศาสตร์  ท าให้ STEM  เปล่ียนเป็น STEAM โดย "A" ท่ี

เพิ่มศิลปะลงในส่วนผสม ไม่เพียงแต่ดา้นทศันศิลป  ยงัรวมทั้งดา้นเพลง ละคร ดนตรี  การแสดง เตน้ร าการ

ส่ือสารดว้ยภาษาท่าทางหรือการวาดภาพหรือการสร้างโมเดลจ าลองท าให้ช้ินงานนั้นๆมีองคป์ระกอบด้าน

ความสุนทรียแ์ละความสวยงามเพิ่มข้ึนเกิดเป็นช้ินงานท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งการใชง้านและความสวยงาม ใน

ระยะแรกส่ิงท่ีเพิ่มดา้นน้ีเป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน การส่งเสริมศิลปะในการศึกษาช่วย

ให้นกัเรียนมีโอกาสในการแกปั้ญหาจากการคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดนอกกรอบ ในบางแนวคิดอาจจะเพิ่ม

ศาสตร์ท่ีเห็นว่าส าคัญลงไปใน STEM ด้วยเช่น  eSTEM (environmental STEM) เพิ่มเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

STREM (science, technology, robotics, engineering and mathematics) เพิ่มเร่ืองหุ่นยนต ์

1.2 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science; NOS)เป็นลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงจะบ่ง
บอกถึงความแตกต่างระหว่างตวัวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นลกัษณะของ
ค่านิยม ขอ้สรุป แนวคิดหรือแมแ้ต่ค าอธิบายท่ีจะบอกวา่วทิยาศาสตร์คืออะไร มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง 
และอยา่งไร ค าอธิบายเหล่าน้ีจะผสมผสานกลมกลืนอยูใ่นตวัวทิยาศาสตร์ ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และการ
พฒันาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ รวมถึงการมองส่ิงเหล่าน้ีในเชิงปรัชญาเก่ียวกบัการก าเนิด ธรรมชาติ วธีิการ
และขอบเขตของความรู้ของมนุษย(์Epistemology) และในเชิงสังคมวทิยา (Sociology) 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยแนวคิดเก่ียวกับตวัวิทยาศาสตร์อยู่หลาย
แนวคิด ซ่ึงในท่ีน้ีอาจจดัหมวดหมู่ของแนวคิดเหล่านั้นไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามการจดัของ The American 
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Association for the Advancement of Science (AAAs) ได้แก่   การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  (scientific  
inquiry) โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  (scientific worldview) และกิจการทางวิทยาศาสตร์  (scientific 
enterprise) โดยอธิบายไดด้งัน้ี 

1.2.1 การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ท่ีนกัเรียนควรจะมีความเขา้ใจการสืบเสาะ
ทางวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 5 ลกัษณะ (AAAs, 1990) ไดแ้ก่ 

1) วิทยาศาสตร์ตอ้งการหลกัฐาน แนวคิดทางวิทยาศาสตร์พฒันามาจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน  

2) วทิยาศาสตร์มีการผสมผสานระหวา่งตรรกศาสตร์และจินตนาการ   

3) วิทยาศาสตร์ให้ค  าอธิบายและการท านาย นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีสังเกตโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับซ่ึงความน่าเช่ือถือของค าอธิบายทาง
วทิยาศาสตร์มาจากความสามารถในการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัฐานและปรากฏการณ์    

4) นกัวทิยาศาสตร์พยายามท่ีจะระบุและหลีกเล่ียงความล าเอียงขอ้มูลหลกัฐาน   

5) วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับการมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน (authority) และเชือวา่ไม่มี
บุคคลใดหรือนกัวิทยาศาสตร์คนไหนไม่วา่จะมีช่ือเสียงหรือต าแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงเพียงใดท่ีจะมีอ านาจ
ตดัสินวา่อะไรคือความจริงหรือมีสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงความจริงมากกวา่คนอ่ืนๆ ได ้

ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ได้มีนักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological Science 
Curriculum Study) เสนอกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(Engagement) (2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) (3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) (4) ขั้น
ขยายความรู้ (Elaboration) และ (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation)  เพื่อเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

1.2.2 ธรรมชาติของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ 
การรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน และปรากฏในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ของหลายๆ 

ประเทศ มีการอธิบายลกัษณะหรือประเด็นของธรรมชาติของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ใหเ้ขา้ใจตรงกนัมากข้ึน 
ประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ พอสรุปไดด้งัน้ี (AAAs,1990) 

1) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นความรู้เชิงประจกัษ์ (empirical knowledge) ซ่ึง
ไดม้าจากการสังเกต 
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2) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มีลกัษณะเป็นปรนยั (objectivity)  

3) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เก่ียวขอ้งกบัความผิดชอบชัว่ดี กล่าวคือ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษยห์ลายประการ แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช้ีน ามนุษยว์า่ควรน า
ความรู้นั้นไปใชอ้ยา่งไร  

4) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะสากล  (universal) กล่าวคือ  ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์มีลกัษณะทัว่ไปไม่เป็นความรู้เฉพาะคนใดคนหน่ึง หรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

5) วิทยาศาสตร์มีความเป็นสาธารณะ กล่าวคือความจริงท่ีวิทยาศาสตร์คน้พบนั้น
จะตอ้งแสดงหรือทดลองใหทุ้กคนเห็นไดเ้หมือนกบัผูอ่ื้น 

6) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นการอธิบายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

7) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน (durable) แมว้า่นกัวิทยาศาสตร์จะมีความ
เช่ือว่า ไม่มีความจริงใดท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด และยอมรับเร่ืองความไม่แน่นอน (uncertainty) ท่ีว่าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์สามารถเปล่ียนแปลงได ้แต่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความคงทน  

8) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีลกัษณะพลวตั (dynamic) กล่าวคือ แมว้่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จะมีความคงทน และเช่ือถือได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นความจริง
ชัว่คราว สามารถเปล่ียนแปลงไดห้รือพฒันาต่อไปไดเ้ม่ือมีขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เปล่ียนแปลงไป  

9) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องต้องกัน  (consistency) และเป็น
เอกภาพ (unity)  

10) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย ์ 

11) ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มีความเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม  

12) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ ร้ับอิทธิพลจากความเ ช่ือ  ความรู้ เ ดิมของ
นกัวทิยาศาสตร์และทฤษฎีท่ีมีอยู ่

1.2.3. กิจการทางวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรเป็นหน่ึงในสามองค์ประกอบของ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน Benchmarks for Science Literacy ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
(AAAs, 1990) โดยกล่าวถึงกิจการทางวทิยาศาสตร์วา่เป็นกิจกรรมท่ีมีหลายมิติ เป็นทั้งรายบุคคล สังคม และ
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สถาบนั มีความส าคญัมาก เน่ืองจากท าให้เกิดความแตกต่างระหวา่งอดีตและปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก โดยระบุ
ถึงกิจการทางวทิยาศาสตร์ ไวด้ั้งน้ี 

1) วทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีซบัซอ้น  

2) วทิยาศาสตร์แตกแขนงเป็นสาขาต่างๆและมีการด าเนินการในหลายองคก์ร  

3) วิทยาศาสตร์มีหลกัการทางจริยธรรมท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ในการด าเนินการ
นกัวทิยาศาสตร์ตอ้งท างานโดยมีจริยธรรมทางวทิยาศาสตร์  

4) นกัวทิยาศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมในฐานะผูเ้ช่ียวชาญและพลเมือง  

2. มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  องค์ประกอบด้านการปฏิบติัการสอน 
องคป์ระกอบน้ี ไดแ้ก่ ความสามารถทางการจดัการเรียนการสอน และการพฒันากระบวนการเรียนรู้ เช่น การ
วางแผนการจดัการเรียนรู้  การใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ สามารถเล่ือกใช้รูปแบบการสอนไดเ้หมาะสม  
อาจเป็นการสอนแบบสืบเสาะ การสืบคน้ การคน้ควา้ การสอนซ่อมเสริม การสอนเป็นรายบุคคล การสอน
แบบการสร้างองค์ความรู้ การสอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ แบบ 5E  แบบ 7E    การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นตน้  จดักิจกรรมให้กบัผูเ้รียนไดดี้  เลือกใชแ้หล่งการเรียนรู้และส่ือ
การเรียนการสอน วดัผลและประเมินผลไดดี้ และน าผลจากการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน
ต่อไป   

 นอกจากน้ีครูวิทยาศาสตร์ยงัตอ้งมีความสามารถในเร่ือง TPCK และ การสอนท่ีจะพฒันาทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ความรู้ในสองส่วนน้ีมีดงัน้ี 

  TPCK; TPACK เ ป็นความ รู้ เ นื้ อหาผสานวิ ธีสอนและ เทคโนโลยี  (TPCK Technological 
Pedagogical Content Knowledge) (ราชบัณฑิตยสถาน , 2558) เป็นความสามารถบูรณาการระหว่าง
เน้ือหาวชิากบัศาสตร์การสอนไดเ้หมาะสม สามารถผสานความรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นเน้ือหา ความรู้ดา้น
การสอน และความรู้ดา้นเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผล
ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้และรวดเร็วข้ึน 

  ความรู้ดา้นเน้ือหาหรือซีเค (Content Knowledge–CK) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจของครูผูส้อนใน
วิชาหรือเน้ือหาท่ีสอน ลกัษณะและวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของ เน้ือหา มโนทศัน์ส าคญั หลกัการ ทฤษฎี 
โครงสร้างและกรอบความคิดของเน้ือหาท่ีสอน รวมถึง ขอ้มูล หลกัฐาน กระบวนการสืบสวนและพฒันา
ความรู้ในเน้ือหาสาระนั้น 
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  ความรู้ด้านการสอนหรือพีเค (Pedagogical Knowledge–PK) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
ผูเ้รียน วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ วิธีการและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัการชั้นเรียน  การจดั
ประสบการณ์เสริมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ความรู้ดา้นเทคโนโลยหีรือทีเค (Technological Knowledge–TK) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
แบบต่าง ๆ ทั้ งในระบบแอนะล็อก (analog system) และระบบดิจิทัล  (digital system) รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology–IT) เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ แต่เน่ืองจากความรู้
ดา้นเทคโนโลยกี าลงัอยูใ่นสภาวะของการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็ว ความรู้ทั้งหลายจึงอาจลา้สมยั
ได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ดงันั้นกรอบความคิดของการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในทีพีซีเคจึงไม่ไดห้มายถึง
ความรู้ทัว่ไปดา้นเทคโนโลยี (computer literacy) เท่านั้น  แต่หมายรวมถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตวั
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือฟิตเนส (Fluency of Information Technology–FITness) กล่าวคือ 
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเทคโนโลยใีนระดบัท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านในชีวิตประจ าวนัได้ 

 

ภาพท่ี 2  ความรู้เน้ือหาผสานวธีิสอนและเทคโนโลยหีรือทีพีซีเค (TPCK) 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)  หรือท่ีนิยมเ รียกว่า  ทีแพ็ก  (TPACK) 
หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเน้ือหาสาระดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ละผูเ้รียน โดยสามารถปรับหรือประยกุตเ์ทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่หส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบับริบทและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

 ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถน าเน้ือหาสาระท่ีเตรียมไวผ้นวกกบัความรู้ท่ี
ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าว ซ่ึงมีผู ้อ่ืนจัดท าไว้ในรูป สถิติ ข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีสีสรรคส์วยงาม มีเสียงประกอบมาสร้างเป็นบทเรียน หรือสอดแทรกในบทเรียน ท าให้
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บทเรียนและการสอนแต่ละคร้ังมีความน่าสนใจ และสามารถส่ือความหมายของผูส้อนไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจาก
ความรู้ด้านเทคโนโลยีจะช่วยกระบวนการสอนตามเน้ือหาท่ีเตรียมไวน่้าสนใจยิ่งข้ึนแล้ว ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีแสวงหาขอ้มูลและเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ผ่านเครือข่ายท่ีมีความเร็วสูง จะประหยดัเวลาในการ
เตรียมบทเรียนเป็นอยา่งมาก รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยช่ีวยเตรียมบทเรียนจะช่วยใหส้ามารถน าเสนอบทเรียน
ไดอี้กหลายคร้ัง และสามารถแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหเ้น้ือหาสาระมีความทนัสมยั เหมาะสมยิง่ข้ึนไดโ้ดยง่าย 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  (21st century skills; transversal skills) เป็นกลุ่มความรู้  ทกัษะ และ
นิสัยการท างาน  ท่ีเช่ือวา่มีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทกัษะดงักล่าวน้ีเป็นผลจาก
การพฒันากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) โดยภาคีเพื่อทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  (The Partnership for 21st  Century Skills)   เบอร์นี ทริลลิง และชาลส์ แฟเดล (Bernie 
Trilling & Charles Fadel) ได้เสนอในหนังสือ  21st Century Skills: Learning for Life in Our Times (2009) 
เป็นดงัต่อไปน้ี  3Rs  7C  (ราชบณัฑิตยสถาน,  2558) 

 

ภาพท่ี 3 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา:ปรับจาก Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San 

Francisco, John Wiley & Sons.(p.173). 
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3Rs ประกอบดว้ย ทกัษะการรู้หนงัสือ ไดแ้ก่  1. Reading ทกัษะการอ่าน อ่านออก 2. Writing 

ทกัษะการเขียน เขียนได ้3. Arithmetic ทกัษะเลขคณิต คิดเลขเป็น 

7Cs ประกอบดว้ย ทกัษะ 7 ดา้น คือ   1. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

(critical thinking and problem solving) เป็นการคิดอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ  2. ด้านการส่ือสารสารสนเทศและการ

รู้เท่าทันส่ือ (communications, information, and media literacy) เป็นการส่ือสารอย่างซับซ้อนและการ

ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือต่าง ๆ 3. ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า (collaboration, 

teamwork and leadership) เป็นความสามารถในการน าผูอ่ื้นและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท 4.ดา้น

การสร้างสรรค์และนวตักรรม (creativity and innovation) เป็นการใช้จินตนาการ  การประยุกต์  และการ

ประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เร่ืองใหม่  5. ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (computing and ICT literacy) มีความรู้แหล่งสารสนเทศและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถ

ประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศและสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค์  6. ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพึ่ งตนเอง (career and learning self–reliance) มีความ

ยืดหยุน่และปรับตวัไดดี้ มีความสามารถในการจดัการ ท างานและเรียนรู้อยา่งอิสระ  7. ดา้นความเขา้ใจต่าง

วฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (cross–cultural understanding) มีปฏิสัมพนัธ์ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถท างานกบัทีมงานท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดดี้   

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นจุดมุงหมายส าคญัของการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและเตรียมพร้อมท่ีจะมีชีวติในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 

3. มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  การเป็นผูน้ าทางด้านจิตใจเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัยิ่งอีก
ประการหน่ึงของผูค้รูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ  ซ่ึงมีความสามารถในการพฒันาตนและบุคคลอ่ืนให้เป็นคนท่ีมี
จิตใจดี    การมีจิตใจดีเป็นเกณฑ์หลกัในการตดัสินการเป็นคนดี ทั้งเกณฑ์ทางวิชาชีพและเกณฑ์ทางสังคม  
ทั้งเกณฑท์างทางตะวนัตกและตะวนัออก  ครูทุกคนจึงตอ้งเป็นผูน้ าทางจิตใจ   องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ
ของครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพ ไดแ้ก่ 1) มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 2) มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานวชิาชีพครู 3) 
มีเจตคติท่ีดีต่อศิลปวฒันธรรมไทย 4) มีความเป็นผูน้ า  และ5) มีคุณธรรม จริยธรรม ใจกวา้ง มีเหตุผล รัก
ความยติุธรรม รักความสามคัคี  
 ครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม จะไดรั้บการเคารพจากศิษย์ ไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ไดรั้บการ

สนบัสนุนจากเพื่อนและผูบ้งัคบับญัชา ท าให้มีความกา้วหน้าในการท างานและการประกอบอาชีพ ซ่ึงอาจ

ไดรั้บการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีของบุคลากรในวิชาชีพ ในดา้นภาระงานการเป็นผูน้ า
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ของสังคม ครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพควรเป็นผูน้ าในดา้นการใชเ้หตุผลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมหรือชุมชน  ไม่ปล่อยใหส้ังคมเกิดความงมงายต่อความเช่ือผดิๆ ท่ีขาดหลกัการทางวทิยาศาสตร์  ครู

จึงเป็นตวัแบบท่ีดีของสังคม สามารถน าใหส้ังคมมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูน้ าท่ี

ดีของสังคม 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ สามารถสร้างมนุษย

สัมพนัธ์กบับุคลากรภายในสถานศึกษา ทั้งเพื่อนครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร และยงัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคล

ภายนอกดว้ย ไดแ้ก่ผูป้กครองและคนในชุมชน   

1) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ดงัน้ี (ทศันีย ์

ชาติไทย, 2535) รักนักเรียนและตั้งใจสอนนักเรียน รับฟังปัญหาของนักเรียน   ให้ความสนับสนุนกบั

นกัเรียน ให้ก าลงัใจนกัเรียน ขยนัอบรมจริยธรรมให้นกัเรียน ขยนัดูแลเอาใจใส่นกัเรียน   ท าตนให้เป็น

ตวัอยา่งท่ีดีของนกัเรียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้กวา้งขวาง เป็นผูมี้ความเพียร อดทนในกิจกรรมต่างๆ ท่ี

ท าร่วมกบัผูเ้รียน ใชห้ลกัประชาธิปไตยในการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัผูเ้รียน 

2) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน ดังน้ี   

(ธนรัชฏ์  ศิริสวสัด์ิ, 2549)   ทกัทายและพบปะกนัในโอกาสอนัควร   จริงใจต่อกนั   เล่ียงการนินทา   ไม่ซดั

ทอดความผิดให้คนอ่ืนเม่ือเป็นความผิดของตน   ยกย่องตามโอกาสอนัควร  ด้วยความจริงใจ   ใจกวา้ง  

เอ้ือเฟ้ือ  และให้ความร่วมมือกบัเพื่อนดว้ยความเต็มใจ  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ท าตนเสมอตน้เสมอ

ปลาย  และไม่ท าตวัเหนือเพื่อน  เห็นใจและช่วยเหลือเพื่อนในยามทุกข ์ ใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 

3) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี  

(ธนรัชฏ ์ ศิริสวสัด์ิ, 2549)      เขา้ใจความคิดของผูบ้งัคบับญัชา  พยายามหาทางใหค้วามคิดของผูบ้งัคบับญัชา

ให้เป็นความจริงและเกิดผลดี  เรียนรู้นิสัยการท างานของผูบ้งัคบับญัชา   ท างานให้ดีและเต็มความสามารถ  

พยายามท าความคิดของผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นความจริงและเกิดผลดี  เล่ียงการประจบ   ยกยอ่งและสรรเสริญ

ผูบ้งัคบับญัชาตามโอกาสอนัควร   เขา้พบและปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสและเวลาท่ีเหมาะสม    ท างาน

โดยใชเ้หตุผลเป็นส าคญั  ไม่นินทาผูบ้งัคบับญัชา  และไม่รบกวนในเร่ืองเล็กๆ  นอ้ยๆ  ตลอดจนไม่กล่าวถึง

ความยากล าบากในการปฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา   ประเมินการท างานของตนเป็นระยะๆ 
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4) ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 

ดงัน้ี  (ธนรัชฏ์  ศิริสวสัด์ิ, 2549) เขา้ใจความตอ้งการของชุมชนและสังคม  พยายามศึกษาความเปล่ียนแปลง

ของชุมชนอยู่เสมอ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัให้ชุมชนรับทราบ  และช่วยประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมของชุมชนดว้ย พยายามใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

และให้ชุมชนมีโอกาสมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในสถานศึกษาด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในชุมชนอยูเ่สมอ มีความต่ืนตวัในการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ 

5. พัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ  ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพเป็นผูน้ าในวิชาชีพเป็นผูท่ี้

พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ  โดยพฒันาทั้งด้านปัญญา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านจิตใจ และ

คุณลกัษณะในวชิาชีพครู  เป็นการพฒันาตนอยา่งรอบดา้น การพฒันาตนเองมีไดห้ลายแบบ เช่น โดยการอ่าน    

จะตอ้งพฒันาการอ่านทางวิชาการทั้งดา้นเทคนิคการอ่านและขอบข่ายของการอ่าน  โดยการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการ   และโดยการศึกษาอบรมโดยระบบทางใกลแ้ละระบบทางไกล     การศึกษาอบรมโดยระบบ

ทางใกลเ้ป็นการศึกษาอบรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการศึกษาต่อ หรือการเขา้รับการอบรมในหน่วยงาน  

เป็นวธีิท่ีปฏิบติักนัมากทั้งในอดีตและปัจจุบนั  การศึกษาอบรมทางไกลเป็นการศึกษาท่ีผูใ้ห้และผูรั้บความรู้มี

การพบปะกนัโดยตรงนอ้ยกวา่การศึกษาอบรมทางใกล ้  ปัจจุบนัมีการศึกษาอบรมทางไกลไดห้ลายรูปแบบ  

และสามารถหาความรู้จากเวป็ในระบบต่างๆ ไดเ้ช่น  MOOC (Massive Open Online Course) เป็นตน้   

      ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพนอกจากจะต้องพฒันาคุณลกัษณะในการแสวงหาความรู้แล้ว  ยงัตอ้ง

พฒันาคุณลกัษณะในการผลิตผลงานทางวิชาการ  เช่น ต ารา เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการ 

งานวิจยั   รวมทั้งตอ้งมีคุณลกัษณะในการวพิากษ ์ และ น าเสนอผลงานวิชาการดว้ย  การพฒันาน้ีจะเนน้การ

พฒันาด้วยตนเอง  ครูมืออาชีพจึงตอ้งเป็นผูมี้วฒันธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีจะสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองไดแ้ละมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในวิชาการดา้นเน้ือหา  วิชาการดา้นวิชาชีพครู  วิชาการดา้นการเป็น

ผูน้ า 

การจะเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพท่ีมีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานครู

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 10 มาตรฐาน (สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี  มีดงัน้ี 
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มาตรฐานท่ี 1 ธรรมชาติของวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานท่ี 2 การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝ่พฒันา
วชิาชีพของตนเอง 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัโอกาสในการเรียนรู้ตามระดบัการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 4 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 5 การใชว้ธีิการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 6 การสร้างแรงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจ 

มาตรฐานท่ี 7 พฒันาทกัษะการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ 

มาตรฐานท่ี 8 การพฒันาหลกัสูตร สาระการเรียนรู้และการวางแผนการสอน 

มาตรฐานท่ี 9 การประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 10 การน าชุมชนมาร่วมจดัการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  ค  าว่า"ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ" ตอ้งเป็นครูดว้ยใจรัก มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ทางด้านเน้ือหาวิชาของตนเป็นอย่างดีและเน้ือหาในศาสตร์ด้านการสอน  มี
ความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษยไ์ดอ้ย่างดี  มีความรู้เน้ือหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี  (TPCK; 
TPACK)  สามารถบูรณาการระหว่างเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสอนเขา้กบัศาสตร์การสอน และสามารถ
บูรณาการสเตม็ (STEM) ในการสอนได ้ โดยเลือกใชก้ารบูรณาการ  4 ระดบั ท่ีเป็นการบูรณาการภายในวิชา  
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  และการบูรณาการแบบขา้มสาขาวิชาได ้ 
สามารถออกแบบการสอนได้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนเลือกใช้
เทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ  การพฒันาศิษยมุ์่งสู่อนาคตทนักบัทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21   ทกัษะ 7 ดา้น (7Cs) ท่ีพฒันาไดแ้ก่  1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) 
ดา้นการส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ   3) ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า  4) 
ดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม 5) ดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 6) ดา้น
การท างาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง และ 7) ดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  เป็นผูท่ี้
ประพฤติตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมเอาใจใส่และดูแลศิษยอ์ย่างตั้งใจ  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตวิญญาณของความเป็น
ครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และพฒันาความรู้ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  และสามารถท าวจิยัในชั้น
เรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน    
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