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บทความพิเศษ   
 ฟินเทค (FinTech) เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 พรชัย ชุนหจินดา 1 

บทความวิจัย   
 ผลกระทบของข้อเรียกร้องในงานที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายและความผูกพันทางอารมณ์

ต่อองค์การของพนักงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนอุทยาน-อักษะ 
กรุงเทพมหานคร 

ไข่มุกด์ วิกรัยศักดา และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์

24 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการมสี่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ 

อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
และ ทิพยรัตน์ แก้วศรี 

40 

 อิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการ
รับรู้การสนับสนนุจากองค์การ 

ปิลันธนา แป้นปลืม้ และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์

55 

 การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนนุจากองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์กร 
และผลการปฏิบัติงานด้านวชิาการของบุคลากรสายวิชาการในสงักัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มรัตนโกสนิทร์ 

ฐิติวัจน์  ทองแก้ว และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์

68 

 อิทธิพลของลกัษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลกัษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟใน
การท างานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ: 
กรณีศึกษาองค์การสวนยาง 

ปรัชญ์ งามสมภาค และ
ประสพชัย  พสุนนท ์

82 

 อิทธิพลของความมีอสิระในการท างานกับบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และ
บุคลิกภาพด้านส านึกในหน้าท่ีและการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีต่อประสิทธิผล
การท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร 

ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์

104 

 ผลของการใช้ชุดกจิกรรมแนะแนวเพ่ือลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

สุขอารมย์  
เพ่ิมพันธุ์วรวัฒน์ 

124 

 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 
4 MAT ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง 

สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน ์ 139 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรม
การสอนของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 

พิชญาพรรณ  พากเพียร 146 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัย และเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ผ่านระบบ
จัดการเรียนรู้บนเครือข่าย 

ปัทมาศ   ทองไสว 159 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับผลงานวิชาการ และข้อค้นพบจากการวิจยัด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ส าหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล  

2. เพื่อเป็นช่องทางในการสะสมองคค์วามรู้ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระบบทางไกลสู่
การเป็นสังคมฐานความรู้  

3. เพื่อเป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการ 
 
 
 
ขอบเขตเนือ้หา      ประกอบดว้ย  สาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ 
ประเภทผลงาน    ประกอบดว้ย  บทความพิเศษ (Special article)  บทความวิจยั (Research article)  

บทความวิชาการ (Academic article)  บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)  และบทความปริทศัน์ (Review 
article) 

 
 
 
1. บทความท่ีจะไดรั้บการตีพิมพ ์ตอ้งผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิ (Peer review) ใน

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 2- 3 ท่านต่อบทความ  
2. บทความ ขอ้ความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารเป็นความคิดเห็นและความ

รับผดิชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่เก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชแต่อยา่งใด  



3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตดัสินการตีพิมพบ์ทความในวารสาร  
4. บทความท่ีเสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยส่งไปลงพิมพ ์เผยแพร่ 

หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาของวารสารอ่ืน  
5. บทความท่ีเคยน าเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้ว ผูเ้ขียนบทความต้องให้การรับรองว่า

บทความนั้นได้ปรับปรุงจากการน าเสนอในการประชุมจากท่ีใดมาแล้ว และต้องมีการตั้งผูท้รงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
 
 
 
 1. สมคัรสมาชิก e-JODIL เพื่อเขา้สู่ระบบ  

2. กรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท 
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์ซ่ึงประกอบดว้ย บทความวจิยั บทความวชิาการ บทวจิารณ์หนงัสือ 

3. เม่ือบทความของท่านผา่นพิจารณาและไดรั้บการแกไ้ขแลว้ กองบก.จะท าการเผยแพร่บทความ
ของท่านในลกัษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บนระบบต่อไป 
 
 
 

1. ผูส้นใจส่งบทความ เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนวารสาร e-JODIL ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ 
คณาจารย ์บุคลากรในสังกดัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิสิต นกัศึกษา ท่ีมีผลงานทาง
วชิาการและประสงคจ์ะเผยแพร่ผลงานผา่นทาง วารสาร e-JODIL 

2. ผูเ้ขียนบทความ ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกวารสาร e-JODIL ก่อนส่งบทความเสนอพิจารณา 
3. บทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ใน

กระบวนการพิจารณาของวารสารหรือส่ิงตีพิมพอ่ื์นใด 
 

 
 
 ปีละ 2 ฉบบั  ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  และ ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 
 
 
 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ศาสตราจารย ์ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  สมบติัสมภพ 



 
 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ทววีฒัน์ วฒันกุลเจริญ 
 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
 
 

1. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วศิน อิงคพฒันากุล  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์  มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
4. รองศาสตราจารยจ์นัทนา ทองประยรู   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ศิตา เยีย่มขนัติถาวร  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อารีรักษ ์มีแจง้   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
 
 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ท่ีปรึกษา  
2. ศาสตราจารย ์ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  สมบติัสมภพ   ท่ีปรึกษา  
3. รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลสถาบนัวจิยัและพฒันา  ประธาน  
4. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา    กรรมการ  
5. ผูอ้  านวยการส านกับรรณสารสนเทศ หรือผูแ้ทน  กรรมการ  
6. ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ หรือผูแ้ทน   กรรมการ  
7. รองผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา   กรรมการ  
8. ผูจ้ดัการวารสาร      กรรมการ  
9. ผูดู้แลระบบดา้นเทคนิค     กรรมการ  
10. ผูช่้วยผูดู้แลระบบดา้นเทคนิค     กรรมการ 
11. ผูช่้วยผูจ้ดัการวารสาร     กรรมการและเลขานุการ  
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รายชื่อผูท้รงคณุวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review) 
ประจ าฉบบั ปทีี ่7 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถินุายน 2560  
 

รองศาสตราจารย ์ดร. กญัจนา ลินทรัตนศิริกุล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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รองศาสตราจารย ์ดร. ทวศีกัด์ิ จินดานุรักษ ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญทิพย ์สิริธรังศรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุภมาส องัศุโชติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพิณ เกชาคุปต ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารยณ์รงคศ์กัด์ิ บุญเลิศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารยป์ภาวดี ประจกัษศุ์ภนิติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เก็จกนก เอ้ือวงศ ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนัทิยา วฒัาย ุ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประทีป จินง่ี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มนสันนัท ์หตัถศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สังวรณ์ งดักระโทก มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรณพ จีนะวฒัน์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค (FinTech) ก าลงัไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวางในหลายประเทศ 

ทัว่โลก เน่ืองจากมูลค่าเพ่ิมท่ีจะเกิดแก่ธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศท่ีจะสูงข้ึน จากการน า

นวตักรรมดงักล่าวไปสร้างบริการทางการเงินชนิดใหม่ และพฒันาประสิทธิภาพของบริการทางการเงินท่ีมีอยู่เดิม 

ทั้งยงัมีความเป็นไปไดท่ี้เทคโนโลยีทางการเงินเหล่าน้ี จะถูกน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมดา้น

อ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง ดว้ยเหตุน้ี การสร้างนวตักรรมทางการเงินจากธุรกิจฟินเทค จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ไทย ท่ีตอ้งการขบัเคล่ือนประเทศไทยให้เขา้สู่ยุค 4.0 อย่างไรก็ตาม แมว้่าภาครัฐ และภาคเอกชนไทย จะมีความ

ต่ืนตวัในธุรกิจฟินเทค แต่การศึกษาทางวิชาการท่ีสร้างความเขา้ใจในธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย ยงัมีอยู่อย่าง

จ ากดั บทความน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างแหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีส่งเสริมความเขา้ใจ ให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ ระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทคของประเทศไทย มีจุดเด่นท่ีส าคญั 

คือ ความเช่ียวชาญในงานบริการของคนไทย แต่ก็ยงัมีประเด็นส าคญัอีกหลายประการท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรังปรุง 

และพฒันาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ผูป้ระกอบการในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เช่น ความ 

ไม่ชดัเจนของกฎระเบียบ การขาดแคลนบุคลากร และความอ่อนแอดา้นการสร้างนวตักรรมภายในประเทศ 

ค าส าคัญ: เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค)  ระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค  นวตักรรม 
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Abstract 

 Interest in Financial Technology, also known as FinTech, has significantly and globally escalated as its 

new financial solutions and innovations hold immense potential benefits to all businesses, especially in terms of 

value-added, and also to national competitiveness. It is most likely that these financial technologies will be adopted 

widely for improving other services and activities. For this reason, financial innovations creation and 

implementation of FinTech businesses can serve Thai Government’s policy to drive Thailand to 4.0 paradigm. 

Even though Thai government-private sector cooperation for FinTech business development has already taken 

place, the number of academic studies for FinTech is limited, especially in Thailand. Therefore, the objective of 

this article is to provide a better understanding and sources of information for those involved in Thailand’s FinTech 

industry. The result of this study shows that FinTech ecosystem in Thailand has some distinctive characteristics 

and Thai people’s service specialization is being one of them. Nevertheless, to be able to compete with overseas 

service providers, there are many areas for improvement and development, such as uncertain regulatory 

environment, shortage of human resources and low level of domestic innovation. 

Keywords: Financial Technology (FinTech), FinTech’s Ecosystem, Innovation 

 

บทน ำ 

 สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั และมีความผนัผวนสูง ส่งผลกระทบใหอ้ตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยต ่ากว่าในอดีต โดยคาดว่าสภาวะเช่นน้ีจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหน่ึง ทั้งน้ี สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute - TDRI) คาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ไทยอีก 10 ปีนบัจากน้ี จะอยู่ในช่วงร้อยละ 3 – 5 ต่อปี ส่วนธนาคารโลก2 ประมาณอตัราการเติบโต ท่ีร้อยละ 2.9 – 

3.3 ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2018 นอกจากน้ี TDRI ยงัประเมินว่า อตัราการเกิดท่ีลดลง และวิวฒันาการทาง

การแพทยท่ี์กา้วหนา้ จะท าใหไ้ทยกลายเป็นประเทศผูสู้งอายุ3 ประมาณปี พ.ศ. 2568 ก่อนประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนอีก

                                                           
2 ขอ้มูลจากรายงาน Thailand Overview 2016 ของธนาคารโลก 
http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview 
3 สงัคมผูสู้งอาย ุTDRI อา้งอิงจากการท่ีประเทศมีประชากรอายมุากกวา่ 65 ปี ร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีสูงกวา่
ประชากรอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
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หลายประเทศ ดงันั้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ่งรุนแรงข้ึน จนซ ้ าเติมสภาวะเศรษฐกิจของไทยท่ียงัตอ้ง

พ่ึงพาแรงงานตน้ทุนต ่า นอกจากน้ี การบริโภคภายในประเทศยงัอยู่ในระดบัไม่สูงนัก จึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพิงการ

ส่งออกเป็นส าคญั 

 จากลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ การแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสงัคม จึงยงัไม่ส าเร็จ และท าให้

ประเทศไทยยงัติดกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) อีกดว้ย อย่างไรก็ตาม TDRI4 ประเมิน

ว่าการน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวตักรรมของตนเอง ดว้ยความคิดสร้างสรรค์ของ

ผูป้ระกอบการ จะช่วยเพ่ิมผลิตภาพตลอดสายห่วงโซ่มูลค่าของสินคา้และบริการ และจะเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัของประเทศ โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพน้จากกบัดกัประเทศท่ีมีรายได ้

ปานกลาง และช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องประชากรอยา่งย ัง่ยืน อยา่งไรกต็าม สภาพแวดลอ้มทางนวตักรรม และ

สังคมผลิตภาพสูง จะเกิดข้ึนไดน้ั้น ตอ้งประกอบดว้ยความร่วมมืออย่างใกลชิ้ด ระหว่างภาคเอกชน (เช่น บริษทั

ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และบริษทัเกิดใหม่ หรือ Startup) ภาครัฐ (การรับรอง

คุณภาพ การสนบัสนุนวิจยั และการพฒันา) และภาคการศึกษา 

 เพ่ือใหป้ระเทศไทยหลุดพน้จากกบัดกัของการเป็นประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง รัฐบาลปัจจุบนั จึงก าหนด

เป้าหมายการพฒันาประเทศไทย ใหมี้เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม หรือท่ีเรียกว่า ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงมุ่งสู่

การเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง โดยเนน้งานบริการ และเปล่ียนจากการผลิตสินคา้โภคภณัฑ ์ในระบบอุตสาหกรรม 

เป็นการผลิตสินคา้เชิงนวตักรรม ดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั ร่วมกบัการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 

“หลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้า และขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการ

ผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญา และนวตักรรม” และ “เป้าหมายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั ยุทธศาสตร์การ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์” ในร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวตักรรม เพ่ือกา้วทนัความ

เป็นไปของระบบเศรษฐกิจ และสงัคมทัว่โลก ท่ีเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคญัในทุกกิจกรรม หรือเรียกวา่ ยคุเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (Digital Economy)  

ส าหรับดา้นการเงินนั้น ไดมี้การน าความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการจดัการขอ้มลู มาใชใ้นการพฒันา

ระบบการเงิน โดยเรียกนวตักรรมเหล่าน้ีว่า เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ “ฟินเทค” (Financial Technology - 

FinTech) การพฒันาดงักล่าว เป็นกลุ่มนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศไทย ในยุคท่ี 4 ซ่ึง

รัฐบาลใหนิ้ยามว่าเป็น “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ขบัเคล่ือนดว้ยการพฒันานวตักรรม” เพราะนอกจากธุรกิจฟินเทค 

                                                           
4 จากการศึกษาของ TDRI เร่ือง “New Development Model: โมเดลใหม่การพฒันาเศรษฐกิจไทย” ปี พ.ศ. 2559 
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จะเกิดจากการสร้างนวตักรรมการบริการ ตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมแลว้ กิจกรรม

ทางการเงิน ยงัเป็นกลไกส าคญั ท่ีสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆดว้ย ดงันั้น การศึกษาสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจฟินเทค จึงเป็นประโยชนต่์อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ใหพ้ร้อมรับ ปรับตวั และพฒันา เพ่ือขบัเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยในอนาคต ใหเ้ขม้แขง็ยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี Lusardi and Mitchell (2011) รายงานว่าระดบัความรู้เร่ืองทางการเงิน (Financial Literacy) มี

ความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการตดัสินใจทางการเงิน เช่น การออมเงิน การกูย้ืมเงิน การวางแผนการเงินเพ่ือ

การเกษียณ เป็นตน้ โดยความไม่รู้เร่ืองทางการเงิน (Financial Illiteracy) มกัพบในกลุ่มผูสู้งอาย ุเยาวชน ผูห้ญิง และ

ผูด้อ้ยการศึกษา ซ่ึงความไม่รู้เร่ืองทางการเงินจะน าไปสู่ความเส่ียงต่อความลม้เหลวในการวางแผนการเงินเพ่ือการ

เกษียณ และส่งผลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การพฒันาความรู้เร่ืองทางการเงินให้กับ

ประชาชน จึงถือเป็นหน่ึงในภารกิจท่ีส าคญัของทุกประเทศ โดยการพฒันานวตักรรมการบริการทางการเงิน ดว้ย

เทคโนโลยี หรือฟินเทค นั้นมีส่วนส าคญัต่อการบรรลุภารกิจดงักล่าว 

บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ ถึงแนวทางการพฒันาระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค ท่ีเหมาะสมกบัประเทศ

ไทย และเป็นแหล่งขอ้มูลทางวิชาการ เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย ใหเ้ป็น

ก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยต่อไป 

ภำพรวมธุรกจิฟินเทค ในต่ำงประเทศ 

ผูป้ระกอบธุรกิจฟินเทค ในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผูน้ าการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผนั 

(Disruptors) เป็นบริษทัเทคโนโลยีผูส้ร้างนวตักรรมใหม่ ท่ีมกัจะลดความส าคญัของตวักลางทางการเงินรูปแบบเดิม

อย่างรวดเร็ว และรุนแรง 2) ผูเ้พ่ิมประสิทธิภาพ (Optimizers) เป็นบริษัทท่ีน าเสนอนวตักรรม เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการปัจจุบนัของตวักลางทางการเงินใหดี้ข้ึน และ 3) สถาบนัทางการเงิน (Financial Service 

Institutions) เป็นผูน้ าเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการท าธุรกิจของตวัเอง ทั้งน้ี สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ไดร้ายงานวา่ 

เทคโนโลยีทางการเงินท่ีมีการสร้างข้ึนนั้น เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค ์6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน (Streamlined Infrastructure) 

 ระบบตลาด (Market Platform) รูปแบบใหม่ เช่น ALGOMI (ตลาดตราสารหน้ี หรือ  Fixed Income) 

NOVUS (ตลาดกองทุน หรือ Funds) BISON (ตลาดหุน้ของบริษทัท่ีเพ่ิงก่อตั้ง ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์) LIQUITY (ตลาดหุ้นของบริษัทเอกชน ท่ียงัไม่ได้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์) และ 
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ClauseMatch (ตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์และตราสารอนุพนัธ์) เป็นตวัอย่างผูใ้หบ้ริการระบบตลาด ท่ีด าเนินการแบบ

กระจายศูนย ์ซ่ึงช่วยเพ่ิมความสะดวกในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และช่วยเพ่ิมสภาพคล่อง และประสิทธิภาพของ

ตลาด เน่ืองจากระบบตลาดเหล่าน้ี สามารถยกระดับความเช่ือมโยงระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในแต่ละตลาด 

นอกจากน้ี สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงินระหว่างกนัโดยตดัตวักลาง (Peer-to-Peer Transfers) และ

การใชจ่้ายผ่านโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Money) ก็เป็นนวตักรรมท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการโอนเงิน และโอนสินทรัพย์

ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสูงข้ึน และตน้ทุนการท าธุรกรรมท่ี

ต ่ากวา่โครงสร้างพ้ืนฐานแบบเดิม 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมมลูค่าสูงดว้ยระบบอตัโนมติั (Automation of High-Value Activity) 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูขั้นสูง (Advanced Analytics) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยใชภ้าษาธรรมชาติของ

มนุษย์ (Natural Language Processing) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และการแบ่งปัน

สมรรถภาพระหวา่งองคก์ร (Capability Sharing) เป็นกลุ่มนวตักรรม ท่ีจะเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

แก่ธุรกิจ นอกจากน้ี ระบบการให้ค าแนะน า และการบริหารความมัง่คัง่แบบอตัโนมติั (Automated Advice and 

Wealth Management) และการส่งค าสั่งซ้ือขายอตัโนมติั ส าหรับนกัลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) ก็

เป็นกลุ่มนวตักรรม ท่ีช่วยยกระดบัความสามารถของนกัลงทุน เน่ืองจากเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงการบริการทางการเงิน

ท่ีซบัซอ้นดว้ยตวัเอง และยงัเป็นการกระตุน้ ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินดา้นอ่ืนๆ ใหพ้ฒันาการบริการท่ีดีข้ึน 

3. การตดัตวักลางทางการเงิน (Reduced Financial Intermediation) 

 นวัตกรรมทางการเงิน พยายามแข่งขันกันดึงดูดผูใ้ช้บริการ ด้วยค่าบริการท่ีถูกลง และการสร้าง

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ดงันั้น การตดัตวักลางทางการเงิน จึงเป็นเง่ือนไขหลกั ท่ีผูป้ระกอบการใช้ลดตน้ทุนของ

ธุรกรรม โดยช่องทางการช าระเงินรูปแบบใหม่ ทั้ง 3 ชนิดไดแ้ก่ สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงิน

ระหว่างกันโดยตัดตัวกลาง (Peer-to-Peer Transfers) และการใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Money) เป็น

ตวัอย่างท่ีชัดเจน ของการตดัตวักลางทางการเงิน ออกจากระบบช าระเงิน ซ่ึงเป็นโครงสร้างส าคญัของระบบ

เศรษฐกิจ นอกจากน้ี นวตักรรมการกระชบักระบวนการ (Lean Processes) และการกูย้ืมระหวา่งกนัโดยตรงระหว่าง

ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้(Peer-to-Peer Lending) กเ็ป็นบริการท่ีเปล่ียนแปลงกระบวนการประเมิน และอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อรายได้หลักของสถาบันการเ งินในปัจจุบัน นอกจากน้ี การระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย 

(Crowdfunding) กส่็งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของตวักลางทางการเงินแบบเก่าดว้ย 
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4. การสร้างมลูค่าเพ่ิมจากฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Strategic Role of Data) 

 ขอ้มลูท่ีเคร่ืองจกัรเขา้ถึงได ้(Machine Accessible Data) ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence / Machine 

Learning) และระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นนวตักรรม ท่ีช่วยขยายรายละเอียดของขอ้มูล ทั้งปริมาณ 

และคุณภาพ ซ่ึงท าใหป้ระสิทธิภาพการเขา้ถึงโอกาสการลงทุนสูงข้ึน ทั้งยงัมีกลุ่มขอ้มูลใหม่ คือ ขอ้มูลทางสังคม 

(Social Data) ท่ีมีประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าเสนอบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการไดดี้

ข้ึน นอกจากน้ี การจดัเก็บ และพฒันาฐานขอ้มูล ยงัไดรั้บประโยชน์จากนวตักรรมอุปกรณ์แบบสวมใส่ (Wearable 

Devices) ระบบเซ็นเซอร์ท่ีดีข้ึนและราคาถูกลง (Smarter and Cheaper Sensors) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถ

เช่ือมโยงการท างานกบัอุปกรณ์ชนิดต่างๆ (Internet of Things) 

5. การน าเสนอสินคา้ และบริการเฉพาะกลุ่ม (Niche / Specialized Products) 

 เทคโนโลยีท าให้ตน้ทุนการพฒันาสินคา้ และบริการต ่าลง ผูป้ระกอบการจึงมีโอกาส สร้างธุรกิจ จาก

ช่องว่างทางการตลาด ท่ีผูใ้ห้บริการรายเดิม อาจเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนนอ้ยเกินไป และโอกาสในการท า

ก าไรต ่า โดยมีตวัอย่างของบริการท่ียืดหยุ่น ซ่ึงสามารถปรับตามวตัถุประสงค์ท่ีต่างกนัของลูกคา้แต่ละคนไดเ้ป็น

อย่างดี เช่น ธนาคารเสมือน 2.0 (Virtual Banking 2.0)5 การเช่ือมต่อฐานงานธนาคาร (Banking as Platform)6 และ

การท าธุรกรรมทางธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (Evolution of Mobile Banking) เป็นตัวอย่างของนวตักรรม ท่ี

สามารถเพ่ิมระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เน่ืองจากสามารถเลือกบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองได้

สะดวกข้ึน 

6. การเพ่ิมศกัยภาพของลกูคา้ (Customer Empowerment) 

 เทคโนโลยีช่วยใหล้กูคา้เขา้ถึงหลกัทรัพย ์และการบริการท่ีหลากหลาย ซ่ึงเคยถกูจ ากดั ดว้ยความคุม้ค่าของ

การท าธุรกรรม และยงัช่วยเพ่ิมอ านาจการตดัสินใจ จากคุณภาพ และปริมาณของขอ้มูล รวมทั้ง ระบบการวิเคราะห์

ขอ้มูล และการใหค้ าแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ความสามารถ และศกัยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ จะช่วยลดความ

เหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมท่ีส าคัญต่อการพัฒนา ได้แก่ การระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย 

                                                           
5 Virtual Banking 2.0 คือ การใชเ้ทคโนโลย ีเช่น ส่ือสังคม (Social Media) โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ซอฟตแ์วร์ (Software) ส าหรับจดัเกบ็และ
วเิคราะห์ขอ้มูล เป็นตน้ ในการสร้างนวตักรรมของการท าธุรกรรมกบัธนาคาร เพือ่ลดความส าคญัของสาขา ใหล้กูคา้สามารถใชบ้ริการจาก
ท่ีใดกไ็ด ้
6 Banking as Platform เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาช่องทางเช่ือมต่อระหวา่งโปรแกรมแบบเปิด (Open Application Programming Interface: 
Open API) ซ่ึงท าใหล้กูคา้ ผูเ้ป็นเจา้ของบญัชี สามารถเขา้ถึงการท าธุรกรรมทางการเงิน จากผูใ้หบ้ริการหลายรายพร้อมกนัไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
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(Crowdfunding) ท่ีเพ่ิมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนตน้ทุนต ่า และการแยกย่อยประกนัภยั (Insurance Disaggregation)7 

ซ่ึงเป็นผลจากการเขา้ถึงขอ้มูล และความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้ รวมทั้งการแข่งขนัระหว่างผู ้

ใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน ประโยชนจึ์งตกอยูก่บัผูรั้บบริการ 

ทั้งน้ี ธุรกิจฟินเทคท่ีตอบสนองวตัถุประสงคท์ั้ง 6 ประการ ขา้งตน้ จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเงิน 

6 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

1. การช าระเงิน (Payment) เ ก่ียวข้องกับนวัตกรรมการช าระเงินรูปแบบใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัล 

(Cryptocurrency) การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างกนัโดยตดัตวักลาง (Peer-to-Peer Foreign Exchange) 

การใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Money) และการลดความส าคัญของเงินสด  เช่น การช าระเงินผ่าน

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Payments) ระบบเรียกเก็บเงินรวม (Integrated Billing) การช าระเงินประสิทธิภาพสูง 

(Streamlined Payments) 

2. การซ้ือขายและวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Market Provisioning) เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมปัญญาประดิษฐ์ เช่น 

การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร (Machine Learning) การวิเคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)  และตลาด

รูปแบบใหม่ เช่น การเก็บ และวิเคราะห์ขอ้มูลอตัโนมติั (Automated Data Collection and Analysis) ฐานงานขอ้มูล

ตลาด (Market Information Platforms) 

3. การจัดการการลงทุน (Investment Management) เก่ียวข้องกับนวตักรรมด้านการยกระดับศักยภาพ 

นกัลงทุน เช่น ระบบการให้ค าแนะน า และการบริหารความมัง่คัง่แบบอตัโนมติั (Automated Advice and Wealth 

Management) เครือข่ายสังคมส าหรับคดัลอกการซ้ือขาย (Social Trading)8 การส่งค าสั่งซ้ือขายอตัโนมติั ส าหรับ 

นกัลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) และระบบการพฒันาแบบเปิด เช่น ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

(Cloud Computing) เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกพฒันาต่อยอด (Open Source IT) การ

แบ่งปันสมรรถภาพระหวา่งองคก์ร (Capability Sharing) 

                                                           
7 Insurance Disaggregation เป็นผลจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีท่ีกดดนัห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกนัภยั ท าใหต้อ้งแยกการ
ด าเนินงานต่อไปน้ีออกจากกนั การกระจายสินคา้และบริการ (Distribution) การพจิารณารับประกนัภยั (Underwriting) การจดัการความ
เส่ียง และการจดัการลงทุน (Risk & Investment Management) 
8 Social Trading คือ การท่ีนกัลงทุนอา้งอิงขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจทางการเงินดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ส่ือสังคม (Social Media) เป็นส าคญั 
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4 . การระดมทุน (Capital Raising) เ ก่ียวข้องกับนวัตกรรมการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย 

(Crowdfunding) เช่น ตลาดซ้ือขายเสมือน (Virtual Exchanges)9 สัญญาอจัฉริยะ (Smart Contracts)10 ทางเลือกใหม่

ส าหรับการสอบทานธุรกิจ (Alternative Due Diligence) เป็นตน้ ซ่ึงนวตักรรมเหล่าน้ี จะช่วยเพ่ิมการเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุน ท าใหส้ภาพแวดลอ้มทางการเงินดีข้ึน 

5. การฝากเงิน และการกูย้ืมเงิน (Deposits and Lending) เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการกูย้ืมทางเลือก เช่น การ

กูย้ืมระหว่างกนัโดยตรง ระหว่างผูกู้ ้และผูใ้หกู้ ้(Peer-to-Peer Lending) ทางเลือกใหม่ส าหรับการตดัสินขอ้พิพาท 

(Alternative Adjudication)11 และการเปล่ียนแปลงความพึงพอใจของลูกคา้ เช่น โทรศพัทมื์อถือยคุท่ี 3 (Mobile 3.0) 

ช่องทางเช่ือมต่อระหวา่งโปรแกรมของบุคคลท่ีสาม (Third Party API) เทคโนโลยีเสมือน (Virtual Technologies)12 

6. การประกันภัย (Insurance) เ ก่ียวข้องกับนวัตกรรมด้านการเช่ือมโยงการประกันภัย (Connected 

Insurance) เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถเช่ือมโยงการท างานกบัอุปกรณ์ชนิดต่างๆ (Internet of Things) 

เซ็นเซอร์ยุคใหม่ (Advanced Sensors) คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ (Wearable Computers) และการแยกประเภทการ

ประกนัภยั เช่น ยานพาหนะไร้คนขบั (Autonomous Vehicles) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เวบ็ไซต ์Fintechranking13 และ Venture Scanner14 ใหข้อ้มลูวา่ ปัจจุบนั มีธุรกิจฟินเทค มากกวา่ 1,900 

บริษทั ใน 58 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงแต่ละบริษทั ใช้เงินทุนเฉล่ีย 44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจ

ให้บริการช าระเงิน 447 บริษทั การกูย้ืมเงิน 419 บริษทั การเงินส่วนบุคคล 194 บริษทั เคร่ืองมือทางธุรกิจ 184 

บริษทั การลงทุนรายย่อย 151 บริษทั การลงทุนสถาบนั 142 บริษทั นบัเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ท่ีมีผูใ้หบ้ริการมากท่ีสุด 

ตามล าดบั ทั้งน้ี ประเทศท่ีมีระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เหมาะสมแก่การเติบโตของผูป้ระกอบการฟินเทค 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริษทัเกิดใหม่ (Startups) ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และสหราชอาณาจกัร โดยพิจารณาจาก

                                                           
9 Virtual Exchanges คือ ตลาดแลกเปล่ียนสินทรัพยท์างการเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถท าสัญญาได ้โดยไม่ตอ้งพบกนัในสถานท่ีจริง 
10 Smart Contracts คือ การก าหนดเง่ือนไขในระบบคอมพวิเตอร์ (Protocols) ใหส้ามารถสนบัสนุน ตรวจสอบ ยนืยนั และบงัคบัขอ้ตกลง
ใหส้ าเร็จตามสัญญาไดด้ว้ยตวัเอง (Self-Executing Contract) 
11 Alternative Adjudication เพิม่ความสามารถของผูใ้หกู้ ้ในการประเมินผูกู้ ้เช่น ขอ้มูลทางสังคม (Social Data) ระบบประเมินความเส่ียง
ประสิทธิภาพสูง (Risk Engines) เป็นตน้ นอกเหนือไปจากการใชค้ะแนนเครดิต (Credit Score) ในการพจิารณาสินเช่ือแบบเดิม 
12 Virtual Technologies คือ กลุ่มของเทคโนโลยท่ีีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีจ าลองข้ึนดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร์ 
13 ขอ้มูลจากรายงาน Infographics: Global FinTech Landscape ของเวบ็ไซต ์Fintechranking 
http://fintechranking.com/2016/08/04/infographics-global-fintech-landscape/ 
14 ขอ้มูลจากรายงาน Financial Technology Market Overview – Q4 2016 ของเวบ็ไซต ์Venture Scanner 
https://venturescannerinsights.wordpress.com/tag/venture-capital/ 
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จ านวนบริษทัเกิดใหม่ในธุรกิจฟินเทค เทียบกบัจ านวนประชากร ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น

ประเทศท่ีมีระบบนิเวศทางธุรกิจดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย 

 เน่ืองจากธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย ยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ จึงเป็นประโยชน์ ท่ีจะศึกษากิจกรรมของ

ประเทศต่างๆ ซ่ึงสร้างความเป็นเลิศ ใหแ้ก่ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ในประเทศนั้นๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพฒันา แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจ อนัจะช่วยสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย โดย

ตวัอย่างของระบบนิเวศทางธุรกิจในประเทศต่างๆ จากผลการศึกษาของบริษทั EY Financial Service ท่ีด าเนินการ

ร่วมกับกระทรวงการคลังแห่งสหราชอาณาจักร (HM Treasury)15 พบว่ามีการรวมตัวกันของผูเ้ช่ียวชาญทาง

เทคโนโลยีมายาวนาน จนเกิดความเช่ือมโยงเป็นชุมชนฟินเทค และมีความเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรมใน

ระดบัสูง ในพ้ืนท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี มลรัฐนิวยอร์กยงัมีการรวมตวัของตลาด

การเงินท่ีเข้มแข็ง และมีโครงการบ่มเพาะธุรกิจมากมาย (Incubator และ Accelerator) ส าหรับประเทศสหราช

อาณาจกัร ผูก้  าหนดนโยบาย และรัฐบาลลว้นมีความต่ืนตวั ท างานเชิงรุก เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจฟินเทค อย่างเต็มท่ี  

ทั้งยงัมีศูนยก์ลางของธุรกิจฟินเทค (Hubs) ท่ีมีประสิทธิภาพ ในภาคพ้ืนยุโรปท่ีเมืองเบอร์ลิน แฟรงค์เฟิร์ต และ

มิวนิค รัฐบาลเยอรมนีไดส้นบัสนุนเงินกูจ้  านวนมหาศาล โดยเนน้ผูใ้หบ้ริการทางการเงินระหว่างธุรกิจ (Business-

to-Business FinTech) รวมทั้งการให้ความส าคญักับการสร้างนวตักรรมทางการเงินท่ีซับซ้อน ส าหรับประเทศ

ออสเตรเลีย รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณสนับสนุนธุรกิจเชิงนวตักรรมกว่าสองแสนลา้นบาท ขณะท่ีประเทศ

อิสราเอล เน้นความเช่ียวชาญในการสร้างนวตักรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความปลอดภยัทางเทคโนโลยี 

ประกอบกบัความเขม้แข็งของระบบการเงิน จึงท าใหเ้กิดการบูรณาการความรู้ และสร้างสรรคบ์ริการทางการเงิน

ใหม่ๆ ส าหรับประเทศสิงคโปร์ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกในการเขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศ 

ประกอบกบัความสามารถทางภาษาองักฤษของประชากร รวมทั้งการตั้งคณะท างานดา้นฟินเทค ในธนาคารกลาง

ของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) ลว้นเป็นปัจจยัสนบัสนุนความส าเร็จของการเป็นประตูสู่

ตลาดเอเชีย 

เทคโนโลยสี ำคัญที่อยู่เบ้ืองหลังธุรกจิฟินเทค 

เทคโนโลยีกบัการพฒันาบริการทางการเงิน กลายเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ไดใ้นปัจจุบนั เน่ืองจากการ

ตัดสินใจทางการเงินต่างๆ มักต้องพ่ึงพาศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีได้รับการบูรณาการ และมี

ความกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Härle P., Havas A., และ Samandari H. (2016) สรุปว่ามีกลุ่มเทคโนโลยี

บางชนิด ท่ีถือวา่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการสร้างนวตักรรมในธุรกิจฟินเทค โดยเทคโนโลยีเหล่าน้ี ไม่เพียงเพ่ิม

                                                           
15 EY. (2016). UK FinTech on the Cutting Edge: An Evaluation of the International FinTech Sector. HM Treasury (United Kingdom). 
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ความเร็ว ความถกูตอ้งแม่นย  า และปริมาณในการท าธุรกรรม แต่ยงัเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการ น าเสนอบริการทาง

การเงินแบบใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนอีกดว้ย ทั้งน้ี เทคโนโลยีดงักล่าว ประกอบไปดว้ย 

1. บลอ็กเชน (Blockchain) 

Harvey (2016) อธิบายว่า บลอ็กเชนอยู่เบ้ืองหลงัสกุลเงินดิจิทลั (Alternative / Digital Currencies) ในกลุ่ม

สกุลเงินดิจิทลัแบบกระจายศูนย ์(Decentralized Cryptocurrency) เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ซ่ึงเพ่ิงเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 

2009 โดยระบบช าระเงินดงักล่าว มีบลอ็กเชนท าหนา้ท่ีเป็นฐานขอ้มูลธุรกรรม ในรูปแบบสมุดบญัชีแยกประเภท

แบบกระจายศูนย ์(Distributed Ledger) หรืออาจเรียกว่าบล็อกเชนเป็นระบบฐานขอ้มูลกระจายศูนย ์(Distributed 

Database) โดยมีลกัษณะการท างานพ้ืนฐาน ท่ีไม่พ่ึงพาอุปกรณ์เก็บขอ้มูล (Storage Device) จุดใดจุดหน่ึงเป็นการ

เฉพาะ แต่จะกระจายการจดัเกบ็ขอ้มูลไปยงัโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนั (Nodes) โดยไม่จ ากดัจ านวน

และท่ีตั้ง รวมทั้ง ไม่เช่ือมโยงกบัระบบประมวลผล ณ จุดใดในโครงข่ายเป็นพิเศษ เน่ืองจากฐานขอ้มูลถูกกระจาย

การจดัเก็บ ท าให้การท าธุรกรรมสามารถเกิดข้ึนจากจุดใดก็ไดใ้นโครงข่าย และการท างานไม่กระจุกตวัอยู่กบั

คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกรรมจึงสูงข้ึน 

นอกจากน้ี รายละเอียดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบแต่ละคร้ัง จะถูกบนัทึกเป็นบล็อก (Block) ของ

ธุรกรรมคร้ังนั้น เม่ือมีธุรกรรมเกิดข้ึนอีก รายละเอียดของธุรกรรมใหม่ ก็จะถูกบนัทึกในบล็อกใหม่ ต่อเน่ืองจาก

บลอ็กล่าสุดไปเร่ือยๆ (บนัทึกแบบบลอ็กต่อบลอ็กเท่านั้น) คลา้ยสายโซ่ จึงเรียกวา่บลอ็กเชน (Blockchain) และการ

สร้างธุรกรรมทุกคร้ังจะถูกบนัทึกเวลา และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใดๆ ระบบกจ็ะถือเป็นการท าธุรกรรมเสมอ 

จึงตอ้งถกูบนัทึกเวลาดว้ย ทั้งน้ี ขอ้มลูเวลาดงักล่าว สามารถใชต้รวจสอบการปลอมแปลงธุรกรรม ซ่ึงเรียกวา่ กลไก

ยืนยนัเวลาของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trusted Timestamp) นอกจากน้ี บลอ็กเชนยงัใชป้ระโยชน์จาก

ฟังก์ชนัแฮช (Hash Function) ในการเขา้รหัส สร้างกลไกความปลอดภยั เม่ือรวมกบัระบบตรวจสอบโดยผูอ้ยู่ใน

โครงข่าย (Nodes) และความยุ่งยากในการเจาะเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย (Hack) โครงข่ายระบบ

ฐานขอ้มูลกระจายศูนย ์ (Distributed Database) จึงส่งผลให้บล็อกเชนมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ ยืนยนั 

อนุมติัการท าธุรกรรม และไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูโดยมิชอบ 

จากจุดเด่นดงักล่าว ท าใหบ้ลอ็กเชนกลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคญั ของการพฒันานวตักรรมอีกหลาย

ชนิด ซ่ึง Skinner (2016) รายงานความเป็นไปไดข้องนวตักรรมท่ีต่อยอดจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น สัญญา

อจัฉริยะ (Smart Contracts) ซ่ึงจะประมวลผลฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ถา้หากเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ตกลงท่ีก าหนด

ไวล่้วงหน้า ระบบก็จะด าเนินการตามสัญญาโดยอตัโนมติั สินทรัพย์อจัฉริยะ (Smart Assets) จะบันทึกข้อมูล

ธุรกรรมโดยละเอียดตามเวลาจริง (Real-Time) ท าใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลส าคญัของสินทรัพย ์ณ เวลาใดก็ได ้
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อีกทั้งสินทรัพยบ์างประเภท ยงัสามารถแลกเปล่ียน และช าระเงินตามเวลาจริงไดอี้กดว้ย บล็อกเชนยงัท าให้การ

ช าระราคา และส่งมอบหลกัทรัพย ์(Clearing and Settlement) มีตน้ทุนท่ีต ่าลง เพราะใชข้อ้มูลดิจิทลั ทั้งยงับนัทึก 

ตรวจสอบ และท าธุรกรรมไดส้มบูรณ์ในทันที นอกจากน้ี ยงัมีการใช้บล็อกเชนในการพฒันาระบบช าระเงิน 

(Payments) โดยธนาคารทัว่โลกตั้งกลุ่มอาร์สาม (R3) เพ่ือสร้างระบบโอนเงินระหว่างกนั ซ่ึงสามารถพฒันาเป็น

ระบบการช าระเงินของคนทัว่โลก เป็นตน้ 

2. ระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ระบบประมวลผล คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์มือถือท่ีรองรับ

ระบบปฏิบติัการ (Smartphone) ไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทั้งความจุขอ้มลู และความเร็วในการประมวลผลขอ้มูล 

แต่ราคากลบัถูกลง ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงอุปกรณ์ไดม้ากข้ึน ประกอบกบัการขยายการใหบ้ริการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งขอบข่ายพ้ืนท่ี และคุณภาพบริการ ซ่ึงสนบัสนุนการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการ

ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการส่งขอ้มลูต่างๆท่ีสะดวกรวดเร็วกวา่ในอดีต โดย Chen, Chiang, และ Storey (2012) รายงาน

ว่ากิจกรรมท่ีเกิดจากการซ้ือขายสินคา้ และบริการ ก่อให้เกิดฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ท่ีภาครัฐ และเอกชน สามารถ

น ามาใช้ประกอบการตดัสินใจ และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีการประมวลผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น การเก็บขอ้มูลประชาชน ระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ การวิเคราะห์ความตอ้งการและความพึงพอใจ

ของกลุ่มลูกคา้ การวิเคราะห์ความเส่ียง การใหค้ าแนะน าการลงทุน การตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคญัของการใชง้านระบบฐานขอ้มูล คือ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการละเมิดความเป็นส่วนตวัของ

ประชาชน 

3. การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร (Machine Learning) 

Bose และ Mahapatra (2001) กล่าววา่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence - AI) สามารถใช้

วิเคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ และสร้างแบบจ าลอง (Model) สนบัสนุนการตดัสินใจท่ีซบัซอ้น ทั้งยงัพฒันาความ

แม่นย  าของการคาดการณ์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บแบบเวลาจริง (Real-Time) จากความสามารถ

ดงักล่าว เทคโนโลยีน้ีจึงสามารถน าไปใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานประเมินความเส่ียงทางการเงิน อยา่งไรก็

ตาม เทคโนโลยีน้ียงัมีประเดน็ปัญหาในแง่กฎหมาย ท่ีเก่ียวกบัภาระความรับผิดชอบ กรณีผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามการ

คาดการณ์ของแบบจ าลอง นอกจากน้ี ยงัมีเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนการใชง้านดา้นการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร เช่น 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถเช่ือมโยงการท างานกบัอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things) การพิสูจน์ตวัตนทาง

ชีวภาพ (Biometric Authentication) เทคโนโลยีรู้จ าเสียง (Voice Recognition) เซ็นเซอร์อจัฉริยะ (Smart Sensor) 
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แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และเคร่ืองบันทึกแบบพกพาความละเอียดสูง (High 

Resolution Portable Recorder) เป็นตน้ 

4. ปัญญาจากฝงูชน (Crowdsourcing) 

เป็นกระบวนการไดม้าซ่ึงบริการ หรือขอ้มูล ดว้ยการร้องขอจากคนกลุ่มใหญ่ ซ่ึงไม่ใช่พนกังานประจ า 

ภายในบริษัท และผูด้  าเนินการไม่จ าเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน เช่น ระบบฐานข้อมูลวิกิพีเดีย (Wikipedia)  

ซ่ึงผลลพัธ์อาจส าเร็จจากแหล่งเดียว หรือเป็นผลรวมจากหลายแหล่งก็ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิยมท าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก Crowdsourcing คือ ตน้ทุนต ่า รวดเร็ว มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถ

รองรับการขยายงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต และไดป้ระโยชน์จากความสามารถท่ีหลากหลายของผูด้  าเนินการ ดงันั้น 

กิจกรรมแทบทุกประเภท รวมถึงบริการทางการเงิน จึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยใชแ้นวคิดดงักล่าว เช่น การ

ระดมทุนจากนกัลงทุนรายย่อย หรือ Crowdfunding ซ่ึงเป็นการระดมทุนจากคนกลุ่มใหญ่โดยตรง ไม่ผ่านธนาคาร 

ทั้งน้ี Mollick (2014) ศึกษาปัจจยัความส าเร็จของแผนธุรกิจ 48,500 โครงการ ท่ีระดมทุนแบบ Crowdfunding พบวา่

ความส าเร็จของการระดมทุนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของโครงการ และเครือข่ายสังคม (Social Network) ของ 

ผูร้ะดมทุน โดยร้อยละ 75 ของโครงการ มกัจะใหผ้ลตอบแทนล่าชา้ และระดบัของความล่าชา้ มีความสัมพนัธ์กบั

จ านวนเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ระดบัของความล่าชา้ดงักล่าว เป็นขอ้มูลท่ีนกัลงทุนส่วนใหญ่ไดค้าดการณ์ไวแ้ลว้

ล่วงหนา้ 

ปัจจยัที่มีผลต่อระบบนิเวศทำงธุรกจิ (Ecosystem) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

 การพฒันาศกัยภาพของกิจกรรมใดๆ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความสัมฤทธ์ิผล เช่นเดียวกบั

การประกอบธุรกิจ ซ่ึงตอ้งพิจารณาปัจจยัแวดลอ้มอย่างรอบดา้น อนัเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละ

กิจกรรม ซ่ึงจะน าไปสู่การรวมกลุ่มกนัเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัแห่งสหราช

อาณาจกัร (HM Treasury) ไดท้ าการศึกษา และน าเสนอองคป์ระกอบท่ีมีนยัส าคญั ต่อความส าเร็จของธุรกิจฟินเทค 

ไวด้งัน้ี 

 1. ความสามารถของธุรกิจ (Talent) โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเช่ียวชาญ เรียนรู้ และพฒันาอยู่เสมอ 

รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหวา่งกนั ประกอบดว้ย 

1.1) ผูป้ระกอบการ ตอ้งเสนอบริการท่ีแกปั้ญหาของลูกคา้ไดดี้กวา่ รวดเร็วกวา่ ปลอดภยักวา่ คุม้ค่ากวา่

บริการเดิม โดยใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี อีกทั้งตอ้งมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง พร้อมรับ ปรับตวั และพฒันา

อยา่งรวดเร็ว 
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1.2) สถาบันการศึกษา ต้องท างานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยส่ือสารกันอย่างสม ่าเสมอ 

ตลอดจนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบนั เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีพร้อมปฏิบติังาน ตรงความตอ้งการของ

ธุรกิจ รวมทั้งปลกูฝังความเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 

1.3) บริษทัเทคโนโลยี ตอ้งสร้างนวตักรรม ท่ียกระดบัคุณภาพ และลดตน้ทุนของการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆ รวมทั้งน าเสนอเทคโนโลยี ท่ีสนบัสนุนสินคา้ และบริการ ของผูป้ระกอบการปลายน ้า อย่างฟินเทค 

โดยไม่ลืมการพฒันากระบวนการภายในกิจการของตวัเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจยัและพฒันา 

1.4) สถาบนัการเงินรูปแบบเดิม ตอ้งปรับกลยุทธ์ให้อยู่รอด และไดป้ระโยชน์จากบริการทางการเงิน

รูปแบบใหม่ รวมทั้ง พฒันาผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และมลูค่าเพ่ิมของการด าเนินงานดว้ยเทคโนโลยี เช่น ลดตน้ทุน

การจดัการสาขาและบุคลากร โดยใชเ้ทคโนโลยีบริการลูกคา้ นอกจากน้ี ยงัตอ้งสร้างมุมมองท่ีเป็นมิตรต่อฟินเทค 

ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนุนเงินทุนแก่บริษทัเกิดใหม่ (Startup) เป็นหุ้นส่วนกบัผูป้ระกอบการฟินเทค ซ้ือกิจการท่ี

ประสบความส าเร็จ หรือลงทุนพฒันาดว้ยตวัเอง 

 2.  เงินทุน (Capital) ของธุรกิจฟินเทค มีตน้ทุนคงท่ีสูง แต่ตน้ทุนผนัแปรต ่า และตอ้งพร้อมรับเทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ 

2.1) แองเจิลอินเวสเตอร์ (Angel Investors) นกัลงทุนกลุ่มน้ี เป็นนกัลงทุนอิสระ ท่ีใชเ้งินทุนส่วนตวั 

และมกัจะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบับริษทัเกิดใหม่ (Startup) จึงควรใชป้ระโยชน์จากการใหข้อ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจ

ร่วมกนั เพ่ือความอยู่รอด และการเติบโตของธุรกิจ นอกจากน้ี นกัลงทุนตอ้งท าความเขา้ใจถึงความเส่ียงของธุรกิจ 

และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ก่อนเขา้ไปลงทุน 

2.2) ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ควรเลือกลงทุนในบริษทัเกิดใหม่ (Startup) ท่ีมีศกัยภาพ 

สอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญของตวัเอง เพ่ือประโยชน์จากการใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ระกอบการ และเพ่ิมโอกาสการ

สร้างผลตอบแทนแก่เจา้ของเงินทุน รวมทั้ง ใชค้วามสามารถในการระดมทุน สนบัสนุนผูป้ระกอบการ โดยแหล่ง

เงินทุนท่ีใช ้ควรมีความยืดหยุน่ และพร้อมรับความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดกบั Startup แต่ละราย 

2.3) นกัลงทุนรายย่อย ดว้ยความคุม้ครองของกฎหมายไทย ท าใหน้กัลงทุนกลุ่มน้ี มกัจะเก่ียวขอ้งกบั

การลงทุนในกิจการท่ีอยู่รอด และประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึงแลว้ ความเส่ียงจึงลดลงเม่ือเทียบกบันกัลงทุน

อีกสองกลุ่มแรก นกัลงทุนจึงควรกระจายความเส่ียง ดว้ยการจดัสรรการลงทุนไปยงัธุรกิจอ่ืน หรือหลกัทรัพยอ่ื์น

ร่วมดว้ย โดยตอ้งศึกษาขอ้มลู และประเมินการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ 
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 3. นโยบาย (Policy) จากภาครัฐตอ้งสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และเป็นนโยบายท่ีกา้วหนา้ เพ่ือ

รองรับการเติบโตในอนาคต 

                  ภาครัฐ และผูก้  าหนดนโยบายรายอ่ืน ควรเปล่ียนบทบาทจากผูค้วบคุม เป็นผูส้นบัสนุน โดยร่วมมือกบัผู ้

ใหบ้ริการ และผูรั้บบริการ เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงระบบการศึกษา และสร้างระบบประเมินคุณภาพ

ท่ีดี นอกจากน้ี ควรพิจารณาสร้างพ้ืนท่ีทดสอบระหว่างธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) และผูก้  าหนดนโยบาย (Regulator) 

หรือ Regulatory Sandbox อยา่งจริงจงั เพ่ือก าหนดกฎหมายท่ียืดหยุ่น และปรับใหท้นักบัเทคโนโลยี รวมทั้ง ลดแรง

เสียดทานทางเศรษฐกิจ เช่น การเกบ็ภาษี การด าเนินงานท่ีซบัซอ้น เป็นตน้ และขยายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

4. ความตอ้งการของตลาด (Demand) เน่ืองจากปริมาณลกูคา้ แสดงถึงจ านวนธุรกรรม และน ามาซ่ึงโอกาส

สร้างรายไดข้องธุรกิจ โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ 

4.1) ลูกคา้ ควรท าความเขา้ใจประโยชน์ และความเส่ียงท่ีมาพร้อมกบับริการแต่ละประเภท เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกิจกรรม ดว้ยการใชบ้ริการท่ีเหมาะสม และมีความคุม้ค่า รวมทั้ง ตรวจสอบขอ้มูลการตดัสินใจ

ของตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูรั้บบริการ ตอ้งต่ืนตวัในการส่ือสารกบัผูป้ระกอบการ และภาครัฐ เพ่ือพฒันา

คุณภาพของบริการท่ีตวัเองไดรั้บ 

4.2) ผูป้ระกอบการ ควรด าเนินธุรกิจแบบควบคู่ คือ น าเสนอบริการ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

และน าเสนอบริการ เพ่ือสร้างความตอ้งการแก่ตลาด อีกทั้ง ควรใหข้อ้มูล และกระตุน้การเรียนรู้ เพ่ือพฒันาตลาด 

และสร้างช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ 

4.3) ภาครัฐ ควรสนับสนุนความตอ้งการของผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการ โดยเน้นไปท่ีการอ านวย

ความสะดวกดว้ยโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีเป็นโครงการใหญ่ ตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก และควรด าเนินงานแบบกระจาย

ศูนย ์รวมทั้งเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เช่น การจดัการฐานขอ้มูลประชาชน ซ่ึงสนบัสนุนความเขา้ใจแก่

ผูป้ระกอบการ ดา้นความตอ้งการของตลาด 

4.4) สถาบนัการเงินรูปแบบเดิม ใชป้ระโยชน์จากความเช่ียวชาญ เงินทุน แบรนด์ ช่องทางการตลาด 

และฐานขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ปัจจุบนั เพ่ือน าเสนอบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยเทคโนโลยี

สมยัใหม่ โดยใหค้วามส าคญักบัการแข่งขนั ซ่ึงตอ้งพฒันาร่วมกนัทั้งระบบ และไม่ปิดโอกาสผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
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ควำมเส่ียงที่เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิฟินเทค 

 แมว้า่การสร้างนวตักรรมทางการเงินดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่จะมีประโยชนม์ากมาย ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

แต่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทค กย็งัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากช่องโหว่ของเทคโนโลยี

ทางการเงิน ซ่ึงมีโอกาสสร้างความเสียหายทั้ งแก่ผูรั้บบริการ และผูใ้ห้บริการ ทั้งต่อลูกคา้รายย่อย และระบบ

เศรษฐกิจ ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ดงันั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทค จึงตอ้งท าความเขา้ใจถึงความเส่ียง

เหล่าน้ี เพ่ือใหรู้้เท่าทนั และร่วมกนัพฒันาใหบ้ริการทางการเงินปลอดภยัมากยิ่งข้ึน โดยสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) 

และ Williams-Grut (2016) ไดแ้จกแจงลกัษณะของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทคไวด้งัน้ี 

 1. ความเส่ียงจากการให้กูย้ืมเงินรูปแบบใหม่ เช่น การกูย้ืมระหว่างกนัโดยตรง ระหว่างผูกู้ ้และผูใ้ห้กู ้

(Peer-to-Peer Lending) อาจเพ่ิมความเส่ียงแก่นกัลงทุนท่ีขาดความรู้ เน่ืองจากการตดัตวักลางทางการเงิน ซ่ึงเคยเป็น

ผูบ้ริหารความเส่ียงในบริการทางการเงินแบบเก่า โดยมีการศึกษา ท่ีแสดงถึงวิธีการประเมินความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 

ในระบบ Peer-to-Peer Lending เช่น Lin, Prabhala และ Viswanathan (2012) รายงานว่า จ านวนเพ่ือนบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ส่ือถึงความน่าเช่ือถือ (Credit Quality) ของผูข้อกู ้นอกจากน้ี Duarte, Siegel และ Young (2012) ก็

พบว่า รูปลกัษณะภายนอก (Appearance) แสดงถึงความน่าเช่ือถือของผูกู้ ้และมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของ

การไดรั้บอนุมติัเงินกู ้คะแนนเครดิต (Credit Score) และอตัราการผิดนดัช าระหน้ี เป็นตน้ 

 2. ความเส่ียงจากการใชร้ะบบซ้ือขายอตัโนมติั (Algorithmic Trading and Electronic Markets) เน่ืองจาก

การพฒันานวตักรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และประชาชนทัว่ไป สามารถเป็นเจา้ของเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ได้

ในราคาไม่แพง จึงสนบัสนุนการเพ่ิมข้ึนของการใชง้านโปรแกรมซ้ือขายอตัโนมติั ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพ

คล่อง และความผนัผวนของตลาด ยงัไม่ชดัเจน ดงัเห็นไดจ้ากผลการศึกษาในประเทศเยอรมนี ของ Hendershott 

และ Riordan (2013) ซ่ึงรายงานว่า Algorithmic Tradings (ATs) มีผลต่อสภาพคล่องของหุ้นอย่างไม่สม ่าเสมอ 

กล่าวคือ เม่ือส่วนต่างของราคาต ่า (Narrow Bid-Ask Spread) ATs มกัจะไม่ส่งค าสั่งซ้ือขาย แต่ถา้ส่วนต่างของราคา

สูง (Wide Bid-Ask Spread) ATs จะด าเนินกิจกรรมจ านวนมาก ซ่ึงเพ่ิมสภาพคล่องอย่างรวดเร็ว บทสรุปน้ีต่างจาก

ผลการศึกษาของ Hendershott, Jones และ Menkveld (2011) ซ่ึงพบว่า ATs ท าใหคุ้ณภาพของตลาดสูงข้ึน จากส่วน

ต่างของราคา (Bid-Ask Spread) ท่ีแคบลง และการเลือกอยา่งไม่เท่าเทียม (Adverse Selection) ท่ีลดลง 

 3. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) การศึกษาของ Sangroya, Kumar, Dhok, และ 

Varma (2010) กล่าววา่การจดัเกบ็ขอ้มลูในระบบดิจิทลั ดว้ยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ไม่

เพียงเพ่ิมความสะดวกในการใชง้านแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่ยงัเพ่ิมความเส่ียงจากการถูกโจรกรรมขอ้มูล โดย

อาชญากรทางเทคโนโลยีดว้ย ซ่ึงยากต่อการปิดช่องโหว่ ในขณะท่ี Zhang, Wuwong, Li, และ Zhang (2010) พบว่า
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ความเส่ียงชนิดน้ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความอ่อนไหวของขอ้มูล พ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีท่ีระบบ

จดัเก็บขอ้มูลนั้นใช ้และนโยบายควบคุมความปลอดภยัต่างๆ นอกจากน้ี ปัญหายงัเกิดไดจ้ากการแชร์ขอ้มูล โดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจา้ของขอ้มลูเองดว้ย 

 4. ความเส่ียงจากความบกพร่องของผูใ้หบ้ริการ (Misconduct) เน่ืองจากการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเขม้ขน้ และ

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จของบริการทางการเงิน ดงันั้น บริการบางอย่าง อาจ

น าเสนอสู่ตลาดอยา่งไม่รอบคอบ และขาดการตรวจสอบคุณภาพท่ีเหมาะสม อีกทั้งยงัมีโอกาสท่ีผูใ้หบ้ริการจะอาศยั

ช่องโหว่ของเทคโนโลยี สร้างความเสียหายแก่ลูกคา้ดว้ยตวัเอง นอกจากน้ี Murphy, Shrieves, และ Tibbs (2009) 

พบวา่ความบกพร่องของผูใ้หบ้ริการ ส่งผลใหร้ายไดข้องกิจการลดลง และความเส่ียงของกิจการเพ่ิมข้ึน 

 5. ความเส่ียงของระบบช าระเงิน (Payment System) เน่ืองจากระบบช าระเงิน เป็นเคร่ืองมือส าคัญ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรม ซ่ึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบช าระเงินท่ีมีตน้ทุนต ่า และมีความน่าเช่ือถือ จึงเป็น

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรจากการแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ี

พฒันาแลว้ ดงันั้น ความลม้เหลวของระบบช าระเงินจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วน และแมว้่าการลด

จุดเช่ือมต่อจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ แต่กอ็าจเป็นการไม่กระจายความเส่ียง 

 6. ความเส่ียงจากช่องโหว่ของกฎระเบียบ (Regulatory Arbitrage) ปัจจุบัน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

นวตักรรมทางการเงินยงัไม่ชดัเจน และมีแนวโนม้ท่ีจะก าหนดโดยอา้งอิงจากตวับริษทั มากกว่าการบริการ จึงมี

โอกาสท่ีกิจการจะใชช่้องโหว่เหล่าน้ีด าเนินธุรกิจ การศึกษาของ Houston, Lin, และ Ma (2012) พบว่าธนาคารมี

แนวโนม้จะยา้ยเงินทุนไปยงัประเทศท่ีกฎระเบียบเขม้งวดนอ้ยกว่า ซ่ึงส่งผลกระทบให้ความเส่ียงเพ่ิมข้ึนทั้ งต่อ

ธนาคาร และนกัลงทุน ท าใหผู้ท่ี้ก ากบัดูแลมีความยากล าบากในการจดัการ นอกจากน้ี Froomkin (1997) ยงัยืนยนั

ถึงความรุนแรงของความเส่ียงดงักล่าว จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ วา่การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตท าให้

การใชช่้องโหว่ของกฎระเบียบเพ่ิมมากข้ึนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ในขณะท่ีการตรวจสอบ และการ

ควบคุมกลบัท าไดย้ากข้ึน ดงันั้น ผูก้  ากบัดูแล จึงตอ้งร่วมมือกนั ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพ่ือก าหนด

มาตรฐานในการตรวจสอบ และจดัการความเส่ียง ท่ีอาจเกิดจากธุรกิจน้ี 

 7. ความเส่ียงจากการแพร่กระจาย (Contagion Risk) การศึกษาของ Allen และ Babus (2008) ใช้ทฤษฎี

เครือข่าย (Network Theory) เพ่ือยืนยนัว่าระบบการเงินมีลักษณะเป็นเครือข่าย ซ่ึงระบบเศรษฐกิจทั่วโลก มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ทั้งจากการลงทุน และการกูย้ืมเงินระหว่างประเทศ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง

การแพร่กระจาย ในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย (Asian Financial Crisis) ของ Rodriguez (2007) ซ่ึงพบว่า

ในช่วงท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวนสูง ความเช่ือมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกลบัเขม้ขน้กว่าช่วงเวลาอ่ืน 
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โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ความเช่ือมโยงดังกล่าวเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจึงรุนแรงข้ึน นอกจากน้ี  

ผูป้ระกอบการฟินเทคแต่ละราย ยงัมีโอกาสซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กบัคู่คา้ในต่างประเทศ และสามารถขยายธุรกิจ

ไปยงัต่างประเทศไดด้ว้ย ความผิดพลาดจากธุรกรรมบางชนิด จึงอาจมีผลต่อทั้งบริษทั และแพร่กระจายเขา้สู่

เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ควำมก้ำวหน้ำของธุรกจิฟินเทค ในประเทศไทย 

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์เขา้กบัการให้บริการทางการเงินในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั e-

Finance คือ เป็นการเพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Virtual Marketplace) และเร่ิมลดบทบาท

การใหบ้ริการผา่นสาขาของธนาคาร (Physical Marketplace) ซ่ึงการพฒันาเช่นน้ี แมจ้ะเพ่ิมความสะดวกสบาย และ

ช่วยลดตน้ทุนของทั้งผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการ แต่วิธีด าเนินธุรกิจ และเน้ือหาของบริการท่ีน าเสนอ ยงัเป็นรูป

แบบเดิม จึงแตกต่างจากสถานการณ์ของธุรกิจฟินเทค ในต่างประเทศ ท่ีเนน้การแข่งขนัดว้ยนวตักรรมทางการเงิน

จากเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือน าเสนอบริการท่ีไม่เคยมีในตลาด ดงันั้น ธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย จึงยงัอยู่ใน

ระยะเร่ิมตน้ ซ่ึงอาจท าให้เส่ียงต่อการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางแห่งประเทศองักฤษ (Bank of 

England) รายงานว่า การพฒันาสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) ของธนาคารกลางเพียงอย่างเดียว ก็สามารถเพ่ิม

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ไดถึ้งร้อยละ 316 

 บริษทั กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KASIKORN Business-Technology Group หรือ KBTG) รายงาน

ว่า ในปัจจุบนั บริษทัเกิดใหม่ในธุรกิจฟินเทค (Startups) ในประเทศไทย มีประมาณ 50 ราย ซ่ึงก าลงัพฒันาบริการ

ในกลุ่มการช าระเงิน (Payment) และการลงทุนรายย่อย (Retail Investments) เป็นหลกั โดยกลุ่ม การเงินส่วนบุคคล 

(Personal Finance) เคร่ืองมือทางธุรกิจ (Business Tools) การประกนัภยั (Insurance) การระดมทุนจากนกัลงทุนราย

ยอ่ย (Crowdfunding) มีจ านวน Startups ใกลเ้คียงกนั ราวธุรกิจละ 5 ถึง 7 ราย ส่วนกลุ่มการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

ทางการเงิน (Financial Comparison) การกู้ยืม (Lending) การวิจัยทางการเงิน (Financial Research) การโอนเงิน 

(Remittances) อสงัหาริมทรัพย ์และการจ านอง (Real Estate / Mortgages) ยงัมีผูป้ระกอบการนอ้ยมาก ยิ่งไปกวา่นั้น 

ประเทศไทยยงัไม่มี Startups ท่ีพฒันาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานการธนาคาร (Banking 

Infrastructure) การลงทุนสถาบัน (Institutional Investments) ธนาคารเพ่ือผูบ้ริโภค (Consumer Banking) ความ

ปลอดภยั และการทุจริต (Security / Fraud) และเม่ือพิจารณาร่วมกบัอตัราการอยู่รอดของ Startups ท่ีมกัจะต ่ากว่า 

                                                           
16 Barrdear J., and Kumhof M. (2016). Staff Working Paper No. 605: the Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies. 
Bank of England. 
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ร้อยละ 5 แลว้ จ านวนฟินเทค Startups จึงถูกใช้เป็นตวัช้ีวดั ถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดกบัธุรกิจไทยในอนาคต โดย

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย17 ไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกจิฟินเทค ในประเทศไทย 

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การเขา้ถึงบริการทางการเงิน ของประเทศไทย สูง
กวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนประชากร (ขอ้มลูจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557) กิจการต่างๆ จึงมี
ฐานลกูคา้ขนาดใหญ่ ท่ีคุน้เคยกบัการท าธุรกรรม
ทางการเงิน 

1. หน้ีสินภาคครัวเรือนในประเทศไทย สูงถึงร้อยละ 
80 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (ขอ้มลูจาก
ธนาคารพฒันาเอเชีย และธนาคารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558) ซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการก่อหน้ี และ
การช าระหน้ีของภาคครัวเรือน 

2. คนไทยเช่ียวชาญงานบริการ และไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัโลก จึงมีความเขา้ใจหลกัความส าเร็จของ
ธุรกิจบริการ คือ การตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

2. คนไทยมีความรู้ทางการเงินต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ขอ้มลูจากธนาคารพฒันา
เอเชีย ค.ศ. 2015) ท าใหก้ารสร้างรายไดจ้ากบริการทาง
การเงินท่ีซบัซอ้น เป็นไปไดย้าก 

3. ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดี ในการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งกนั อีกทั้ง ผูป้ระกอบการในกลุ่ม
ธนาคาร ยงัมีความพร้อมดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาธุรกิจฟินเทค 

3. การกระจายรายไดข้องคนไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่า และ
ประเทศไทยมีขอ้ก าหนดดา้นการระดมทุนท่ีเคร่งครัด 
ท าใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่มีเงินทุนไม่เพียงพอ 

4. ฟินเทค มีจุดเด่น ดา้นการลดตน้ทุนการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อทั้งระบบเศรษฐกิจ 
และท าใหค้วามสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน 

4. ผูป้ระกอบการขาดการบูรณาการความรู้ และมี
ทศันคติในการรวมความเป็นเจา้ของ และอ านาจการ
บริหาร ท าใหป้ระสิทธิภาพการจดัการภายใน และ
ภายนอกองคก์รไม่ดีเท่าท่ีควร 

5. กลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) สนใจ 
อยากเขา้มามีส่วนร่วมกบัธุรกิจฟินเทค (แต่ยงัขาด
ตวักลางท่ีจะเช่ือมโยง เพ่ือสร้างความร่วมมือระหวา่ง 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานกลาง ท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองความปลอดภยัทางเทคโนโลยี ซ่ึงความเสียหายท่ี
เกิดจากช่องโหวด่า้นความปลอดภยั เป็นความเส่ียงท่ีมี
มลูค่ามหาศาล 

 

  

                                                           
17 สภาวจิยัแห่งชาติ. (พ.ศ. 2559). (ร่าง) ยทุธศาสตร์งานวจิยัเศรษฐกิจไทย เร่ือง “เทคโนโลยทีางการเงิน (ฟินเทค) กบัการพฒันาระบบ
การเงินไทย”. 
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ตารางที่ 2  การวเิคราะห์โอกาส และความท้าทายของธุรกจิฟินเทค ในประเทศไทย 

โอกาส (Opportunities) ความทา้ทาย (Threats) 
1. ตลาดภายในประเทศ มีขนาดใหญ่ จากประชากร
มากกวา่ 65 ลา้นคน (ขอ้มูลจากกรมการปกครอง พ.ศ. 
2559) ทั้งยงัมีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศราว 30 ลา้น
คนต่อปี (ขอ้มูลจากกรมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2559) จึงมี
โอกาสสร้างรายได ้จากการน าเสนอบริการใหม่ๆ  
ท่ีหลากหลาย 

1. เทคโนโลยีดา้นการบริการของประเทศไทย ยงัไม่ได้
รับความสนใจมากนกั และขาดการพฒันาเทคโนโลยี
ของตวัเอง โดยองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งโลก 
(WIPO) รายงานวา่ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมี
จ านวนการขอสิทธิบตัรต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของค่าเฉล่ีย
ทุกประเทศทัว่โลก 

2. กรมการปกครอง มีฐานขอ้มูลประชากรท่ีสมบูรณ์ 
พร้อมท่ีจะใหภ้าคธุรกิจใชวิ้เคราะห์ ดว้ยการสร้าง
ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ (Know Your Customer – 
KYC) 

2. บริษทัเกิดใหม่ (Startups) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
นวตักรรม มีอตัราการประสบความส าเร็จต ่ากวา่ 
ร้อยละ 5 ดงันั้น การลงทุนของผูป้ระกอบการในธุรกิจ
เหล่าน้ี จึงมีความเส่ียงสูง 

3. คนไทยมีความยืดหยุน่ พร้อมเปิดรับส่ิงใหม่ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ เพ่ือใชง้านเทคโนโลยี และมีการ
เขา้ถึงอินเตอร์เน็ต และการส่ือสารอยา่งทัว่ถึง 

3. ระเบียบการใหใ้บอนุญาตท างาน (Work Permit) ยงั
ไม่อยูใ่นระดบัท่ีส่งเสริมการเขา้มาร่วมกนัพฒันาธุรกิจ 
ของผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระบบ
อินเตอร์เน็ต และการติดต่อส่ือสาร ค่อนขา้งทนัสมยั 
ทดัเทียมต่างประเทศ พร้อมรองรับการด าเนินธุรกิจ 

4. ภาคการศึกษา โดยเฉพาะหลกัสูตรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยงัผลิตบุคลากรไม่ตรง และไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการของตลาด 

5. แมว้า่ธุรกิจฟินเทค ในต่างประเทศจะมี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ท าใหก้า้วหนา้กวา่ประเทศ
ไทย แต่การพฒันายงัอยูใ่นระยะแรก จึงมีโอกาสท่ีคน
ไทยจะเรียนรู้ เพ่ือน ามาพฒันาธุรกิจภายในประเทศ 

5. ค่านิยมสินคา้ และบริการจากต่างประเทศ ประกอบ
กบัความคาดหวงัท่ีสูงข้ึนตามการพฒันาเทคโนโลยี 
และทศันคติเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ
ดิจิทลั อาจสร้างความยากล าบาก แก่บริษทัเกิดใหม่
ของคนไทยในระยะเร่ิมตน้ 

6. รายไดต่้อหวัของประชากรไทยเพ่ิมข้ึน ถือเป็น
ประเทศรายไดป้านกลางระดบับน ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ธุรกิจฟินเทค ท่ีกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ จะมีก าลงัซ้ือดี
พอสมควร 

6. ขาดความเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม โดยเฉพาะ
ความคิดสร้างสรรคท์างเทคโนโลยี (จ านวนบริษทัต่อ
ประชากรวยัท างานต ่า ขอ้มลูจากสถาบนัวิจยัเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย พ.ศ. 2559) 

7. ฟินเทค เป็นธุรกิจเกิดใหม่ มีจ านวนผูใ้หบ้ริการเม่ือ
เทียบกบัจ านวนประชากรต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ใน
ประเทศไทย (ขอ้มลูจาก KASIKORN Business-
Technology Group พ.ศ. 2559) ท าใหมี้ช่องวา่งทาง
การตลาด และโอกาสทางธุรกิจมาก 

7. การส่งเสริมบริษทัเกิดใหม่ (Startup) จากรัฐบาล 
จ ากดัเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ และใหเ้วลาจดทะเบียนเพ่ือ
รับสิทธิพิเศษสั้น (ภายในปี พ.ศ. 2559) รวมทั้ง ธุรกิจ
เกิดใหม่ท่ียงัไม่มีก าไร จะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนท์าง
ภาษี 
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โอกาส (Opportunities) ความทา้ทาย (Threats) 
8. ประชากรจ านวนมาก ยงัพ่ึงพาเงินกูน้อกระบบ 
(ขอ้มลูจากธนาคารพฒันาเอเชีย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558) จึงเป็นโอกาสของ
ผูป้ระกอบการฟินเทค ท่ีจะน าเสนอบริการท่ีดี และ 
มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม ทดแทนบริการเดิม 

8. งานวิจยั ศูนยวิ์จยั และนกัวิจยัต่อประชากรต ่า 
เน่ืองจากมีทุนวิจยัค่อนขา้งนอ้ย (ขอ้มลูจาก
ธนาคารโลก ระหวา่งปี ค.ศ. 2005 ถึง 2014 รายงานวา่
เงินลงทุน ดา้นการวิจยั และพฒันาของไทย อยูใ่น
อนัดบัท่ี 70 ของโลก) 

9. ความต่ืนตวั และความสนใจ ในการเป็นเจา้ของ
ธุรกิจ ของประชากรวยัเรียน และวยัท างาน เพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะยงัขาดความพร้อมในการเป็น
ผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม 

9. เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็ว ในขณะท่ีตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนสูงเพ่ือเขา้ถึงเทคโนโลยีใหม่ หากปรับตวัออก
จากธุรกิจเดิมชา้ และเขา้ถึงโอกาสใหม่ไม่ทนั มลูค่า
ความเสียหายจะสูง 

10. รัฐบาลใส่ใจ และสนบัสนุนบริษทัเกิดใหม่ 
(Startup) โดยยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5 ปี และ
ยกเวน้ภาษีเงินปันผล และส่วนต่างราคาหุน้ 10 ปี แก่ 
ผูร่้วมลงทุน ทั้งยงัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติ และ
จดัตั้งกองทุนสนบัสนุน 

10. กฎระเบียบไม่ชดัเจน ตามไม่ทนัเทคโนโลยี และ
การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่สมบูรณ์ เช่น กฎหมาย
ลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล กฎหมายบลอ็กเชน (Blockchain) 
และการพิสูจนต์วัตนทางชีวภาพ (Biometric 
Authentication) เป็นตน้ 

11. การลงทุนดว้ยตน้ทุนคงท่ีสูง แต่มีตน้ทุนผนัแปรต ่า 
ธุรกิจฟินเทค ของคนไทย จึงมีโอกาสขยายการบริการ
ท่ีประสบความส าเร็จ ไปยงัตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็น
การเพ่ิมรายได ้จากฐานลกูคา้ท่ีใหญ่ข้ึน 

11. การคอร์รัปชนั ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ
ความชดัเจนในการแกปั้ญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เป็นเหตุผลหน่ึง ท่ีท าใหข้าดความร่วมมือจาก
ต่างประเทศ 

 

บทสรุป 

 บทความน้ี ไดศึ้กษาการพฒันาเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ พบว่าธุรกิจ

ฟินเทค ในประเทศต่างๆ ยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ซ่ึงทุกแห่งลว้นใหค้วามส าคญักบัการพฒันารากฐานของการเติบโต 

คือ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสมทั้งส้ิน นอกจากน้ี พบว่าประเทศไทยมีความโดดเด่น

หลายดา้นท่ีเอ้ือต่อการพฒันาธุรกิจฟินเทค อาทิเช่น ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนอย่างจริงจงั โดย

รัฐบาลถึงขั้นบรรจุไวเ้ป็นวาระแห่งชาติ ทศันคติ และความช านาญในธุรกิจบริการของคนไทย ระดบัการเขา้ถึง

บริการทางการเงินท่ีสูง เป็นตน้ จึงถือเป็นโอกาสอนัดี ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทค ตลอดจนธุรกิจเชิง

นวตักรรมดา้นอ่ืนๆ ในประเทศไทย ท่ีจะศึกษา และร่วมมือกนัพฒันา เพ่ือให้ความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศไทยสูงข้ึนอย่างย ัง่ยืน และกา้วสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ตามนโยบายประเทศ
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ไทย 4.0 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ายงัมีประเด็นส าคญั และเร่งด่วนบางประการ ของระบบนิเวศทางธุรกิจ

ฟินเทคในประเทศไทย ซ่ึงควรจะไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ยิ่งข้ึน ดงัต่อไปน้ี คือ ความชดัเจนของการออกใบอนุญาต 

กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจฟินเทค การขาดผูรั้บผิดชอบหลกั ซ่ึงจะเป็นตวักลางในการ

ขบัเคล่ือนกลไกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ (Ecosystem) ของธุรกิจฟินเทค ความปลอดภยัของเทคโนโลยี และ

มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเหมาะสม ความขาดแคลนบุคลากร และความสามารถในการผลิตบุคลากรใหต้รงกบั

ความตอ้งการของภาคธุรกิจ และขอ้จ ากดัเร่ืองการเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเขา้มาท างานดา้น 

ฟินเทคในประเทศไทย รวมถึงการเร่งสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาผลกระทบของขอ้เรียกร้องในงานต่อความเหน่ือยหน่ายในการ
ท างานของพนกังานร้านอาหาร 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบเก่ียวกบัความเหน่ือยหน่ายในการท างานกบัความผกูพนัทาง
อารมณ์ต่อองคก์ารของพนกังานร้านอาหาร 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของความเหน่ือยหน่ายในงานต่อขอ้เรียกร้องใน
งานกบัผูกพนัทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้านอาหาร การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง คือพนกังานร้านอาหารระดบักลางแห่งหน่ึงบนถนนอุทยาน-อกัษะ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 100 คน แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระโดยใชค่้าสหสมัพนัธ์เพียร์สันและ
วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรโดยใช้เทคนิคการถดถอยแบบพหุคูณ จากผลการวิจยัพบว่า ขอ้เรียกร้องในงานมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความเหน่ือยหน่ายในงาน อีกทั้งขอ้เรียกร้องในงานมีอิทธิพลเชิงลบต่อความผกูพนัทางอารมณ์
ต่อองคก์าร ส าหรับการทดสอบตวัแปรกลางพบว่า ความเหน่ือยหน่ายในงานเป็นตวัแปรกลางท่ีมีอิทธิพลระหว่าง
ขอ้เรียกร้องในงานต่อความผูกพนัทางอารมณ์ต่อองค์การ ผูวิ้จยัไดส้รุปผลการวิจยัพร้อมทั้ งเสนอแนะการน า
ผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้และการท าวิจยัประเดน็น้ีในอนาคต  

ความส าคัญ: ขอ้เรียกร้องในงาน  ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน  ความผกูพนัทางอารมณ์ต่อองคก์าร  
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Abstract 

  This research purposes were to 1)  study the effects of job demands on burnout of restaurant employees; 
2)  study the effects of burnout on affective commitment of restaurant employees; and 3)  study the effects of job 
burnout on job demands and affective commitment.   The samples of this quantitative study were 100 employees 
working in famous restaurants on Uttayarn-Auksa road, Bangkok. The statistical methods employed for data 
analysis were Pearson’s correlation, and multiple regression. The results indicated that job demands had a positive 
influence on job burnout. Job demands also had a negative influence on affective commitment.  In testing the 
mediating effect, it was found that job burnout had a mediating effect on job demands and affective commitment. 
The implications of the findings and suggestions for future research are presented.  

Keywords: Job Demands, Burnout, Affective Commitment      

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    
 อุตสาหกรรมบริการมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในเร่ืองของความละเอียดอ่อนของ
การบริการท่ีผูรั้บบริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่สมัผสัไดผ้า่นความรู้สึกขณะเขา้รับบริการ ประกอบกบัสภาวะการ
แข่งขนัเพ่ือความอยู่รอดของหลายธุรกิจท่ีให้ความส าคญักบัการบริการเพ่ิมมากข้ึน การให้การปฏิสัมพนัธ์ในเชิง
บวกจากพนกังานผูใ้หบ้ริการท่ีมีความพร้อมทั้งพฤติกรรม ทศันคติ และประสบการณ์ในการท างานเพ่ือดูแลลูกคา้ 
ไดก้ลายมาเป็นจุดยืนท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก (Kandampully, 2006)  พนักงานคือกลุ่ม
บุคลากรท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การในการท าภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย  ดังนั้นการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงน าพาความส าเร็จมาสู่องค์การแต่เป็นการท าใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกภาคภูมิใจในบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองและท าใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีความสุข ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารพนกังานผูใ้หบ้ริการเป็นตวัแทนของ
พนกังานแถวหนา้ในการรับมือท าตามขอ้เรียกร้องของลูกคา้และมีฝ่ายสนบัสนุนต่างๆ ท่ีช่วยสร้างสรรค์ผลงาน
โดยรวมขององค์การให้ออกมาเป็นท่ีน่าประทบัใจ ท าให้บุคลากรเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
ด าเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างยิ่ง (Curtis et al., 2009)  หนา้ท่ีหลกัของพนกังานกลุ่มน้ีคือการใหบ้ริการ
แก่ลกูคา้ตั้งแต่กา้วแรกท่ีลกูคา้เดินเขา้มาในร้านอาหาร การสร้างบรรยากาศท่ีเพลิดเพลิน การมีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการระหว่างท่ีลูกคา้รับประทานอาหาร และการฝากความประทบัใจเพ่ือใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ัง
ต่อไป อย่างไรก็ตามภาระงานในอุตสาหกรรมบริการเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้รงงานท่ีมีผลต่อสภาวะและ
ความแปรปรวนของอารมณ์อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีพนักงานต้องเผชิญสภาวะท่ีกดดัน หรือมีสภาวะอารมณ์ของ
ความเครียดสูง ซ่ึงมาจากการเผชิญหนา้กบัความตอ้งการท่ีหลากหลายและยากต่อการรับมือท่ีผูใ้ชบ้ริการร้องขอ 
และสามารถเป็นท่ีมาของปัจจัยหลักท่ี ต่อต้านต่อแรงจูงใจและความผูกผันต่อองค์การของพนักงาน  
(Kim, 2008)   



 

26 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

 ในงานวิจยัช้ินน้ี ไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างคือร้านอาหารระดบักลาง (Casual Dining) เป็นรูปแบบร้านอาหารท่ี
มีบรรยากาศแบบสบายเหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ และให้บริการอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นเหมือนครอบครัว 
ร้านอาหารแห่งน้ีเป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยู่บนถนนอุทยาน(อกัษะ) ถนนท่ีไดรั้บการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุด
ในประเทศไทยและเปิดให้บริการมาแลว้ถึง 15 ปี ร้านอาหารมีจุดเด่นคืออาหารท่ีมีคุณภาพ ภายในร้านเนน้การ
ตกแต่งใหมี้ทศันียภาพท่ีสวยงามแปลกตากลมกลืนกบัธรรมชาติ กลายเป็นสถานท่ีซ่ึงไดรั้บความนิยมในการสร้าง
ความผ่อนคลายและความสุขใหแ้ก่ผูท่ี้มาใชบ้ริการ ภายในร้านอาหารมีระบบการบริหารจดัการร้านอาหารท่ีดีมาก
ท่ีสุดร้านหน่ึง พนกังานมีความเอาใจใส่ช่วยกนัการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้  
 อย่างไรก็ตามการรักษามาตรฐานของส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคนมีความแตกต่างกนั Lovelocks and Wirtz  (2010) กล่าวว่าในอุตสาหกรรมบริการ
ผูป้ฏิบติังานตอ้งเผชิญส่ิงเร้าจากสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัอนัเน่ืองมาจากตวับุคคล ไดแ้ก่ สถานการณ์ จงัหวะ และ
พฤติกรรมการให้บริการแก่ลูกคา้  ความสลบัซับซ้อนของงาน  สภาวะทางร่างกาย และความรู้สึกนึกคิดของตวั
พนกังานเอง  ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ถึงแมท้างร้านอาหารจะมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจหลายอย่าง แต่ทางร้านอาหารก็มีกลุ่ม
พนกังานท่ีตอ้งดูแลเป็นจ านวนมาก ซ่ึงพนกังานกลุ่มน้ีถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอยา่งยิ่งในการน าพาความส าเร็จมาสู่
องคก์าร นอกเหนือจากปัจจยัภายนอกอยา่งสภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน
นั้นอาจก่อให้เกิดความผนัผวนของจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ท าให้องค์การมีความจ าเป็นตอ้งหาวิธีในการ
วางแผนรักษาคุณภาพโดยมีบุคลากรท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการรักษาประสิทธิภาพและการด าเนินงานร้านอาหารให้
ย ัง่ยืนต่อไป   

อย่างไรก็ตามงานบริการเป็นบ่อเกิดของความเครียดในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงพนกังานอาจซึมซบัความเครียด
จากบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างๆ ท่ีมาจากค าสั่งของหัวหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน และลูกคา้ ท าให้ส่ิง
เหล่าน้ีกลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีอยูภ่ายในและท าใหพ้นกังานแสดงอารมณ์ออกมาในรูปแบบต่างๆ จากการศึกษาของ 
Johanson and Woods (2008)  พบวา่มีหลายๆ องคก์รไดต้ระหนกัถึงสภาวะความเครียดทางอารมณ์ของพนกัของตน
เป็นอยา่งดี แต่มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ขใชวิ้ธีการเพ่ือควบคุมสภาวะอารมณ์และป้องกนัความเบ่ือหน่าย
ในการท างานของพนกังาน ดว้ยเหตุน้ีการแสดงอารมณ์ของพนกังานในการท างานเป็นสาเหตุของความเครียดใน
การท างาน และงานวิจัยช้ินน้ีได้ศึกษาแนวความคิดของข้อเรียกร้องในงาน (Job demand) ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
ความเครียดท าให้ผูป้ฏิบัติงานไม่มีความสุขและน าไปสู่ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน (Burnout) ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานลดลง ทา้ยท่ีสุดความความรู้สึกผกูพนัทางอารมณ์ท่ีพนกังานมีต่อองคก์าร 
(Affective Commitment) ก็จะเร่ิมจางหายไป ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของหลากหลายปัญหาท่ีอาจท่ีส่งผลกระทบต่อความ
มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน อย่างเช่น อาการเฉยชาไม่กระตือรือร้นในการท างาน การทอ้แทห้มด
ก าลงัใจในการท างาน และมีเจคติทางลบต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร จนเร่ิมมีการขาดงานบ่อยและถา้ปล่อยไว้
นานเขา้อาจน าไปสู่การลาออกจากงานในท่ีสุด ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการสะสมอารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบเหล่าน้ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายท่ีคาดไม่ถึงในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองคก์ารจะตอ้งท าความเขา้ใจและส ารวจ
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ความเป็นไปในการปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือรักษากลุ่มพนกังานท่ี
มีค่าไว ้และน าพาองคก์ารใหเ้จริญเติบโตต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของขอ้เรียกร้องในงานต่อความเหน่ือยหน่ายในการท างานของพนกังาน 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของความเหน่ือยหน่ายในการท างานต่อความผูกพนัทางอารมณ์ต่อองค์การของ

พนกังาน  
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของความเหน่ือยหน่ายในงานต่อขอ้เรียกร้องในงานกบัผูกพนัทางอารมณ์ต่อ

องคก์ารของพนกังาน 
 
การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจยั  
 ลกัษณะของงานมีอิทธิพลและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการปฏิบติังานของพนักงานในร้านอาหารและ 
ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ การท่ีพนกังานไดรั้บการส่ือสารท่ีมีความชดัเจนใน
การปฏิบติังานมกัจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีสามารถตอบสนองลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน จะท าให้พนักงานมีขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถช่วยบรรเทาและแกไ้ขปัญหาความเหน่ือยหน่ายในการท างานท่ีอาจสร้าง
ผลเสียต่อการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  อย่างไรก็ตามเป็นท่ีทราบกนัดีว่างานในอุตสาหกรรมบริการถูกมองว่าเป็นงานท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดไดง่้าย และไดรั้บค่าตอบแทนนอ้ย ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้วามพึงพอใจในการท างาน
และความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานลดนอ้ยลงไปดว้ยทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลถึงผลการด าเนินท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
(Dermody et al., 2008)  
 จากแนวความคิดในเร่ืองของความเครียดและสภาวะอารมณ์ในการท างานของ Lazarus (1999 อา้งถึงใน 
Babakus et al., 2009) กล่าวไวว้่าสภาวะของการเรียกร้องในงานเป็นอุปสรรคของความเครียดในการท างาน   
อยา่งเช่น การขาดแคลนทรัพยากรในการท างานท าใหจ้ านวนของพนกังานไม่เพียงพอต่อการท างาน ความคลุมเครือ
ของบทบาท ความขดัแยง้ของบทบาทและการท่ีบุคคลมีภาระงานท ามากจนเกินไป สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ 
Moore (2000 อา้งถึงใน Muhammad and Hamdy, 2005) ว่าความเครียดจากขอ้เรียกร้องในงานเป็นอาการเร่ิมแรก
ของความเหน่ือยหน่ายท่ีพนกังานเผชิญจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีแต่ละบุคคลมีอ านาจแตกต่างกันไป 
องค์การควรจะค านึงความเป็นอยู่ของพนกังานเพราะความส าเร็จขององค์การไม่ไดอ้ยู่ท่ีผลก าไรเพียงอย่างเดียว  
แต่รวมถึงความรู้สึกความผกูผนัต่อองค์การของพนกังานดว้ย ซ่ึง Khaya (2007) เสนอว่าลกัษณะของงาน เง่ือนไข
ของงาน ระดบัของงาน และบริบทของงานไดส้ร้างอิทธิพลท่ีมีความแตกต่างต่อผลการด าเนินงานของพนกังานท่ี
เกิดข้ึน  และส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงานท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการผกูพนัในองค์การของพนกังาน จึง
ท าให้ผู ้วิจัยมองเห็นถึงความจ าเป็นในการให้ความส าคัญของการศึกษาลักษณะของงานเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานและส่งเสริมใหพ้นกังานสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีและน าไปสู่ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รไดใ้น
อนาคต ซ่ึงถือเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถสร้างความยัง่ยืนต่อความส าเร็จในการท างานของธุรกิจร้านอาหารต่อไปได ้ 
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 1. ความเครียดของข้อเรียกร้องในงานที่อาจก่อให้เกดิความเครียด (Job demand)  
 เป็นภาระงานท่ีใชข้อ้เรียกร้องในการท างานสูง และเป็นปัญหาหลกัของพนกังานแถวหนา้ท่ีตอ้งรับมือกบั
ความตอ้งการท่ีแตกต่างของลูกคา้ ซ่ึงอาจท าใหพ้นกังานผูป้ฏิบติังานรู้สึกถึงความกดดนัจนน าไปสู่สภาวะอารมณ์
ของความเครียด และเม่ือมีเร่ืองมากระทบจิตใจเร่ือยๆ ก็จะส่งผลต่อภาวะจิตใจของผูป้ฏิบติังานเป็นอย่างมาก  
นอกจากน้ี Madare et al. (2013) กล่าวถึงสาเหตุหลกัของความเครียดในงานว่ามาจากการท่ีผูป้ฏิบติังานไม่สามารถ
คาดการณ์ หรือทราบเก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีแทจ้ริง ทา้ยท่ีสุดจะส่งผลการท างานในแง่ลบ เน่ืองจากผูป้ฏิบติังาน 
ไม่ทราบว่าจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างไร ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานลดลง จากแนวความคิดของขอ้เรียกร้องในงานโดย Singh et al. (1994 อา้ง
ถึงใน Rod, 2008) พบว่าความเครียดในงานมีทั้งหมดสามมิติ ประกอบไปดว้ย 1. ความคลุมเครือในบทบาท (Role 
ambiguity) 2. ความขดัแยง้ของบทบาท (Role conflict) และ 3. การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (Role overload) 
ซ่ึงเป็นสาเหตุของความเครียด และความเหน่ือยหน่ายในการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอิทธิพลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานโดยรวมของพนกังาน 

1.1 ความคลมุเครือของบทบาท (Role ambiguity) 
เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลท างานโดยไม่ทราบถึงความชดัเจนเก่ียวกบัรายละเอียดขอบเขตของงาน และความ

คาดหวงัท่ีองค์การมีต่อตน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานด าเนินไปอย่างไม่ราบร่ืนและมี
อุปสรรค Kahn et al. (1964 อา้งถึงใน Yesiltas, 2014)  ดว้ยสภาวะในการท างานท่ีมีความคลุมเครือของบทบาทหาก
ปล่อยไวน้าน จะกลายเป็นความเครียดในการท างาน ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหพ้นกังานเกิดความสับสน กงัวล และ
คาดหวงัว่าตนเองจะไดรั้บทราบถึงความรับผิดชอบท่ีชดัเจนว่ามีอะไรบา้ง Rizzo et al. (1970); Senatra (1980) อา้ง
ถึงใน Rod et al. (2008); Beauchamp et al. (2005) น าเสนอแนวทางของลกัษณะความคลุมเครือในบทบาทหนา้ท่ี
ของการท างาน ไดแ้ก่ 1) การขาดความชัดเจนในบทบาทของบุคคล 2) ขาดการก าหนดความแน่นอนในความ
รับผิดชอบท่ีเป็นไปตามบทบาท 3) ความคลุมเครือของพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบับทบาทของบุคคล 4) ไม่มี
การบอกกล่าวเก่ียวกบัความรับผิดชอบท่ีสมบูรณ์ ดงันั้นในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการท างานในลกัษณะท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ถือเป็นสาเหตุท่ีท าให้พนักงานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัความเครียดในงานซ่ึงอาจน าไปสู่ความ
เหน่ือยหน่ายในการท างานในท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 1a ความคลุมเครือของบทบาทมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความเหน่ือยหน่ายในการท างานของ
พนกังาน 

1.2 ความขัดแย้งของบทบาท (Role conflict) 
สภาวะความขดัแยง้ของบทบาทเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีสภาวะจิตใจ มีประสบการณ์ มีการรับรู้ของบทบาท

หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเกิดจากการกระตุน้หรือการยินยอมท าตามขอ้เรียกร้องของผูค้วบคุมงานท่ีนอกเหนือจาก
บทบาทหนา้ท่ีของตน อย่างไรก็ตามถา้มีการยินยอมในคร้ังแรกเกิดข้ึนคร้ังต่อๆ ไปก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นเดิมอีก 
Pandey and Kumar (1997, p. 191 อา้งถึงใน Mohr and Puck, 2007) กล่าววา่ สภาวะของความขดัแยง้ของบทบาทจะ
รุนแรงข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญหน้ากับความไม่ลงรอยจากการท างานหลายๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากขอ้เรียกร้องในงาน 
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อยา่งเช่นการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพท่ีพนกังานตอ้งรับมือกบัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการหลากหลาย หรือจากการไม่ไดรั้บ
ความร่วมมือในการท างานจากเพ่ือนร่วมงานท าให้งานล่าชา้ และเม่ือพบว่าขอ้เรียกร้องในงานท่ีปรากฏข้ึนไม่มี
ความสอดคลอ้งต่อการตดัสินจากคุณค่าท่ีบุคคลเหล่านั้นพึงมี (Ghorpade et al., 2011)  ดงันั้นเม่ือมีสภาวะของความ
ขดัแยง้ในการท างานในลกัษณะดงักล่าวเกิดข้ึน พนกังานผูป้ฏิบติังานจะมีความรู้สึกต่องานและเพ่ือนร่วมงานในเชิง
ลบ ทา้ยท่ีสุดส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเครียดและความเหน่ือยหน่ายในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
(Knight and Leimer, 2010)  

สมมติฐานที่ 1b ความขัดแยง้ของบทบาทมีอิทธิพลเชิงบวกกับความเหน่ือยหน่ายในการท างานของ
พนกังาน  

1.3 สภาวะที่บุคคลมีบทบาทภาระงานมากเกนิไป (Role overload)  
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงสภาวะความเรียกร้องของการมีบทบาทภาระงานมากเกินไป หรือเกิน

ความสามารถของตวับุคคลเองท่ีไม่สามารถท าใหง้านส าเร็จสมบูรณ์ได ้Rod et al. (2008) กล่าววา่บุคลากรท่ีประสบ
กบัการมีบทบาทภาระงานท ามากเกินไป จะมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายเน่ืองจากตอ้งทุ่มเท
ความสามารถต่อการท างานมาก ดงันั้นพนกังานท่ีอยู่ในสถานการณ์แบบน้ีจะรู้สึกไดถึ้งความเครียดซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อความรู้สึก พฤติกรรมและอาจน าไปสู่ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน  
สมมติฐานท่ี 1c การมีบทบาทภาระงานมากเกินไปมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความเหน่ือยหน่ายในการท างานของ
พนกังาน  

อิทธิพลของขอ้เรียกร้องในงานไดส่้งผลกระทบต่อความรู้สึกของพนกังานท่ีปฏิบติังาน Kim (2008) กล่าว
ไวว้่าสาเหตุของการแสดงอารมณ์ในการท างานของพนกังานถูกแบ่งจากคุณลกัษณะของงาน และคุณสมบติัส่วน
บุคคล ท าให้ผลของการแสดงอารมณ์ในการท างานมุ่งไปท่ีความเหน่ือยหน่ายในงาน นอกจากน้ีการคน้ควา้ของ 
Babakus et al. (2009) กล่าวย  ้าอีกว่าอิทธิพลของขอ้เรียกร้องจากงานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีพบ
มากในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของงานท่ีเช่ือมโยงกบัความเหน่ือยหน่ายในงาน  
  สมมตฐิานที่ 2 ขอ้เรียกร้องในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเหน่ือยหน่ายในงานของพนกังาน 
 
2. ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน (burnout)  
 เป็นสภาวะของความเครียดท่ีเกิดจากข้อเรียกร้องในงาน และเง่ือนไขในงาน อย่างเช่น ภาระงานท่ีมี
ปริมาณเยอะและการถูกเรียกร้องจนมากเกินไป และเป็นอาการท่ีประกอบไปดว้ยความรู้สึกของความเหน่ือยลา้ทาง
อารมณ์ การถูกเยาะเยย้ถากถาง และขาดความส าเร็จในอาชีพ Maslash et al. (2001 อา้งถึงใน Chen and Kao, 2011) 
ตามแนวความคิดของจิตแพทยช์าวอเมริกนั Freudenberger and Richelson (1980) ไดอ้ธิบายถึงความเบ่ือหน่ายใน
การท างานจากการแสดงออกของบุคคลได ้3 องคป์ระกอบ 1) อาการอ่อนหลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion)  
เป็นอาการสะทอ้นต่ออารมณ์ของบุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบจากภาระงานท่ีท าใหเ้กิดความเครียดและมีอิทธิพลท าให้
ผูป้ฏิบติังานหมดก าลงัใจ และขาดแรงจูงใจในการท างาน 2) การลดความเป็นบุคคล (Depersonalization)   เป็น
อาการท่ีบุคคลปฏิบัติตัวเสมือนกับวตัถุท่ีไร้จิตใจโดยการแสดงท่าทีท่ีเมินเฉย ไม่เต็มใจหรือไม่ใส่ใจในการ
ให้บริการ ไม่อยากเข้าสังคม หรือมีเจคติในทางลบต่อเพ่ือนร่วมงานและผูรั้บบริการ  3) ความรู้สึกว่าตนเอง 
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ไม่ประสบความส าเร็จ (Lack of Personal accomplishment) ตามท่ีตั้ งใจไว ้ บุคคลคิดว่าตนเองมีความสามารถ 
ไม่เพียงพอ ไม่มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือรู้สึกวา่ตนเองไม่มีคุณค่าจนสูญเสียความนบัถือในตนเองท าให้
คิดหาลู่ทางใหม่ๆ เพ่ือเปล่ียนงาน หรือลาออกจากงาน จากวรรณกรรมพบว่าความเหน่ือยหน่ายในงานเป็นตวักลาง
ของผลกระทบท่ีมาจากคุณลกัษณะของงานท่ีองคก์ารไดใ้หคุ้ณค่าไวก้บัผลลพัธ์ของงาน ยกตวัอย่างเช่นสมรรถนะ
ในการท างาน และความตั้งใจลาออกจากงาน Podsakoff et al. (2007) ถา้ผลกระทบในแง่ลบเกิดข้ึนบ่อยก็จะส่งผล
ต่อความรู้สึกผกูผนัต่อองคก์ารของพนกังานอาจลดลงไปดว้ย ดงันั้นความผกูผนัต่อองคก์ารจึงเป็นปัจจยัท่ีเหมาะสม
แก่การวิเคราะห์ในการท าความเขา้ใจและพฤติกรรมของพนกังานในองคก์าร  ผูน้ าหรือนกัจดัการท่ีดีมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีตอ้งใส่ใจมากข้ึนกบัความรู้สึกของพนักงาน ดงันั้นความพึงพอใจในงานไม่ไดเ้พียงส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของพนกัเท่านั้นแต่ยงัส่งผลต่อความรู้สึกผกูผนัต่อองคก์ารของพนกังาน ก่อนท่ีพวกเขาจะตดัสินใจคงอยู่
หรือการลาออกจากงานในท่ีสุด (Gunlu et al., Rose et al., 2009 อา้งถึงใน Hayat and Caniago, 2012)  

สมมติฐานที่ 3  ความเหน่ือยหน่ายในงานมีอิทธิพลเชิงลบกบัความผูกพนัทางอารมณ์ต่อองค์การของ
พนกังาน  
 
3. ความผกูผันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 
 แนวความคิดในเร่ืองความผูกผนัต่อองค์การ  Mowday et al. (1979 อา้งถึงใน Curtis et al., 2009) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่าเป็นทศันคติของพนักงานในการตั้งใจแสดงพฤติกรรมดว้ยความเต็มใจจากความรู้สึกท่ีตนเอง
ผกูพนักบัองคก์ารและมีความตอ้งการอย่างแรงกลา้เพ่ือท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกหรือเป็นตวัแทนขององคก์ารไว ้ 
นอกจากน้ียงัเป็นความแข็งแกร่งในความเป็นตวัตนของบุคคลกบัการมีส่วนร่วมในองคก์ารและเป็นท่ีมาของความ
ผูกพนัต่อองค์การ  การศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในวรรณกรรมของ
สังคมศาสตร์ แนวทางทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์ารของ Meyer และ Allen (1997)ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดและ
ถกูน ามาใชใ้นวงการศึกษาเป็นจ านวนมาก ทั้งสองไดเ้สนอโครงสร้างของความผกูผนัต่อองคก์ารทั้ง 3 มิติ ไดแ้ก่ 1) 
ความผกูพนัทางอารมณ์  (Affective commitment) เป็นความผกูพนัท่ีมาจากอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ห้บริการ
เม่ือท างานมาสักเวลาหน่ึงจะพบว่าตนเองสามารถยอมรับและเห็นดว้ยในเป้าหมายและค่านิยมในองคก์าร เกิดเป็น
แรงผลกัดนัท าใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกมุ่งมัน่ท่ีจะท างานในองคก์รต่อไป เพราะเช่ือว่าตนเองจะไดรั้บประสบการณ์ใน
การท างานท่ีสามารถต่อยอดความรู้ความสามารถของตน ประกอบกบัองค์การสามารถตอบสนองความตอ้งการ
พ้ืนฐานของบุคคลไดอี้กเช่นกนั ดงันั้นลกัษณะขององค์การในรูปแบบน้ีจะเป็นการบริหารจดัการแบบกระจาย
อ านาจในการตดัสินใจ  2) ความผูกพนัดา้นการคงอยู่กบัองค์กร (Continuance commitment)  เป็นความผูกพนัท่ี
พนกังานไดอ้ยู่กบัองคก์ารมานาน มีความผกูผนัตั้งแต่แรกเร่ิมพนกังานมีความทุ่มเทใหก้บังานอย่างเตม็ท่ีท าใหเ้ม่ือ
ต้องออกจากงานจะท าให้รู้สึกสูญเสียเก่ียวกับส่ิงท่ีเคยได้รับมา 3) ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน (Normative 
commitment) เป็นความผูกผนัท่ีมาจากภาระหน้าท่ีท าให้พนักงานรู้สึกผิดถา้ต้องไปจากองค์กรพนักงานรู้สึก
จงรักภกัดีในองค์กรเน่ืองจากท างานมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัองค์การไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้ขา้
ฝึกอบรมเพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา พนกังานจึงรู้วา่ตนมีหนา้ท่ีตอ้งตอบแทนและอยูก่บัองคต่์อไป  
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 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดมุ่้งความสนใจไปท่ีความผกูพนัทางอารมณ์ (Affective commitment ) เน่ืองจากมี
ความเหมาะสมกบับุคลากรในอุตสาหกรรมบริการมากท่ีสุด จากการวิเคราะห์บทบาทท่ีพนกังานไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
การเป็นผูใ้หบ้ริการ 

สมมตฐิานที่ 4 ขอ้เรียกร้องในงานมีอิทธิพลเชิงลบต่อความผกูพนัดา้นอารมณ์ต่อองคก์ารของพนกังาน 
สมมตฐิานที่ 5  ความเหน่ือยหน่ายในงานเป็นตวัแปรกลางระหวา่งขอ้เรียกร้องในงานและความผกูพนัทาง

อารมณ์ต่อองคก์ารของพนกังาน  
 
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามาแสดงผลเป็นกรอบแนวคิดในงานวิจยัและ

สมมุติฐานไดด้งัภาพท่ี 1   
กรอบแนวความคิด      

                             H4 
 

 

H1 a-c 
 

  H2 
                                 H5 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 
1.ประโยชน์เชิงการจดัการ 

 การศึกษาผลกระทบของข้อเรียกร้องในงานท่ีมีต่อความผูกพนัทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน
ร้านอาหารระดบัดบักลาง (Casual dining) องค์การสามารถเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรส าคญัในการสร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานร้านอาหารเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการเชิงนโยบายและก าหนดกลยทุธ์
ขององคก์ารเพ่ือพฒันาและดูแลบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหมี้ความรักและมีความผกูพนัต่อองคก์ารต่อไป โดยสามารถ
พิจารณาจากปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความผูกพนัทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้านอาหาร 2 ประการ 
ประการแรกคือ ความคลุมเครือของบทบาท  เน่ืองดว้ยลกัษณะของงานบริการ มีลกัษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งอาศยัความเอาใจใส่ในการท างานเป็นพิเศษ  เพ่ือด าเนินการส่งมอบบริการท่ีน่าประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
ดงันั้นลกัษณะงานจ าเป็นตอ้งมีความชดัเจนของบทบาทหนา้ท่ีและขอบเขตในการท างาน  ผูค้วบคุมงานจ าเป็นตอ้ง
ส่ือสารให้ชดัเจนว่ามีความคาดหวงัจากตวัผูป้ฏิบติังานอย่างไรบา้ง และการท างานจะถูกประเมินอย่างไร ดั้งนั้น

           Job Demand  
       ข้อเรียกร้องในงาน  

 

ความคลุมเครือของบทบาท 

(Role Ambiguity) 

         ความขดัแยง้ของบทบาท 
              (Role Conflict)  
     การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป 
             (Role Overload)  
 
 

   

  

       

 

ความเหน่ือยหน่าย                      
ในการท างาน 
(Burnout) 

ความผกูพนัทางอารมณ์ 
ต่อองคก์าร 

(Affective Commitment) 

H3 
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ความชดัเจนในการท างานจะท าให้พนกังานไม่รู้สึกเครียดและมีความสุขในการท างานและส่งผลทางอารมณ์ต่อ
ความผูกพนัในองค์การในเชิงบวก  ประการท่ีสองคือการมีบทบาทภาระงานมากเกิน อาจท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
ความรู้สึกเหน่ือยหน่ายหรือตึงเครียดในการท างาน ดงันั้นผูค้วบคุมงานควรพิจารณาในเร่ืองของการฝึกอบรม
ส่งเสริมใหพ้นกังานมีการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานและสามารถรับมือกบัความหลากหลายของ
งานและสภาวะอารมณ์ของผูร่้วมงาน หัวหนา้งาน และลูกคา้ไดซ่ึ้งจะส่งผลให้ความกดดนัในการท างานก็จะลด
นอ้ยลง  

2. ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี  
 งานวิจยัช้ินน้ีก่อใหเ้กิดการบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องในงานของปัจจยัดา้น ความคลุมเครือ
ของบทบาท ภาระงานท่ีมากเกินไป และความผูกพนัดา้นอารมณ์ต่อองค์การ โดยเป็นการศึกษาในลกัษณะการ
พิสูจน์ความสัมพนัธ์และอิทธิพลระหว่างตวัแปร โดยผ่านตวัแปรกลางคือความเบ่ือหน่ายในงาน (Burnout)  ซ่ึง
สภาวะความเหน่ือยหน่ายในงานสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกอาชีพ แต่บุคลากรทางอุตสาหกรรมบริการมีหนา้ท่ีในการ
ดูแลลูกคา้ อ  านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ แต่ดว้ยคุณลกัษณะพิเศษของอุตสาหกรรมบริการท่ีมีรายละเอียดท่ี
เด่นชดัมากกว่าธุรกิจอ่ืนๆ การน าปัจจยัแต่ละดา้นของขอ้เรียกร้องในงานมาพิจารณาสามารถท าใหผู้อ้อกแบบงาน
สามารถวางแผนการท างานไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งต่อสภาพการท างานมากข้ึนและยกระดบัความสามารถและ
ทกัษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการต่อไป 
 
วิธีการวิจยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัมีระยะเวลา

ในการเกบ็ขอ้มลูตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2559  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานร้านอาหารช่ือดงัแห่งหน่ึงบนถนนอุทยาน ไดแ้ก่  พนกังานใน

ส่วนหนา้ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้นรับและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และพนกังานท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุนใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ทางร้านอาหารมีจ านวนพนกังานทั้งหมดโดยประมาณการท่ี 110 คน ผูวิ้จยัจึงเลือกก าหนดขนาดตวัอย่าง
จากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท าใหต้อ้งไดก้ลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 86 คน ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามจนไดฉ้บบัท่ีครบถว้นสมบูรณ์ท่ี 100 ชุด และสาเหตุท่ีไม่ไดเ้ก็บทั้งกลุ่มประชากร เน่ืองจากมีกลุ่ม
พนกังานท่ีไม่ไดท้ าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยตรง และไม่ไดมี้คุณสมบติัตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัตอ้งการจะ
ศึกษาอย่างเช่นกลุ่มพนกัโบกรถเพ่ือจดัสรรท่ีจอดรถให้ลูกคา้ พนกังานรักษาความปลอดภยั และดว้ยภาระหนา้ท่ี
รับผิดชอบของพนกังานกลุ่มน้ีจึงไม่สะดวกในการใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 ช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 41 การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมตน้ คิดเป็นร้อยละ 41 ระยะในการปฏิบติังาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 50  
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ี 1) ดา้นขอ้เรียกร้องในงานได้แก่ 
บทบาทท่ีคลุมเครือ บทบาทท่ีขดัแยง้ และบทบาทภาระงานท่ีมากเกินไป รวมค าถามทั้งหมด 14 ขอ้ แบบสอบถามน้ี
ถกูดดัแปลงมาจาก (Singh et al., 1994; Beerh et al., 1976 อา้งถึงใน Rod et al., 2008)   2) ความเหน่ือยหน่ายในงาน 
มีค าถามจ านวน 4 ขอ้ 3) ความผูกพนัทางดา้นจิตใจมีค าถามจ านวน 5 ขอ้ แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 น้ีผูวิ้จยัได้
ก าหนดระดบัความคิดเห็นตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) แบ่งการวดัเป็น 5 ระดบั 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของค าถาม โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของค่าสัมประสิทธ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) อยู่
ระหวา่ง 0.70- 0.87  แสดงวา่เคร่ืองมือวิจยัมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) สถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั
คือ สหสัมพนัธ์เพียรสัน (Pearson’s correlation) ใชวิ้เคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช้วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปร รายละเอียดของแต่ละ 
ตวัแปรมีดงัน้ี   

JD= Job Demand (ขอ้เรียกร้องในงาน) 
RA= Role Ambiguity (ความคลุมเครือของบทบาท) 
RC= Role Conflict (ความขดัแยง้ของบทบาท) 
RO= Role Overload (การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป) 
BO= Burnout (ความเหน่ือยหน่ายในงาน) 
AF= Affective Commitment (ความผกูพนัทางอารมณ์ต่อองคก์าร)  

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั  
ผลการวิจยั ไดแ้บ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกน าเสนอดา้นความสัมพนัธ์และส่วนท่ี 2 ท่ีน าเสนอ

เก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์   

 ตวัแปร RA RC RO BO AF JD 
ค่าเฉล่ีย (Mean) 2.38 2.26 2.32 2.12 3.99 2.32 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  .41 .46 .45 .61 .65 .38 
ความคลุมเครือของบทบาท (RA)       
ความขดัแยง้ของบทบาท (RC)  .504**      
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (RO)  .657** .623**     
ความเหน่ือยหน่ายในงาน (BO)  .556** .471** .645**    
ความผกูพนัดา้นอารมณ์ต่อองคก์าร (AF)  -505** -651** -615** -.615   
ขอ้เรียกร้องในงาน (JD) .830** .840** .892** .651** -709**  
*p<0.05, **p<0.01 

                จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรท่ีศึกษา พบว่าตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรความเหน่ือยหน่ายในงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั 0.01 และตวัแปรความเหน่ือยหน่ายในงานมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรความผูกผนัดา้นอารมณ์ต่อองค์การ 
อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของสมมตฐิานที่ 1 ถึงสมมตฐิานที่ 4  

 
ตวัแปรต้น 

สมมตฐิานการวจิัย/ตวัแปรตาม 

1a 
BO 

1b 
BO 

1c 
BO 

2 
BO 

3 
AF 

4 
AF 

ขอ้เรียกร้องในงาน (JD)     1.052*   
ความคลุมเครือของบทบาท (RA) .328*      
ความขดัแยง้ของบทบาท (RC)                     .106*     
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (RO)   .605*    
ความเหน่ือยหน่ายในงาน (BO)       -.654*  
ความผกูพนัดา้นอารมณ์ต่อองคก์าร (AF)       -1.217* 
Adjust R2  .435  .433 .433 .418   .372   .497 
*p<0.05, **p<0.01 

ตารางท่ี 2 เป็นผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐานซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
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สมการท่ี 1a ความคลุมเครือในบทบาทมีผลเชิงบวกกบัความเหน่ือยหน่ายในการท างานของพนักงาน
ร้านอาหารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=.328, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 26  จาก
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมติฐานท่ี 1a 

สมการท่ี 1b ความขัดแยง้ในบทบาทมีผลเชิงบวกกับความเหน่ือยหน่ายในการท างานของพนักงาน
ร้านอาหาร พบวา่มีความสมัพนัธ์แต่สมัพนัธ์แบบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (β=.106, p<0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 1b 

สมการท่ี 1c การมีบทบาทภาระงานมากเกินไปมีผลเชิงบวกกับความเหน่ือยหน่ายในการท างานของ
พนกังาน ร้านอาหารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=.605, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 
26  จากผลการวิจยัเป็นไปตามสมติฐานท่ี 1c  

สมการท่ี 2 ขอ้เรียกร้องในงานมีผลเชิงบวกกบัความเหน่ือยหน่ายในการท างานของพนกังาน ร้านอาหาร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=1.052, p<0.05)โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 72 จากผลการวิจยั
เป็นไปตามสมติฐานท่ี 2 

สมการท่ี 3 ความเหน่ือยหน่ายในงานมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อความผูกพนัดา้นอารมณ์ต่อองค์การของ
พนกังานร้านอาหาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=-.654, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ไดร้้อยละ  
59  จากผลการวิจยัเป็นไปตามสมติฐานท่ี 3 

สมการท่ี 4 ขอ้เรียกร้องในงานมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อความผกูพนัดา้นอารมณ์ต่อองคก์ารของพนกังาน
ร้านอาหาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=-1.217, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 98 จาก
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมติฐานท่ี 4 
 
ตารางที่ 3 การทดสอบนัยส าคัญอทิธิพลทางอ้อมของตวัแปรกลาง (Sobel’s Test)ของสมมตฐิานที่ 5  

ตวัแปรกลาง  Effect se Z P 
BO  -.298 .106 -2.807 .0050 

สมการท่ี 5 เม่ือมีการควบคุมความเหน่ือยหน่ายในงานซ่ึงเป็นตวัแปรกลาง ผลปรากฏวา่ขอ้เรียกร้องในงาน
มีความสมัพนัธ์แบบมีนยัส าคญัทางสถิติกบัขอ้เรียกร้องในงานและความผกูพนัทางอารมณ์ต่อองคก์าร (ab≠0)  และ
ยอมรับเม่ือค่า Z > 1.64   (Z= -2.807 p<0.05) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการศึกษาน้ีโดยศึกษาจากค่า (Z) พบว่า
ความเหน่ือยหน่ายในการท างานท าหนา้ท่ีเป็นตวัแปรกลางท่ีถ่ายทอดอิทธิพลของตวัแปรอิสระไปสู่ตวัแปรตามได้
เพียงบางส่วน (partial mediation effect) ระหว่างขอ้เรียกร้องในงาน และความผกูพนัทางอารมณ์ต่อองคก์าร Baron 
and Kenny (1986 ) จากผลการวิจยัจึงเป็นไปตามสมติฐานท่ี 5  
 
อภิปรายผล  
  ขอ้เรียกร้องในงานเป็นประเด็นพ้ืนฐานส าคญัเพ่ือใหเ้ขา้ใจลกัษณะของงานและพนกังานผูป้ฏิบติัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากขอ้เรียกร้องในงาน จากการศึกษาของ Babakus et al. (2009) พบวา่ผลกระทบขอขอ้เรียกร้องในงานมี
ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และสภาพการท างานในอุตสาหกรรมบริการจะส่งผลต่อความผกูพนัทางดา้นอารมณ์
ต่อองคก์ารของพนกังาน 
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จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีเม่ือท าการศึกษาขอ้เรียกร้องในงานของพนักงานร้านอาหารเป็นรายดา้นพบว่า 
มีปัจจยัสองดา้นท่ีส่งผลต่อความเหน่ือยหน่ายในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความคลุมเครือของบทบาท และดา้นการมี
บทบาทภาระงานมากเกินไป ส าหรับดา้นความคลุมเครือของบทบาทพบว่ามีอิทธิพลเชิงบวกกบัความเหน่ือยหน่าย
ในงานของพนักงานร้านอาหาร ตรงกบัสมมติฐานและสอดคลอ้งกับงานวิจยัท่ีผ่านมาของ Yunas and Mahaja 
(2015) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของความเหน่ือยหน่ายในงานต่อการท างาน จากผลการศึกษาของทั้งสองพบว่า
ความคลุมเครือของบทบาทมีความส าคญัและมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเหน่ือยหน่ายในงาน เพราะงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการมีสภาวะการท างานท่ีกดดนัและส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผูป้ฏิบติังาน เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีเป็นปัญหา
ขององค์การเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานขาดความชัดเจนเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของงาน ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวงัท่ีหัวหน้างานมีต่อตน  ส่วนในด้านการมีบทบาทภาระงานมากเกินไปมีอิทธิพลเชิงบวกกับความ 
เหน่ือยหน่ายในงานสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผา่นมาของสายบวั บุญหม่ืน และคณะ (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจลาออกจากงาน จากผลการศึกษาพบว่าบทบาทท่ีมีภาระงานมากเกินไปมีอิทธิพลต่อความ
เหน่ือยหน่ายในการท างาน จากการไดรั้บมอบหมายใหท้ างานในระยะเวลาท่ีก าหนด และการจดัการเก่ียวกบัสภาวะ
ต่างๆ ในการท างานของพนกังานแต่ละคน ท าใหบุ้คลากรตอ้งทุ่มเทความพยายามและใชเ้วลาในการท างานเพ่ิมมาก
ข้ึนท าให้เกิดการเหน่ือยหน่ายในการท างาน เพราะผูป้ฏิบติังานงานจ าเป็นตอ้งปรับตวัเขา้กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในงาน
บริการท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้ส่วนความขดัแยง้ในบทบาทมีความสัมพนัธ์ต่อความเหน่ือยหน่ายในงานแต่ไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเหน่ือยหน่ายในงานของพนกังานร้านอาหาร  
 จากผลการวิจยัในประเด็นของขอ้เรียกร้องในงานมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความเหน่ือยหน่ายในงานของ
พนักงานร้านอาหาร ตรงกับสมมติฐานและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Babakus et al.  (2009) ท่ีพบว่า 
ขอ้เรียกร้องในงานมีอิทธิผลเชิงบวกต่อความเหน่ือยหน่ายในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท าหนา้ท่ีในการ
ดูแลลูกคา้ พฤติกรรมของพนกังานกลุ่มน้ีจะถูกสังเกตจากลูกคา้ เพ่ือนร่วมงาน และผูค้วบคุมงาน พนกังานกลุ่มน้ี
ประสบความเหน่ือยหน่ายในงานไดง่้ายเน่ืองจากตอ้งทนรับสภาวะของขอ้เรียกร้องในงานท่ีมีความทา้ทายต่อ
ความเครียด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Poksakoff et al. (2007) ท่ีกล่าวไวว้่าขอ้เรียกร้องในงานเป็น
ธรรมชาติของความสัมพันธ์ท่ีใช้ก าหนดกระบวนการของความเหน่ือยหน่ายในงาน โดยแบ่งประเภทของ 
ขอ้เรียกร้องในงานว่าเป็นความเครียดท่ีถูกซ่อนอยู่ในตวัของผูป้ฏิบติังาน เช่นความกดดนัจากการท่ีตอ้งท างานให้
เสร็จสมบูรณ์ สภาวะงานท่ีเร่งด่วน และล าดบัของความเอาใจใส่ต่องานของผูป้ฏิบติังานต่อขอ้เรียกร้องในงาน   
 จากผลการวิจยัในประเด็นความเหน่ือยหน่ายในงานมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อความผูกพนัทางอารมณ์ต่อ
องคก์ารของพนกังานร้านอาหารสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Muhamad and Hamdy (2005) เก่ียวกบัความเหน่ือย
หน่ายในงานและผลของการปฏิบติังาน พบว่ากลุ่มพนักงานท่ีประสบกบัความเหน่ือยหน่ายในงานจะมีความ 
พึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์ารค่อนขา้งต ่า และมีแนวโนม้ต่อเน่ืองในการลาออกจากงาน  หวัหนา้งาน
ท่ีดีต้องลดภาวะท่ีก่อให้เกิดความเหน่ือยหน่ายในงานและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานโดยการใส่ใจต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานมากข้ึน หรือจดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งเตม็ความสามารถและลดอาการเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาวะงาน 
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 จากผลการวิจยัในประเด็นขอ้เรียกร้องในงานมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อความผกูพนัดา้นอารมณ์ต่อองค์การ
ของพนกังานร้านอาหาร ตรงกบัสมมติฐานและมีงานวิจยัท่ีคลา้ยคลึงกนัจากผลการศึกษาของ Rod et al. (2008) 
เก่ียวกบัขอ้เรียกร้องในงานท่ีมีอิทธิพลต่อการพลิกฟ้ืนประสิทธิภาพการบริการกบัความผกูพนัต่อองคก์ารและความ
พึงพอใจในงาน พบว่าขอ้เรียกร้องในงานมีความสัมพนัธ์กบักบัการพลิกฟ้ืนการบริการและส่งผลท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลวิจยัของงานช้ินน้ีพบว่าถา้ขอ้เรียกร้องใน
งานอยูใ่นระดบัสูงกจ็ะท าใหค้วามผกูพนัทางอารมณ์ของพนกังานในองคก์ารต ่า เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีหวัหนา้งาน
หรือผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีเขา้ไปแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ในเร่ืองของความคลุมเครือในบทบาทเพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความรับผิดชอบของตนไดช้ัดเจนยิ่งข้ึนและข้อขดัแยง้ในการท างานจะไม่เกิดข้ึนมากนัก ซ่ึงผูจ้ดัการ
สามารถท าการประเมินระดบัการรับรู้ในการรับผิดชอบในหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมหรือมีความสอดคลอ้งเพ่ิมมากข้ึนก็
จะช่วยลดปัญหาเก่ียวกบัการมีภาระงานมากเกินไป ท าใหค้วามไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนในการท างานสามารถน ามา
แกไ้ขเบ้ืองตน้เพ่ือใหเ้กิดความประนีประนอมและลดปัญหาดงักล่าวเม่ือพนกังานเหล่าน้ีตอ้งรับมือกบัลูกคา้ท่ีรู้สึก
ไม่พึงพอใจต่อการบริการ  
 จากผลการวิจยัในประเด็นความเหน่ือยหน่ายในงานท่ีเป็นตวัแปรกลางท่ีมีความสมัพนัธ์กบัขอ้เรียกร้องใน
งานและการความผกูพนัดา้นอารมณ์ของพนกังานต่อองคก์ารสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีใกลเ้คียงกนัของ Lin (2012) 
ไดศึ้กษาและพบว่าขอ้เรียกร้องในงานและทรัพยากรในงานเป็นสาเหตุของความเหน่ือยหน่ายในงานท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในงาน ผลของงานวิจัยยงัสนับสนุนอีกว่าข้อเรียกร้องในงานและ
ทรัพยากรในงานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การถ่ายทอดไปสู่ผลกระทบบางส่วนไปสู่ความเหน่ือยหน่ายใน
งาน  
 
ข้อเสนอแนะ  
           1. ในงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลกระทบของขอ้เรียกร้องในงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบังานวิจยัช้ินน้ีคือ
ความคลุมเครือของบทบาท ความขดัแยง้ของบทบาท และการมีบทบาทภาระงานมากเกินไปส่งผลต่อความรู้สึก
ผูกพันในองค์การของพนักงานร้านอาหาร ดังนั้นส าหรับงานวิจัยในอนาคตควรวิเคราะห์เก่ียวกับมิติของ
ความเครียดในงานเพ่ือมาสนบัสนุนถึงความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารเพ่ิมมากข้ึน และศึกษาอิทธิพลระหวา่ง
ตวัแปรท่ีเกิดข้ึน  
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นเดียวกนักบับุคลากรในกลุ่มสายงานในอุตสาหกรรมบริการท่ีมีความ
ซับซ้อนในรายละเอียดของงาน และมีขนาดของบุคลากรท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการองคก์ารในเชิงกวา้งยิ่งข้ึน  
  3. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถาม ดงันั้นในการวิจยัในอนาคตควรมีการ
ท าวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ยกจ็ะท าใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกและผลของการวิจยัจะมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและดา้นการบริหาร

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร กลุ่มตวัอย่างเป็น

บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จ านวน 155 คน สุ่มตวัอย่างโดยการแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น

แบบสอบถาม ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา มีค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคของ

แบบสอบถามตามตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั เท่ากบั 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93 ตามล าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน จากการศึกษา

พบว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร โรงพยาบาลบางจาก อยู่ในระดบั

ปานกลาง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ภาวะผู ้น าการ

เปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกค่าและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า ส่วนการสนบัสนุนจาก

องค์กรมีความสัมพนัธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง กบัการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

                                                           
1 คณะสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วม   รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

Abstract 

 The purposes of this descriptive research were to study personal factor and management factor relating to 
participation in the development and hospital accreditation of the personnel. The samples of this research were 155 
personnel obtained by stratified random sampling technique. The instrument was a questionnaire which was 
verified for its content validity, and reliability processes revealed that it was reliable: Cronbach’s alpha 0.93, 0.93, 
0.90 and 0.93 for each variable. Data were analyzed using the frequency, percentage, standard deviation, Chi 
Square and Pearson’s correlation coefficient .The results of the study showed that personnel participation in the 
development and hospital accreditation of Bangchak hospital was at a moderate level. Educational background, 
length of work, and position were related to the involvement in the development and hospital accreditation at the 
0.05 level of significance. Job motivation was positively correlated at a moderate level. Transformational leadership 
was positively correlated at a low level. Support from the organization was positively correlated with the 
involvement in the development and hospital accreditation at a moderate level with a statistical significance level 
of 0.05. 
Keywords: Participation, Hospital Accreditation  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หวัใจหลกัของกระบวนการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA คือการพฒันาคุณภาพ

ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ให้ประชาชนไดรั้บการรักษาพยาบาล การบริการท่ีปลอดภยั ประชาชนหรือผูป่้วยไดรั้บการ

พิทักษ์สิทธิผูป่้วยและศกัด์ิศรีของความเป็นคนมากข้ึนภายใตก้ารรักษาแบบองค์รวมท่ีดูแลทั้งทางดา้นสุขภาพ 

ร่างกายและจิตใจ (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555)  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ รวมถึง

มีการท างานเป็นทีม บทบาทของบุคลากรในโรงพยาบาลจึงเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังานเพ่ือการดูแลท่ีมีคุณภาพ

และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นหวัใจส าคญัของการบริการทางการแพทย ์เป็น

แนวทางท่ีสร้างประโยชน์ต่อวงการแพทยแ์ละสาธารณสุขของไทย ในสภาวะการแข่งขนัของระบบบริการสุขภาพ

และความคาดหวงัต่อคุณภาพและความปลอดภยัของบริการสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญักบั

ระบบและกระบวนการการท างานมากข้ึน เพ่ือให้บริการท่ีดีแก่ผูป่้วยและญาติ จึงน ามาสู่การพฒันาระดับของ

มาตรฐานการรักษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบนั โรงพยาบาลจึงต่างแข่งขนักนัเพ่ือยกระดบัคุณภาพการ

บริการใหไ้ดต้ามมาตรฐานเพ่ือการรับรองคุณภาพ ผูป่้วยสามารถไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ไม่เส่ียงต่อการดูแลรักษาท่ี

ไม่ไดม้าตรฐาน (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555)   
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แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ ปี 2555 - 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีการก าหนดทิศทางการ

พฒันาและออกแบบระบบบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาคทั้งประเด็นการเสริมสร้างศกัยภาพหรือขีดความสามารถ

ของสถานบริการสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายของระบบบริการ โดยการจดัใหมี้ระบบบริการสุขภาพท่ีครอบคลุม

ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยมุ่งหวงัใหบ้ริการแต่ละระดบัมี

บทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนเป็นระบบบริการสุขภาพท่ีมีศักยภาพรองรับปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุขท่ีมีความซับซ้อน (สถาพร รัตนวารีวงษ,์ 2556, น. 1) โรงพยาบาลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริการ

สุขภาพท่ีมีความพร้อมในดา้นก าลงัคน เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ขณะเดียวกนัการบริการท่ีซับซ้อนประกอบกบั

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละองคก์รอาจก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของสังคม

ได ้การปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบและมีทิศทางชัดเจน จึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กระทรวง

สาธารณสุขจึงไดมี้การน าแนวคิดการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารงาน

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพฒันาคุณภาพระบบบริการดา้นการรักษาพยาบาลให้ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคก์รมหาชน, 2556) การบริหารคุณภาพโดยรวม 

มีความหมายเป็นพลวตั มีพฒันาการเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีสมาชิกทุกคนต่างใหค้วามส าคญัและมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพอใจให้แก่

ลกูคา้ ซ่ึงจะสร้างโอกาสทางธุรกิจความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและพฒันาการท่ีย ัง่ยืนขององคก์ร (เศกสิน ศรีวฒันา

นุกลูกิจ, 2553) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการพฒันาคุณภาพจะน ามาซ่ึงสุขภาวะของผูรั้บบริการ ทั้งทางดา้น

ร่างกายและจิตใจซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลดีต่อผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการควรเป็นผูท่ี้เห็นคุณค่าของการพฒันาคุณภาพและ

สร้างสรรคก์ารพฒันางานดว้ยความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีรวมถึงหลกัการพฒันาท่ีถูกตอ้ง 

โรงพยาบาลบางจากเป็นโรงพยาบาลชุมชน (Community Hospital) ขนาด 60  เตียงไดเ้ร่ิมด าเนินการพฒันา

คุณภาพ HA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนัและยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาต่อไป ในระยะเวลาท่ีผา่นมา โรงพยาบาล

บางจากประสบความส าเร็จผ่านการประเมินในขั้นท่ี 2 แมจ้ะประสบกบัปัญหาในเร่ืองของบุคลากรมีภาระงานมาก 

ท าใหไ้ม่มีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพ แต่โรงพยาบาลบางจากยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

น าไปสู่การรับรองและผา่นการประเมินในขั้นท่ี 3 (ศูนยพ์ฒันาคุณภาพโรงพยาบาลบางจาก, 2558)  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรของโรงพยาบาลบางจาก

ว่าอยู่ในระดบัใด รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้

น ามาใชเ้ป็นแนวทางให้กบัศูนยป์ระกนัคุณภาพของโรงพยาบาลไดป้ระยุกต์ใชใ้นการพฒันาโรงพยาบาลให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์รในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นการบริหารมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี

ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. ปัจจยัดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนจาก
องค์กร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

นิยามศัพท์ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของบุคลากรในกระบวนการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล วดัโดยใชแ้บบสอบถามการมีส่วนร่วมตามแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1980) มี 4 ดา้น คือ 1.ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจและเขา้ร่วมด าเนินงานการพฒันาในโรงพยาบาล หรือ ร่วมก าหนดวิสัยทศัน์/พนัธกิจ 2. ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ 
โดยร่วมเป็นคณะกรรมการและก าหนดแนวทางเพ่ือควบคุมและป้องกนัปัจจยัเส่ียงต่อผูใ้ชบ้ริการ 3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแลว้เกิดความ 
พึงพอใจ มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่า และ 4. ดา้นการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร ในการวางแผนพฒันาองค์กร ให้การสนับสนุนปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
บุคลากรใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบางจาก 
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 2. เพ่ือให้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพโรงพยาบาลบางจาก สามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือของบุคลากรในการน าไปสู่การพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป 
   3. เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กบั
ผูป้ฏิบติังาน 
 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) และเชิงความสัมพนัธ์ (Correlational research) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชวิ้จยัในคร้ังน้ี คือ บุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

 จ านวน 252 คน    
 กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลบางจาก ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ 
Yamane (1973)ได ้155 คน ประกอบดว้ย กลุ่มรักษาพยาบาล จ านวน 116 คน และกลุ่มสนบัสนุนบริการ จ านวน 39 
คน การเลือกตวัอย่างจะใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) หลงัจากนั้นจะเลือกตวัอย่างอีก
คร้ังจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายไม่หยอ่นคืน 

การพทิักษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 

1. ผูวิ้จยัไดส่้งเอกสารการวิจยัเพ่ือพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

2. ช้ีแจงเร่ืองการพิทกัษสิ์ทธิอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและด าเนินการเกบ็ขอ้มูลเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ี
ยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัเท่านั้น 

3. รักษาความลบัและวิเคราะห์ขอ้มลูในภาพรวม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา มีค่าความเช่ือมัน่

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาคของแบบสอบถามตามตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั เท่ากบั 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93 

ตามล าดบั  
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผลการวจิยั 
ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

จากการท าวิจยับุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก พบการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองโรงพยาบาล  
ดงัตาราง 
ตารางที่ 1.1  จ านวนและร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล (n = 155) 

จากตาราง 1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลสรุปไดด้งัน้ี อายุ พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.7 ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 47.7 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน พบว่า ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.2 ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัพบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบติังานในกลุ่มการ

รักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 74.8 และกลุ่มการสนบัสนุน คิดเป็นร้อยละ 25.2 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ  
     18-25 ปี 
      26-35 ปี 
     36-49 ปี 
     50 ปี ข้ึนไป 

 
23 
60 
59 
13 

 
14.8 
38.7 
38.1 
8.4 

ระดบัการศึกษา 
     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า 
     อนุปริญญาหรือ ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
     สูงกวา่ปริญญาตรี ระบุ เช่น ปริญญาโท  

 
12 
36 
18 
74 
15 

 
7.7 
23.2 
11.6 
47.7 
9.7 

ระยะเวลาปฏิบัตงิาน  
     1-5 ปี 
     6-10 ปี 
     11-15 ปี 
     16-20 ปี 
     21 ปีข้ึนไป 

 
70 
37 
19 
9 

20 

 
45.2 
23.9 
12.3 
5.8 
12.9 
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ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด

สมุทรปราการ 

         

2.1 การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล    

ตารางที่  1.2 ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล โดยรวมและรายด้าน (n = 155) 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  S.D. ระดบัการมส่ีวนร่วม 

   ดา้นการตดัสินใจ 
   ดา้นการปฏิบติั 
   ดา้นผลประโยชน ์
   ดา้นการประเมินผล 

3.26 
3.21 
3.49 
3.13 

0.96 
0.99 
0.88 
0.98 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.32 0.89 ปานกลาง 

จากตาราง 1.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสรุปไดด้งัน้ี

การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวดั

สมุทรปราการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.32, S.D. = 

0.89) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นผลประโยชน์อยู่ในระดบัมาก (  = 3.49, S.D. = 0.88) ดา้นการตดัสินใจ

ดา้นการปฏิบติั และดา้นการประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.26, S.D. = 0.96),  (  = 3.21, S.D. = 0.99) และ

(  = 3.13 , S.D. = 0.98) ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 1.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง และภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงะโดยรวมและรายด้าน (n = 155) 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  S.D. ระดบัความสัมพันธ์ 

       ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
       ดา้นการยอมรับนบัถือ 
       ดา้นลกัษณะงาน 
       ดา้นความรับผิดชอบ 
       ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

3.58 
3.45 
3.77 
3.43 
3.57 

0.74 
0.74 
0.78 
0.83 
0.84 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.56 0.74 มาก 
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ตารางที ่1.3  (ต่อ) 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  S.D. ระดบัความสัมพันธ์ 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง    

       การสร้างวิสยัทศันร่์วม 
       การสร้างแรงบนัดาลใจ 
       การกระตุน้ทางปัญญา 
       การค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 

3.62 
3.23 
3.45 
3.41 

0.84 
0.95 
0.89 
0.81 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม 3.43 0.85 มาก 

การสนับสนุนองค์กร    

ดา้นการปฏิบติังาน 3.34 0.79 ปานกลาง 

ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันา 3.17 0.90 ปานกลาง 

ดา้นใส่ใจความเป็นอยูท่ี่ดี 3.21 0.79 ปานกลาง 

ดา้นการเห็นคุณค่าของผลงาน 2.98 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.80 ปานกลาง 

 

จากตาราง 1.3 ผลการวิเคราะห์สรุปไดด้งัน้ี แรงจูงใจในการปฏิบติังานพบว่า บุคลากรในโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =3.56, S.D. = 0.74) และเม่ือ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน,ด้านการยอมรับนับถือ , ด้านลักษณะงาน และด้าน

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานอยู่ในระดบัมาก (  = 3.58, S.D. = 0.74), (  = 3.45, S.D. = 0.74), (  = 3.77, S.D. = 

0.78) และ (  = 3.57, S.D. = 0.84) ตามล าดับส่วนแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบั 

ปานกลาง (  =3.43, S.D. = 0.83) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงพบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวดั

สมุทรปราการมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.43, S.D. = 0.85) และเม่ือพิจารณา 

รายดา้น พบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม, ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาและดา้นการ

ค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.62, S.D. = 0.84), (  = 3.45, S.D. = 0.89) และ (  = 3.41, S.D. 

= 0.81) ตามล าดบั ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.23, S.D. 

= 0.95)การสนบัสนุนจากองคก์ร พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการมีการสนบัสนุนจาก

องค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.24, S.D. = 0.80) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การสนบัสนุนจาก

องคก์รดา้นการปฏิบติังาน, ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันา, ดา้นความใส่ใจความเป็นอยูท่ี่ดีและดา้นการเห็นคุณค่า
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ของผลงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.34, S.D. = 0.79), (  = 3.17, S.D. = 0.90), (  = 3.21, S.D. = 0.79 ) และ (  

= 2.98, S.D. = 0.93) ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ      
 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา และ
ต าแหน่งในการปฏิบติังานกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ  
ตารางที่ 1.4 การทดสอบไคสแคว์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และต าแหน่งในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

จ านวน (ร้อยละ) 
 

x2 

 

p-value 

 

df 

สูง ปานกลาง น้อย 

อายุ 

18-25 ปี 

 

26-35 ปี 

 

36 ปี ข้ึนไป 

 

4 

(2.6) 

12 

(7.7) 

24 

(15.5) 

 

18 

(11.6) 

37 

(23.9) 

41 

(26.5) 

 

1 

(0.6) 

11 

7.1) 

7 

(4.5) 

7.634 

 

 

 

0.106 4 

ระดบัการศึกษา  

8 

 

30 

 

10 

6.42 0.040*  
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

จ านวน (ร้อยละ) 
 

x2 

 

p-value 

 

df 

สูง ปานกลาง น้อย 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 / มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

/ เทียบเท่า 
 

อนุปริญญา  / ปริญญาตรี / สูงกวา่

ปริญญาตรี 

(5.2) 

32 

(20.6) 

(19.4) 

66 

(42.6) 

(6.5) 

9 

(5.8) 

 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

1-5 ปี 

 

6-10 ปี 

 

11 ปี ขั้นไป 

 

 

9 

(5.8) 

12 

(7.7) 

19 

(12.3) 

 

47 

(30.3) 

24 

(15.5) 

25 

(16.1) 

 

14 

(9.0) 

1 

(0.6) 

4 

(2.6) 

16.000 0.002* 4 

ต าแหน่งในการปฏิบัตงิาน 

กลุ่มการรักษาพยาบาล 

 

กลุ่มการสนบัสนุน 

 

 

34 

(21.9) 

6 

(3.9) 

 

65 

(41.9) 

31 

(20.0) 

 

17 

(11.0) 

2 

(1.3) 

6.946 0.031* 2 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตาราง 1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควเ์พ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล พบว่า ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และต างานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัการ

มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 (x2 = 6.426, = x216.00 และx2= 6.946)  ตามล าดบั ส่วนอาย ุไม่มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก 

3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ   

ตารางที่ 1.5 ผลวเิคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสันของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานกับการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

   *อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 1.5 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสันของแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั

การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.66) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่าดา้นการยอมรับนบัถือ, ดา้นลกัษณะงานและดา้นความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.05 (r = 0.64, r = 0.57 และ r = 0.57 ตามล าดบั) ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานและดา้นความส าเร็จในการ

ท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร

โรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.49 และ r = 0.43) ตามล าดบั 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

     ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
     ดา้นการยอมรับนบัถือ 
     ดา้นลกัษณะงาน 
     ดา้นความรับผิดชอบ 
     ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

0.43 
0.64 
0.57 
0.57 
0.49 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

ต ่า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต ่า 
รวม 0.66 0.00* ปานกลาง 
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  3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ตาราง 1.6  ผลวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสันของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงกับการมีส่วนร่วมในการ 

                 พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากตาราง 1.6 ผลวิเคราะห์ค่าความสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสันของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการ

มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.05) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั

การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 (r = 0.55) ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ, การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและการกระตุ้นทางปัญญามี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร

โรงพยาบาลบางจากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.44, r = 0.42 และ r = 0.38) ตามล าดบั 

 

  3.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง การสนบัสนุนจากองคก์รกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ  

 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์(r) 

p-value ระดบัความสัมพันธ์ 

   การสร้างวิสยัทศันร่์วม 
   การสร้างแรงบนัดาลใจ 
   การกระตุน้ทางปัญญา 
   การค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 

0.42 
0.44 
0.38 
0.55 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 

ปานกลาง 

รวม 0.50 0.00* ต า่ 
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ตารางที่ 1.7  ผลวเิคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีรสันของการสนับสนุนจากองค์กรกบัการมส่ีวนร่วม

ในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากจงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

 

การสนับสนุนจากองค์กร 
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์(r) 

p-value ระดบัความสัมพันธ์ 

ดา้นการปฏิบติังาน 
ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันา 
ดา้นความใส่ใจความเป็นอยูท่ี่ดี 
ดา้นการเห็นคุณค่าของผลงาน 

0.61 
0.58 
0.48 
0.59 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต ่า 
ปานกลาง 

รวม 0.60 0.00* ปานกลาง 
*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 1.7 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสันของการสนบัสนุนจากองค์กรกบัการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ การ

สนบัสนุนจากองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r=0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า  ดา้นการปฏิบติังาน, ดา้นการเห็นคุณค่าของผลงานและดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันามีความสัมพนัธ์ทางบวก

ในระดบัปานกลางกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.61, r =0.59,r = 0.58) ตามล าดบั ส่วนดา้นความใส่ใจความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสัมพนัธ์

ทางบวกในระดบัต ่ากบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.48) 

 

อภิปรายผล          

1. ระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดั

สมุทรปราการ จากผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลบางจากจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.32, S.D. = 0.89) จากการศึกษา 

คร้ังน้ี พบว่า บุคลากรร้อยละ 39.4 มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง 

รองลงมาบุคลากรมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดบัมาก ร้อยละ 34.8 และมีส่วน

ร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ1.3 โดยมีส่วนร่วมดา้นผลประโยชน์มากท่ีสุด ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือมีส่วน
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ร่วมในดา้นการตดัสินใจร้อยละ 49.3 ส่วนดา้นท่ีมีส่วนร่วมต ่าคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ร้อยละ 8.4 

อธิบายไดว้่า บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง

เน่ืองมาจากบุคลากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มการรักษาพยาบาล ซ่ึงสามารถน าทกัษะในดา้นต่างๆ จากการ

เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพมาใช้ในการท าให้โรงพยาบาลเป็นท่ียอมรับจากผูรั้บบริการได ้สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ (นภาภรณ์  อินต๊ะ, 2554) พบวา่ การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุ่ม

ตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัจิรานีย ์ สายสนัน่ ณ อยุธยา, (2556) พบว่า การมีส่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเฉพาะ

กลุ่ม เช่น กลุ่มการพยาบาล หรือกลุ่มสนบัสนุนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง  

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม เช่น ทศันคติต่อการพฒันาคุณภาพ

บริการ 
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อทิธิพลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีผ่่าน 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 

The Influence of Organizational Justice on In-role Performance: The Mediating Effect of 
Perceived Organizational Support 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของความยติุธรรมในองคก์ารท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ี ผ่านการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร โดยส ารวจขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 180 คน แลว้
น ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการถดถอย
เชิงพหุ  

 ผลการศึกษาพบว่า ความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์ กระบวนการ และการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัมีอิทธิพลกบัการ
รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ส่วนการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ี ส าหรับการทดสอบลกัษณะความเป็นตวัแปรกลาง พบว่า การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีลกัษณะเป็น
ตัวแปรกลางของความยุติธรรมทั้ งสามด้านกับการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี มีการอภิปราย สรุปผล และ
ประโยชนข์องการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการวิจยัในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์ ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ ความ

ยติุธรรมดา้นการปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั ผลการปฏิบติังานตามบทบาท  
 
 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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Abstract 
 The objective of this research was to study the influence of organizational justice on in-role performance 

through the mediating variable of perceived organizational support. Data were collected by conducting a 
questionnaire based survey of 180 academic personnel and support personnel in the 12 academic schools of 
Sukhothai Thammathirat Open University. Descriptive statistics for data analysis were the frequency, percentage, 
Pearson’s correlation coefficient, and multiple regression analysis.    

 The results showed that distributive justice, procedural justice, and interactional justice had an effect on 
perceived organizational support. Moreover, perceived organizational support had an effect on in-role performance. 
Testing of the effect of the mediating variable indicated that perceived organizational support was a mediating 
variable between the three kinds of organizational justice and in-role performance. The findings were discussed, 
the implications, and suggestions were also made for further study. 

Keywords: Perceived Organizational Support, Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice,  
In-role Performance 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นมหาวิทยาลยัเปิดท่ีใชร้ะบบการเรียนการสอนทางไกล   ซ่ึง
เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีไม่มีชั้นเรียน ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ไกลกนั แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกนัไดโ้ดยอาศยัส่ือประสม และมีรูปแบบการบริหารองค์การเป็นแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ” ซ่ึงเป็น
แนวคิดในการมุ่งใชท้รัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกนั ดงันั้น มสธ. จึงก าหนดให้หน่วยงานท่ีมี
ภารกิจเหมือนกนัมีเพียงหน่วยเดียว โดยใหบ้ริการแบบรวมศูนยเ์พ่ือลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการ
ท างาน อนัก่อใหเ้กิดความประหยดัคุม้ค่า และเกิดประโยชนสู์งสุด เช่น ส่วนพสัดุ ส่วนการเงินและบญัชี ส่วนอาคาร
สถานท่ี อาคารท่ีท าการ ศูนยค์อมพิวเตอร์ และหอ้งสมุด เป็นตน้ (www.stou.ac.th) 

 จากรูปแบบการบริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าใหอ้งคก์ารมีการแบ่งส่วนงานแตกต่าง
จากมหาวิทยาลยัในระบบปิดหรือมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ในประเทศ อย่างท่ีเห็นไดช้ดัในส่วนงานท่ีรับผิดชอบดา้น
การจดัการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลยัทัว่ไป เรียกวา่ “คณะ” แต่ มสธ. เรียกวา่ “สาขาวิชา” ซ่ึงมีการบริหารงาน
โดยประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา เทียบเท่ากบั คณบดี และมีรองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา เลขานุการ
ประจ าสาขาวิชา และกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นทีมบริหาร ยงัมีบุคลากรสายสนบัสนุนคอยอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบติังาน บทบาทหนา้ท่ีของคณาจารยแ์ต่ละสาขาวิชาตอ้งด าเนินตามภารกิจ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) งานการศึกษา 
2) งานวิจยั  บทความวิชาการ ต ารา นวตักรรม สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร 3) งานพฒันาองคก์ร 4) งานบริการวิชาการ 
และ   5) งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงรายละเอียดในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายวิชาการ 
(คณาจารย)์ และบุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งปฏิบติังานตามภารกิจทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงจะน าไปใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัผลการ
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ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคลในการปรับเล่ือนเงินเดือน แมแ้ต่การต่อสัญญาจ้างกรณีท่ีเป็น
พนักงานของมหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัจะวางกรอบและการก าหนดภาระงานตามข้อตกลงมาให้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของคณาจารยจ์ะจดัท าภายในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ เป็นผูก้  าหนดและท่ี
มีความคลา้ยกนัคือ ประธานกรรมการปรจ าสาขาวิชานั้นๆ เป็นผูมี้ส่วนในการประเมินและให้คะแนนร้อยละ 10 
จากผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล ทีมบริหารมีหนา้ท่ีตรวจสอบและกลัน่กรอง 

 ดา้นสวสัดิการทางมสธ. ยงัจดัสวสัดิการในเร่ืองต่างๆ ใหแ้ก่บุคลากรโดยการสนบัสนุนส่ิงตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินและการสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีไม่ท่ีเป็นตวัเงินอีกดว้ย 

 การศึกษาความยุติธรรมในองค์การ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์ ความยุติธรรมดา้น
กระบวนการ และความยุติธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ท่ีมีอิทธิพลกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้ ง 12 สาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การกบัผลการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีผา่นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 
 
วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความยุติธรรมในองคก์ารท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ผา่นการรับรู้
การสนบัสนุนจากองคก์าร 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 โครงการวิจยัอิทธิพลของความยุติธรรมในองคก์ารต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีผ่านการรับรู้
การสนบัสนุนจากองคก์าร มีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 
   
 
 
 
 

 
                        

                           H5a-H5c 
  
 ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
  
 

H4 

 

 

H1-H3 

 

ความยุติธรรมในองค์การ 
(Organizational Justice: OJ) 
 
- ความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์  
(Distributive: DIS)   
- ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ 
(Procedural: PRO)  
- ความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 
(Relation Justice: RJ) 

 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 

(Perceived Organizational 
Support: POS) 

 
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

(In-role Performance: IOP) 
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1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
 ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange Theory) ไดพ้ยายามอธิบายให้เขา้ใจถึงการเพ่ิมและ

สูญเสียอ านาจ เหมือนกบักระบวนการแลกเปล่ียนอิทธิพลระหว่างผูน้ ากับผูต้ามท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในการอยู่
ร่วมกนั ทฤษฎีน้ีพิจารณาบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือใชอ้ธิบายพฤติกรรมของ
กลุ่มคนในสงัคมอนัซบัซอ้น ส่ิงส าคญัของการมีความสัมพนัธ์กนัในสังคมกเ็พ่ือแลกเปล่ียนผลประโยชนห์รือความ
พอใจดา้นต่างๆ กนั การน าประสบการณ์นั้นๆ มาใช้ได ้ในการด าเนินการแลกเปล่ียนทางสังคม ไม่ใช่แต่เพียง
ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ ยงัรวมทางดา้นจิตใจ เช่น การถูกยอมรับ ยกย่องและผลกระทบทางจิตใจอ่ืนๆ ทุกคนเรียนรู้
การแลกเปล่ียนทางสงัคมตั้งแต่เยาวว์ยั และพฒันาการแลกเปล่ียนตามความคาดหวงัของตนเองมากข้ึนและตอ้งการ
ความยติุธรรมมากข้ึนดว้ย 

 วิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์, 2553 อา้งถึงใน Blau (1964) กล่าวถึง ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคมวา่ถูกน ามาใช้
ในงานวิจยัทางดา้นองคก์ารเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับความเขา้ใจในบทบาทขององคก์ารท่ีมีต่อการสร้างความรู้สึก
และภาระหนา้ท่ีของพนกังานท่ีจะช่วยเหลือองคก์าร และแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และเม่ือ
น าทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคมมาใชใ้นองค์การก็จะพบความสัมพนัธ์ในการแลกเปล่ียน 2 ประเภท คือ การ
แลกเปล่ียนระหวา่งองคก์ารกบัพนกังาน และระหวา่งหวัหนา้กบัลกูนอ้ง  
 
2. ทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  

 การรับรู้ในการสนับสนุนขององค์การ (Perceived Organization Support: POS) คือ ความเช่ือโดยทัว่ไป
ของบุคลากรเก่ียวกบัการท่ีองคก์ารใหค้วามส าคญัแก่การช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยูข่องพวกเขา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rhoades and Eisenberger (2002)  ท่ีกล่าวถึงการรับรู้สนบัสนุนจากองคก์รว่าเป็นปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ร ความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กบังาน และตอบสนองความรู้สึกท่ีส่งผลต่องานในดา้น
ความพึงพอใจในงานและอารมณ์ของพนกังานผูป้ฏิบติังาน Homans (1958) กล่าวว่า มนุษยส่์วนใหญ่จะประเมิน
ตน้ทุนและผลประโยชน์อยู่เสมอว่า ตน้ทุนและผลประโยชน์สมดุลกนัหรือไม่ ตน้ทุนคือการทุ่มเทท างาน ความรัก
ความผูกพนัองค์การ ผลประโยชน์อาจเป็นผลทางเศรษฐกิจหรือทางจิตวิทยา เช่น การเห็นคุณค่าผลงานและ 
ตวับุคคล การใส่ใจทุกขสุ์ข การดูแลความเป็นอยู ่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการกคื็อ การท างานตามบทบาทเดิม และการท างาน
เกินบทบาท  
 
3. ความยติุธรรมในองค์การ 

 ความยุติธรรมในองคก์าร (Organization Justice: OJ) คือ ส่ิงท่ีพนกังานรับรู้ว่าตนไดรั้บการปฏิบติั ในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานดว้ยความเป็นธรรมหรือไม่ ความยุติธรรมในองค์การอาจเป็นความยุติธรรมดา้น
กระบวนการ (Procedural Justice: PJ) คือกระบวนการตลอดจนกฎ ระเบียบ และเกณฑท่ี์ใชป้ระกอบการพิจารณา
ใหผ้ลประโยชนห์รือผลตอบแทนมีความถูกตอ้งเป็นธรรมหรือไม่ เลือกปฏิบติัหรือเอนเอียงเป็น 2 มาตรฐานหรือไม่ 
ความเป็นธรรมดา้นผลลพัธ์ (Distributive Justice: DJ) พนกังานรับรู้วา่ตนไดรั้บผลตอบแทนหรือค่าตอบแทนสมดุล
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กบัแรงงาน แรงใจ ความทุ่มเท ความพากเพียรพยายามท่ีใหก้บังานหรือไม่ และความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
ต่อกนั (Interactive Justice: IJ) พนกังานรับรู้ว่าไดรั้บการยอมรับในผลงาน ความรู้ความสามารถจากผูน้ าหรือไม่ 
ไดรั้บสิทธิ ความสนใจ การเขา้พบ ความเป็นกนัเองและการอธิบายขอ้สงสัยอย่างมีเหตุผลหรือไม่ (Greenberg and 
Baron, 1997)  Greenberg (1990) กล่าวว่า ความยุติธรรมภายในองค์การเป็นความยุติธรรมของผลตอบแทนท่ี
องคก์ารจดัสรรใหพ้นกังาน และความยติุธรรมของกระบวนการท่ีใชใ้นการก าหนดผลตอบแทน ส าหรับหลกัส าคญั
ของความยุติธรรมมี 2 ประการ (Sheppard, Lewicki and Minton, 1992) คือ (1) หลกัความสมดุล และ (2) หลกัการ
ความถูกตอ้ง ดงันั้น การจดัการตอ้งควบคู่กบัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงหลกัของความยุติธรรมและความถูกตอ้งใน
การปฏิบติังานร่วมกนัไป พบว่าความยติุธรรมในองคก์าร (Organization Justice: OJ) มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
การสนบัสนุนจากองคก์าร (Perceived Organization Support: POS) (Piercy et al., 2006; Asgari et al., 2006)  
 
4. ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี (In-role Performance) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจาก
ภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์าร มีงานวิจยัท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งต่อผลการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ดงัเช่น 
การวิเคราะห์งานวิจยัของท่ีระบุการเพ่ิมข้ึนของการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ จะเพ่ิมผลการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีของพนกังาน และจากการศึกษาของ (Eisenberger et al., 2002 อา้งถึงในวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2553) ศึกษา
เชิงทฤษฎี พบว่า การรับรู้การสนบัสนุนขององค์การผ่านความรู้สึกในการตอบแทนจะเพ่ิมผลการปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ี ผลการปฏิบติังานท่ีนอกเหนือบทบาทหน้าท่ี และลดพฤติกรรมดา้นลบของพนักงาน และยงัมี
งานวิจยัเชิงประจกัษท่ี์ศึกษาในลกัษณะการวิเคราะห์เส้นทางในโมเดลเชิงสาเหตุ พบว่า การรับรู้การสนบัสนุนจาก
องค์การ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลการด าเนินงานของพนักงาน และมีลกัษณะความเป็นตวัแปรกลางใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้เก่ียวกบันโยบายระดบัต่างๆ ขององค์การกบัผลการด าเนินงานของพนักงานด้วย 
นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาของ (Eisenberger et al., 2001 อา้งถึงในวิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์, 2553) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์
ของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารผ่านความรู้สึกของการตอบแทน พบว่า เม่ือพนกังานรับรู้ว่าองคก์ารใหก้าร
สนบัสนุนก็จะมีความรู้สึกตอ้งตอบแทนและจะเป็นการเพ่ิมผลการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี และลดพฤติกรรมใน
ด้านลบด้วย ตลอดจนการศึกษาของ (Stamper and Johlke, 2003 อา้งถึงในวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2553) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของความเครียดจากความขดัแยง้และความไม่ชัดเจนในองค์การ กบัทศันคติต่องานและผลการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีโดยผา่นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร พบวา่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีลกัษณะ
เป็นตวัแปรกลางจากการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี จึงสรุปไดว้า่ 
การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
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สมมติฐานการวิจัย 
Hypothesis 1 ความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 
Hypothesis 2 ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 
Hypothesis 3 ความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั มีอิทธิพลกบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร   
Hypothesis 4 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
Hypothesis 5a การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การมีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางของความยุติธรรมในองคก์าร

ดา้นผลลพัธ์และผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
Hypothesis 5b การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การมีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางของความยุติธรรมในองคก์าร

ดา้นกระบวนการและผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  
Hypothesis 5c การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การมีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางของความยุติธรรมในองค์การ

ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัและผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี   
 
วิธีการวิจยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

1.1 ประชากร ประชากรของการศึกษาเป็นบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย)์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
(เจา้หนา้ท่ี) ทั้ง 12 สาขาวิชาของ มสธ. มีจ านวน 414 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตวัอย่างใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่ายสาขาวิชาละ 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 180 
คน จ านวนตอบกลบัทั้งหมด 180 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์องจ านวนตอบกลบัแบบสอบถาม
จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 (Aaker, Kumer and Day, 2001)  

2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 8 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 ดา้นความยุติธรรมในองค์การ จ านวน 12 ขอ้ แบ่งย่อยเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลลพัธ์     ดา้น

กระบวนการ และดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั อยา่งละ 4 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 ดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร จ านวน 17 ขอ้ 
ตอนท่ี 4 ดา้นผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี จ านวน 5 ขอ้ 
แบบสอบถามในตอนท่ี 2-4 เป็นแบบมาตรประมาณค่า Likert-scale จ านวน 5 ระดบั โดยระดบัท่ี 1 เท่ากบั

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ถึงระดบั 5 เท่ากบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และท าการหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้ค าถามแต่ละ
ด้านด้วยค่า Cronbach alphas ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.72-0.95 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับ   ค่าความยากของ
แบบสอบถามท่ี 0.71≤ p < 1.00 ระดบัความเช่ือมัน่สูง (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544) ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอืวดั 

ตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach Alpha) 
ความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์ (DIS) 0.77 
ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ (PRO) 0.87 
ความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (RJ) 0.95 
การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร (POS) 0.92 
ผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี (INR)  0.72 

 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพียร์สัน ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความมี
อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ และการทดสอบลกัษณะความเป็นตัวแปรกลาง ซ่ึงมีสมการท่ีใช้ในการทดสอบตาม
สมมติฐานดงัต่อไปน้ี  

Equation 1: POS = ß01 + ß1DIS + ε 
Equation 2: POS =  ß02 + ß2PRO + ε 
Equation 3: POS =  ß03 + ß3RJ + ε 
Equation 4: INR =  ß04 + ß4POS + ε 
Equation 5a: INR =  ß05 + ß5POS +ß6DIS + ε 
Equation 5b: INR =  ß06 + ß7POS +ß8PRO + ε 
Equation 5c: INR =  ß07 + ß9POS +ß10RJ + ε 
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตวัแปรดงัน้ี 
DIS = Distributive Justice   (ความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์) 
PRO = Procedural Justice  (ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ) 
RJ = Relation Justice   (ความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั) 
POS = Perceived Organizational Support  (การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร) 
INR = In-role Performance   (ผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี) 

 
  



 

62 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผลการวจิยั 

 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.4 มีอายุ 46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
50.0 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 36.1 ระยะเวลาการท างาน
ในมหาวิทยาลยั 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 รายไดท่ี้ไดรั้บอยู่ในระหว่าง 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 
ส่วนใหญ่ปฏิบติัต าแหน่งสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 63.9 และมีสถานภาพในการท างานเป็นขา้ราชการ คิดเป็น 
ร้อยละ 40.0  

 ผลการวิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ีหน่ึงน าเสนอดา้นความสัมพนัธ์ และส่วนท่ีสอง
น าเสนอเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 

ตวัแปร DIS PRO RJ POS INR 
ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.32 3.22 3.56 3.16 3.64 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 1.04 1.05 1.04 1.04 0.67 
ความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์ (DIS) -     
ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ (PRO) 0.65**     
ความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (RJ) 0.54** 0.61**    
การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร (POS) 0.69** 0.57** 0.60**   
ผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี (INR)  0.16* 0.25** 0.14 0.23** - 

*p<0.05, **p<0.01 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพนัธ์ของ 
ตวัแปรท่ีศึกษา พบว่า ตวัแปรส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์แต่มีเพียงตวัแปร ผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน ยกเวน้ความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์ ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ และการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์าร 
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ตวัแปรตน้ 
สมมติฐานการวิจยั/ตวัแปรตาม 

1 
POS 

2 
POS 

3 
POS 

4 
INR 

5a 
INR 

5b 
INR 

5c 
INR 

ความยติุธรรม 
     ดา้นผลลพัธ์ (DIS) 

0.70***    0.02   

ความยติุธรรม 
     ดา้นกระบวนการ (PRO) 

 0.57***    0.13*  

ความยติุธรรมดา้นการมี  
     ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั (RJ) 

  0.60***    0.03 

การรับรู้การสนบัสนุน 
      จากองคก์าร (POS) 

   0.35*** 0.13* 0.07 0.13* 

Adjusted R2 0.48 0.32 0.36 0.04 0.06 0.07 0.05 
F 170.25*** 86.04*** 102.90*** 10.02*** 4.83*** 5.56*** 4.24*** 

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

จากตารางท่ี 4 เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 สมการท่ี 1 ความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (ß=0.70, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได ้ร้อยละ 48 จากผลการ วจิยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1  
 สมการท่ี 2 ความยุติธรรมด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ (ß=0.57, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได ้ร้อยละ 32 จากผลการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 2 

 สมการท่ี 3 ความยุติธรรมดา้นปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัมีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (ß=0.60, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได ้ร้อยละ 36 จากผลการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 3 

 สมการท่ี 4 การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (ß=0.35, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได ้ร้อยละ 4 จากผลการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 4 

 สมการท่ี 5a เม่ือมีการควบคุมการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ซ่ึงเป็นตวัแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยติุธรรมดา้นผลลพัธ์มีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (ß=0.02, p>0.05) ขณะเดียวกนัการรับรู้
การสนบัสนุนจากองค์การ มีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาท
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หน้าท่ี (ß=0.13, p<0.05) แสดงว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางระหว่างความ
ยติุธรรมดา้นผลลพัธ์และผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี จากผลการวิจยั จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 5a 

 สมการท่ี 5b เม่ือมีการควบคุมการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ซ่ึงเป็นตวัแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุติธรรมดา้นกระบวนการมีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ี (ß=0.13, p<0.05) ขณะเดียวกนั การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (ß=0.07, p>0.05) แสดงวา่การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางระหว่าง
ความยุติธรรมดา้นกระบวนการและผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี จากผลการวิจยัจึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 
5b 

 สมการท่ี 5c เม่ือมีการควบคุมการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ซ่ึงเป็นตวัแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีลักษณะเป็นตัวแปรกลางอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ß=0.03, p>0.05) 
ขณะเดียวกนัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีลกัษณะเป็นตวัแปรกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลการ
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี (ß=0.13, p<0.05) แสดงว่าการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีลกัษณะเป็นตวัแปร
กลางระหว่างความยุติธรรมดา้นปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี จากผลการวิจยัจึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 5c 
 
การอภิปรายผล   

 จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อ
กนัมีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น การศึกษาของ วิโรจน์ 
เจษฎาลกัษณ์ (2553) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์และดา้นกระบวนการกบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร และผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี โดยมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารเป็น
ตวัแปรกลาง พบว่า ความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์ และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์าร เป็นตน้ และทฤษฎีของ Tepper และคณะ (Tepper…et al. 1998: p.144-160) ใหค้วามหมาย
ของการรับรู้ความยุติธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั หมายถึง การรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าผูบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติัต่อเขาดว้ยความยุติธรรมในระหว่างท่ีปฏิบติังานดว้ยกนั ดงันั้น ผลการวิจยัจึงแสดงให้เห็นว่า เม่ือบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน รับรู้ถึงความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์  
ต่อกนั ท่ีเกิดจากการปฏิบติัขององค์การอยู่ในระดบัสูง ก็จะท าให้เกิดการรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การใน
ระดับสูงด้วย โดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เป็นตัวแปรกลางของความยุติธรรมดา้นผลลพัธ์ ด้าน
กระบวนการ และดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั กบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีเช่นเดียวกนั 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การจะแสดงให้เห็นว่ามี
อิทธิพลและมีความสามารถในการพยากรณ์ได ้และในการศึกษาคร้ังน้ีกพ็บวา่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี และจากทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคมท าใหบุ้คคลตอ้งแสดงการ
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ตอบแทนดว้ยความรู้สึกและการกระท า ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ซ่ึงเป็นไปตามผลการวิจยั
และสนบัสนุนการศึกษาของ วิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์ (2553)  

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้ ง 12 สาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นองค์การท่ีมีลกัษณะเป็นหน่วยงานราชการดา้นการศึกษา จึงมีวฒันธรรม
องค์การดา้นต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีความแตกต่างจากองค์การธุรกิจทัว่ไปหรือองค์การ
ระดบัอุดมศึกษาในระบบปิด ดงันั้นการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขององค์การใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีเป็นระบบเปิด เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารตามระบบการบงัคบับญัชาของ
ลกัษณะความเป็นหน่วยงานราชการ รวมทั้งการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีนั้นเกิดจากความส านึกในหนา้ท่ีของ
ขา้ราชการ ท่ีมีลกัษณะความเป็นผูใ้หค้วามรู้ในการใหก้ารศึกษาเพ่ือผลิตส่ือหลกัคือ เอกสารการสอนส าหรับทุกคน
ท่ีตอ้งการจะศึกษาสามารถศึกษาไดต้ลอดชีวิตและเปิดโอกาสส าหรับทุกคน และดว้ยเป็นหน่วยงานราชการจึงมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานตามเกณฑท่ี์หน่วยงานก าหนด การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารจึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี และมีลกัษณะความเป็นตวัแปรกลางของความ
ยติุธรรมดา้นผลลพัธ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั กบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 
  1. ประโยชน์เชิงการจดัการ (Managerial Contributions) ประโยชน์ทางการจดัการในการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความชัดเจนในลกัษณะขององค์การ ท่ีมีการบริหารในระบบราชการ และกลุ่มตัวอย่างมีลกัษณะงานอาชีพท่ี
เฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากงานอาชีพอ่ืน   

  2.  ประโยชนเ์ชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ลกัษณะกรอบแนวคิดในการวิจยัก่อใหเ้กิดการบูรณา
การทางทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ ใหเ้ห็นปัจจยัส าคญัท่ีมาก่อน ไดแ้ก่ ความยุติธรรมดา้น
ผลลพัธ์ ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ และความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั และปัจจยัท่ีเป็นผลของการ
รับรู้การสนับสนุนขององค์การในลกัษณะของผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี ซ่ึงการศึกษาปัจจยัทั้งสาม
เปรียบเทียบกนัท าให้เห็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนอย่างชดัเจน เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั แต่สามารถ
แยกออกจากกนัได ้
 
บทสรุป 
 จากการศึกษาอิทธิพลของความยติุธรรมด้านผลลัพธ์ กระบวนการ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ความยุติธรรมด้านผลลพัธ์ 
กระบวนการ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีอิทธิพลกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ส่วนการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ส าหรับการทดสอบลักษณะความเป็นตัว
แปรกลาง พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีลักษณะเป็นตัวแปรกลางระหว่างความยุติธรรมท้ังสามด้าน
กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
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การอธิบายประเด็นทางสังคมศาสตร์ จ านวนตวัอย่างท่ีศึกษาจ ากดัเฉพาะสาขาวิชา การศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิม
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ตามบทบาทหนา้ท่ี หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
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การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กร และผล
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงการไดรั้บการสนับสนุนจาก
องค์กรแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก พฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรท่ีดี และผลการปฏิบติังานดา้น
การศึกษา ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 343 คน คือ บุคลากรสายวิชาการในสงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏั กลุ่มรัตนโกสินทร์ ไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรของยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กร
ท่ีดี และผลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา มีความเช่ือมัน่ 0.92 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระโดยใชค่้าสหสัมพนัธ์เพียร์
สนั และวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรดว้ยการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัภายในของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 2) ปัจจยัภายนอกของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรมีอิทธิพล

เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร และ 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รมีอิทธิพลเชิงบวก

ต่อผลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001  

ค าส าคัญ: การไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร  ผลการปฏิบติังานดา้น 
  วิชาการ 
                                                           
1 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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Abstract 

 This research aimed to study the relationship between perceived organizational support including both intrinsic 

and extrinsic factors, organizational behavior citizenship, and academic performance. The samples of this quantitative 

research were 343 academic staff of Rajabhat Universities in Rattanakosin group which were calculated by using 

Yamane’s formula with 95% confidence level. The instrument used was a questionnaire on perceived organizational 

support, organizational behavior citizenship, and academic performance with a reliability level of 0.92. Statistics 

employed for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation, and stepwise 

multiple regression. 

The results indicated that 1) perceived intrinsic organization support had a positive influence on the 

organizational behavior citizenship; 2) perceived extrinsic organization support had a positive influence on the 

organizational behavior citizenship; and 3) organizational behavior citizenship had a positive influence on academic 

performance at the 0.001 level of significance. 

Keywords: Perceived Organizational Support, Organization Behavior Citizenship, Academic Performance  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ส่งผลให้

องคก์รต่างๆ เขา้สู่สภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่องคก์รทางเศรษฐกิจเท่านั้น สถาบนัอุดมศึกษา

ต่างๆ ก็เขา้สู่สภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกนั เห็นไดจ้ากหลายมหาวิทยาลยัมีการใช้เทคนิค 

วิธีการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเขา้มาดึงดูดผูเ้รียน เช่น การปรับสภาพแวดลอ้ม ปรับปรุงเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความ

สะดวก รวมถึงใช้การประชาสัมพนัธ์หลากหลายวิธี ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความอยู่รอดให้กบัมหาวิทยาลยัของตนเอง 

นอกจากน้ี ประเดน็หน่ึงท่ีทุกมหาวิทยาลยัใหค้วามส าคญัและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือสภาวการณ์เช่นน้ี คือ การ

พฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นศกัยภาพและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงการมี

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจะส่งผลใหม้หาวิทยาลยัเกิดการพฒันาในภาพรวมได ้ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งตระหนกั

ถึงวิธีการท่ีจะดึงดูดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพใหเ้ขา้มาร่วมท างาน และประเด็นส าคญัท่ียากกว่าการสรรหาบุคลากรเขา้

ท างาน คือ การรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพให้คงอยู่กบัองค์กรและหลอมรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลยั

เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในมหาวิทยาลยัต่อไป 

 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็นประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาศึกษา เพ่ือหาปัจจยัท่ีองค์กร    ควร

ด าเนินการหรือจดัสรรให้กบัพนักงานหรือบุคลากร เน่ืองจากหลกัการของประเด็นดงักล่าวคือการแลกเปล่ียน
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ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซ่ึงหมายความถึงเม่ือองค์กรไดม้อบผลประโยชน์ให้พนักงานหรือบุคลากร พวกเขา

เหล่านั้นจะหาทางตอบแทนส่ิงท่ีไดรั้บเช่นเดียวกนั ซ่ึงไดมี้งานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การรับรู้การสนบัสนุน

จากองค์กรจะสร้างความพึงพอใจ การยอมรับองค์กร และพฒันาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีพนักงานหรือ

บุคลากรจะเต็มใจปฏิบติังานในหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบติังานนอกเหนือจากหนา้ท่ีอย่างเต็มใจ เช่น 

การปฏิบัติงานล่วงเวลาโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนเพ่ิมเติม การร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่างเต็มใจโดย 

ไม่ตอ้งร้องขอ หรือการรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรขององคก์รดว้ยความเต็มใจ เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ี

เป็นพฤติกรรมท่ีเรียกวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รนัน่เอง   

 ส่ิงท่ีองค์กรมอบให้กบัพนกังานหรือบุคลากรเพ่ือสร้างการรับรู้ในการสนบัสนุนขององค์กรและพฒันา

เป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีส าคญัคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ใน

องคก์รธุรกิจประสิทธิภาพการท างานอาจอยู่ในรูปของผลผลิตท่ีได ้ปริมาณงานท่ีได ้ยอดขายท่ีไดรั้บ เป็นตน้ แต่ใน

สถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัต่างๆ ประสิทธิภาพในการท างาน       คือ ผลการปฏิบติังานตามภาระงานท่ีถกู

ก าหนดไว ้เช่น ภาระงานสอน การวิจยั การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงไดถู้กก าหนด

ไวโ้ดยหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลอยา่งเหมาะสม 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีท างานในสถาบนัอุดมศึกษา จึงเลง็เห็นความส าคญัของการศึกษาวิจยั

เพ่ือใหท้ราบความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กร และผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนด 

ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัใหเ้กิดความเหมาะสม อนัจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาและส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลยัต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายในของการรับรู้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รกบัพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีของคก์ร  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รกบัผลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา 
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ทบทวนวรรณกรรม 

1. การรับรู้ถงึการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร 

 การรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร อาจกล่าวไดว้า่เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์

ขององคก์รกบับุคลากรหรือพนกังาน ซ่ึงหากบุคลากรหรือพนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองคก์ร จะส่งผลใหมี้การ

ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน (สุมินทร  เบา้ธรรม, 2554) ทั้งน้ี Ajmal et al. (2015) ไดจ้ าแนกการศึกษาการรับรู้การไดรั้บการ

สนบัสนุนขององคก์รในรูปแบบของการใหร้างวลั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัภายใน (Intrinsic) และปัจจยั

ภายนอก (Extrinsic) โดยปัจจยัภายในจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมหรือมีลกัษณะแฝงอยู่ในงานนั้นๆ เช่น 

สถานะในการท างาน ความทา้ทาย ความรับผิดชอบ  การพฒันาลกัษณะการท างาน เป็นตน้ และปัจจยัภายนอกจะ

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีรูปธรรมมากกว่าหรือเป็นส่ิงท่ีนอกเหนือจากลกัษณะงาน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้

สวสัดิการ และการเล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้ (Özutku, 2012) ซ่ึงการให้รางวลัหรือการสนบัสนุนทั้ง 2 รูปแบบน้ีจะ

ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร (Job Satisfaction)  เ กิดเป็นความผูกพันต่อองค์กร (Organizational 

Commitment) อนัจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรต่อไป (Mohsen et al., 2011; Swaminathan 

and Jawahar, 2013)  

นอกจากน้ี เปรมจิตร์ คล้ายเพ็ชร์ (2548) และ มุทิตา  คงกระพันธ์ (2554) ได้วิเคราะห์และจ าแนก
องคป์ระกอบของการสนบัสนุนจากองคก์รออกเป็นดา้นต่างๆ ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ ามาประยกุตแ์ละสงัเคราะห์ โดยจดักลุ่ม
เป็น 2 ปัจจยัท่ีส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 1) ปัจจยัภายในงาน คือ ปัจจยัสนบัสนุนขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
งานโดยตรง ประกอบดว้ย การใหค้วามรู้ในงาน สร้างความทา้ทายในงาน การเล่ือนต าแหน่ง/เพ่ิมความรับผิดชอบ 
สร้างบรรยากาศในการท างาน สนบัสนุนและช่วยเหลือในภาระงาน การให้การอบรมหรือโอกาสในการพฒันา
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ และสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร เป็นตน้ และ 2) ปัจจยัภายนอกงาน คือ ปัจจยัสนบัสนุน
ขององคก์รท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานโดยตรง ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน/เงินเดือน สวสัดิการ การใหร้างวลั การ
ยกยอ่งใหเ้กียรติ/การยอมรับ สร้างความมัน่คงและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่บุคลากร เป็นตน้ 

 
2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเป็นพฤติกรรมท่ีพนกังานหรือบุคลากรตอบสนองต่อองค์กรบน

พ้ืนฐานของการแลกเปล่ียนผลประโยชน์หรือปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัในเชิงบวก (ชญารัศม์ิ ทรัพยรัตน์ และประพนัธ์ 

ชยักิจอุราใจ, 2556) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากความรับผิดชอบตามภาระงานหลกั ไม่หวงัผลตอบแทนและมี

รูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การช่วยเหลือองคก์รหรือผูร่้วมงานคนอ่ืนๆ ท างานท่ียากล าบากอย่างอดทนและไม่บ่น 

ปกป้องทรัพยากร ช่ือเสียงและผลประโยชนข์ององคก์ร เป็นตน้ (ปาริชาติ ปานส าเนียง, 2555) ทั้งน้ี พฤติกรรมต่างๆ 

ดงักล่าวจะเป็นพฤติกรรมในเชิงสนับสนุนและมีความจ าเป็นต่อองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในภาพรวมแก่

องคก์ร (สฎายุ  ธีระวณิชตระกลู, 2547) โดย Organ (1988 cited in Polat, 2009; Tambe and Shanker, 2014) ไดแ้บ่ง
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องคป์ระกอบของพฤติกรรมของการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์รเป็น 5 องคป์ระกอบ ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2) พฤติกรรมความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) 3) พฤติกรรมการมีน ้ าใจนักกีฬา 

(Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ 5) พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี 

(Conscientiousness) ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกประเดน็ท่ีส าคญัในแต่ละองคก์รประกอบและสงัเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือท า

การวิจยัพฤติกรรมของการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์รในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ผลการวิจยัของ Tekleab and Chiaburu (2011) 

พบวา่การท่ีบุคลากรหรือพนกังานรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนขององคก์รจะช่วยกระตุน้พฤติกรรมเชิงบวกของการ

เป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์รได ้ 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รกบัพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดงัสมมติฐานต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1a ปัจจัยภายในของการรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 

สมมติฐานท่ี 1b ปัจจัยภายนอกของการรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 

 

3. ผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

 ปัจจุบันได้มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการใน

สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเป็นตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานในแต่ละปีว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือน าไปประเมินผลการ

ปฏิบติังานและข้ึนเงินเดือนตามเกณฑม์าตรฐานท่ีแต่ละมหาวิทยาลยัก าหนด โดยมีรายละเอียดภาระงานท่ีส าคญัคือ 

ตอ้งมีภาระงานไม่นอ้ยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชัว่โมง จ าแนกเป็นภาระงานดา้นต่างๆ ดงัน้ี (คณะกรรมการขา้ราชการ 

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา, 2558) 1) ดา้นการสอน 2) ดา้นงานท าวิจยั 3) ดา้นงานบริการวิชาการ 4) ดา้นการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม และ 5) ดา้นอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาและประกาศฉบบัน้ี ซ่ึงใน 

แต่ละมหาวิทยาลยัหรือกลุ่มมหาวิทยาลยัอาจมีความแตกต่างกนัในการก าหนดผลการปฏิบติังานแต่ละดา้น ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศไดมี้การจดัประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัท าร่างประกาศมาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2558 

เพ่ือก าหนดเกณฑก์ารวดัผลดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 2 – 3 พฤศจิกายน 2558 โดยแบ่งมหาวิทยาลยัราชภฏัออกเป็นกลุ่ม

ต่างๆ ตามพ้ืนท่ีตั้ง โดยผูวิ้จยัเลือกมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ ซ่ึงมีเกณฑภ์าระงานประกอบดว้ย 1) ภาระ

งานดา้นการสอน จ านวน 18 ชัว่โมง แบ่งเป็นการสอนจริง 12 ชัว่โมง และ การปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ผลิตบณัฑิต จ านวน 6 ชัว่โมง เช่น งานนิเทศนกัศึกษา/สหกิจ งานบริหารหลกัสูตร งานคุมสอบ งานท่ีปรึกษา เป็น
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ปัจจยัภายในของการรับรู้ 
ถึงการไดรั้บการสนบัสนุน 

จากองคก์ร (PIOS) 
 

ปัจจยัภายนอกของการรับรู้ 
ถึงการไดรั้บการสนบัสนุน 

จากองคก์ร (PEOS) 
 

ization Support (PIOS) 

xtrinsic 

Organization Support 

(PEOS) 

 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดี 
ขององคก์ร 
 (OCB) 

ผลการ
ปฏิบติังานดา้น

วชิาการ 
(AP) 

ตน้ 2) งานวิจยัและผลงานวิชาการ จ านวน 10 ชัว่โมง 3) งานบริการวิชาการ จ านวน 3 ชัว่โมง  4) งานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม จ านวน 2 ชัว่โมง และ 5) งานอ่ืนๆ จ านวน 2 ชัว่โมง (มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2558)  

ทั้งน้ี Podsakoff et al. (2000) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รกบัผล

การปฏิบติังานจากทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรจะช่วยส่งเสริม

ประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเพ่ือนร่วมงาน ลดการใชท้รัพยากร

และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนองค์กรให้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามบริบทของ

สภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความมัน่คงและเสถียรภาพขององคก์ร เป็นตน้ 

ดังนั้นผูวิ้จัยจึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรท่ีส่งผลต่อผลการ

ปฏิบติังานดา้นวิชาการตามเกณฑภ์าระงานดงักล่าวในเชิงบวก ดงัสมมติฐานต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานด้าน

วิชาการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัขา้งตน้ สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการท าวิจยัคร้ังน้ี ได้

ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

ถาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

วิธีการวิจยั 

1. เคร่ืองมอืการวจิยั 

 เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

H1a 

H1b 

H2 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการจา้งงาน ประสบการณ์การท างาน

ดา้นการสอน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวม 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ถึง

การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัประยุกตจ์ากแบบสอบถามในงานวิจยัของ เปรมจิตร์ 

คล้ายเพ็ชร์ (2548) และ มุทิตา  คงกระพันธ์ (2554) มาเป็นต้นแบบพัฒนาแบบสอบถามการวิจัยในคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบั 1) ปัจจยัภายในงาน จ านวน 6 ขอ้ และ2) ปัจจยัภายนอกงาน จ านวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 

ท่ีผูว้ิจยัประยุกตจ์ากแบบสอบถามในงานวิจยัของชุติมา ชุติชิวานนัท์ (2554) และปาริชาติ ปานส าเนียง (2555) มา

เป็นตน้แบบพฒันาแบบสอบถามการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบั 1) ดา้นพฤติกรรมการช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น จ านวน 4 ขอ้ 2) ดา้นความสุภาพอ่อนนอ้ม จ านวน 4 ขอ้ 3) ดา้นความมีน ้าใจนกักีฬา จ านวน 4 ขอ้ 4) ดา้นการ

ใหค้วามร่วมมือ จ านวน  4 ขอ้ และ 5) ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามผลการปฏิบติังานดา้นวิชาการ เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานดา้นวิชาการ 

เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัประยุกต์จากแบบสอบถามในงานวิจยัของมุทิตา  คงกระพนัธ์ (2554) และใชม้าตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2558 

(มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2558 และคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา , 2558) เป็น

ขอ้มลูประกอบการพฒันาแบบสอบถามการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 10 ขอ้ 

 ทั้งน้ีแบบสอบถามไดต้รวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองกบับุคลากรสายวิชาการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .92  

2. การรวบรวมข้อมูล 

 ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มรัตนโกสินทร์ จ านวน 2,434 คน   โดยมี

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 343 คน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 

3. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใชค่้าสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation) 
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 3. วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรดว้ยการถดถอยพหุคูณ และใชก้ารเลือกตวัแปรเขา้สมการแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression)  

 ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ขอ้มลูไดก้ าหนดรายละเอียดของตวัแปร ดงัน้ี 

PIOS = Perceived Intrinsic Organization Support (ปัจจยัภายในของการรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุน

จากองคก์ร) 

PEOS = Perceived Extrinsic Organization Support (ปัจจยัภายนอกของการรับรู้ถึงการไดรั้บการ

สนบัสนุนจากองคก์ร) 

OCB = Organization Citizenship Behavior (พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร) 

AP = Academic Performance (ผลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา) 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากรสายวิชาการสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.6 และเพศชาย ร้อยละ 43.4 อายุ ส่วนมากอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ 

46.4 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 24.8 ระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 17.8 และนอ้ยท่ีสุด คือ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 

11.1 ตามล าดบั ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 61.2 รองลงมาคือ ปริญญาตรี ร้อยละ 32.4 และ

ระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 6.4 ตามล าดบั ส่วนมากเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ ขา้ราชการ 

ร้อยละ 32.1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.6 ส่วนมากมีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 1 – 5 ปี ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ 

6 – 10 ปี ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 11 – 15 ปี ร้อยละ 21.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ 16 ปีข้ึนไป ร้อยละ 9.2 ทั้งน้ี ส่วนใหญ่

มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย ์ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยละ 27.7 และนอ้ยท่ีสุดคือ รอง

ศาสตราจารย ์ร้อยละ 10.8 ตามล าดบั 

 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ตวัแปรการรับรู้การไดรั้บการสนับสนุนจาก

องคก์ารทั้งปัจจยัภายในและภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรผลการ

ปฏิบติังานดา้นการศึกษา อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ทั้งน้ี จากผลการวิเคราะห์แสดงให้

เห็นว่าหากองคก์รมีการสนบัสนุนพนกังานหรือบุคลากรทั้งปัจจยัภายใน เช่น การใหค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ให้

การอบรมและพฒันาอย่างสม ่าเสมอ สร้างความทา้ทายในงาน มีการประเมินเล่ือนต าแหน่ง/เพ่ิมความรับผิดชอบ 

สร้างบรรยากาศในการท างาน เป็นตน้ หรือปัจจยัภายนอก เช่น ค่าตอบแทน/เงินเดือน สวสัดิการ การใหร้างวลัต่างๆ 

เป็นตน้ การรับรู้ของพนกังานหรือบุคลากรต่อการสนบัสนุนขององคก์รต่างๆ เหล่านั้น จะกระตุน้ใหพ้นกังานหรือ
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บุคลากรมีพฤติกรรมในเชิงบวกต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์กรได ้เช่น บุคลากรยินดีท างานนอกเหนือภาระงาน

เพ่ือช่วยเหลือองคก์รโดยไม่หวงัผลตอบแทน ปกป้องช่ือเสียงและทรัพยากรขององคก์ร เป็นตน้ และเม่ือพนกังาน

หรือบุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร จะส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างาน เช่น 

พฤติกรรมการท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน ลดการใชท้รัพยากรและใชท้รัพยากรท่ีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ยินดีปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากภาระงาน ช่วยสนับสนุนองค์กรให้ผ่านการเปล่ียนแปลงตามบริบทของ

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพลวตัรในปัจจุบนั ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้นจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการ

ท างานในภาพรวมขององคก์รไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยในบริบทของสถาบนัอุดมศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร จะส่งผลใหผ้ลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา เช่น การเรียนการสอน การท าวิจยั การบริการวิชาการ หรือการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีแนวโนม้พฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนนัน่เอง 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 

ตวัแปร POSI POSE OCB AP 

ค่าเฉลีย่ 3.96 4.23 3.72 3.33 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.439 0.476 0.466 0.627 
ปัจจยัภายในของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องคก์าร (POSI) 

    

ปัจจยัภายนอกของการรับรู้การไดรั้บการสนับสนุน
จากองคก์าร (POSE) 

0.565***    

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (OCB) 0.318*** 0.459***   
ผลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา (AP) 0.375*** 0.337*** 0.710***  
** P<0.01, *** P<0.001 

3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 2 พบวา่  

สมการที่ 1a ปัจจยัภายในของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.318, p<0.001) และสามารถใชพ้ยากรณ์ได ้ร้อยละ 
9.8 ซ่ึงผลการวจิยัสอดคล้องกับสมมติฐาน 1a สมการที่ 1b ปัจจยัภายนอกของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องค์กรส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.459, p<0.001) 
และสามารถใชพ้ยากรณ์ได ้ร้อยละ 20.8 ซ่ึงผลการวจิยัสอดคล้องกบัสมมติฐาน 1b  ทั้งน้ี จากผลการวิเคราะห์แสดง
ให้เห็นว่าหากมีการกระท าใดๆ กบัองค์ประกอบปัจจยัภายในของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในทิศทางเดียวกนั เช่น หากองคก์รประเมินข้ึนต าแหน่งหรือเพ่ิม
ความรับผิดชอบใหพ้นกังานหรือบุคลากรจะส่งผลให ้พนกังานหรือบุคลากรท่านนั้นมีคุณลกัษณะของพฤติกรรม
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การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ เช่นเดียวกบัปัจจยัภายนอกของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องค์กร เช่น หากองค์กรเพ่ิมเงินเดือนหรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน พนกังานหรือบุคลากรจะแสดงคุณลกัษณะของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเพ่ิมข้ึนในลกัษณะของผลประโยชนต่์างตอบแทนนัน่เอง 
 สมการที่ 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (β=0.710, p<0.001)  และสามารถใชพ้ยากรณ์ได ้ร้อยละ 50 ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกบั
สมมติฐาน 2 ทั้งน้ี จากผลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นว่าหากมีการกระท าใดๆ    กบัองคป์ระกอบพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รจะส่งผลต่อผลการปฏิบติังานดา้นการศึกษาในทิศทางเดียวกนั เช่น หากองคก์รสามารถสร้าง
การรับรู้ใหก้บัพนกังานหรือบุคลากรต่อการสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ จนพนกังานหรือบุคลากรเหล่านั้นแสดงหรือมี
คุณลกัษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรเพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลใหผ้ลการปฏิบติังานดา้นการศึกษา
ต่างๆ มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นตน้ 
ตารางที่ 2  การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุ 

ตวัแปรต้น 
สมมตฐิานการวจิัย/ตวัแปรตาม 

1a 1b 2 
OCB OCB AP 

ปัจจยัภายในของการรับรู้การไดรั้บการสนับสนุน
จากองคก์าร POSI 

0.318*** 
(0.054) 

  

ปัจจยัภายนอกของการรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุน
จากองคก์าร POSE 

 0.459*** 
(0.047) 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร OCB   0.710*** 
(0.051) 

Adjusted R2 0.098 0.208 .503 

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

อภิปรายผล 

 1. การรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รทั้งปัจจยัภายใน (1a) และภายนอก (1b) มีอิทธิพลเชิงบวก

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Tekleab and Chiaburu (2011) ท่ีพบว่า

การท่ีบุคลากรหรือพนกังานรับรู้การไดรั้บการสนบัสนุนขององคก์รจะช่วยกระตุน้พฤติกรรมเชิงบวกของการเป็น

สมาชิกท่ีดีในองคก์รได ้เน่ืองจากว่าหากบุคลากรหรือพนกังานนั้นไดรั้บรู้ถึงการสนบัสนุนจากองคก์ร จะส่งผลให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจและเกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์ร อนัจะส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร

ต่อไปไดน้ัน่เอง (Mohsen et al., 2011; Swaminathan and Jawahar, 2013)  
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2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Podsakoff et al. (2000) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์กรกบัผลการปฏิบติังานจากทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ มากมายและไดข้อ้สรุปว่า พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กรจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานในภาพรวมขององค์กร เช่น ส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเพ่ือนร่วมงาน ใหค้วามร่วมมือในการลดการใชท้รัพยากรและใชท้รัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนองค์กรให้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามบริบทของสภาพแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมความมัน่คงและเสถียรภาพขององคก์ร เป็นตน้ 

 

บทสรุป 

ผลการวิจยัการรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร และ

ผลการปฏิบติังานดา้นวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่าหาก

มหาวิทยาลยัมีการสนบัสนุนการท างานใหก้บับุคลากรทั้งปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงาน เช่น การใหค้วามรู้

เพ่ิมเติม การให้ความท้าทายในงาน การเล่ือนต าแหน่งความรับผิดชอบ หรือปัจจัยภายนอกลกัษณะงาน เช่น 

ค่าตอบแทน สวสัดิการ รางวลั การยกย่องเชิดชู การสร้างความมัน่คง จะส่งผลให้บุคลากรหรือพนักงานเกิด

ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์รจนกลายเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลดีในเชิงบวกต่อผลการ

ปฏิบติังานทางดา้นวิชาการของบุคลากรได ้

ทั้งน้ี จากสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบันจะพบว่าบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลยั และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัทุกแห่งไดรั้บการก าหนดภาระงานทั้งดา้นการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีอาจส่งผลต่อการปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ งานดา้นการ

สอน และอาจส่งผลต่อคุณภาพของบณัฑิตท่ีลดลงได ้นอกจากน้ี ปัญหาความไม่มัน่คงในสายอาชีพของบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีก าลงัเป็นปัญหาอย่างต่อเน่ืองในขณะน้ีกลายเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนแรงใจในการปฏิบติังานอย่างมาก 

ดงันั้น ส่ิงท่ีตน้สังกดัคือกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลยัเองอาจตอ้งพิจารณาคือการก าหนดนโยบายเพ่ือ

จดัสรรปัจจยัสนบัสนุนเพ่ือจูงใจหรือกระตุน้ก าลงัใจของบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเป็นก าลงัและแรงผลกัดนัส าคญั

ในการพฒันานกัศึกษาหรือเยาวชนท่ีจะกลายเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป โดยการจดัสรรส่ิง

สนบัสนุนทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมนั้น จะกลายเป็นแรงจูงใจส าคญัและสร้างคุณลกัษณะการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์รใหก้บับุคลากรสายวิชาการรวมถึงบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อ

ต่อผลการปฏิบติังานและคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลยั และการศึกษาของประเทศไทยอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รทั้งบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการในบริบทของมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษ์

ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือน าขอ้มูลมาวางแผนและพฒันาแนวทางการสนับสนุนการปฏิบติังานทางดา้นวิชาการของ

บุคลากร ใหบุ้คลากรเกิดความสุขในการท างาน และส่งผลใหผ้ลการปฏิบติังานเกิดการพฒันาไปในแนวโนม้ท่ีดีข้ึน

อยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรหรือพนักงานใน

หน่วยงานอุดมศึกษา เพ่ือพฒันาระบบการบริหารจดัการบุคลากรใหเ้กิดความรักและผกูพนัต่อองคก์ร อนัจะส่งผล

ต่อผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนต่อไปได ้
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อทิธิพลของลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน และลกัษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการท างาน
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บทคัดย่อ 

ภาวะหมดไฟในการท างานจะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีองคก์ารคาดหวงัจากพนกังานไม่เหมาะสมกนักบัการสนบัสนุน
ช่วยเหลือจากองคก์ารท่ีมีให ้อนัน ามาซ่ึงความอึดอดัไม่พอใจของพนกังาน การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ารจากท่ี
เป็นอยู่เดิมก็เช่นกัน สามารถส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานได้ โดยโครงสร้างท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้น อาจน ามาซ่ึงปัญหาภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีระหว่างกนัในท่ีท างาน และ
ความไม่ยุติธรรมในท่ีท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นสาเหตุของภาวะหมดไฟในการท างาน อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างทางบุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคลมีผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการท างานท่ีต่างกนั เพราะฉะนั้น การ
พิจารณาถึงลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน และลกัษณะองคก์าร ในการป้องกนัปัญหาการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ท างานของพนกังานในองคก์ารจึงเป็นส่ิงส าคญั การศึกษาคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์และอิทธิพลของ
สามปัจจยั ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน และลกัษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการท างานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ท่ีอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองคก์าร โดยมีพนกังานขององคก์ารสวนยางเดิมก่อนท่ีจะรวมกนักบั
สถาบนัวิจยัยางและส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางเป็นการยางแห่งประเทศไทยจ านวน 152 คน เป็น
กลุ่มประชากรศึกษาในคร้ังน้ี โดยใชแ้บบสอบถามส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 
แสดงถึงความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลระหว่างปัจจยัทั้ งสามต่อภาวะหมดไฟในการท างานในหลายลกัษณะ ซ่ึง

                                                           
1 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ครอบคลุมถึงในเร่ืองของความยุติธรรมและวฒันธรรมองค์การ ซ่ึงหากปัจจยัทั้งสามไดน้ ามาพิจารณาร่วมกนัใน
องค์การใดๆ ท่ีอยู่ในช่วงก่อนหรือหลงัการปรับโครงสร้างองค์การก็ตาม จะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวาง
โครงสร้างองคก์ารท่ีสามารถสร้างความพอใจในการท างานและป้องกนัปัญหาภาวะหมดไฟในการท างานไดต่้อไป   

ค าส าคัญ: ภาวะหมดไฟในการท างาน บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ โครงสร้างองคก์าร ความยติุธรรม และวฒันธรรม 
    องคก์าร  

 
Abstract 

  Burnout will be occurred when there is a discrepancy between what the organization expects and what the 
organization provides, and this will lead to employee dissatisfaction. Changing organizational structure also affects 
employee job satisfaction as it may increase work load, bring unsatisfactory relationship and injustice, and these 
are all the causes of burnout. However, individual personality differences have a different effect on burnout. Thus, 
it is important to consider personal characteristics along with job characteristics and organizational characteristics 
in order to prevent employee burnout. This study aimed to investigate relationships and impacts of the three factors: 
personal characteristics, job characteristics, and organizational characteristics on burnout of employees in the state 
enterprise which is in the restructuring process. The research samples were 152 previous employees from Rubber 
Estate Organization of Thailand before it was united with the Rubber Research Institute and the Office of the 
Rubber Replanting Aid Fund, then became the Rubber Authority of Thailand. The instrument used was a 
questionnaire. The results from this study explained relationships and impacts of the three factors on burnout in 
various dimensions including justice and organizational culture. Considering these three factors before or after the 
transition period would be a useful tool for structuring the organization that will create job satisfaction, and prevent 
burnout situation.   

Keywords: Burnout, The Five-Factor Model, Organization structure, Justice and Organizational culture 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท างานของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานลกัษณะใดมีผลตอบแทนเช่นใด หรือใชค้วามรู้ความสามารถและ
ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัอย่างไร ต่างก็มีความเครียดจากการท างาน ซ่ึงความเครียดนั้น หากมีการสะสมไวใ้น
ระยะเวลาท่ียาวนานและไม่ไดรั้บการแกไ้ข อาจน ามาซ่ึงภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout) ซ่ึงเป็นภาวะท่ีจิตใจ
ไดรั้บผลกระทบจากความตึงเครียดจากการท างาน ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกเหน่ือยลา้ เบ่ือหน่ายการท างาน อยากหลีก
หนีออกไปจากการท างานนั้น และลดค่าความสามารถของตนเองลงมองว่าตนเองเป็นคนไม่มีความสามารถ 
ไม่สามารถสร้างความส าเร็จได ้จนในท่ีสุดอาจรุนแรงถึงขั้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายได ้น ามาซ่ึง
การสูญเสียสุขภาพของตวับุคคลอนัส่งผลต่อองคก์ารในทา้ยท่ีสุด 
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ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout) สามารถอธิบายไดใ้นลกัษณะของหลกัอุปสงค์และทรัพยากรของ
องคก์ารในการท างาน โดยอุปสงคน์ั้นมาจากความคาดหวงัขององคก์ารหรือนายจา้งต่อพฤติกรรมการท างานของ
พนกังานหรือลูกจา้ง ส าหรับทรัพยากรนั้นคือส่ิงท่ีองคก์ารมีใหก้บัพนกังาน อนัเป็นส่วนช่วยผลกัดนักระตุน้ใหเ้กิด
การท างานให้มีผลลพัธ์ตามอุปสงค์ขององค์การ เช่น ผลตอบแทน การสนับสนุน การให้อ  านาจตดัสินใจ และ
ความสัมพนัธ์อนัดีภายในองค์การ เม่ือใดท่ีอุปสงคแ์ละทรัพยากรน้ีไม่สอดคลอ้งกนั อุปสงคข์ององคก์ารมีมากกวา่
ทรัพยากร ภาวะหมดไฟในการท างานจะเกิดข้ึน อยา่งไรกต็าม ภาวะหมดไฟในการท างานโดยสรุปแลว้มีปัจจยัหลกั
จากสามปัจจยั คือ (1) ลกัษณะส่วนบุคคล อนัหมายถึงบุคลิกและทศันคติ (2) ลกัษณะของงาน ซ่ึงรวมถึงภาระงาน 
รูปแบบของงานและหนา้ท่ี ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัภายในองคก์ารและกบับุคคลภายนอก (3) ลกัษณะองคก์าร ซ่ึง
รวมถึง วฒันธรรมองคก์าร รูปแบบโครงสร้างองคก์ารท่ีส่งผลต่อความกา้วหนา้ และความยติุธรรมในองคก์าร   

 พนกังานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพหน่ึงท่ีตอ้งสร้างรายไดใ้ห้กบัองค์การเพ่ือส่งมอบให้แก่ภาครัฐ ท างานรับใช้
ประชาชน และเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนประเทศ พนกังานรัฐวิสาหกิจมีความมัน่คงทางอาชีพ มีสวสัดิการจาก
ภาครัฐไม่ต่างจากหน่วยงานราชการเท่าใดนกั อาทิ ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา และบุตร เงินบ าเหน็จ ทั้งยงั
เป็นอาชีพท่ีมีโอกาสในการเติบโตในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานตามล าดบั แต่ทั้งน้ี ดว้ยการท างานท่ีมีลกัษณะคลา้ยการ
ท างานขององคก์ารเอกชน และมีลกัษณะของงานบริการประชาชนเช่นเดียวกบัขา้ราชการ รวมถึงเป็นองคก์ารท่ีตอ้ง
สนองนโยบายของภาคการเมือง ในบางคร้ังความกดดนัในการท างานจากการใหบ้ริการประชาชนและรองรับการ
ปรับเปล่ียนองค์การตามนโยบายของภาคการเมืองน้ีก็น ามาซ่ึงความเครียดในการท างานอนัเป็นสาเหตุของภาวะ
หมดไฟในการท างานได ้ 

การยางแห่งประเทศไทย ตามพระราชบญัญติั การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ก่อตั้งในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2558  ประกอบดว้ยการยบุรวมกนัของ 3 หน่วยงานภาครัฐ คือ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง องคก์าร
สวนยาง และสถาบนัวิจยัยาง ซ่ึงจากการรวมหน่วยงานเขา้ดว้ยกนัอาจส่งผลกระทบต่อพนกังานของทั้ง 3 หน่วยงาน
ในหลายๆ ดา้น ส่วนส าคญัคือความกงัวลในจิตใจ ในเร่ือง สถานภาพในการท างาน ต าแหน่งงาน การโยกยา้ย 
สวสัดิการ ลกัษณะโครงสร้างและวฒันธรรมองค์การท่ีเปล่ียนไป และความคาดหวงัในความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สร้างรายได้ให้กับการยางแห่งประเทศไทย ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงความกดดันหรือ
ความเครียดอนัอาจน ามาซ่ึงภาวะหมดไฟในการท างานได ้

ดว้ยเหตุน้ี จึงใชพ้นกังานขององคก์ารสวนยางเป็นกรณีศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และ
ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร ท่ีส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการท างาน เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาองคก์ารและป้องกนัปัญหาภาวะหมดไฟในการท างานท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ
รัฐวิสาหกิจและอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัหลกัสามประการ (ลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล, ลกัษณะงาน และลกัษณะ
องคก์าร) ต่อภาวะหมดไฟในการท างานของพนกังานรัฐวิสาหกิจในองค์การท่ีอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนลกัษณะ
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โครงสร้างองค์การ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนหรือออกแบบโครงสร้างองค์การก่อนการปรับโครงสร้าง
องค์การ หรือใชส้ าหรับการพฒันาและแกไ้ของค์การหลงัการปรับโครงสร้างองคก์าร เพ่ือป้องกนัปัญหาการเกิด
ภาวะหมดไฟในการท างานต่อพนกังานต่อไป  
 
การทบทวนทฤษฎีที่เกีย่วข้องเพือ่ทราบกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
1. ภาวะหมดไฟในการท างาน 

ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout) คือ ภาวะท่ีจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และร่างกาย เกิดความอ่อนลา้ เหน่ือย
หน่าย เป็นผลมาจากความเครียดจากงานท่ีท า (Chen and Kao, 2011) อนัสามารถส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางสุขภาพใน
ดา้นของจิตเวชและความเจบ็ป่วยทางดา้นร่างกายได ้โดยผลของภาวะหมดไฟในการท างานน้ีจะส่งต่อพฤติกรรมใน 
3 รูปแบบ ตาม Maslach Burnout Inventory (MBI) (1) อาการหมดก าลงัใจในการท างานนั้นต่อไป หรือภาวะเหน่ือย
ลา้ทางอารมณ์ (emotional exhaustion) (2) ความรู้สึกไม่ดีต่อบุคคลโดยรอบหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการมีทศันคติ
ดา้นลบ (depersonalization) (3) การประเมินศกัยภาพในการท างานของตนเองต ่า หรือการลดทอนความสามารถ
ของตนเอง (diminished personal accomplishment) (Muhammad and Hamdy, 2005) ซ่ึงลกัษณะพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
น้ี ส่งผลเสียต่อบุคคลเองในดา้นสุขภาพจิตและร่างกาย อนัอาจน ามาซ่ึงโรคซึมเศร้า ควบคุมตนเองไม่ได ้การพ่ึงพา
สารเสพติด อนัจะส่งผลต่อองคก์าร เช่น การขาดงานบ่อย การกา้วร้าวต่อเพ่ือนร่วมงาน คุณภาพงานตกต ่า และการ
ลาออกในทา้ยท่ีสุด (Rasoolian, 2004) 

ภาวะหมดไฟในการท างานนั้นสามารถอธิบายไดด้ว้ย The Job Demands-Resources Model (Hobfoll, 1989; 
Demerouti et al., 2001; Babakus, Yavas and Ashill, 2009) ซ่ึงอธิบายวา่ Job Demands คืออุปสงคห์รือความคาดหวงั
ขององค์การหรือผูว้่าจ้างทั้ งในด้านคุณภาพและปริมาณของการปฏิบัติงานต่อพนักงานหรือลูกจ้าง ซ่ึง Job 
Resources หรือทรัพยากร คือ ส่ิงท่ีองค์การมีให้กบัพนกังานในการท างาน เช่น ผลตอบแทน ความกา้วหนา้ การ
สนบัสนุนช่วยเหลือจากองคก์ารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการท างานของบุคคล และลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ภายในองคก์าร ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ี อุปสงคมี์มากกว่าทรัพยากร ความเครียดในการท างานจะเกิดข้ึน อนัเป็นท่ีมาของ
ภาวะหมดไฟในการท างานในทา้ยท่ีสุด ทั้งน้ีภาวะหมดไฟในการท างานยงัสามารถอธิบายไดด้ว้ย The Job Demands 
- Control (JDC) Theory ของ Karasek (1979) ซ่ึงอธิบายถึงภาระงานท่ีหนกัเกินไป ทั้งในเร่ืองของปริมาณและเวลา 
อันไม่สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานท่ีมี ก็จะน าไปสู่ภาวะหมดไฟในการท างานได้ (Wong and 
Laschinger, 2015) 

โดยรวมแลว้ภาวะหมดไฟในการท างานเป็นภาวะท่ีเกิดจากความเครียดของบุคคลจากส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน ซ่ึง Schaufeli และ Enzmann (1998) ไดร้ะบุไวใ้น 4 ลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการท างาน คือ 
(1) ลกัษณะส่วนบุคคล อนัเกิดจากความคาดหวงัในการท างานของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บการสนอง หรือบุคลิกของบุคคล
ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน (2) ลกัษณะของความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ซ่ึงหมายถึงการขาดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือกบัผูรั้บบริการ และขอ้ปฏิบติัในการท างานท่ีท าใหต้อ้งฝืนความเป็นตวัของตวัเอง
ในการแสดงออก (3) ลกัษณะขององค์การ ซ่ึงหมายถึง ภาระงานท่ีมากเกินไป รางวลัหรือผลตอบแทนจากการ
ท างานท่ีไม่เหมาะสม ความไม่ชดัเจนในงาน การขาดอ านาจและความไวว้างใจ โครงสร้างงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
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การเจริญเติบโต (4) ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึงภาวะหมดไฟในการท างานท่ีมาจากส่ิงภายนอก
องคก์าร เป็นเร่ืองของสังคมและวฒันธรรมท่ีหล่อหลอมใหบุ้คคลมีบุคลิกและความคิดท่ีอาจสัมพนัธ์กบัภาวะหมด
ไฟในการท างานได ้อยา่งไรกต็ามหากพิจารณาในแง่ของการจดัการภายในองคก์ารแลว้ สาเหตุของภาวะหมดไฟใน
การท างานสามารถแสดงไดใ้น 3 สาเหตุหลกั คือ ลกัษณะทางปัจเจกของบุคคล (Personnel Characteristic) ลกัษณะ
งาน (Job Characteristic) และ ลักษณะขององค์การ (Organization Characteristic) (Silva, Hewage and Fonseka, 
2009) ซ่ึงลกัษณะทางปัจเจกบุคคลนั้น เกิดจากลกัษณะทางบุคลิกภาพและความคิดหรือทศันคติท่ีแตกต่างกนั อนัจะ
ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการท างานท่ีแตกต่างกัน เ ช่น the five factor model (FFM), locus of control และ 
Cloninger’s biosocial model of personality (Paleksic, Ubovic and Popovic (2 0 1 5 ) , Alarcon, Eschleman and 
Bowling 2009) แต่ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของ Costa และ McCrare (1992) ซ่ึง
รวมบุคลิกภาพในหา้รูปแบบอนัมีความสมัพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการท างาน ดงัน้ี 
  
2. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  
 1) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) มีความคิดเปิดกวา้ง รับและยินดีกบัความคิดใหม่ 
ส่ิงใหม่สถานการณ์ใหม่ไดเ้สมอ ซ่ึงจากผลการศึกษาของ Piedmont, 1993 พบว่าบุคลิกภาพลกัษณะน้ีมีอิทธิพลกบั
อาการทั้งสามของภาวะหมดไฟในการท างานนอ้ยมากหรือไม่มีเลย แต่อยา่งไรก็ดีมีงานวิจยัท่ีพบว่าบุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์น้ีมีอิทธิพลทางบวกต่อการสร้างความส าเร็จของบุคคล (Personal Accomplishment) (Deary et 
al., 2003) และมีอิทธิพลทางลบต่อความมีทศันคติดา้นลบหรือการตีตวัออกห่าง (Depersonalization) ซ่ึงรวมถึง 
Schaufeli and Enzmann (1998) ท่ีพบวา่ มีอิทธิพลทางลบต่อภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion)  
 2) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) แสดงถึงการมีสติระลึกคิดรู้ตวัในการปฏิบติัตนหรือ
แสดงออกอยู่ตลอดเวลา มีวินยั มีระเบียบ มีความคิดอย่างรอบคอบ ตอ้งวางแผน และมุ่งมัน่ในความส าเร็จ ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกน้ี มีอิทธิพลทางบวกต่อการสร้างความส าเร็จของบุคคล 
(Personal accomplishment) (Deary et al., 2003; Storm and Rothmann, 2003) อนัน ามาซ่ึงการมีอิทธิพลดา้นลบต่อ
ภาวะหมดไฟในการท างานในรูปแบบของการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished personal 
accomplishment) 
 3) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) เป็นผูมี้ความกระฉบักระเฉง ชอบเขา้สังคม รักการแสดงออก
และเป็นผูน้ า ชอบกระท าในส่ิงต่ืนเตน้ มีความคิดในการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา รวมถึงการเป็นผูคิ้ดเชิงบวกต่อ
ประสบการณ์ใหม่ท่ีไดพ้บ และจากผลการศึกษาของ Storm and Rothmann (2003) ในต ารวจของแอฟริกาใต ้พบว่า
บุคลิกภาพแบบแสดงตวัน้ีมีอิทธิพลทางลบต่อภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) และจะจดจ่อกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนพร้อมคิดหาวิธีการจดัการไดอ้ยา่งดี  ซ่ึงน ามาซ่ึงการจดัการความเครียดอนัเป็นตน้เหตุของภาวะหมด
ไฟในการท างานได ้
 4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) เช่ือและไวใ้จผูอ่ื้น มีความถ่อมตน ไม่ชอบแสดงออก 
ชอบอยู่เบ้ืองหลงั เห็นดว้ยกบัความคิดของผูอ่ื้น และชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า



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

ปีที่ 7  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

        

87 

 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอมน้ี มีอิทธิพลนอ้ยมากต่อทั้งสามอาการของภาวะหมดไฟในการท างาน แต่ท่ีเห็นได้
เด่นชดัคือการมีอิทธิพลทางลบต่อความมีทศันคติดา้นลบ (Depersonalization) (Bakker et al. 2006, Alarcon et al. 
2009) และการมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูงนั้นน ามาซ่ึงอิทธิพลทางลบต่อภาวะเหน่ือยลา้ในการท างาน 
(Storm and Rothmann, 2003)   
  5) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) เป็นผูมี้อารมณ์รุนแรงไดง่้ายเม่ือมีส่ิงเร้า จึงเป็นคนท่ีไม่ผ่อน
คลาย วิตกกงัวลเสมอ และจดัการกบัปัญหาหรือความเครียดไดย้าก เพราะมกัประเมินปัญหาหรือภาระสูงและ
ประเมินศกัยภาพตนเองต ่า ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีผ่านมานั้น บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวน้ี ถูกกล่าวถึงว่ามีอิทธิพลทางลบ
ต่ออาการทั้งสามของภาวะหมดไฟในการท างานมากท่ีสุด (Bakker et al., 2006)  
 
3. ลักษณะงานและลักษณะขององค์การ 
 ส าหรับลกัษณะงานและลกัษณะขององคก์ารซ่ึงเป็นปัจจยัของภาวะหมดไฟในการท างานนั้น จะเก่ียวขอ้ง
กนักบั The Job Demands-Resources Model ซ่ึงกล่าวในอีกทางก็คือ ความตอ้งการจากส่ิงแวดลอ้มในการท างานต่อ
บุคคล(Job Demands) และ ความตอ้งการของบุคคลต่อสภาวะแวดลอ้ม (Job Resources) (Haghani, Bharami and 
Sarkhosh, 2012) ลกัษณะงานท่ีไม่ดีไม่พึงประสงค ์เป็นการขาดซ่ึงส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ส่งผลใหค้วามตอ้งการของบุคคล
ไม่ไดรั้บการสนอง จึงเกิดภาวะหมดไฟในการท างาน เช่นงานท่ีมีภาระมากเกินไป มีบทบาทหนา้ท่ีในการท างานท่ี
ทบัซ้อนกนัของพนกังาน งานไม่มีความชดัเจน มีความรับผิดชอบท่ีสูงเกินไป ความสัมพนัธ์ในการท างานท่ีไม่ดี 
ทั้งกบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และการไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการท างานนั้น ส่ิงเหล่าน้ี
ก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลกนัของอุปสงคแ์ละทรัพยากร เป็นเหตุใหเ้กิดภาวะหมดไฟในการท างาน (Chemiss 1980, 
Maslach and Leiter, 1997) ส าหรับลกัษณะขององค์การนั้น มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัวฒันธรรมองค์การ และ
ความพึงพอใจในการท างาน การมีลกัษณะองค์การต่างกนัหรือวฒันธรรมองคก์ารท่ีต่างกนันั้น มีผลให้เกิดความ
แตกต่างในความพอใจในการท างาน อนัมีผลต่อภาวะหมดไฟในการท างาน (Torfi, Alam, Nikbakhsh, 2014) เช่น 
โครงสร้างองคก์ารท่ีไม่มีความกา้วหนา้ ความไม่เป็นธรรมในองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารและการทุจริตในองค์การ
อนัไม่เป็นท่ียอมรับไดข้องบุคคล ส่ิงเหล่าน้ี สะท้อนถึงวฒันธรรมองค์การและโครงสร้างองค์การท่ีไม่เป็นท่ี 
พึงพอใจในการท างานเน่ืองจากขาดความยุติธรรมอนัเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความสุขในการท างานให้แก่
พนกังาน ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดจะส่งผลใหเ้กิดภาวะหมดไฟในการท างานกบัพนกังานได ้(Zhang et al., 2014) 
 
สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานท่ี 1 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการท างาน 
1) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) มีความสัมพนัธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท างาน 

ทั้งสามอาการ 
2) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสาม

อาการ 
3) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั (Extraversion) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
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4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสาม
อาการ 

5) บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
 
สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการท างาน 
1) ภาระงานท่ีมากเกินควรมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
2) ความไม่ชดัเจนในลกัษณะงานและอ านาจหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสาม

อาการ 
3) ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
4) ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
5) การไดรั้บการยอมรับท่ีดีจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการ

ท างานทั้งสามอาการ 
 
สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการท างาน 
1) โครงสร้างองคก์ารท่ีไม่ยติุธรรมในเร่ืองของโอกาสและภาระงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟใน

การท างานทั้งสามอาการ 
2) ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
3) ความไม่เป็นธรรมในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
4) วฒันธรรมองคก์ารท่ีไม่ประสงคมี์ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
5) การทุจริตในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
 
สมมติฐานท่ี 4 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ลกัษณะของงาน และลกัษณะขององคก์าร อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร สามารถ

ท านาย ภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) การมีทศันคติดา้นลบ (Depersonalization) และ การลดทอน
ความสามารถของตนเอง (Diminished personal accomplishment) ได ้  
 
วิธีการวิจยั 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

1.1 ประชากร ประชากรของการศึกษาคือ พนกังานระดบั 2-7 ขององคก์ารสวนยาง (การยางแห่งประเทศ
ไทย) จ านวน 244 คน จากส านกังานใหญ่  

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่งผูวิ้จยัใชวิ้ธีค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งเม่ือทราบขนาดของประชากร โดยท า
การสุ่มตวัอย่างตามสูตร  (Taro Yamane, 1973) ซ่ึงก าหนดตวัอย่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีดีของกลุ่มประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยเลือก
กลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)ใช้กลุ่มตวัอย่างจากรายช่ือพนักงานระดบั 2-7 ของพนักงาน
องคก์ารสวนยางทั้งหมดท่ีปฏิบติังาน ณ ส านกังานใหญ่ ซ่ึงมีจ านวน 165 คน (พนกังานระดบั 2-7 ขององคก์ารฯทั้งหมด
มีจ านวน 244 คน ปฏิบัติงาน ณ สาขาอ่ืนจ านวน 79 คน คงเหลือพนักงานระดับ 2 -7 ทั้ งหมด 165 คน)  ซ่ึงมี
แบบสอบถามท่ีเกบ็ไดแ้ละสามารถใชง้านไดจ้ านวน 152 ชุด  

 
2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม  

แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะหมดไฟในการท างานของพนกังานระดบั 2-7 ขององคก์ารสวนยาง 
(การยางแห่งประเทศไทย) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานองคก์ารสวนยาง 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะหมดไฟในการท างานของพนกังานองคก์ารสวนยาง 
 ซ่ึงรวมถึง  

(1) ลกัษณะทางบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ  
   ใชแ้บบสอบถามของกฤติกา หล่อวฒันวงศ์ (2547) ท่ีไดพ้ฒันามาจากของคอสตาและแมคเคร 

(Costa and McCrare, 1992) 
(2) ลกัษณะงาน  

    ถามถึงความถ่ีในการเกิดข้ึนของลกัษณะการท างานใน 5 ลกัษณะ (1) ภาระงานท่ีมากเกินควร 
(2) ความไม่ชัดเจนในงานและอ านาจในการปฏิบัติหน้า ท่ี  (3) ความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับผู ้บังคับบัญชา  (4) 
ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน และ (5) การไดรั้บการยอมรับท่ีดีจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานท่ีสะทอ้นถึงทรัพยากรท่ีองคก์ารมีใหก้บัพนกังาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั  

(3) ลกัษณะองคก์าร  
    ถามถึงความคิดเห็นของพนกังานต่อลกัษณะขององค์การท่ีตนปฏิบติังานอยู่ ใน 5 ลกัษณะ (1) 

โครงสร้างองคก์ารไม่มีความยุติธรรมต่อความเจริญกา้วหนา้ (2) ค่าตอบแทนและสวสัดิการไม่เหมาะสม (3) ความ
ไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองคก์าร (4) วฒันธรรมองคก์ารท่ีไม่พึงประสงค ์และ (5) การทุจริตภายในองคก์าร ว่ามี
ความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยเพียงใด โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
ก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั 

ตอนท่ี 3 การทดสอบภาวะหมดไฟในการท างานตามแบบสอบถามและวิธีการวดัผลของ Maslach Burnout 
Inventory (MBI-GS) ท่ีแปลเป็นภาษาไทยโดยตรงโดยผูว้ิจยั ซ่ึงวดัผลอาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการ
ท างาน คือ (1) ภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) (2) การมีทศันคติดา้นลบ (Cynicism) (3) การมี
ประสิทธิภาพในการท างาน (Professional Efficacy) ซ่ึงการมีประสิทธิภาพในการท างานนั้น ผลคะแนนท่ีไดรั้บจะ
สะทอ้นในดา้นตรงกนัขา้มกนักบัการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) 
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 ไดใ้หผู้ท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ราย ตรวจสอบความถกูตอ้งของเน้ือหา (content validity) แลว้น าขอ้เสนอแนะ
ท่ีไดรั้บปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามจนมีความเท่ียงตรง จากนั้นท าการทดลองแบบสอบถามท่ีพฒันาแลว้น้ีกบั
ขา้ราชการกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน จ านวน 30 ราย โดยไดส้อบถามถึงความเขา้ใจในปัญหาและความ
ยากง่าย รวมถึงการถามน าหลงัจากท่ีผูท้ดสอบท าแบบสอบถามเสร็จ เพ่ือใชใ้นการพฒันาแบบสอบถามใหมี้ความ
เหมาะสมท่ีสุดอีกคร้ังต่อไป จากนั้นน าแบบสอบถามตอนท่ี 2 ไปค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค่้าเท่ากบั 0.80 โดยในตอนท่ี 3 นั้น เป็น
แบบสอบถาม Maslach Burnout Inventory (MBI-GS) ท่ีแปลเป็นภาษาไทยโดยตรงโดยผู ้วิ จัย ซ่ึงได้รับการ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีเหมาะสมแลว้จากผูส้ร้างแบบสอบถาม จึงไม่ค านวณหาความเช่ือมัน่อีก 
 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้  
 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี 

 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 4.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงอนุมาน โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นลกัษณะองค์การกบัลกัษณะอาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการท างาน 
โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient)  จากนั้นใชส้ถิติการ
วิเคราะห์สมการพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือท านายโอกาสในการเกิด
อาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout) จากปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และ
ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์าร 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผลการวจิยั 
  แบ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน าเสนอดา้นความสัมพนัธ์ และส่วนท่ี 2 น าเสนอเก่ียวกบัการ
ท านายภาวะหมดไฟในการท างานทั้งสามอาการ 
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ตารางที่ 1 แสดงแสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางบุคลกิภาพห้าองค์ประกอบกบัภาวะหมดไฟ
ในการท างาน 

บุคลิกภาพ 
หา้องคป์ระกอบ 

ภาวะหมดไฟในการท างาน ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. ระดบั 
ภาวะเหน่ือยลา้ 
ทางอารมณ์  

การมี
ทศันคติ 
ดา้นลบ 

การมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ท างาน 

บุคลิกภาพแบบเปิด
ประสบการณ์ 

.091 .050 -.154 2.57 0.33 ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก   .238** .119 -.113 2.99 0.38 ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบแสดงตวั .119 .028 .003 2.91 0.42 ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม -.128 -.193* .096 3.39 0.37 ปาน
กลาง 

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว .068 .047 -.288** 2.28 0.39 ปาน
กลาง 

*p<.05, **p<.01 
 จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบกบั

ภาวะหมดไฟในการท างาน มีดงัน้ี 
 ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พบวา่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะเหน่ือยลา้

ทางอารมณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r=.238)  
      การมทีัศนคตด้ิานลบ พบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการมีทศันคติดา้น

ลบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r=-.193)  
 การลดทอนความสามารถของตนเอง พบวา่ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการมี

ประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 (r=-.288) อนัหมายถึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อการลดทอน
ความสามารถของตนเอง  

 ดงันั้นผลการวิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 1.4 และ 1.5 บางส่วน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1, 1.2 และ 1.3 
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ตารางที่ 2   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างด้านลกัษณะของงานกับภาวะหมดไฟในการท างาน 

บุคลิกภาพ 
หา้องคป์ระกอบ 

ภาวะหมดไฟในการท างาน ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. ระดบั 
ภาวะเหน่ือยลา้ 
ทางอารมณ์  

การมี
ทศันคติ 
ดา้นลบ 

การมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ท างาน 

ภาระงานท่ีมากเกินควร .137 .100 .171* 2.79 0.69 ปาน
กลาง 

ความไม่ชดัเจนในงานและ
อ านาจ 

.037 .103 .065 2.60 0.83 ปาน
กลาง 

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

-.058 .049 -.009 2.36 1.05 ปาน
กลาง 

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัเพ่ือน
ร่วมงาน 

-.011 .096 .095 2.40 0.99 ปาน
กลาง 

การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

-.070 -.028 .024 2.88 0.79 ปาน
กลาง 

*p<.05, **p<.01 

 จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นลกัษณะงานกบัภาวะหมด
ไฟในการท างาน พบวา่ มีเพียงภาระงานท่ีมากเกินควรเท่านั้นท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีประสิทธิภาพใน
การท างานของภาวะหมดไฟในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (r=.171) ซ่ึงสะทอ้นถึงการมี
ความสมัพนัธ์ดา้นลบกบัการลดทอนความสามารถของตนเอง จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน ดงันั้น ผลการวิจยัจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5 
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ตารางที่ 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างด้านลกัษณะขององค์การกบัภาวะหมดไฟในการท างาน 

บุคลิกภาพ 
หา้องคป์ระกอบ 

ภาวะหมดไฟในการท างาน ค่าเฉล่ีย 
 

S.D. ระดบั 
ภาวะเหน่ือยลา้ 
ทางอารมณ์  

การมี
ทศันคติ 
ดา้นลบ 

การมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ท างาน 

โครงสร้างองคก์ารท่ีไม่
ยติุธรรม 

.221** .016 .081 2.98 0.70 ปาน
กลาง 

ค่าตอบแทน และสวสัดิการ .122 -.074 .119 3.32  1.15 ปาน
กลาง 

ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคล
ในองคก์าร 

.295** .205* -.058 2.75 1.18 ปาน
กลาง 

วฒันธรรมองคก์ารท่ีไม่พึง
ประสงค ์

.160* .026 .061 3.21 1.05 ปาน
กลาง 

การทุจริตในองคก์าร .126 .047 -0.63 3.05 0.95 ปาน
กลาง 

*p<.05, **p<.01 

 จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นลกัษณะขององคก์ารกบั
ภาวะหมดไฟในการท างาน มีดงัน้ี 

 ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ พบวา่ ดา้นโครงสร้างองคก์ารท่ีไม่ยติุธรรม ความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลใน
องคก์าร และวฒันธรรมองคก์ารท่ีไม่พึงประสงค ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, .01 และ .05 ตามล าดบั (r=.221, .295 และ .160)  

 การมทีัศนคตด้ิานลบ พบวา่ มีเพียงความไม่เป็นธรรมส่วนบุคคลในองคก์ารเท่านั้นท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการมีทศันคติดา้นลบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r=-.205)  

 การลดทอนความสามารถของตนเอง พบวา่ ดา้นลกัษณะขององคก์ารทุกดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ลดทอนความสามารถของตนเองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 ดงันั้น ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.1, 3.3, และ 3.4 บางส่วน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3.2 และ 3.5 
 สมมติฐานท่ี 4 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ, ลกัษณะของงาน และลกัษณะขององคก์าร อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร 

สามารถท านายภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) การมีทศันคติดา้นลบ (Depersonalization), การ
ลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) ได ้
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ตารางที่ 4  แสดงตวัแปรที่มปีระสิทธิภาพในการท านายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์  
ตวัแปร R R2 Adjusted R2 F 

ลกัษณะขององคก์าร 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

.355 .126 .114 10.722** 

**p<.01 
 จากตารางท่ี 4 แสดงตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ผลการวิเคราะห์

พบวา่ ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ มีจ านวน 2 ตวัแปร โดยตวัแปรลกัษณะ
ขององคก์าร และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกร่วมกนั สามารถท านายการเกิดภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ไดร้้อยละ 
12.6  

 
ตารางที่ 5  แสดงตวัแปรที่มปีระสิทธิภาพในการท านายการมีทัศนคตด้ิานลบ 

ตวัแปร R R2 Adjusted R2 F 

บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 

ลกัษณะของงาน 

.249 .062 .049 4.921** 

**p<.01 
 จากตารางท่ี 5 แสดงตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายการมีทศันคติดา้นลบ ผลการวิเคราะห์พบวา่ ตวั

แปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายการมีทัศนคติด้านลบ มีจ านวน 2 ตัวแปร โดยตัวแปรบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม และลกัษณะของงานร่วมกนั สามารถท านายการเกิดทศันคติดา้นลบไดร้้อยละ 6.2  

 
ตารางที่ 6 แสดงตวัแปรที่มปีระสิทธิภาพในการท านายการลดทอนความสามารถของตนเอง  

ตวัแปร R R2 Adjusted R2 F 

บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว .288 .083 .077 13.578** 

**p<.01 

 จากตารางท่ี 6 แสดงตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายการลดทอนความสามารถของตนเอง ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายการลดทอนความสามารถของตนเอง มีเพียง 1 ตวัแปร โดย
บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวสามารถท านายการลดทอนความสามารถของตนเองไดร้้อยละ 8.3  

 ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีก าหนดไวว้่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, ลกัษณะของงาน และ
ลกัษณะขององคก์าร อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร สามารถท านายภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) การมี
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ทศันคติดา้นลบ (Depersonalization) การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) 
ได ้

 
การอภิปรายผล   

 ความสัมพันธ์ของบคุลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อภาวะหมดไฟในการท างาน 
 จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่ออาการของภาวะหมดไฟในการท างาน 

ทั้งสามรูปแบบแตกต่างกนั โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละอาการพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness)  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) ซ่ึงแตกต่างจากในหลายงานวิจยั
ก่อนหนา้น้ี ท่ีผลจากการวิจยัพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัภาวะเหน่ือยลา้
ทางอารมณ์หรือหากมีก็จะมีความสัมพนัธ์ในทางลบ เช่นงานวิจยัของ Azeem (2013) และมีความสัมพนัธ์ทางบวก
อย่างมีนยัส าคญักบัประสิทธิภาพการท างานของบุคคล (Professional Efficacy) หรือมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบั
การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) เช่นงานวิจัยของ Dearly et al., 
(1996), Hochwalder (2006); Kokinos (2007); Piedmont (1993) อนัเกิดจากลกัษณะทางบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ท่ีมีการท างานอย่างมีแบบแผน มุ่งมัน่ต่อความส าเร็จ ใส่ใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีท า มีความขยนั (McCrae & 
Costa, 2006) อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนประกอบ อาจเกิดผลแตกต่างในงานวิจยัได ้  เช่น งานวิจยัของ 
Kokinos (2007) ได้แสดงผลว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกน้ี มีความสัมพนัธ์ทางลบกับการมีทัศนคติด้านลบ 
(Cynicism) หรือการปลีกแยกตวัออกห่างจากผูอ่ื้น (Depersonalization) โดยใหเ้หตุผลว่าบุคคลจะมุ่งไปท่ีผลส าเร็จ
ของงานตามบุคลิกภาพของตน อนัอาจมองขา้มผา่นปฏิสัมพนัธ์อนัดีท่ีตอ้งมีกบับุคคลอ่ืนในการท างานได ้และหาก
พิจารณาใหลึ้กลงไปถึงลกัษณะการท างานและโครงสร้างองคก์าร บุคคลผูมี้บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกน้ีจึงควรไม่
ชอบองค์การท่ีไม่มีระเบียบ ไม่มีโครงสร้างหรือแผนงานท่ีชดัเจน อนัอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเหน่ือยลา้ทาง
อารมณ์ได ้ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีไม่ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ในส่วนน้ี จึงไม่สามารถตอบค าถามในขอ้น้ีไดอ้ยา่งแน่ชดั  

 ส าหรับการมีทศันคติดา้นลบ (Cynicism) หรือการการปลีกแยกตวัออกห่างจากผูอ่ื้น (Depersonalization) 
ผลจากการวิจยัพบว่าบุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) มีความสัมพนัธ์ในทางลบอย่างมีนยัส าคญั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Zopiatis, Constanti และ Pavlou (2010) ท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารโรงแรมในประเทศ
ไซปรัส และสอดคลอ้งกันกับผลจากงานวิจัยของ Madnawat and Mehta (2012) ท่ีมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผูจ้ ัดการ
โรงงานในหลายสาขาอุตสาหกรรมในอินเดีย ซ่ึงพบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อ
การมีทศันคติดา้นลบ และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการท างานของบุคคล และเม่ือพิจารณาในดา้น
ของผูท่ี้ยงัไม่ประกอบอาชีพหรือยงัอยู่ระหว่างศึกษา จากการวิจยัของ Keiko et al., (2015) ต่อนกัเรียนพยาบาลใน
ประเทศญ่ีปุ่น กมี็ผลสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัในคร้ังน้ี อยา่งไรกต็าม ผลการวิจยัอาจข้ึนอยูก่บัความแตกต่างกนัของ
กลุ่มประชากรได ้เช่นในงานวิจยัของ Magnano, Paolillo และ Barrano (2015) ท่ีมีตวัอย่างประชากรเป็นกลุ่มผูช่้วย
ผูช้  านาญการในการส่ือสารและให้การศึกษากบัเด็กอ่อนและเด็กท่ีมีความผิดปรกติทางร่างกาย พบว่าบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัภาวะหมดไฟในการท างานในอาการใดๆเลย จึงอาจมี
ความจ าเป็นในอนาคตท่ีจะตอ้งท าการวิจยัลึกลงไปในดา้นความแตกต่างของอาชีพและบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อภาวะ
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หมดไฟในการท างาน ซ่ึงเหตุผลท่ีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมน้ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการมีทศันคติดา้นลบ
นั้น เป็นเพราะผูมี้บุคลิกลกัษณะน้ี เป็นผูท่ี้ไวว้างใจคนง่าย ท างานเป็นทีมไดดี้ ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นเสมอ และมีความจริงใจ (Digman 1990, McCrae & Costa, 2006) จึงไม่มองคนอ่ืนอย่างรังเกียจ 
หรือเขา้กบัใครไม่ได ้อนัเป็นสาเหตุของการมีทศันคติดา้นลบหรือปลีกแยกตวัเองออกห่างจากสงัคม   

 ส าหรับอาการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) นั้ น ซ่ึงใน
แบบสอบถามของ Maslach (MBI-GI) เป็นการวดัประสิทธิภาพในการท างาน (Professional Efficacy) ของบุคคล 
หากมีผลความสัมพันธ์เป็นบวกนั้น แสดงว่าบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพในการท างานจึงไม่มีอาการลดทอน
ความสามารถตนเอง ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวง่าย (Neuroticism) มีความสัมพนัธ์เป็น
ลบกบัการมีประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการลดทอนความสามารถ
ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นสาธารณสุขในโรงพยาบาลในอินเดียของ 
Azeem (2013) นกัเรียนพยาบาลในญ่ีปุ่นของ Keiko et al. (2015) และผูบ้ริหารโรงงานในอินเดียของ Madnawat and 
Mehta (2012) ซ่ึงสาเหตุท่ีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวง่ายน้ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการลดทอนความสามารถของ
ตนเอง หรือทางดา้นลบต่อประสิทธิภาพในการท างานนั้น เป็นผลมาจากลกัษณะบุคลิกท่ีมีอารมณ์เปล่ียนแปลงได้
ง่าย และรุนแรง และมีความคิดเป็นปฏิปักษ์กบับุคคลอ่ืนไดง่้าย (McCrae and Costa, 2006) จะใช้อารมณ์ในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา เม่ือมีปัญหาในการท างานจะรู้สึกต่ืนตกใจไดง่้าย ขาดสติขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และ
จะประเมินความสามารถตนเองต ่าต่อปัญหาหรือภาระนั้นๆ อนัน ามาซ่ึงการลดทอนความสามารถของตนเอง 
(Bakker et al., 2006; Zellars, Perrewe and Hochwarter, 2000)  

 
 ความสัมพันธ์ของลกัษณะงานต่อภาวะหมดไฟในการท างาน 
 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัในดา้นลกัษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะหมดไฟในการท างาน ผลจากการวิจยัน้ี

แสดงวา่ มีเพียงภาระงานหนกัเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการท างาน (Professional Efficacy) 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสมดุลระหวา่ง อุปสงคข์ององคก์ารกบัทรัพยากรท่ีองคก์ารมอบใหแ้ก่พนกังาน จึงส่งผลให้
เกิดแรงผลกัดนัใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพการท างานสูงข้ึนเม่ืองานมีภาระมากข้ึน ไม่น ามาซ่ึงภาวะหมดไฟในการ
ท างาน และเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ เก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีใชส้ร้างค าถามในงานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์
อย่างมีนยัส าคญักบัภาวะหมดไฟในการท างานนั้น ผลจากการวิจยัแสดงให้เห็นไดว้่าพนักงานองค์การสวนยาง
ภายใตก้ารยางแห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัภายในองคก์ารทั้งในแนวด่ิงและแนวราบเป็นอยา่งดี 
อนัส่งผลใหภ้าวะหมดไฟในการท างานเกิดข้ึนไดย้าก สอดคลอ้งกบั The Job Demands-Resources Model และ The 
Job Demands - Control (JDC) Theory ซ่ึงอุปสงค์ขององค์การโดยหลกัแลว้คือภาระงานท่ีอาจอยู่ในรูปปริมาณ 
คุณภาพ และเวลา และทรัพยากรหรือการควบคุมนั้น ส่วนส าคญัคือส่ิงตอบแทนท่ีองคก์ารมอบใหแ้ละความร่วมมือ
ช่วยเหลือสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (Maslach and Leiter, 1997) ซ่ึงเม่ือหากลองเทียบกับ
งานวิจยัท่ีท าข้ึนกบักลุ่มตวัอย่างในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีมีความกดดนัสูงระหว่างการท างานและเกิดความเครียดและ
เหน่ือยลา้ได้ง่าย เช่น ภาระงานของแพทย์ในประเทศญ่ีปุ่นของ Yasuaki et al. (2014) พบว่าภาระงานท่ีสูงใน
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บุคลากรแพทยน์ั้นส่งผลในทางบวกต่อความกดดนัและภาวะหมดไฟในการท างาน ซ่ึงเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบั
งานวิจยัน้ี แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงการช่วยเหลือและความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
พบวา่สามารถป้องกนัหรือลดความกดดนัและภาวะหมดไฟในการท างานได ้อนัอาจสอดคลอ้งกนักบัสภาพองคก์าร
ขององคก์ารสวนยางน้ี ซ่ึงหากตอ้งการผลท่ีแน่ชดัจะตอ้งท าวิจยัท่ีมุ่งลึกในเร่ืองน้ีอีกคร้ังต่อไป  

 
 ความสัมพันธ์ของลกัษณะองค์การต่อภาวะหมดไฟในการท างาน 
 เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะขององคก์ารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะหมดไฟในการท างาน พบว่า ความยุติธรรม

ในองค์การมีผลต่อภาวะหมดไฟในการท างานอย่างมาก ซ่ึงแสดงผลโดยโครงสร้างองค์การท่ีไม่ยุติธรรมมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคญัต่อภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ และความไม่เป็นธรรมในองค์การ มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์และการมีทศันคติดา้นลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ Moliner et al. (2005) ท่ีมีผลว่า การได้รับรู้ถึงความยุติธรรมในการท างานจากผูท่ี้เก่ียวข้องใน
องค์การในการให้ค าแนะน าและข้อมูลในการตัดสินใจ (Interactional Justice) และ ความยุติธรรมในด้าน
ผลตอบแทนจากองคก์ารต่อความทุ่มเท (Distributive Justice)  มีอิทธิพลอยา่งมากในทางลบต่อภาวะหมดไฟในการ
ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ และในงานวิจยัของ Elci et al. (2015) ท่ีมีผลว่า ความ
ยุติธรรมในดา้นโครงสร้าง ระเบียบ และขอ้บงัคบั ต่อพนกังานในองคก์าร (Procedural Justice) และ ความยุติธรรม
ในดา้นผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มีอิทธิพลในทางลบต่อ ภาวะเหน่ือยลา้ทาง
อารมณ์ และการมีทศันคติในทางลบ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Yener and Coskun (2013) ท่ีมีผลว่าการมี
โอกาสในความกา้วหนา้ และความยุติธรรมในดา้นผลตอบแทนจากองคก์ารต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มี
อิทธิพลในทางลบต่อภาวะหมดไฟในการท างาน  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์การท่ีมีความยุติธรรม และมี
โอกาสท่ีเปิดกวา้งใหก้บัพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัเป็นส่ิงส าคญัในการป้องกนัการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ท างาน โดยสามารถพิจารณาถึงความสอดคลอ้งของผลการวิจยัท่ีไดน้ี้กบั The Job Demands-Resources Model ของ
ภาวะหมดไฟในการท างาน ซ่ึงเม่ือส่ิงท่ีองคก์ารใหต้อบแทนกบัพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะของผลตอบแทน
หรือส่ิงจูงใจ และการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการไดรั้บความยุติธรรมในดา้นต่างๆ 
เม่ือใดท่ีเกิดความไม่ยุติธรรมข้ึนในความรู้สึกของพนกังาน แสดงว่าอุปสงคข์ององคก์ารและทรัพยากรไม่มีความ
สอดคลอ้งกนันัน่เอง จากผลการวิจยั ยงัพบวา่วฒันธรรมองคก์ารท่ีไม่พึงประสงคต่์อพนกังานนั้นมีความสมัพนัธ์ใน
ทางบวกกบัภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Haghani, Bharami and Sarkhosh 
(2012) ท่ีพบว่า วฒันธรรมองค์การแบบเจา้ขุนมูลนาย (Bureaucratic) มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อภาวะหมดไฟใน
การท างานของพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ชั้นมธัยมปลายข้ึนไป แต่ในทางกลบักนัวฒันธรรมองค์การใน
แบบผู ้ประกอบการรายเล็ก (Entrepreneur) แบบงานตามภารกิจ (Mission Type) และแบบวัฒนธรรมผูกพัน 
(Involvement)  เป็นท่ีพึงประสงคแ์ละมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างาน ซ่ึงเม่ือพิจารณาในเร่ือง
ของวฒันธรรมองค์การท่ีพึงประสงค์นั้น จะสอดคลอ้งกบั “ความพึงพอใจในงาน” (Job Satisfaction) ซ่ึงเม่ือใดท่ี
บุคคลมีความพึงพอใจในงานท่ีท า ความเครียดจะเกิดไดย้าก อนัส่งผลใหก้ารเกิดภาวะหมดไฟในการท างานเกิดได้
ยากตามไปดว้ย ซ่ึงสามารถสร้างพึงพอใจดว้ยการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานให้เกิดข้ึน (Zhang et al, 2014) 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั Torfi, Alam, and Nikbakhsh (2014) ท่ีใช้ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การ 5 รูปแบบ ในการ
วิเคราะห์การมีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการท างาน ไดผ้ลว่า การพฒันาวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ป็นท่ีพึงประสงค์
ต่อพนกังานนั้นสามารถป้องกนัภาวะหมดไฟในการท างานของพนกังานได ้

 
 การท านายภาวะหมดไฟในการท างานท้ังสามอาการโดย บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ลักษณะงาน และ 

ลกัษณะองค์การ 
 เม่ือน าเอาปัจจยัทั้งสามท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการท างานมาใชใ้นการท านายโอกาสของการ

เกิดข้ึน พบว่าลกัษณะขององค์การและบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสามารถท านายภาวะเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
(Emotional Exhaustion) ได ้ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ได้แสดงใหเ้ห็นว่าในองคก์ารรัฐวิสาหกิจท่ีมีการ
ปรับโครงสร้างองค์การเช่นองค์การสวนยางนั้น บุคลากรท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจะให้ความส าคัญกบั
ลกัษณะขององคก์ารหรือโครงสร้างองคก์ารท่ีเป็นระบบ มีรูปแบบการท างานท่ีเป็นระเบียบ และมีความยติุธรรมใน
องคก์ารมาก หากขาดส่ิงน้ีไปอาจท าใหบุ้คลากรเกิดภาวะหมดไฟในการท างานได ้ซ่ึงส่วนหน่ึงนั้น อาจมาจากความ
กงัวลหรือยงัไม่ปรับตวัคุน้ชินไดก้บัโครงสร้างองค์การใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียน อนัอาจท าให้บุคคลท่ี
ตอ้งการการท างานอย่างมีแบบแผน เกิดความเครียดหรือไม่พอใจกบัลกัษณะองคก์ารแบบใหม่น้ีได ้ซ่ึงสามารถใช้
ผลการวิจยัน้ีในการป้องกนัภาวะหมดไฟในการท างานไดด้ว้ยการออกแบบหรือปรับโครงสร้างองคก์าร สายการ
บงัคบับญัชา และวฒันธรรมองคก์าร ใหส้ะทอ้นถึงความโปร่งใสยติุธรรม อนัน ามาซ่ึงความพึงพอใจในการท างาน  

 ส าหรับการมีทศันคติดา้นลบต่อผูอ่ื้น (Depersonalization) นั้น พบวา่สามารถท านายไดด้ว้ยบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอมและลกัษณะของงาน โดยบุคลิกภาพแบบประนีประนอมนั้นแสดงถึงความสามารถในการปรับตวั
ให้เข้ากับผูอ่ื้นได้ดี ส่งผลให้เป็นผูรั้บอารมณ์หรือกริยาของบุคคลท่ีติดต่อสัมพนัธ์ด้วยได้เป็นอย่างดี อนัเป็น
ภูมิคุม้กนัท่ีดีต่อการมีทศันคติดา้นลบต่อผูอ่ื้นซ่ึงเป็นอาการหน่ึงของภาวะหมดไฟในการท างาน และส าหรับตวัแปร
ดา้นลกัษณะงานท่ีสามารถท านายการมีทศันคติดา้นลบไดน้ั้น เม่ือพิจารณาถึงหวัขอ้ค าถามจะพบว่าส่วนประกอบ
ส าคญัคือความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และการไดรั้บการยอมรับในความสามารถในการ
ท างาน หากบุคคลมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและไดรั้บการยอมรับและสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ประกอบกบัเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะของความประนีประนอมต่อผูอ่ื้น การมีทศันคติดา้นลบต่อผูอ่ื้นในการท างานจะ
เกิดไดย้าก องค์การท่ีมีการปรับโครงสร้างใหม่จึงควรพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
สภาพแวดลอ้มหรือความสัมพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในการท างาน อนัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีองคก์ารควรหาทางสร้าง
ใหเ้กิดข้ึนในลกัษณะของวฒันธรรมครอบครัว เพ่ือสร้างความสุขในการท างาน อนัก่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์ท่ีองค์การมีต่อพนักงานและทรัพยากรท่ีองค์การมีให้กบัพนักงาน อนัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีย ัง่ยืนสามารถ
ป้องกนัปัญหาภาวะหมดไฟในองคก์ารได ้

 ทา้ยท่ีสุดนั้น บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวปัจจยัเดียวท่ีสามารถท านายอาการลดทอนความสามารถตนเองใน
การท างานได ้(Diminished personality accomplishment) ซ่ึงผูมี้บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวน้ี จะเป็นบุคคลท่ีมีอารมณ์
เปล่ียนแปลงไดง่้ายและมีความรุนแรง ไม่สามารถจดัการหรือแกไ้ขกบัปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม มกัประเมิน
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ปัญหาใหญ่กว่าความจริง จึงท าใหคิ้ดว่าความสามารถของตนเองมีไม่เพียงพอในการแกปั้ญหานั้นๆ จึงเกิดอาการ
การลดทอนความสามารถของตนเอง และบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพในลักษณะน้ี ต้องการเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขา้ใจและสนบัสนุนใหก้ าลงัใจเสมอ เพราะอาจเกิดอาการนอ้ยใจ โกรธ เสียใจ ไดง่้าย ซ่ึงองคก์ารท่ี
มีบุคลากรในลกัษณะน้ีเป็นจ านวนมาก ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาอารมณ์หรือจิตใจของพนกังานใหมี้ความ
มัน่คง มีสติรู้ตวัในการกระท าและน าไปใช้ในการพิจารณาปัญหาอยู่เสมอ ซ่ึงสามารถลดอาการหวัน่ไหวและ
แปรปรวนทางอารมณ์ได ้ซ่ึงวิธีท่ีเป็นท่ีนิยมและไดรั้บการพิสูจน์แลว้จากงานวิจยั คือ การนัง่สมาธิในแบบของ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงสามารถส่งผลไดต่้อเน่ืองถึงในระดบัของการพฒันา DNA (Telomerase Activity) ในเร่ืองของ
สุขภาพได ้(Jacobs et al., 2010)   
 
บทสรุป 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ารก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงลกัษณะการท างานและสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน อนัส่งผลให้เกิด ความกงัวล ความคาดหวงั และความเครียด ของพนักงานต่อการท างานในโครงสร้าง
องค์การแบบใหม่ ท่ีมีวฒันธรรมและวิธีการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัพนกังานรัฐวิสาหกิจ  
ซ่ึงมีวฒันธรรมองค์การท่ีคลา้ยกบัราชการแต่มีลกัษณะการท างานท่ีคลา้ยกนักบัเอกชน การปรับเปล่ียนน ามาซ่ึง 
อุปสงคข์ององคก์ารในโครงสร้างใหม่ต่อพนกังาน และทรัพยากรท่ีองคก์ารจะมีใหเ้ป็นส่ิงตอบแทน ซ่ึงหากอุปสงค์
สูงกว่าทรัพยากร ผลท่ีเกิดข้ึนคือภาวะหมดไฟในการท างานของพนกังาน อนัส่งผลเสียหายต่อทั้งตวัพนกังานและ
องคก์าร ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีไดน้ าเสนอใหเ้ห็นถึงปัจจยัส าคญัท่ีสามารถก่อใหเ้กิดภาวะหมดไฟในการท างานได ้ซ่ึง
องคก์ารควรใหก้ารพิจารณาถึงส่ิงน้ีในการออกแบบโครงสร้างองคก์าร หรือพิจารณาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
องคก์ารต่อไป ซ่ึงจากผลการวิจยัไดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ (1) บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัของพนกังานนั้น มีผลต่อ
ภาวะหมดไฟในการท างานท่ีแตกต่างกนั การทดสอบบุคลิกภาพพนกังานในองคก์ารในภาพรวมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นใน
การวางรูปแบบองค์การ (2) ลกัษณะของงาน ซ่ึงรวมถึงภาระงาน ความชดัเจนของงาน และความสัมพนัธ์อนัดีใน
องคก์าร เป็นส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งคิดหาเคร่ืองมือในการปลูกฝังสร้างเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ารเพ่ือป้องกนั
ภาวะหมดไฟในการท างาน (3) ลกัษณะองคก์ารท่ีมีความยุติธรรม ทั้งในดา้นของความเจริญกา้วหนา้ตามโครงสร้าง
องค์การ จากผูบ้งัคบับญัชา ผลตอบแทน และกฎระเบียบการท างาน อนัแสดงถึงวฒันธรรมองค์การท่ีดี เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งพิจารณาในการรวมหน่วยงานหลายหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงอาจเกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมและความแตกต่าง
กนัทางดา้นวฒันธรรมได ้การคิดหาเคร่ืองมือในการสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีโปร่งใสมีความยุติธรรมสามารถ
สร้างความสุขในการท างานใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือป้องกนัภาวะหมดไฟในการท างานไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
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ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยน้ีจัดท าบนพ้ืนฐานของพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ระหว่างช่วงเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองค์การโดยการรวมหลายหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงอาจเกิดปัญหาการเขา้กนัไม่ไดใ้นทางวฒันธรรม 
ความเหล่ือมล ้ากนัในอ านาจหนา้ท่ี หรือโครงสร้างงานท่ีไม่ยติุธรรม และรวมถึงปัจจยัดา้นบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั
ของพนกังาน อนัมีผลต่อภาวะหมดไฟในการท างานของบุคคลได ้แต่งานวิจยัฉบบัน้ีมิไดส้อบถามในลกัษณะของ
ความตอ้งการหรือคาดหวงัต่อโครงสร้างองค์การใหม่ หรือไม่ไดท้ าการศึกษาในลกัษณะของความรู้สึกก่อนและ
หลงัการปรับโครงสร้างองค์การ อนัอาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ในการจดัการการเปล่ียนแปลง
องค์การ จึงควรท่ีนกัวิจยัท่ีสนใจในดา้นการเปล่ียนแปลงหรือปรับโครงสร้างองคก์ารน้ี จะท าการวิจยัในลกัษณะ
ของความคิดเห็นหรือความรู้สึกก่อนและหลงัการปรับโครงสร้างองคก์าร เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ ความ
คาดหวงั และความกงัวลของพนักงานต่อองค์การใหม่ และสะทอ้นถึงส่ิงท่ีไดรั้บหลงัจากการปรับโครงสร้าง
องคก์ารแลว้ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการภาวะหมดไฟในการท างานอนัเกิดจากความเครียดท่ีมาจาก
บุคลิกภาพของพนักงาน ลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน และลกัษณะขององค์การท่ีสะท้อนถึง
วฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป 
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อทิธิพลของความมอีสิระในการท างานกบับุคลกิภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และบุคลกิภาพ
ด้านส านึกในหน้าทีแ่ละการรับรู้ความสามารถของตนเองทีม่ต่ีอประสิทธิผลการท างานของ

อาจารย์มหาวทิยาลยัในจงัหวดัชุมพร 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อประสิทธิผลการท างาน
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร 2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัประสิทธิผล
การท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร 3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์
และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีต่ออิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชากรทั้งหมด คือ อาจารยม์หาวิทยาลยัใน
จังหวดัชุมพร จ านวน 111 คน แลว้น าข้อมูลมาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ผลการวิจัยพบว่า ความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการท างาน อีกทั้ งการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานเช่นกนั ส าหรับการทดสอบตวัแปรก ากบั 
พบวา่ บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีเป็นตวัแปรแทรกท่ีมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระในการท างาน และการรับรู้ความสามารถของตนเองอีกดว้ย  
ค าส าคัญ:  ความมีอิสระในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง ประสิทธิผลการท างาน 
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Abstract 

 The research proposes of this study were to 1) study the influence of job autonomy of the effectiveness of 
university lecturer at Chumphon province 2) to study the influence of perceived self-efficacy with the effectiveness 
of academic performance at Chumphon province 3) to study the influence of openness to experience personality 
and conscientiousness personality on the relation of job anatomy and perceived self-efficacy. This study was 
designed based on quantitative methods. A questionnaire was used to collect the data from 111 university lecturers 
in Chumphon province as a research sampling. Multiple regression analysis were employed to analyze the collected 
data. The results indicated that job autonomy had a positive effect on the performance of university lecturers. Also, 
the perception of self-efficacy had a positive effect on the performance of university lecturers in as well. For testing 
the extraneous variable openness to experience personality and conscientiousness personality had a positive effect 
on between job autonomy and perceived self-efficacy.  
Keywords: Autonomy, Perceived self-efficacy, Effectiveness of academic performance 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลงังาน
และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมา เช่น การ
เปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใตก้รอบการคา้เสรีของอาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่น
และอินเดีย การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายุ สังคมของความเป็นวตัถุนิยม สังคมท่ีเนน้คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบณัฑิต ปัญหาวิกฤติดา้น
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีก่อใหเ้กิดภยัธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมาก 
ดงันั้น อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ตอ้งมีการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการ
แกไ้ขปัญหาวิกฤติและช้ีน าการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของชาติและทอ้งถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แข็ง
ข้ึนภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอ้งส่งเสริมการพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัไดใ้นประชมคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลงัคนท่ีมี
ศกัยภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ งร่างกายและจิตใจ รวมทั้ งพฒันาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
ผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย ์พฒันาวิชาชีพอาจารยใ์ห้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชค้วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทย (ส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556) 
 การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ส่งผลให้สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเปล่ียนแปลงไป วิธีการหรือกระบวนการใหม่ในการท างานซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์ร ดว้ย
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เหตุน้ีสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนจึงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัใน
การใชค้วามรู้และงานวิจยัเพ่ือพฒันา สร้างความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาความรู้และเป็นพลงัหลกัในการ
พฒันาฐานรากของประเทศให้มัน่คงและยัง่ยืน อุดมศึกษาตอ้งเป็นแกนน าในการเช่ือมโยงงานวิจยัลงสู่พ้ืนท่ีผ่าน
กระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพฒันาท่ีท างานประสานความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน 
นกัวิชาการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้น ความมีอิสระในการท างาน หรือการท่ีงานนั้นใหอิ้สระในการจดั
ตารางการท างาน ตดัสินใจและเลือกวิธีท่ีใชใ้นการท างาน เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหเ้กิดพฤติกรรมในการท างาน 
มอริสัน (Morrison, 2006) พบว่า ความเป็นอิสระในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท านอกกฎเพ่ือให้
เกิดส่ิงท่ีดีงามในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญนอกจากน้ี บุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเองของอาจารย์
มหาวิทยาลยัจะน าไปสู่ผลในทางบวกต่อทั้งบุคคลและองคก์ร เช่น ความส าเร็จในสายอาชีพและผลการปฏิบติังาน  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระในการ
ท างาน กบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีและการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัจะ
ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมของอาจารยไ์ดดี้ยิ่งข้ึนอนัจะน าไปสู่การพฒันาอาจารยใ์หเ้ป็น
มืออาชีพอยา่งเป็นระบบ มีความแขง็แกร่งในการท าผลงานทางวิชาการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัใน 
       จงัหวดัชุมพร 
 2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองกับประสิทธิผลการท างานของอาจารย ์
       มหาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร 
 3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหน้าท่ีต่อ 
       อิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 
ประโยชน์เชิงการจดัการ (Managerial Contributions) 
 การศึกษาอิทธิพลของความมีอิสระในการท างานกบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพ

ดา้นส านึกในหนา้ท่ีและการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างาน ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริหาร

ควรท าใหบุ้คคลในองคก์ารท่ีมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมเชิงรุกเพ่ิมข้ึนตามระดบับุคลิกภาพและการรับรู้

ความสามารถของตน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารโดยรวม ซ่ึงผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์สูง จะมี

ความคิดหลากหลายและพร้อมรับค่านิยมใหม่ มีทศันะท่ีเปิดกวา้งและผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีสูง จะมี

ลกัษณะรู้สึกวา่ตนมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ มีความพยายามเพ่ือใหง้านประสบความส าเร็จ ดงันั้น คนทั้ง
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สองกลุ่มน้ีองคก์ารควรใหค้วามเป็นอิสระในการท างาน (ความเป็นอิสระในการจดัตารางในการท างาน ความเป็น

อิสระในการตดัสินใจในการท างาน และความเป็นอิสระในการเลือกวิธีในการท างาน) พร้อมๆ กบัการให้การ

สนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา (การสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชาให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการตั้งเป้าหมายของตนเอง 

ตามการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใหแ้รงเสริมกบัตนเองในการท างาน คาดหวงัผลการท างานของตนเอง และ

ประเมินผลการท างานของตนเอง) นอกจากน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการท างานทั้งต่อพนักงานและองค์การ 

ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบ ไม่ควบคุมจนเกินไป 

เพ่ือใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค ์ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อองคก์ารต่อไปในอนาคต 

 

ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) 
 งานวิจยัน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีสองประการไดแ้ก่ ประการแรก ลกัษณะกรอบแนวคิดในการ
วิจยัก่อใหเ้กิดการบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใหเ้ห็นปัจจยัส าคญัท่ีมาก่อน ไดแ้ก่ 
ความมีอิสระในการท างาน บุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้านส านึกในหน้าท่ี และ
ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั ซ่ึงการศึกษาปัจจยัดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยกนั แต่สามารถแยกออก
จากกนัได ้ประการท่ีสอง เป็นประโยชน์ทางทฤษฎีในการศึกษาเพ่ือสร้างความชดัเจนในลกัษณะขององค์การ ท่ีมี
กลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะงานอาชีพท่ีเฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากงานอาชีพอ่ืนภายใตรู้ปแบบการบริหารในระบบ
ราชการ  

นิยามศัพท์ 
 ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง การรับรู้ของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพรท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั
ในการเปิดโอกาสให้อาจารยป์ฏิบติังานอย่างมีอิสระ สามารถใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจดว้ยตนเองในการควบคุม
เวลาในการปฏิบติังาน หยดุพกังาน ควบคุม อตัราความเร็วของการปฏิบติังาน มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน
ท่ีจะท าใหง้านนั้นแลว้เสร็จ และมีอิสระในการพิจารณาหาทางเลือกในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน 
 บุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเพอ้ฝัน 
(Fantasy) มีอารมณ์สุนทรีย ์(Aesthetics) มีความไวต่อความรู้สึก (Feelings) ชอบการปฏิบติั (Actions)  มีความคิด 
(Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values) 
 บุคลกิภาพด้านส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถ (Competence) 
มีความเป็นระเบียบ (Order) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (Dutifulness) มีความต้องการประสบความส าเร็จ 
(Achievement Striving) มีวินยัในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ (Deliberation)  
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การตดัสินใจของบุคคลต่อความสามารถของตนเองในการท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นความเช่ือของบุคคลต่อความสามารถในการปฏิบติังานของตน 
 ประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร คือ การใชค้วามรู้ ประสบการณ์ทาง
วิชาการถ่ายทอดสู่นักศึกษาด้วยทักษะและความสามารถด้านการสอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้ งดา้น
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คุณธรรมและวิชาการ รวมทั้งการสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการในรูปของงานวิจยั เอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
ค าสอน ต ารา หนงัสือ และผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสอน บริการวิชาการตลอดจน
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมได ้

การทบทวนทฤษฎีที่เกีย่วข้องเพือ่สร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

1. ความมอีสิระในการท างาน (Job Autonomy) 
 ความเป็นอิสระในการท างาน เป็นระดบัของความเป็นอิสระซ่ึงงานนั้นเอ้ือให้สามารถท าไดใ้นการจดั
ตารางการท างานและเลือกวิธีในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นมิติหน่ึงของงานในทั้งหมด 5 มิติซ่ึงมีผลต่อ
ศกัยภาพของการจูงใจในการท างาน (Hackman, & Oldham, 1975) ในมิติของงานทั้ง 5 มิติประกอบด้วย ความ
หลากหลายของทกัษะในการท างาน (Skill Variety) การท างานท่ีไดเ้ห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมด (Task 
Identity) ความส าคญัของงาน (Task Significance) ความเป็นอิสระในการท างาน (Autonomy) และการไดรั้บผล
ตอบกลบั (Feedback) ความเป็นอิสระในการท างานเป็นตวัแปรท่ีส าคญัตวัแปรหน่ึงในการศึกษาเก่ียวกบัแนวทาง
ในการออกแบบงานท่ีมีความจูงใจ (Campion, 1988) การศึกษาวิจยัท่ีท าสืบเน่ืองต่อมานั้นไดข้ยายแนวคิดของความ
เป็นอิสระในการท างานออก โดยใหค้ านิยามวา่เป็นการท่ีงานนั้นใหอิ้สระในการพิจารณาไตร่ตรองถึงการจดัตาราง
การท างาน การตดัสินใจ และการเลือกวิธีท่ีจะใชใ้นการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (Wall, Jackson, & Davids, 1992; 
Wall, Jackson, & Mullarkey, 1995) 
 มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงและนิยามความหมายของค าวา่ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ี
เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีอิสรเสรีภาพสามารถใชดุ้ลพินิจ และตดัสินใจดว้ยตนเองในการก าหนดเวลาท างาน และ
วิธีปฏิบติังานใหง้านนั้นแลว้เสร็จ โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะท าใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความรู้
และความสามารถ และรู้สึกว่าตอ้งการท่ีจะทุ่มเทก าลงั ความสามารถเพ่ือท าประโยชน์แก่องคก์าร และมีโอกาสได้
ใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ ออกมาเพ่ือพฒันาองคก์ารใหเ้จริญกา้วหนา้ (Steer, 1977) 
 Ozturk (2011) กล่าววา่ มืออาชีพท่ีสามารถประสบความส าเร็จไดน้ั้น มาจากพวกเขามีความสามารถในการ
แข่งขนัในอาชีพของพวกเขาซ่ึงจะตอ้งใชอ้งคค์วามรู้มาสนบัสนุนการท างานและจะตอ้งมีอิสระในการตดัสินใจดา้น
การท างานดว้ย 
 Chung (1977) กล่าววา่ ความมีอิสระในการท างานมีผลต่อวิธีการท างาน หน่วยงานและการตั้งเป้าหมาย  
 Susanti Saragih (2011) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของความมีอิสระในการท างานต่อผลการ
ปฏิบติังานโดยการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรแทรก” ไดส้ ารวจพนกังานขายของธนาคารจ านวน 190 
คน พบว่า ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างแสดงใหเ้ห็นว่า ความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การท างานและประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 แกว้ตา ผูพ้ฒันพงศ ์(2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัไทย” 
โดยไดท้ าการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยต่์อคุณภาพชีวิตการท างานในมหาวิทยาลยัรวมไปถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ
ใหอ้าจารยมี์คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ผลการวิจยัพบวา่อาจารยมี์คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัสูง และอยู่ใน
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เกณฑ์เป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนปัจจัยท่ีเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบไปด้วย ระยะเวลาท าการสอน 
สมรรถนะของมหาวิทยาลยั นโยบายของมหาวิทยาลยั และเสรีภาพทางวิชาการ ซ่ึงสมรรถนะของมหาวิทยาลยันั้นมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เสรีภาพทางวิชาการ ตามดว้ย
ระยะเวลาท าการสอน และสุดทา้ยคือนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 ประนมวนั เกษสัญชยั (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความมีอิสระใน
การท างาน ท านายประสิทธิผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน  
เขต 12 กระทรวงสาธารณสุขได ้ซ่ึงอธิบายว่า พยาบาลวิชาชีพงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินตอ้งการความเป็นอิสระใน
การปฏิบติังาน เน่ืองจากลกัษณะงานของพยาบาลวิชาชีพงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินตอ้งใชก้ารตดัสินใจและความคิด
สร้างสรรค ์
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้นวคิดเร่ืองความเป็นอิสระในการท างานของ (Morgeson & Humphrey, 2006) 
ซ่ึงไดพ้ฒันาแบบสอบถามการออกแบบงานข้ึนโดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากกงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจดักลุ่ม
ของการออกแบบงานเป็น 3 หมวดหมู่คือ 1. ลกัษณะงานท่ีมีความจูงใจ 2. ลกัษณะทางสังคมในการท างาน และ 3. 
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการท างาน แบบสอบถามน้ีน าไปหาค่าความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่โดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท างานใน 540 ต าแหน่งซ่ึงท างานท่ีแตกต่างกนั 243 งาน มีความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแต่ละดา้นอยู่
ในช่วง .80 ถึง .95 ยกเวน้เพียงดา้นเดียวคือ เออร์โกโนมิกส์ ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ต ่ากวา่ .70 
 ความเป็นอิสระในการท างานจดัอยู่ในหมวดหมู่ของลกัษณะงานท่ีมีความจูงใจ หมายถึง ความเป็นอิสระ
ในการจดัตารางในการท างาน ความเป็นอิสระในการตดัสินใจในการท างาน และความเป็นอิสระในการเลือกวิธีใน
การท างาน การวดัความเป็นอิสระในการท างานท าโดยการใชแ้บบสอบถามซ่ึงวดัโดยการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต มี
ขอ้ค าถามจ านวน 9 ขอ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาในแต่ละดา้นอยูใ่นช่วง .85 ถึง .88 
 
2. ประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวทิยาลยั (Effective of academic performance) 
 มหาวิทยาลยันอกจากจะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาแลว้ มหาวิทยาลยัควรจะมี
หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการพฒันาชุมชนและสังคม และงานของมหาวิทยาลยัในดา้นการบริการแก่สังคมนั้น เป็นงาน
ท่ีกวา้งขวางและยากล าบากแก่การจดัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั หากมหาวิทยาลยัจะเป็นตวักลางในการพฒันาชุมชน 
มหาวิทยาลยัจะตอ้งมีความคล่องตวั และมีเสรีภาพ ทั้งในดา้นการบริหารและดา้นวิชาการ ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลยัมี
หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการพฒันาชุมชนและสงัคม คือ มหาวิทยาลยันอกจากจะท าหนา้ท่ีสอน วิจยัแลว้ ควรมุ่งขยาย
งานในดา้นการให้บริการแก่ชุมชนให้มากยิ่งข้ึน เช่น อาจารยใ์นส่วนกลางควรจะออกนอกพ้ืนท่ีไปสอนในส่วน
ภูมิภาคให้มากข้ึน (สุภรณ์ ศรีพหล, 2531) นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคควรมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจาก
มหาวิทยาลยัส่วนกลาง คือพฒันาภูมิภาคของตนเองโดยดึงดูดให้นกัศึกษามีใจรักท่ีจะอยู่ตั้งรากฐานและช่วยกัน
พฒันาภูมิภาคให้มีความเจริญกา้วหนา้สืบไป โดยอาจารยเ์ป็นผูมี้บทบาทท่ีส าคญัในการปลูกฝังและชกัจูง (ลิปป
นนท ์เกตุทตั, 2531) 
 วรเดช จนัทรศร (2531) หนา้ท่ีของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีส าคญัควรเป็นไปตามล าดบัดงัต่อไปน้ี คือ 
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 1. การสอนหนงัสือ เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการต่างๆ เช่น การเตรียมการสอน 
การทบทวนในสาขาวิชาท่ีสอน การบรรยายในชั้นเรียน การออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ การใหค้ าปรึกษาและ
ช้ีแนะแก่นกัศึกษา เป็นตน้ 
 2. การวิจยั เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัต่อมาของอาจารยม์หาวิทยาลยั เพราะเป็นการแสวงหาความรู้ เผยแพร่ความรู้ 
และสัจธรรม วิธีหน่ึงของอาจารยม์หาวิทยาลยั ฉะนั้น นอกจากอาจารยม์หาวิทยาลยัตอ้งท าหนา้ท่ีในการสอนแลว้ 
ยงัคงตอ้งมีการฝึกฝนตนเองใหลึ้กซ้ึงทนักบัความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพ่ือท่ีจะน าเอาส่ิงท่ีตนศึกษามาถ่ายทอดให้
นกัศึกษาไดรั้บประโยชน ์ไม่วา่จะเป็นทฤษฎีเบ้ืองตน้ และการประยกุตท์ฤษฎีต่างๆไปใช ้
 3. การใหบ้ริการชุมชน ซ่ึงหมายถึงการท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยัไปปฏิบัติหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษาแก่หน่วยงาน
ราชการ และธุรกิจเอกชนทัว่ไป ซ่ึงถือเป็นช่องทางหน่ึงของอาจารยใ์นการเผยแพร่ความรู้ สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ตนเอง
และมหาวิทยาลยั อีกทั้งอาจารยย์งัมีรายไดเ้พ่ิมเติมจากเงินเดือนประจ าอีกดว้ย แต่ประเด็นแรกท่ีควรค านึงถึง คือ 
การใหค้ าปรึกษาของอาจารยแ์ก่หน่วยงานราชการ หรือองคก์ารธุรกิจตอ้งไม่มากเกินไป เพราะไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีหลกั
ของอาจารยม์หาวิทยาลยั ประเดน็ท่ีสอง คือ การใหบ้ริการทางวิชาการแก่อาจารยจ์ะตอ้งอยู่ในขอบเขตไม่เป็นภยัต่อ
สงัคมและยึดหลกัคุณธรรม 
 รพี สุวรรณะชฎ (2521) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองบทบาทอาจารยม์หาวิทยาลยัไทย: การศึกษาเปรียบเทียบการ
คาดหวงับทบาท พบว่าในทศันะของอาจารย ์ผูบ้ริหาร และนกัศึกษาอาจารยค์วรมีหนา้ท่ีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สอน วิจยั 
เขียนบทความวิชาการ ใหค้ าแนะน านกัศึกษา คน้ควา้หาความรู้ใหม่ ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี บริการวิชาการแก่
สังคม ร่วมมือในการพฒันามหาวิทยาลยั ร่วมมือในการบริหารมหาวิทยาลยั โดยอาจารยแ์ละผูบ้ริหารมีความเห็นท่ี
คลา้ยกนัว่า การสอน วิจยั การเขียนบทความวิชาการและใหค้ าแนะน านกัศึกษา เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากกว่าหนา้ท่ี
อ่ืนๆ แต่ในขณะเดียวกนันกัศึกษามีความเห็นว่า หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ส าคญัสามประการแรก ไดแ้ก่ การสอน ให้
ค าแนะน านกัศึกษาและคน้ควา้หาความรู้ใหม่ แมว้่านกัศึกษาไม่ไดร้ะบุว่าการเขียนบทความวิชาการเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ในสามอนัดบัแรก แต่กเ็ห็นตรงกนัวา่ การวิจยัและการเขียนบทความวิชาการ เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากเช่นกนั 
 จากความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับ ความมีอิสระในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ตลอดจนบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี และไดท้ าการทบทวนแนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปถึงอิทธิพลจากปัจจยัดงักล่าวว่าซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยั ดงัท่ีไดมี้นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงและนิยามความหมายของค าวา่ประสิทธิผลการท างานและประสิทธิผล
การท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั  ไวด้งัน้ี 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.
2525 ให้ความหมายของประสิทธิผล คือ ผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากความหมายของประสิทธิภาพ 
(Efficiency) เป็นความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในงานความแตกต่างระหว่างสองค าน้ีพอจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจาก
การอธิบายของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539) กล่าวคือ ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการสร้างให้บรรลุ
วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงอาจจะไม่ไดค้  านึงถึงปริมาณของทรัพยากรท่ีใช้ในกระบวนการ  
แต่ประสิทธิภาพเป็นความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรต ่าสุดและใชวิ้ธีการใหเ้กิดการจดัสรร
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ทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุดโดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือการบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสูงสุดใน
ขณะท่ี Kuriloft and others (1993) ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการจดัการให้ปัจจยั
น าเขา้ (Input) และผลลพัธ์ (Output) ท่ีไดมี้ความสมดุล (Equilibrium) นอกจากน้ี Morphet and other (1967) ยงัให้
ความหมายของประสิทธิผลว่าเป็นความสามารถของผูน้ าท่ีจะท าหนา้ท่ีจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มาท างานอย่าง
เสียสละ ทั้งน้ี ผูน้  าจะท าหนา้ท่ีประสานงานใหง้านนั้นเกิดผลส าเร็จแก่หน่วยงาน 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัโดยศึกษาจากทกัษะกลุ่มงาน
สายวิชาการ ประกอบดว้ยทกัษะ 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ทกัษะการใหค้ าปรึกษา (Counseling / Advising Skills) คือ สามารถส่ือสารใหค้วามรู้และขอ้มูลวิชาการ 
มีจิตวิทยาในการรับฟัง เขา้ใจผูอ่ื้น และพูดแนะน าในการให้ค าปรึกษาแก่ผูรั้บบริการภายนอกหรือนกัศึกษา เพ่ือ
กระตุน้ใหส้ามารถคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง น าไปสู่การตดัสินใจท่ีถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 2. ทกัษะการสอน (Teaching Skills) คือ ปฏิบติัการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามเป้าประสงค์ วางแผนการ
เรียนการสอน สร้างส่ือการสอน การวิจยัในชั้นเรียน และน านวตักรรมการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัมาปรับใชเ้พ่ือ
สนบัสนุนประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน เป็นส าคญั 
 3. ทกัษะดา้นการวิจยัและนวตักรรม (Research Skills) คือ ความรู้และเขา้ใจในระเบียบวิธีวิจยั สามารถ
ด าเนินการวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เผยแพร่องคค์วามรู้ ประยกุต ์และพฒันาไปสู่นวตักรรม 
 4. ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นวิชาการ (Academic Expertise) คือ มีความรู้ ความช านาญ และเช่ียวชาญใน
สายวิชาการ มีการปรับปรุงพฒันาตนอยูเ่สมอ มีศกัยภาพและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. ความกระตือรือร้นและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Enthusiasm and Role Modeling) คือ มีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน ติดตามผล เรียนรู้ส่ิงใหม่ มีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาอาจารย ์มีความเสียสละ อบอุ่น จริงใจ มีมนุษยสัมพนัธ์ 
อธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาและผูอ่ื้น (มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2555) 
 ส าหรับประเด็นความสนใจเก่ียวกบัความมีอิสระในการท างาน งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของความมี
อิสระในการท างานกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั โดยไดท้ าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีอิสระในการท างาน ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างาน ทั้งน้ีผลจาก
ความมีอิสระในการท างานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหดี้ข้ึนไดเ้น่ืองจากบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถท างานของพวกเขาให้บรรลุวตัถุประสงค์ได  ้(Saragih, 2011) 
บุคคลท่ีประสบการณ์และมีอิสระในการท างานสูงมกัจะมีข้อจ ากัดตามปัจจัยสถานการณ์น้อยกว่าบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์และมีอิสระในการท างานน้อย  (Gellatly & Irving, 2001) นอกจากน้ี (Nicholson, 1984) ไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบัทฤษฎีการเปล่ียนแปลงบทบาทในการท างาน เสนอแนะเก่ียวกบัการใหอิ้สระในการท างานแก่ผูป้ฏิบติังาน
นั้นจะท าให้บุคคลนั้นรับรู้ความสามารถของตนเองในวิธีการและจุดส้ินสุดของการท างาน เช่นเดียวกันกับ
ระยะเวลาของกระบวนการ  (Black, 1988) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องผูวิ้จัยสามารถน ามาตั้ งเป็น
สมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ความมีอิสระในการท างาน มีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยั 
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3. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self- efficacy)  
 2.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 นกัวิจยัท่ีศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใหค้วามหมายของการรับรู้ ความสามารถ
ของตน โดยนิยามว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การตดัสินใจของบุคคลต่อความสามารถของตนเองใน
การท่ีจะปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึง Parker (1998) ส่วน Bandura (1986) ไดใ้ห้นิยามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองว่า หมายถึง การท่ีบุคคลพิจารณาตดัสินความสามารถของตนเองในการท่ีจะจดัการและปฏิบติังานนั้นให้
ส าเร็จลุล่วงตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงการรับรู้ความสามารถของตนเองไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัทกัษะท่ีบุคคลมีเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัการท่ีบุคคลพิจารณาตดัสินวา่ ตนจะสามารถท าอะไรไดจ้ากทกัษะท่ีมี  
 2.2 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อบุคคลในดา้นต่างๆ โดยบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูง จะมีลกัษณะแสดงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพของตนเอง มีความกระตือรือร้น ใชค้วามพยายาม
และมีความมุมานะในการท างาน เอาใจใส่ในการกระท าพฤติกรรม เม่ือพบอุปสรรคจะกระตุน้ตนเองให้ใชค้วาม
พยายามมากข้ึน พยายามกระท าพฤติกรรมยอมรับผลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง เลือกการกระท าท่ีมี
ลกัษณะทา้ทาย ใชค้วามพยายามอยา่งมากเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ไม่ทอ้ถอย ไม่อา้งโชคชะตา และบุคคลท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต ่า จะมีลกัษณะแสดงพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียงสถานการณ์ แสดงพฤติกรรมท่ีขดัต่อการ
พฒันาศกัยภาพของตนเอง ขาดความกระตือรือร้น ขาดความมุมานะในการท างาน มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อตนเอง
ทางลบ ไม่มีความสุข มีความหวาดหวัน่ มีความเครียดสูง กระท าพฤติกรรมอย่างไม่เต็มความสามารถ รอให้
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวเป็นไปตามความเช่ือหรือค านาย หลีกเล่ียงการกระท าท่ียากๆ มีความทะเยอทะยานต ่า 
และมีความเครียดสูง (Bandura, 1986)  
 มีนกัวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง Pentz and Kazdin (1982) 
ศึกษาเร่ืองรูปแบบการแสดงออกและส่ิงเร้าท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมและการรับรู้
ความสามารถของตนเองในวยัรุ่น พบวา่ รูปแบบการแสดงออกอยา่งเปิดเผย ท าใหเ้กิดการแสดงออกอยา่งเหมาะสม
ต่อคุณครู เพ่ือน และผูป้กครอง การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการแสดงออกมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง และพบว่าประสิทธิผลของรูปแบบการแสดงออกระยะสั้นต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองกบั
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมนั้นแตกต่างกนั 
 ส าหรับประเด็นความสนใจเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของ
การรับรู้ความสามารถของตนเองกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั โดยไดท้ าการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงสามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของ
อาจารยม์หาวิทยาลยั 
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4. บุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality) 
 Allport (1961) ใหค้วามหมายของบุคลิกภาพวา่ หมายถึง เป็นโครงสร้างชนิดหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็น
ระบบพลวตัรอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงบุคลิกภาพจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะพฤติกรรมและ
ความคิดเฉพาะของบุคคลนั้น 
 Furnham (1992) ให้ความหมายของบุคลิกภาพว่าหมายถึง เป็นรูปแบบท่ีค่อนขา้งจะคงท่ีในการแสดง
พฤติกรรมทางสงัคม ซ่ึงสะทอ้นถึงโครงสร้างและกระบวนการภายในตวัของบุคคล 
 Costa และ McCrae (1985) ได้พิจารณาทฤษฎีของ Eysenck (1970) ร่วมกับแนวความคิดของ Norman 
(1963) และไดพ้ฒันาบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบข้ึน โดยช่วงแรก บุคลิกภาพท่ีอธิบายลกัษณะของบุคคลมีเพียง 3 
องคป์ระกอบ คือ ดา้นความแปรปรวนทางอารมณ์ (Neuroticism) ดา้นเปิดเผยตนเอง (Extraversion) และดา้นเปิดรับ
ประสบการณ์ (Openness to Experience) ต่อมา Costa และ McCrae พบว่าองค์ประกอบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนนั้นมีความ
คลา้ยคลึงกบับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบมาก จึงไดเ้พ่ิมบุคลิกภาพอีก 2 ดา้น คือ ดา้นคลอ้ยตามผูอ่ื้น (Agreeableness) 
และดา้นส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) 
 ส าหรับงานวิจัยน้ีจะใช้ตัวแปรท่ีส าคัญ 2 ประการท่ีเก่ียวข้องกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ได้แก่ 
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) เน่ืองจากบุคลิกภาพ
ทั้งสองแบบมีความใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมในการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัตามพนัธกิจดา้นการเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเพอ้ฝัน 
(Fantasy) มีอารมณ์สุนทรี (Aesthetics) มีความไวต่อความรู้สึก (Feelings) ชอบการปฏิบติั (Actions) มีความคิด 
(Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values) โดยลกัษณะของผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ต ่า จะมีลกัษณะ
ให้ความส าคญักบัปัจจุบนั ไม่สนใจศิลปะ เพิกเฉย และไม่สนใจความรู้สึก ชอบท าในส่ิงท่ีเคยชิน เนน้ท่ีความคิด
แคบๆ ยึดกบักฎเกณฑเ์ดิม เป็นแบบอนุรักษนิ์ยม ชอบความเรียบง่ายสนใจในรายละเอียด และลกัษณะของผูท่ี้มี
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์สูง จะมีลกัษณะมีจินตนาการ ชอบฝันกลางวนั มีความซาบซ้ึงในศิลปะ และ
ความสวยงามเห็นคุณค่าของอารมณ์ต่างๆ ชอบความหลากหลาย ชอบลองของใหม่ มีความคิดหลากหลายพร้อมรับ
ค่านิยมใหม่ ค้นหาความยุ่งยากซับซ้อน มีทัศนะท่ีเปิดกวา้ง (Costa และ McCrae, 1992 อ้างถึงใน Howard & 
Howard, 2000)  
 4.2 บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) คือ บุคคลท่ีมีความสามารถ (Competence) มีความ
เป็นระเบียบ (Order) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (Dutifulness) มีความตอ้งการประสบความส าเร็จ (Achievement 
Striving) มีวินยัในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ (Deliberation) โดยลกัษณะของผูท่ี้มี
บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีต ่า จะมีลกัษณะรู้สึกว่าตนมกัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อม ไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่มี
ระบบ ไม่เอาใจใส่หนา้ท่ีมีความตอ้งการประสบความส าเร็จในระดบัต ่า ผลดัวนัประกนัพรุ่ง วอกแวก ตดัสินใจ
อย่างเร่งรีบ และลกัษณะของผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีสูง จะมีลกัษณะรู้สึกว่าตนมีความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีความส านึกในหนา้ท่ี มีความไวว้างใจได ้มีความพยายาม
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เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จ มุ่งการปฏิบติัใหส้ าเร็จ คิดอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะปฏิบติั (Costa และ McCrae, 1992 อา้ง
ถึงใน Howard and Howard, 2000) 
 เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่พบงานวิจยัเชิงประจกัษท่ี์ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพกบัความมีอิสระใน
การท างานและการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยตรง ผูวิ้จยัจึงไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงไวด้งัน้ี 
 Naquin and Holton lll, (2002) ท าการศึกษาผลของบุคลิกภาพ อารมณ์ความรู้สึก และความผกูใจมัน่ต่องาน 
ต่อแรงจูงใจในการพฒันาการเรียนรู้ในการท างาน โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมท่ี
จดัข้ึนภายในองค์การจ านวน 239 คน ผลการวิจยัพบว่า อารมณ์ความรู้สึกทางบวก ความผูกใจมัน่ต่องาน และ
บุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเองส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน นอกจากน้ี ในการวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลิกภาพ และความผกูใจมัน่ต่องาน กล่าวคือ บุคลิกภาพทั้ง 5 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัความผูกใจ
มัน่ทางความรู้สึก  
 Morrison (1997) ท าการศึกษาผลของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของผูซ้ื้อสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์  ต่อความ
ตั้งใจท่ีจะยงัคงท าธุรกิจเฟรนไชส์ต่อไป ความสัมพนัธ์กบัผูข้ายสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์ การด าเนินธุรกิจเฟรนไชส์
และความผูกใจมัน่ต่อองค์การ กลุ่มตวัอย่างคือ ผูซ้ื้อสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์ จ านวน 307 ราย ผลการวิจยัพบว่า 
บุคลิกภาพดา้นแปรปรวนทางอารมณ์และบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจ
ท่ีจะยงัคงท าธุรกิจเฟรสไชส์ต่อไป ส่วนบุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเอง บุคลิกภาพดา้นคลอ้ยตามผูอ่ื้น และบุคลิกภาพ
ดา้นส านึกในหนา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจท่ีจะยงัคงท าธุรกิจเฟรนไชส์ต่อไป 
 Thoms, Moore, and Scott (1966) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองต่อการท างานกลุ่ม และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการจดัการตนเองต่อการ
ท างานกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ        
 Saragih (2011) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของความมีอิสระในการท างานต่อผลการปฏิบติังานโดย
การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรแทรก” ไดส้ ารวจพนกังานขายของธนาคารจ านวน 190 คน พบว่า 
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า ความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน
และประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากการวิเคราะห์วรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ ปัจจัยแทรกคือ บุคลิกภาพด้านเปิดรับ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการท างานในอาชีพต่างๆ และเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
หลายองค์การตอ้งติดตามตรวจสอบอิทธิพลของบุคลิกภาพต่อการท างานต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพราะเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อองคก์าร ดงันั้นประเด็นความสนใจเก่ียวกบั งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพดา้นเปิดรับ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีในความสัมพนัธ์ระหว่างความมีอิสระในการท างานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงสามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความมีอิสระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
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 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัเอามาสร้างกรอบแนวความคิดและสมมติฐานเพ่ือ
ทดสอบอิทธิพลของความมีอิสระในการท างาน กบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึก
ในหน้าท่ีและการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลยัใน
จงัหวดัชุมพร ไดด้งัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มีระยะเวลา
การเกบ็ขอ้มลู ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2558 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ อาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร ซ่ึงมีอาจารยท์ั้งส้ิน จ านวน 111 คน 
และก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 86 คน (Krejcie and 
Morgan, 1970) ทั้งน้ีจากเง่ือนไขในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) จะตอ้งมีขนาด
ตวัอยา่ง 10-20 เท่าของตวัแปรอิสระแต่ไม่นอ้ยกวา่ 100 ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัจึงท าการเกบ็ขอ้มลูจากประชากรทั้งหมด 111 
ราย 
 เคร่ืองมอืวจิยั 
 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานภาพในสถานศึกษา คณะ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งทางวิชาการ อายงุาน

Autonomy 
(ความมีอิสระในการท างาน) 
 

Perceived 
self-efficacy 

(การรับรู้ความสามารถของตนเอง) 

Effectiveness of 

academic performance 

(ประสิทธิผลการท างาน

ของอาจารย์

มหาวทิยาลยั) 

Openness to experience (บุคลิกภาพ

ดา้นเปิดรับประสบการณ์) 

Conscientiousness 

(บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี) 
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การเป็นอาจารย ์ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบวดัการรับรู้ความเป็นอิสระในการ
ท างาน รวม 5 ขอ้ ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบับุคลิกภาพ รวม 12 ขอ้ ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง รวม 9 ขอ้ ตอนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั รวม 20 ขอ้ โดยตอนท่ี 
2,3,4 และ 5 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (likert 
Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการหาความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของขอ้ค าถาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค (Cronbach,s Alpha) อยู่ระหว่างเท่ากบั 0.950 - 
0.954 แสดงวา่เคร่ืองมือวิจยัมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 สถิติท่ีใชก้ารวิจยั คือ สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) ใชวิ้เคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใชวิ้เคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรและวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรโดยมีรายละเอียดของแต่ละตวัแปร มีดงัน้ี 
 จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 

Autonomy  แทน  ความมีอิสระในการท างาน 
PERCIVE  แทน  การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
POE  แทน บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์  
PC  แทน บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี  
AP  แทน  ความมีอิสระในการท างาน × บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ 
AC  แทน  ความมีอิสระในการท างาน × บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี 
EAP   แทน  ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั  

 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผลการวจิยั 
 1. การรับรู้ความเป็นอิสระในการท างาน ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 
(S.D.=0.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเองว่าจะด าเนินการอย่างไร
เก่ียวกบัการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 (S.D.=0.49) รองลงมาคือ มีความสามารถในการตดัสินใจวา่จะใชวิ้ธีไหน
ในการท างานใหส้ าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 (S.D.=0.49) และล าดบัสุดทา้ย คือมีความสามารถในการตดัสินใจได้
ดว้ยตนเองวา่จะจดัล าดบัการท างานอยา่งไร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 (S.D.=0.49)  
 3. ขอ้มลูเก่ียวกบับุคลิกภาพ บุคลกิภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.12 (S.D.=0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลามี
ความเพอ้ฝันมีจินตนาการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 (S.D.=0.55) รองลงมาคือ มีความคิดหลากหลาย สร้างสรรค์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 (S.D.=0.48) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความหลากหลาย ชอบท าส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 (S.D.=0.72) ตามล าดบั บุคลิกภาพด้านส านึกในหน้าที่ ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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4.15 (S.D.=0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีวินยัในตนเอง มุ่งการปฏิบติังานและมีความพยายามท างานเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 (S.D.=0.68) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 (S.D.=0.61) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความรอบคอบก่อนท่ีจะปฏิบติังานต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.08 (S.D.=0.72) ตามล าดบั 
 4. การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 (S.D.=0.39) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เม่ือพบปัญหาสามารถแกไ้ขได ้ถา้มีความทุ่มเทพยายามใหก้บัมนัอย่างจริงจงั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29 (S.D.=0.47) รองลงมาคือ มีความสามารถท่ีจะจดัการกบัปัญหายากๆ ได ้ถา้ใชค้วามพยายามมากพอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 (S.D.=0.44) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความสามารถรับมือไดก้บัทุกเร่ืองท่ีเขา้มาใชชี้วิต มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.80 (S.D.=0.62) ตามล าดบั 
 5. ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
(S.D.=0.36) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ใหค้วามส าคญักบัการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมการเรียน
การสอนและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.89 (S.D.=0.33) 
รองลงมาคือ ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัศึกษาและผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 
(S.D.=0.54) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีการคิดคน้ พฒันางานวิจยัจนเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถเป็นตน้แบบได ้
ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.02 (S.D.=1.06) ตามล าดบั 
 6. การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และความถดถอยแบบพหุ 
 ผลการวิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน าเสนอดา้นความสัมพนัธ์ และส่วนท่ี 2 น าเสนอ
เก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2-3 

ตารางที่ 1  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ศึกษาทั้งหมด 

ตวัแปร Autono
my 

POE PC PERCIV
E 

EAP 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.54 4.12 4.15 4.07 3.58 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .40 .44 .51 .40 .37 
ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) -     
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ (POE) 0.35** -    
บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (PC) 0.44** 0.77** -   
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE) 0.45** 0.48** 0.53** -  
ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั 
(EAP) 

0.25** 0.42** 0.58** 0.53** - 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา พบว่า ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง 0.25-0.58 จึงน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานดว้ยการถดถอย
แบบพหุ ดงัน้ี 
ตารางที่ 2  การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความมีอสิระในการท างานและการรับรู้ความสามารถของ 
                  ตนเองมอีทิธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวทิยาลยั 

ตวัแปรอิสระ 
ตวัแปรตาม 

EAP EAP 
ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) 0.231**  

 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE)  

 
0.485*** 

 
Adjusted R2 0.054 0.268 
F 7.291** 41.347*** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
 
 จากตารางท่ี 2 เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือทดสอบสมมติฐานซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ความมี
อิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 
1 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผล
การท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 2  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความมีอิสระในการท างานส่งผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ß = 0.231, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์
ได ้ร้อยละ 5.4 จากผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ส าหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลกระทบ 
เชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลยัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (ß = 0.485, 
p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได ้ร้อยละ 26.8 จากผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
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ตารางที่ 3  การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลกิภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ และบุคลกิภาพด้าน 
                 ส านึกในหน้าที่ มอีทิธิพลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมอีสิระในการท างานและการรับรู้ 
                 ความสามารถของตนเอง 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
การรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง 
(PERCIVE) 

การรับรู้ความสามารถ 
ของตนเอง 

(PERCIVE) 
ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) 0.446 

(0.086) 
0.446 

(0.086) 
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ (POE) 0.439 

(0.077) 
 

บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (PC)  
 

0.414 
(0.064) 

Autonomy*POE 
 

0.076*** 
(0.011) 

 

Autonomy*PC  0.067*** 
(0.009) 

R2 0.320 0.319 
F 52.665*** 52.547*** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
 จากตารางท่ี 3 เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐานซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกในความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระในการท างานและการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลิกภาพ
ด้านส านึกในหน้าท่ีมีอิทธิพลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการท างานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 4  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกในความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความมีอิสระในการท างานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (ß = 0.076, 
p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 32 จากผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ส าหรับ
บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีมีอิทธิพลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการท างานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (ß = 0.067, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ได ้ร้อยละ 31.9 จากผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
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อภิปรายผล 
 ในการน าเสนอการอภิปรายผล ผูว้ิจัยอภิปรายผลเ พ่ือให้สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
สมมตฐิานข้อที่ 1 ความมีอิสระในการท างาน มีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั 
 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการ
ท างานของอาจารย  ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการวิจยัท่ีผ่านมา เช่น เบญจพร ทิพยกุล (2539) พบว่า ความมี
อิสระในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงคนท่ีมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารจะมี
ความตั้งใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนท่ีจะปฏิบติังานให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ เช่นเดียวกบั Steer 
(1977) กล่าวถึง ความมีอิสระในงานว่าเป็นลกัษณะงานท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีอิสรเสรีภาพ สามารถใช้
ดุลพินิจ และตดัสินใจด้วยตนเองในการก าหนดเวลาท างาน และวิธีปฏิบติังาน บุคลากรไดป้ฏิบติังานอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ จะมีความรู้สึกว่าตอ้งทุ่มเทก าลงัความสามารถ ท าประโยชน์ใหแ้ก่องคก์าร และยงัท าให้เกิด
ความรู้สึกของความเป็นเจา้ขององคก์าร ซ่ึงจะเพ่ิมความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัในองคก์ารมากข้ึน 
สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยั 
 ส าหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการวิจยัท่ีผา่นมา เช่น Grissom (1994) ไดศึ้กษาพบวา่ มีความเป็นไปได ้
72% พนกังานท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงส าหรับงานท่ีเฉพาะเจาะจง จะมีผลการปฏิบติังานท่ีดีกว่า
พนกังานท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต ่า  
สมมตฐิานที่ 3 บุคลกิภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และบุคลกิภาพด้านส านึกในหน้าที่ มอีทิธิพลทางบวกต่อความมี
อสิระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 พรทิพย ์วิศาลสุวรรณกร (2546) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมัน่ต่อการเปล่ียนแปลง พบว่า ความผูกใจมัน่ทางความรู้สึกต่อการ
เปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และดา้นส านึกในหนา้ท่ี ความผกูใจมัน่
ทางความต่อเน่ืองต่อการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเอง และความผกูใจมัน่
ทางบรรทดัฐานต่อการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และดา้นส านึก
ในหนา้ท่ีและการรับรู้ความสามารถของตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการวิจยัท่ีของ Judge, Shaw and 
Jackson (2007) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลการปฏิบัติงาน :บทบาทส าคัญจากความ
แตกต่างของบุคคล พบว่า ความสามารถทางสถิติปัญญาทัว่ไป บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบแสดงตวั
อารมณ์มัน่คง และประสบการณ์ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
 ดงันั้น จากผลการวิจยัจึงแสดงให้เห็นว่า เม่ืออาจารยม์หาวิทยาลยัมีอิสระในการท างานและมีพฤติกรรม
รับรู้ความสามารถของตนเองสูง ก็จะท าใหป้ระสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัสูงดว้ย เม่ือเพ่ิมตวัแปร
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีไปในความสมัพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระใน
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การท างานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง ก็จะท าใหก้ารรับรู้ความสามารถของตนเองสูงตามไปดว้ยเช่นกนั 
อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างออกไป หรืออาจมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ
วฒันธรรมการท างานขององคก์ารท่ีแตกต่างกนั เพ่ือน าผลการวิจยัไปใชไ้ดก้วา้งขวางมากข้ึน 
 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูในเชิง
ลึกมากยิ่งข้ึน เพ่ือน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้สอดคล้องในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผล ตามเป้าหมายขององค์การและน าไปใช้เป็นแนวทางให้ผูบ้ ริหารตัดสินใจในการวางแผน และ
ประเมินผลขององคก์าร 
 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะเพ่ิมการศึกษาตวัแปรท านายอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การรับรู้การสนบัสนุนจาก
องค์การ บุคลิกภาพดา้นความแปรปรวนทางอารมณ์ บุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเอง และบุคลิกภาพดา้นคลอ้ยตาม
ผูอ่ื้น   
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนว (2) เปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว และ
ของนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บขอ้สนเทศทางการแนะแนว และ (3) เปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองในระหวา่งระยะหลงัการทดลองกบัระยะติดตามผล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 ไดม้าโดยการเลือกตามเกณฑท่ี์ตอ้งการศึกษาจ านวน 
60 คน แลว้จึงสุ่มอยา่งง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน นกัเรียนกลุ่มทดลองไดรั้บการฝึกโดยใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวจ านวน 12 คร้ัง ส่วนนกัเรียนกลุ่มควบคุมไดรั้บขอ้สนเทศเพ่ือการแนะแนว  เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ไดแ้ก่ (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม (2) ขอ้สนเทศเพ่ือการแนะแนว และ (3) แบบวดัแนวคิด
ดา้นวตัถุนิยม มีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.95  สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัปรากฏวา่ (1) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปทุมวนั ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ภายหลงัการ
ทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงกว่าการลด
แนวคิดดงักล่าวของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไม่แตกต่างกบัในระยะหลงัการทดลอง 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว  แนวคิดดา้นวตัถุนิยม  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                                                           
1 นกัศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

mailto:kitty_ae2523@hotmail.com
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Abstract 

 The purposes of this study were (1) to compare the materialism concept reduction levels of upper 
secondary students at Triam Udom Suksa Pathumwan School in Bangkok Metropolis, who were in the experiment 
group, before and after using a guidance activities package; (2) to compare the materialism concept reduction level 
of the experimental group students  who used the guidance activities package and the counterpart reduction level 
of the control group students who received a set of guidance information; and (3) to compare the materialism 
concept reduction level of the experimental group students at the end of the experiment with their counterpart 
reduction level in the follow-up period.  
 This research is a quasi-experimental research.  The research sample consisted of 60 purposively selected 
upper secondary students at Triam Udom Suksa Pathumwan School in Bangkok Metropolis in the 2015 academic 
year.  Then they were randomly assigned into an experimental group and a control group, each of which consisting 
of 30 students.  The experimental group students were trained for 12 periods with the use of a guidance activities 
package to reduce the materialism concept; while the control group students received a set of guidance information 
to study.  The employed research instruments were (1) a guidance activities package to reduce the materialism 
concept, (2) a set of guidance information, and (3) a scale to assess the materialism concept, with reliability 
coefficient of .95.  Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test.    
 The results of this research showed that (1) after experiment, upper secondary students at Triam Udom 
Suksa Pathumwan School, who were in the experimental group, were able to reduce their materialism concept 
significantly at the .05 level; (2) after the experiment, the level of materialism concept of the experimental group 
students, who used the guidance activities package, was significantly more reduced than the counterpart level of 
the control group students who received the guidance information; and (3) no significant difference was found 
between the materialism concept reduction level at the end of the experiment of the experimental group students 
and their counterpart reduction level in the follow-up period.  
 
Keywords: Guidance activities package, Materialism concept, Upper secondary student 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากสังคมยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเร่ืองของสังคมความเป็นอยู่ และวฒันธรรมจาก

ต่างชาติเขา้มามีอิทธิพลกบักลุ่มผูค้นในยุคสมยัน้ี ส่งผลให้เยาวชนหลงใหลกบัส่ิงท่ีเรียกว่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ี

ทนัสมยัเพ่ือแข่งขนักนั จากการส ารวจโดยนกัวิจยัเอแบคโพล เร่ืองการใชสิ้นคา้แบรนเนมของนิสิตนกัศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าวยัรุ่นชาย-หญิงนิยมซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาแพงหรือของมียี่หอ้มากข้ึน อาทิ โทรศพัทมื์อถือ 

นาฬิกา น ้ าหอม กระเป๋าถือ เป็นตน้ ต่างตกอยู่ในวงัวนของวตัถุนิยม (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) ปัจจุบนัได้

ลามเขา้ไปในเร่ืองของเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือเป็นอีกส่ิงของจ าเป็นของชีวิตเด็กสมยัน้ี การใชโ้ทรศพัทมื์อถือยงั

เป็นแฟชัน่ แต่ละคนตอ้งตามกระแสรุ่นของโทรศพัทใ์หท้นั (อมรวิชช ์นาครทรรพ, 2548) 

 วตัถุนิยมคือความเช่ือท่ีบุคคลเห็นว่าวตัถุเท่านั้นส าคญักว่าส่ิงอ่ืนใด ดว้ยการเพ่ิมปริมาณวตัถุในชีวิตหรือ

กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่การท าใหชี้วิตตอ้งอาศยัวตัถุมากข้ึน แต่ในท่ีสุดวตัถุไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดเสียไม่ได ้ซ่ึงเป็น

ผลท าใหม้นุษยก์ระท าทุกอยา่งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุ (สินีนาฏ ก าเนิดเพช็ร์, 2547) ค าวา่วตัถุนิยมเงินตรากลายเป็นส่ิง

ท่ีเด็กทุกคนต่างแสวงหาเพ่ือจะน ามาบ าเรอความสุขทางวตัถุเช่นเคร่ืองมือส่ือสารนานาชนิด เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย

ราคาแพงท่ีประชนัขนัแข่งกนั (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) สังคมมีความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยีมาก

เท่าใด ปัญหาความเส่ือมทรามทางจิตใจก็มีมากข้ึนเท่านั้น จึงเป็นภาระหนา้ท่ีของทุกฝ่ายจะตอ้งหาแนวทางพฒันา

เดก็และเยาวชน (จิรภา  ฉิมปรุ, 2550) 

 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการ

ปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและความรอบรู้อย่างเท่าทนั ให้มีความ

พร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคม

ฐานความรู้อยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าว มุ่งเตรียมเดก็และเยาวชนใหมี้พ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ 

พร้อมทั้งสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน 

(สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549 อา้งถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่ 

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ

ดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมโลกอยา่งสนัติ หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 มีความเหมาะสมชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพ
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ผูเ้รียนและกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2551) 

 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหทุ้กสถานศึกษาใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช

2551 ซ่ึงมีการก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นนับเป็นโอกาสอนัดียิ่งท่ี

นกัเรียนทุกคนจะไดรั้บการพฒันาตามศาสตร์และศิลป์ของการแนะแนวใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เขา้ใจ รักและเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผูอ่ื้น สามารถตดัสินใจคิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งในดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวั

และสังคม รวมทั้งมีทกัษะชีวิต สามารถปรับตนและด ารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ และเป็นสุข (ศูนย์

พฒันาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว สพม.เขต 2, 2553) 

 กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพฒันาส่งเสริมผูเ้รียนดว้ยการจดับริการ และกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งส่งเสริม พฒันาบุคลิกภาพ มารยาท ทกัษะชีวิตบนพ้ืนฐานตามความเช่ือ

ท่ีว่า ทุกคนมีความแตกต่างกนั ทุกคนมีคุณค่า สามารถพฒันาตนเองให้เจริญงอกงาม และไดเ้ติมเต็มให้ผูเ้รียน

สามารถจดัการชีวิตของตนเองไดต้ามความสนใจ ตามความถนดัและความสามารถไดเ้ต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

(ศิริวรรณ  อินทรวฒันา, 2553) 

 ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงชุดกิจกรรมแนะแนวไวว้่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยใชส่ื้อประสม 

เช่น รูปภาพ วีดิทศัน์ แถบบนัทึกเสียง เอกสารท่ีบนัทึกรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งเกม กรณีตวัอย่าง บทบาท

สมมติ แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจัดไวเ้ป็นชุด กล่องหรือซองจะบรรจุ คู่ มือผูเ้รียน และส่ือ

ประกอบการจัดกิจกรรมแต่ละเร่ือง (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2545) จากตัวอย่างผลการวิจัยเร่ือง  “ผลการใช ้

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมนบัถือตนเองของนกัเรียนวยัรุ่นตอนตน้” ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนวยัรุ่น

ตอนตน้ท่ีไดรั้บการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมเคารพนบัถือผูอ่ื้นมีพฤติกรรมเคารพนบัถือ

ผูอ่ื้นสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมเคารพผูอ่ื้น (วชัรียา  แจ่มใส, 

2551)  

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยั ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีอายุตั้งแต่ 14-18 ปีท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่

ของประเทศในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสังคมเมือง มีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของประเทศหลายแห่ง อาจจะกล่าวไดว้่า

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงย ัว่ยวนจิตใจใหน้กัเรียนไดพ้บเห็นอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั มีวิวฒันาการกา้วหนา้และ

โฆษณาชวนเช่ือจากบรรดาดาราช่ือดงัท่ีเป็นแบบอยา่งของวยัรุ่นในยคุน้ี จึงท าใหน้กัเรียนต่างหลงใหลกบัวตัถุนิยม 

และแข่งขนักนัซ้ือสินคา้ท่ีทนัสมยัมาอวดกนัผูวิ้จยัจึงขอสัมภาษณ์และไดส้ัมภาษณ์นกัเรียนในระดบัชั้นละ 10 คน 
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เก่ียวกบัพฤติกรรมและแนวคิดดา้นวตัถุนิยม พบว่านกัเรียนมีความอยากไดเ้คร่ืองมือส่ือสาร น ้าหอม กระเป๋าและ

ขา้วของเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีเป็นสินคา้แบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด  ในขณะเดียวกนันกัเรียนมีโทรศพัท์มือถือ กระเป๋า

สตางค์ ปากกา นาฬิกาและอ่ืนๆท่ียี่ห้อดงัและราคาแพงอยู่แลว้ จะเห็นไดว้่านกัเรียนกลุ่มน้ีมีฐานะร ่ ารวย พ่อแม่

สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ แต่การกระท าเช่นน้ีจะท าใหเ้ดก็ไม่รู้จกัคุณค่าของเงินและใชจ่้ายเกินจ าเป็น 

 ดงันั้นผูวิ้จยัในฐานะเป็นนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการ

แนะแนว สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือใชใ้นการ

วิจยัประกอบการศึกษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดว้ยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นกัเรียนมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลง มีวตัถุ

นิยมท่ีเหมาะสมกับวยัและสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติของบุคคลในสังคม ประเทศชาติ 

แมก้ระทัง่การมีสันติภาพของโลกดว้ย ผูวิ้จยัจึงสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนใหส้ามารถเลือกใชว้ตัถุ

เพ่ือความส าเร็จ เพ่ือความสุข และเพ่ือเป็นศูนยก์ลางของชีวิต รู้จกัใชว้ตัถุอย่างพอเพียง และเกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ีในการวิจยัผูวิ้จยั ไดจ้ดัท ากิจกรรมแนะแนวเป็นชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุ

นิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชุดกิจกรรมแนะแนวท่ี

ผูวิ้จยัสร้างข้ึนนั้นมีคุณภาพ มีกระบวนการสร้างเคร่ืองมืออยา่งเป็นระบบและประณีต 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 
      แนะแนว 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนักเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมภายหลงัการ 
       ทดลอง 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองระหว่างระยะหลงัการทดลองกบั 
      ระยะติดตามผล 
 
นิยามศัพท์ 

 1.  วัตถุนิยม  หมายถึง ความเช่ือท่ีบุคคลเห็นว่าวตัถุนั้นส าคญักว่าส่ิงอ่ืนใด ดว้ยการเพ่ิมปริมาณวตัถุใน
ชีวิต การท าให้ชีวิตตอ้งอาศยัวตัถุมากข้ึนแต่ในท่ีสุดวตัถุไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดเสียไม่ได ้ ซ่ึงเป็นผลท าให้
มนุษยก์ระท าทุกอยา่งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุ มี  3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
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  1.1 การได้ครอบครองวัตถุส่ือถึงความส าเร็จ (Success) หมายถึง การตดัสินความส าเร็จของ
ตนเองและผูอ่ื้นจากปริมาณ และคุณภาพของส่ิงท่ีครอบครอง 
  1.2 การได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต (Centrality) หมายถึงผูท่ี้มีลกัษณะวตัถุนิยม มี
เป้าหมายชีวิตในการกระเสือกกระสนใหไ้ดม้าซ่ึงการครอบครองวตัถุ บูชาส่ิงของถือว่าการครอบครองวตัถุเป็นท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ 
  1.3 การได้ครอบครองวัตถุน าไปสู่ความสุข (Happiness) หมายถึงการครอบครองวตัถุเป็นส่ิง
ส าคญัของชีวิต เป็นแหล่งท่ีสร้างความพึงพอใจ และความเป็นอยูดี่มีสุข 
 2.  ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เคร่ืองมือทางการแนะแนวท่ีประกอบดว้ย กิจกรรมแนะแนวหลายๆ  
กิจกรรมท่ีมารวมกนั โดยน าหลกัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ และขอบข่ายของการแนะแนวเก่ียวกบัการลด
แนวคิดดา้นวตัถุนิยม  
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.  ไดชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม  ซ่ึงสามารถน าไปใช้กบันักเรียนได้อย่าง 
เหมาะสม 
 2.  ช่วยใหค้รูแนะแนว อาจารยท่ี์ปรึกษา และบุคลากรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนไดแ้นวทางในการน าชุด 
 กิจกรรมแนะแนวไปใชเ้พ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนในระดบัอ่ืนต่อไป 
 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

 1)  ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน 105 หอ้งเรียน 
 2)  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์ให้ครูแนะแนวคดัเลือกให้โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบ
สมคัรใจจ านวน 60 คน แลว้จึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  
กลุ่มละ 30 คน 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 
 1) แบบวดัวตัถุนิยม 
 2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
 3) ขอ้สนเทศเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
 การเกบ็และรวบรวมข้อมูล การวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง (Pretest-Posttest  & Randomized Control Group Design) ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1)  ขั้นเตรียมการทดลอง  
  (1) ผูวิ้จยัขออนุญาตเก็บขอ้มูลเพ่ือท าการวิจยัโดยท าหนังสือถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความร่วมมือในการจดักลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม นดัหมาย 
เวลาและขอใชส้ถานท่ีในการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม   

 (2)  ผูวิ้จยัพบปะพูดคุยเพ่ือนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีกบัครูและนกัเรียนท่ีท าการ
ทดลอง ผูวิ้จยัน าแบบวดัวตัถุนิยมไปใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวดัวตัถุนิยม บนัทึกผลคะแนน
ท่ีไดเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 

2)  ขั้นด าเนินการทดลอง  
 (1)  ผูวิ้จยัด าเนินการทดลองโดยใชชุ้ดกิจกรรมจ านวน 12 กิจกรรม ด าเนินกิจกรรมโดย

มุ่งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัในการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น เรียนรู้ 
ซ่ึงกนัและกนัเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 50 นาทีกบักลุ่มทดลอง  ส่วนกลุ่มควบคุมผูวิ้จยัมอบ
แผนการด าเนินกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม ให้ครูแนะแนวประจ าโรงเรียนใชชุ้ดการให้ขอ้สนเทศ โดยเนน้การให้
ขอ้มลูและใบงานนกัเรียนท า  

 (2) ผูวิ้จยัท าการทดสอบภายหลงัการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้
แบบวดัซ่ึงเป็นแบบวดัชุดเดียวกนักบัท่ีท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) แลว้จึงตรวจและบนัทึกคะแนน
หลงัการทดลอง (Posttest) น าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัวตัถุนิยมก่อนและหลงัการทดลองของทั้งสองกลุ่มไป
วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือเปรียบเทียบดว้ยวิธการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั  

3)  ขั้นหลงัการทดลอง  เม่ือเสร็จส้ินการทดลองแลว้ 1 สปัดาห์  ผูวิ้จยัไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 
กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ท าแบบวดัวตัถุนิยม โดยใชแ้บบวดัเดียวกบัท่ีนกัเรียนไดท้ าก่อนและหลงัการ
ทดลอง แลว้ตรวจ และบนัทึกคะแนนท่ีไดข้องทั้งสองกลุ่มไปวิเคราะห์ขอ้มูลระยะติดตามผลเพ่ือเปรียบเทียบดว้ย
วิธีการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูวิ้จยัน าผลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบวดัวตัถุนิยม ก่อนและหลงัการใช้

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนและไดรั้บการตรวจสอบพร้อมการปรับปรุง
แกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านแลว้ มาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ และสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 1)  วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานโดยน าผลของคะแนน นกัเรียนกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวดว้ยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2)  เปรียบเทียบวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวดว้ยสถิติ t-test 
Dependent 
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 3)  เปรียบเทียบวตัถุนิยม ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวดว้ย
สถิติ t-test Independent 
 4)  เปรียบเทียบวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการให้ชุดกิจกรรมแนะแนวระยะติดตามผลสถิติ 
t-test Dependent 
 เคร่ืองมอืวจิยั 
 1.  แบบวดัวตัถุนิยม  ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบวดัวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงผูวิ้จยั
สร้างข้ึน โดยมีแนวทางการสร้างดงัน้ี 
  ขั้นตอนการสร้างแบบวัดวตัถุนิยม 
  1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวดัวตัถุนิยม 
  2)  ศึกษา คน้ควา้ ทฤษฎี เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3)  ก าหนดนิยามปฏิบติัการ วิเคราะห์พฤติกรรมยอ่ยตามนิยามปฏิบติัการท่ีระบุไว ้
  4)  ผูวิ้จยัสร้างแบบวดั เพ่ือวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุนิยม  จ านวน 30 ขอ้ใหส้อดคลอ้งกบั
นิยามปฏิบติัการ วตัถุประสงคข์องการวิจยั  และใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 
  5)  ผูวิ้จัยน าแบบวดัไปหาค่าความตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) ด้วยวิธีการ IOC (Item  
Objective Congruency) โดยน าแบบวดัวตัถุนิยม ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาขอ้ความในแบบวดัวตัถุนิยมท่ี
ผูวิ้จยัสร้างข้ึน ว่าสามารถวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละนิยามปฏิบติัการของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ แลว้
น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยไดข้อ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป 
  6)  ผูวิ้จัยน าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์แลว้ไปทดลองใช้  
(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน  จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือวิเคราะห์หาค่า
จ าแนกรายขอ้ ดว้ยการวิเคราะห์การแจกแจงของ (t – distribution) เทคนิค 25 % กลุ่มสูง – ต ่า ไดค่้าอ านาจจ าแนก
ของแบบวดัเท่ากบั 0.20-0.87 
  7)  ผูวิ้จัยน าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์แล้วไปทดลองใช ้
(Try out)กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กทม. ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 คน จากนั้นน ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด เพ่ือการหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha    – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเท่ียงของแบบ
วดัทั้งฉบบัเท่ากบั 0.95 
  8)  น าแบบวดัวตัถุนิยมไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัน าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้โดย
การหาค่าจ าแนกและค่าความเท่ียงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไดแ้ลว้จ านวน  30 ขอ้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
  เพ่ือการศึกษาท่ีเขา้ใจมากข้ึนผูวิ้จยัไดน้ าเสนอขั้นตอนการสร้างแบบวดัวตัถุนิยมเป็นภาพของ
ชาร์ทท่ีเห็นไดช้ดัเจนดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1  การสร้างแบบวดัวตัถุนิยม 
 
  
 2.  ชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม 

ผูวิ้จัยได้สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดด้านวตัถุนิยมของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  12  กิจกรรม ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

ขั้นตอนการสร้างชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม 
1)  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่ม เพ่ือการลด

แนวคิดดา้นวตัถุนิยมโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากบทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลองและกรณีตวัอยา่ง 

1.ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวดัวตัถุนิยม 

2. ศึกษา คน้ควา้  ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ก าหนดนิยามปฏิบติัการ วิเคราะห์ตามนิยามปฏิบติัการท่ีระบุไว ้

4. สร้างขอ้ค าถามแบบวดัวตัถุนิยม ตามนิยามปฏิบติัการ 

5. น าแบบท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือหาความตรง 

(Validity)  

6. น าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงประจกัษไ์ปหาค่า

อ านาจจ าแนกของแบบวดัทั้งฉบบักบักลุ่มตวัอยา่ง 

8. น าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก และตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (Reliability) แลว้ไปใช้

กบักลุ่มตวัอยา่ง 

7. น าแบบวดัวตัถุนิยมท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงประจกัษ ์ไปหาค่าความเท่ียงโดย

วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach) 
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2)  ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมแนะแนว 
3)  ก าหนดนิยามปฏิบติัการ กิจกรรมโดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
4)  ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการปรับเปล่ียนแนวคิดดา้นวตัถุนิยม โดยการ

ด าเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุปและน าไปใช ้
5)  น าชุดกิจกรรมแนะแนวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง

นิยามปฏิบติัการ จุดประสงค ์เน้ือหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เน้ือหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)  ภาษาและรูปแบบของชุดกิจกรรมแนะแนว  (ดงัภาคผนวก ค)  

6)  ผูวิ้จยัปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมใหเ้หมาะสม
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

7)  น าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน เพ่ือหาขอ้บกพร่องในดา้นความชดัเจนของกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมอุปกรณ์ และ
เวลาท่ีใช ้แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

8)  น าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไป
ท าการทดลองกบักลุ่มทดลอง 10 กิจกรรม (ชุดกิจกรรมมีทั้งหมด 12 กิจกรรมนับรวมกิจกรรมปฐมนิเทศและ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ)  กิจกรรมละ 50 นาที 

การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัสามารถเขียนเป็นแผนผงัประกอบให้ดู
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2   การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 

 
 

1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว 
เพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 

 

2.ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัชุดกิจกรรมแนะแนว 

3.ก าหนดนิยามปฏิบติัการ กิจกรรมโดยมุ่งเนน้ในเร่ือง 

การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 

4.สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการด าเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน 

คือ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุปและน าไปใช ้

5.น าชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

เพ่ือหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 

6.น าชุดกิจกรรมแนะแนวไปปรับปรุงตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 

7. น าชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบั 
นกัเรียน 50 คน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

8. น าชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมแลว้ไป 

ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั   
 ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 พบว่าภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการฝึกกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
ลดลงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และระยะติดตามผลนกัเรียนมีการลดแนวคิดดา้น
วตัถุนิยมไม่แตกต่างกบัระยะหลงัการทดลอง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง  “ผลของการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว  เพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร”  ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1.  ผลของการทดลองพบวา่ การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ภายหลงัการทดลองท่ีต ่า
กว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรม
แนะแนวสามารถน ามาลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ปทุมวนั   กรุงเทพมหานครได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนประกอบไปดว้ยเทคนิคต่างๆ
ไดแ้ก่ บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง และกรณีตวัอยา่ง โดยแต่ละคร้ังผูวิ้จยัเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ กนัใหเ้หมาะสม 
โดยมีการด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และการคิด ซ่ึงเกิดจากการอภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกนัในกลุ่ม ท าใหน้กัเรียนนั้นไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ของการลดแนวคิดดา้น
วตัถุนิยมซ่ึงส่งผลใหก้ารลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียนลงหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนว ผลการศึกษา
คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริวรรณ  อินทรวฒันา (2553, น. 65) ทดลองการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
ส่งเสริมความเอ้ืออาทรของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ผลการทดลองพบว่าพฤติกรรมการเอ้ืออาทรของนักเรียนกลุ่มทดลอง ภายหลงัการทดลองสูงข้ึนกว่าก่อนการ
ทดลองใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวพฒันาพฤติกรรมการเอ้ืออาทรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ ศิริเสน่ห์ 
หอมนาน (2554, น. 71) ท าการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาพฤติกรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นชะอ า (ชะอ าวิทยาคาร) พบวา่ นกัเรียนท่ีไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือพฒันาความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีพฤติกรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นสูงกว่านกัเรียนท่ีไดใ้ชกิ้จกรรมแนะ
แนวอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  ผลของการทดลองพบว่านกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดดา้น
วตัถุนิยมลงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บขอ้สนเทศ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอภิปราย การรายงานเป็นกลุ่ม การรายงานเป็นรายบุคล การแสดงบทบาทสมมุติ  กรณี
ตวัอย่าง สถานการณ์จ าลอง การแกปั้ญหา โดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เป็นส่ือในการท ากิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการ
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เรียนรู้ไดง่้ายข้ึน รวมถึงการใชรู้ปภาพประกอบเป็นส่วนในการเสริมสร้าง การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียน 
ส่วนในขอ้สนเทศนั้นเป็นวิธีการท่ีท าให้นกัเรียนรู้โดยใชใ้บความรู้เป็นส่ือประกอบการท ากิจกรรมซ่ึงเป็นจุดอ่อน
ในการท ากิจกรรมเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่นกัเรียนตอ้งศึกษาดว้ยตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้ไดช้า้กว่าการใชชุ้ด
กิจกรรมแนะแนวซ่ึงสอดคลอ้งกบัพชัราภรณ์  รักช่วย (2546)  ไดศึ้กษาผลการใชกิ้จกรรมแนะแนวท่ีมีต่อการพฒันา
ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช  
ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวมีความรับผิดชอบในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการ
จดักิจกรรมแนะแนวแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3.  นักเรียนกลุ่มทดลองระยะติดตามผลท่ีไดรั้บชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม 
ไม่แตกต่างจากหลงัการทดลอง ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายภาพรวมไดว้่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวไดรั้บการเรียนรู้ตลอดทั้ง 12 กิจกรรม อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรม 
แนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
เสริมแรงจูงใจในการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมท่ีไม่พึงประสงค์ให้เป็นแนวคิดด้านวัตถุนิยมท่ีพึงประสงค์   
ซ่ึงสอดคล้องกับ นพมาศ คงมีสุข (2556: 40) ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชยัมงคล จงัหวดัอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่าหลงัการใชชุ้ดการสอน
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาวจีสุจริตของนกัเรียนมกลุ่มทดลองระยะติดตามผลท่ีไดรั้บชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พฒันาวจีสุจริตไม่แตกต่างจากกลุ่มหลงัการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติ .01   
  ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนอยา่งมีระบบ  
เหมาะกบัวยัของผูรั้บบริการ ตรงตามองค์ประกอบของแนวคิดดา้นวตัถุนิยมจึงสามารถสร้างเสริม ป้องกนั หรือ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและยัง่ยืน  ดงันั้น การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการ
ลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยม มีส่วนช่วยใหก้ารลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลงหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการ
ลดแนวคิดดา้นวตัถุนินมท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
       การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นนกัเรียนวยัรุ่นตอน
ปลายท่ีให้ความส าคญักบัการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น ตอ้งการการยอมรับ  ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีสามารถจะท าให้ผูอ่ื้น
ยอมรับไดคื้อแนวคิดดา้นวตัถุนิยม บุคคลท่ีมีค่านิยมแบบวตัถุนิยมสูงมีการเพ่ิมคุณค่าใหต้นเองโดยเลือกใชส่ิ้งของ
โกห้รู  การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชเ้ป็นกิจกรรมเพ่ือ
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การลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมให้นกัเรียนมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมลง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับครูอาจารยท่ี์
ท าหนา้ท่ีแนะแนวในโรงเรียนตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนวยัรุ่นดงัน้ี 
 1.1  ควรน าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน
กบันกัเรียนเพ่ือใหเ้กิดการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมอยา่งต่อเน่ือง 
 1.2 ก่อนน าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไปใชผู้ด้  าเนินกิจกรรมการแนะแนว
ควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ จากคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดด้านวตัถุนิยมอย่างละเอียด  
ทั้งวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหรืออาจจะปรึกษากบัผูส้ร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิด
ดา้นวตัถุนิยม และมีการปรับเปล่ียนเพ่ือน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรียนในทุกระดบัชั้น 
                    1.3 การน าชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไปใชค้วรค านึงถึงผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม 
โดยใหทุ้กคนท ากิจกรรมอยา่งทัว่ถึง มีการเสริมแรง และด าเนินกิจกรรมใหส้นุกสนาน และหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมแลว้ควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
 
 2.  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาวิจยัผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมกบันกัเรียนใน
ระดบัอ่ืนๆ 
 2.2 ควรท าการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวกบัตัวแปรตามอ่ืนๆ เช่น การลดแนวคิดดา้นความ
ประหยดั ดา้นอิทธิพลของภูมิหลงัครอบครัวท่ีมีต่อค่านิยมแบบวตัถุนิยม   ดา้นความแตกต่างระหว่างเพศท่ีมีต่อ
ค่านิยมแบบวตัถุนิยม เป็นตน้ 
 2.3  ควรท าการวิจยัเก่ียวกบัการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมโดยบูรณาการการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวกบั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หรือหลกัการคิดแบบต่างๆเช่น หลกัคิดละเอียดลออ หลกัการคิดวิเคราะห์  หลกัการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นตน้ 
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ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT 
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนห้วยยอด จังหวดัตรัง 

Satisfaction towards science 2 teaching by the 4 MAT teaching method 
of grade 7 students at Huai Yod secondary school, Trang Province.  

 

สุเมธ เนาวรุ่์งโรจน์1 

sumeth7069@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 

โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 117 คน โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดั

ตรัง เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชคื้อแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสอบถามขอ้มูล 4 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม 

ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลลพัธ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลกระท าโดยใชว้ิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และในการแปรผลระดบัความพึงพอใจใชว้ิธีการแปรผลตามเกณฑข์องลิเคิร์ท (Likert scale) 

ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 รวมจ านวน 117 คน มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT เฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70) 

ค าส าคัญ:   ความพึงพอใจ วิชาวิทยาศาสตร์ การสอนแบบ 4 MAT   

 

 

 

 

                                                           
1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง 
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Abstract 

  The objective of this study was to examine the satisfaction towards science 2 subject which teaching by 
the 4 MAT teaching method. The population of this research was 117 students in grade 7 from Huai Yod secondary 
school, Trang Province.  The instruments used were satisfactory questionnaires which consisted of 4 sections; the 
factors and the conditions, the process, the productivity and the result. The data was analyzed by a statistical method 
program and the results were interpreted by the Likert scale.  The finding of the study was the satisfaction of the 
117 in grade 7 students of level 2 science subject which teaching by the 4 MAT teaching method was at the highest 
level .(X̅= 4.38 and S.D. = 0.70) 

Keywords: satisfaction, Science subject, 4 MAT teaching method. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนดใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ กระบวนการ
จดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษาตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนและคนไทยทุกคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้เกิดกบัผูเ้รียน เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2557)  
 การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติในยุคปัจจุบนัเน่ืองจาก
วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทางความรู้ความเขา้ใจและทกัษะกระบวนการคิดในการด ารงชีวิตประจ าวนั รูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนหว้ยยอด 
จงัหวดัตรัง จึงเลือกใชว้ิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบการสอนท่ีค านึงถึงการท างานของสมองซีกซา้ยและขวา 
(ทิศนา แขมมณี, 2553) เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได ้และความพึงพอใจใน
การจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียนเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการเรียนการ
สอนไดง่้ายข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 
โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยยอด 
เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ใหดี้ข้ึนในการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ  4 MAT 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง 
 

นิยามศัพท์ 

 ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความชอบของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดในการเรียนและตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รียนท าใหน้ าไปสู่ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ดดัแปลงจาก สมศกัด์ิ คงเทียน 
และอญัชลี โพธ์ิทอง, 2542 และ ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533)  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ  
4 MAT ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง 

2. ข้อมูลจากการวิจัยน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ในคร้ังต่อไป เพ่ือ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 

 

วิธีการวิจยั 

ประชากร 
      ส าหรับประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 117 คน โรงเรียนหว้ยยอด 

จงัหวดัตรัง  
เคร่ืองมอืที่ใช้เกบ็ข้อมูล 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ท่ีใชใ้นการสอนแบบ 4 MAT 

และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2   
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลช่วงเวลาเดียว หลงัจากจบการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาศาสตร์ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท าการ
สอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง จ านวน 117 ชุด และไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 
คือ 117 ชุด 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1) ผูวิ้จยัแบ่งจ านวนแบบสอบถามตามจ านวนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในแต่ละห้อง เพ่ือให้

ผูวิ้จยัไดรั้บความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและเกบ็ขอ้มลู 
2) ส าหรับการวดัตวัแปรเก่ียวกบัความพึงพอใจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธีการให้คะแนนของ 
ลิเคิร์ท โดยแบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย                2 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 

    ส่วนเกณฑก์ารวดัความพึงพอใจนั้นไดใ้ชเ้กณฑม์าตรฐานพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 
    ท่ีค  านวณดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.51 - 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.51 - 4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.51 - 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.51 - 2.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.00 - 1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป 
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

         การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ  

4 MAT ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง” ไดผ้ลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

       ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 117 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง แสดงดงัขอ้มูลใน

ตาราง 
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ขอ้ รายการประเมิน X̅ S.D. แปลความหมาย 
1 

ดา้นปัจจยัและ
สภาพแวดลอ้ม 

มีการแจง้ใหท้ราบถึงวิธีจดัการเรียนการสอน 4.40 0.54 พึงพอใจมาก 
2 มีการแจง้วิธีการวดัและการประเมินผล 4.27 0.49 พึงพอใจมาก 

3 
เขา้หอ้งสอนตรงเวลา 

4.53 0.50 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

4 
แต่งกายเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย 

4.63 0.60 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
5 มีเอกสารหรือส่ือประกอบการสอน 4.50 0.62 พึงพอใจมาก 

6 

ดา้น
กระบวนการ 

ความรู้ความสามารถของครูผูส้อน 
4.90 0.77 

พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

7 
ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ของ
ครูผูส้อน 

4.69 0.58 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
8 สอนโดยสนใจความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.14 0.61 พึงพอใจมาก 

9 
สอนแลว้เขา้ใจเน้ือหาท่ีก าลงัเรียนหรือศึกษา 

4.25 0.74 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
10 สอดแทรกศีลธรรมจรรยาหรือขอ้คิดในขณะสอน 3.66 1.05 พึงพอใจมาก 
11 กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ 4.26 0.81 พึงพอใจมาก 
12 มีกิจกรรมหลากหลายท่ีเสริมความรู้ใหน้กัเรียน 4.03 0.84 พึงพอใจมาก 

13 
ดา้นผลผลิต 

ความรู้และประโยชนท่ี์นกัเรียนไดรั้บจากการเรียนใน
รายวิชาน้ี 

4.51 0.71 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

14 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจดัการเรียนการ
สอน 

4.48 0.54 พึงพอใจมาก 

15 
ดา้นผลลพัธ์ 

ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 4.48 0.74 พึงพอใจมาก 

16 
นกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากข้ึน 

4.39 1.01 พึงพอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.38 0.70 พึงพอใจมาก 
   จากตาราง ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ เฉล่ียอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70) 
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บทสรุป 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหว้ยยอด จงัหวดัตรัง จ านวน 117 คน  มีความพึงพอใจในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใชก้ารสอนแบบ 4 MAT ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหว้ยยอด 
จงัหวดัตรัง ในระดบัพึงพอใจมาก เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้แบบใชกิ้จกรรมท่ี
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน ทั้งทางดา้นระดบัเชาวปั์ญญา ความสามารถ ความถนดั ความ
ตอ้งการ แรงจูงใจและทศันคติ รวมถึงพฒันาการของสมองซีกซา้ยและซีกขวา และในหอ้งเรียนนกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มาก
ข้ึน การจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนห้วยยอด จงัหวดัตรัง จึงประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรวรรณ พลายละหาร 
(2545) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บการเรียนการสอนแบบ 4 MAT กบัการสอนปกติ พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและมีความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และในผลการวิจยัของ Bower (1987) พบวา่ในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 54 คน จาก 3 โรงเรียน ของรัฐแคโรไลนาเหนือ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ท่ีใชก้ารเรียนการสอนแบบ 4 MAT และกลุ่มท่ีใชก้ารเรียนการสอนแบบจ ากดัให้ใชส้มองซีกซ้ายเท่านั้น ทั้งสอง
กลุ่มไดรั้บการสอนเร่ืองการคน้พบกฎแรงโนม้ถ่วงของนิวตนั ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ ดงันั้น การเรียนการสอนแบบ 
4 MAT จึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจและสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากข้ึน   

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ตอ้งมีการจดัการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนเขา้มาร่วมดว้ยเพ่ือ 

ท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนมากข้ึน ควรมีการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือการพฒันา

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ และในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเป็นการวิจยัเชิงลึกและด าเนินการวิจยัร่วมกบันกัเรียนเพ่ือให้

การจดัเกบ็ขอ้มลูในเชิงลึก สามารถน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรในเชิงลึกได ้
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บทคัดย่อ 

 วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 และ (3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 8 คน ครู 279 คน รวม 287 คน จากสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 โดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารมีค่าความเท่ียงเท่ากบั 
.99 และพฤติกรรมการสอนของครูมีค่าความเท่ียง เท่ากบั .98  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบว่า (1) พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ 
รายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี การพฒันาหลกัสูตร การนิเทศการสอนการสนบัสนุนการท าวิจยั
ในชั้นเรียน การสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน  การสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษา 
และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (2) พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล การวิจยัในชั้นเรียน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อและเทคโนโลยี และการจดับรรยากาศในชั้นเรียน (3) พฤติกรรมความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอนของครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการ  พฤติกรรมการสอนของครู  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

                                                           
1 นกัศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the academic Leadership of administrators in Basic 
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37; (2) to study the teaching behaviors of 
Teacher in Basic Education School under the Secondary Education Service Area Office 37; and (3) to study the 
relationship between Academic Leadership of Administrators and Teaching Behaviors of Teacher in basic 
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37. 

The research sample totaling 287 persons consisted of 8 administrators and 279 teachers from the basic 
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37, obtained by stratified random sampling. 
The employed research instrument of academic Leadership of administrators and teaching behaviors of teacher 
were the rating scale questionnaire with reliability of .99 and 98. Statistics employed for data analysis were the 
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient. 

The results showed that (1) the overall and by-aspect academic Leadership of administrators were rated 
at the highest level and could be ranked as follows: instructional supervision, support for classroom research, 
support for information technology in teaching and learning, support educational resources and promote academic 
atmosphere; (2) the overall and by-aspect teaching Behaviors of Teacher were rated at the highest level and could 
be ranked as follows: learning management plan, measure and evaluation, classroom research, learning and 
teaching activities, media and technology and classroom atmosphere; (3) the academic Leadership of 
Administrators correlated positively and significantly at the .01 level with teaching Behaviors of Teacher. 

Keywords:  Academic Leadership of administrators, Teaching behaviors of teacher, Secondary Education  
          Service Area 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาไป
ยงัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในภารกิจงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ งานดา้นวิชาการ งานบริหารงานบุคคล 
งานดา้นงบประมาณ งานดา้นการบริหารทัว่ไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2545,  น.19) สอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง ท่ีกล่าวถึงการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้สถานศึกษา พร้อมทั้งสร้างภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการบริหารเชิงคุณภาพ และพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซ่ึงภารกิจงานทั้ง 4 ดา้นขา้งตน้นั้นงานวิชาการถือไดว้่าเป็นงานท่ีส าคญั
ท่ีสุด เพราะเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษาทุกประเภทโดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา และงานวิชาการ เป็น
เคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จและความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา จึงกล่าวได้ว่า
ความส าเร็จของสถานศึกษาข้ึนอยูก่บัการบริหารงานวิชาการ  
 อย่างไรก็ตามรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  3 และ 6 โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 จงัหวดัแพร่ พบว่า 
คะแนนเฉล่ีย 5 รายวิชาหลกัสูงกว่าระดบัประเทศ จากผลการทดสอบดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
จงัหวดัแพร่ มีความประสบความส าเร็จ เน่ืองจากวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นรายวิชาหลกัมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงของนกัเรียนอาจเน่ืองมาจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนของครู หรือจากตวัผูเ้รียนและครอบครัว ซ่ึงจากการศึกษาของ 
คลอสเมียร์ (Klausmier, 1961) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่า นอกจากผูเ้รียนและ
ครูแลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น บา้น ส่ิงแวดลอ้ม และการศึกษาส่วนตัวของ
นักเรียน เป็นต้น โดยได้เสนอรูปแบบของปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีไว ้6 ประการ คือ 1) คุณลกัษณะของผูเ้รียน 2) 
คุณลกัษณะของผูส้อน 3) พฤติกรรมระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 4) คุณลกัษณะของกลุ่ม 5) คุณลกัษณะของพฤติกรรม
เฉพาะตวั และ 6) แรงผลกัดนัภายนอก นอกจากน้ี ฮาร์กเฮริสท์และนิวการ์เตน (Hiavighurt and Neugarten, 1969) 
ยงักล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนมี 2 ทาง คือ ทางครอบครัวและทาง
โรงเรียน ครอบครัวท่ีมีประสบการณ์ท่ีดี สามารถท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถติดตวัมาแต่ก าเนิดในระดบักลาง มีผล
การเรียนท่ีดี ในท านองเดียวกนัโรงเรียนท่ีดีสามารถสามารถท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถติดตวัมาแต่ก าเนิดใน
ระดบักลางมีผลการเรียนท่ีดีเช่นเดียวกนั 
 ดังนั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะสูงข้ึนย่อมข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงครูผูส้อนจะมี
พฤติกรรมท่ีมีประสิทธิผลไดน้ั้นย่อมข้ึนกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้งมีบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การ
พฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนในสถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาบุคลากรครูให้เป็นบุคคลแห่งการ
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เรียนรู้ สอดคลอ้งกบัส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าววา่ พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีมี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารวิชาการอย่างมาก โดยเฉพาะ
คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าทางวิชาการในดา้นของการมีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช ้เอาใจใส่ 
ช้ีแนะแนวทาง สนบัสนุน ช่วยเหลือเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง ความสามารถของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่วนของวางแผน กลยุทธ์การบริหารการศึกษาวิชาการ รวมทั้งในดา้นพฤติกรรมของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่วนของสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุนและกลา้ต่อสู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ส่งเสริมและพฒันาบุคคลใหมี้ศกัยภาพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สอดคลอ้งกบั นาวา สุขรมย ์(2550) 
ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการสอนของครูใน
ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง จึงท าใหค้รูเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานหรือพฒันาตนเองตามไปดว้ย ซ่ึงท าใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและเกิดความสร้างสรรคใ์นการท างาน ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริม
การจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  
 จากท่ีกล่าวมานั้นสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ
มีพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางการเรียนการสอนซ่ึงจะช่วยให้ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์รในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะประสิทธิผลในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจะเป็นส่ิง
ท่ีช่วยประเมินว่าผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารใหส้ถานศึกษาประสบผลส าเร็จหรือไม่ และจะเป็นตวัช้ีวดั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ย ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยั จึงสนใจศึกษาวา่พฤติกรรม
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 37  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรมการ

สอนของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  
 

นิยามศัพท์ 

 พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีตอ้งวางแผนและยุทธศาสตร์

ทางดา้นวิชาการเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยการสนับสนุนให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร สนบัสนุนใหค้รูใชน้วตักรรมการสอนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเชิงวิชาการ สนบัสนุนให้
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ครูมีวิธีการสอนแบบต่างๆ นิเทศและก ากบัให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้สนบัสนุน

และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั แบ่ง

ออกเป็น 6 ดา้น คือ การพฒันาหลกัสูตร การสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษาการสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจดัการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการสนบัสนุนการท าวิจยัใน

ชั้นเรียน  

 พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การกระท าของครูท่ีแสดงออกถึงความพยายามจดัการเรียนการสอน

ดว้ยการใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย กิจกรรมการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ได้

ฝึกปฏิบติัจริงและฝึกปรับปรุงตนเองดว้ยการจดักิจกรรมกลุ่มการใชค้ าถามในการกระตุน้และเสริมแรงใหเ้กิดการ

อยากเรียนรู้ การส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดคิ้ดคน้ควา้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูและนกัเรียน การเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนหรือผูถ่้ายทอดขอ้มูลความรู้มาเป็นผูจ้ดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนในการสอนการใชส่ื้ออุปกรณ์ในการเรียนรู้  การใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวิตเพ่ือฝึกคิดการแกปั้ญหาแบบบูรณาการ การวดัประเมินผล

ตามสภาพจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด การสังเกตและประเมินพฒันาการ

ของนกัเรียน พฤติกรรมการสอนของครูแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนใชส่ื้อและเทคโนโลยี การวดัผลและประเมินผล การจดับรรยากาศในชั้นเรียน และการวิจยัในชั้นเรียน  

 สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาในระดบั

มธัยมศึกษา ในจงัหวดัแพร่ ท่ีสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 มีสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

จ านวน 16 แห่ง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ไดข้อ้มูลเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 จงัหวดัแพร่ ในการ
พฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเป็นแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมการ
สอนของครู  
 2. ไดข้อ้มูลสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการ
จดัการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
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วิธีการวิจยั 

 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 51 คน ครู 
จ านวน 967 คน ท่ีสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 จงัหวดัแพร่ รวมทั้งส้ิน 1,018 คน 

กลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจากการค านวณสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ผูว้ิจยัใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และสุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratifieg 
Random Simpling) มีผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน ครู จ านวน 279 คน รวมทั้งหมด 287 คน  

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู  ไดค่้าความเท่ียงของแบบสอบถามซ่ึงเป็น
ขอ้มลูพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั .98 และค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม
ซ่ึงเป็นขอ้มลูพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากบั .99 

ลกัษณะของเคร่ืองมอื 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งในสถานศึกษา และประสบการณ์สอน มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา การสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และการสนบัสนุน
การท าวิจยัในชั้นเรียน มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) 5 ระดบั จ านวน 35 ขอ้ ระดบั
การปฏิบติัเกณฑพิ์จารณา 5 ระดบั คือ 

5 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดหรือสม ่าเสมอ 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากหรือบ่อยคร้ัง 
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางหรือค่อนขา้งบ่อย 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยหรือเป็นบางคร้ัง 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่ค่อยปฏิบติั 
ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครู ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ การ

วางแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อและเทคโนโลยี การวดัผลและประเมินผล 
การจดับรรยากาศในชั้นเรียน และการวิจยัในชั้นเรียน มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) 
5 ระดบั จ านวน 35 ขอ้ ระดบั การปฏิบติัเกณฑพิ์จารณา 5 ระดบั คือ 
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5 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดหรือสม ่าเสมอ 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากหรือบ่อยคร้ัง 
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางหรือค่อนขา้งบ่อย 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยหรือเป็นบางคร้ัง 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่ค่อยปฏิบติั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน วุฒิการศึกษา การด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนขอ้มูล
เก่ียวกับพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ผูวิ้จัย
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้แปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอนของครู 
วิเคราะห์โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation Coefficient) แลว้
แปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอนของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 ไดข้อ้คน้พบ 
ท่ีน่าสนใจควรแก่การน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  จังหวัดแพร่ มี
พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรดา้นการสนบัสนุน
ทรัพยากรการศึกษา ดา้นการสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการนิเทศการสอน 
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และด้านการสนับสนุน การท าวิจัยในชั้นเรียน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 39 ท่ีได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยงัสถานศึกษา  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545, น. 19) และการกระจายอ านาจดงักล่าวน้ีเองถือไดว้่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะตอ้งรับมาปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะในดา้นวิชาการ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นของการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงถือไดว้า่การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกประเภท เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ใน
ขณะเดียวกนัเม่ือเกิดการปฏิรูปการศึกษาท าให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติฉบบัดงักล่าว ใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
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คุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั (หมวด 6 มาตรา 47, 48 และ 49) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
ท าให้สถานศึกษามีการต่ืนตัวในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน ได้ก าหนดลกัษณะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตน้แบบไวป้ระการหน่ึง ว่าตอ้งมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการพร้อมกบัขยายความเป็นผูน้ าทางวิชาการวา่
เป็น ผูท่ี้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีการวางแผนนโยบายและยทุธศาสตร์เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจนเป็นผูส้ร้าง
พลงัความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543ก) 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาความสามารถในการบริหารงานวิชาการเพ่ือบรรลุเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพการศึกษา และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาก่อนการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสม ในอนัท่ีจะท าให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ราชกิจจานุเบกษา, 2548, น. 41) 
ดว้ยเหตุดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัแพร่ตระหนกัในความส าคญัของการเป็น
ผูน้ าทางดา้นวิชาการ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
  2. ครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่  
มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้  ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยี ดา้นการวดัผลและประเมินผล  ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียน และ
ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลจากความพยายามในการปฏิรูปการเรียนรู้ของรัฐ ท าใหค้รูตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนจากผูส้อนมาเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยยึดหลกัการวา่ผูเ้รียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การแกไ้ขปัญหา 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุน้ีครูจึงต้องศึกษาหาความรู้เพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และสาระส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของชาติ รวมทั้งนโยบายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็มศกัยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล อนัเป็น
เป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบกบัใน
ปัจจุบนัไดมี้การก าหนดให้ครูมีวิทยฐานะเพ่ือยกระดบัคุณภาพวิชาชีพของตนเอง ดงันั้นครูจึงตอ้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติท่ีดี คุณธรรม จริงธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอนัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัเป็นการประกนัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย  
  3. พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
สอนของครูอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเ้ห็น
ว่าสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารมีพฤติกรรมทางวิชาการสูงจะเก่ียวขอ้งหรือมีแนวโนม้ท าใหพ้ฤติกรรมการสอนของครูมี
ประสิทธิผลสูงตามไปดว้ย โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการสอนของครูดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยี ในระดบัสูงท่ีสุด ทั้งน้ีจากเอกสารมาตรฐานการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารมาตรฐานท่ี 10 ตวับ่งช้ีท่ี 
10.3 ก าหนดว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็นผูน้ าทางวิชาการ (ส านกัรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549, น. 28) นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผูบ้ริหารไว ้3 ดา้น หน่ึงในนั้นคือผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ    
(ธีระ รุณเจริญ และคณะ, 2546, น. 25) โดยมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ มีวิสยัทศันใ์นการจดัการศึกษาใหท้นัการ
เปล่ียนแปลง มีความเป็นผูน้ าในการริเร่ิมการน านวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารมาใชใ้นการปฏิรูปการเรียนรู้ มีศกัยภาพในการพ่ึงตนเองในการพฒันางานวิชาการ และ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของละอองดาว ปะโพธิง (2554) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิผลของครู
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบันาวา สุขรมย ์(2550) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพนัธ์กันในทางบวกระดับสูง และปราโมทย์ 
สุวรรณเวก (2547) พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถภาพการ
สอนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นท่ี 1-2 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ซ่ึงอาจเป็นผลมา
จากการท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมและสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของครู และพบว่าบทบาทการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพนกัเรียนในทางบวกในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั 
อญัชลี  อินเรือง (2552) จากการท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมและสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของครู 
และพบวา่บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพนกัเรียน
ในทางบวกในระดับปานกลาง  และสอดคลอ้งกับ พอยเรียล (Poirier, 2009) ได้ศึกษาทัศนคติและรับรู้ของครู
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นผูน้ าการเรียนการสอนของผูบ้ริหารพบว่าครูรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นผูน้ าทางการ
เรียนการสอนของผูบ้ริหาร คือ การสร้างวฒันธรรมในโรงเรียนการใหค้รูมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคญัของโรงเรียน 
การช้ีแจงเก่ียวกับวตัถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบติังานและการก าหนดนโยบายการพฒันาวิชาชีพทั้งของ
ผูบ้ริหารและครูเพ่ือเพ่ิมทกัษะและความสามารถในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

บทสรุป 

 พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าดา้นอ่ืนๆ คือ 

การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
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 พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้นโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ คือ การจดับรรยากาศในชั้นเรียน  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการ
สอนของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่าในภาพรวม
พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอน  ของครู อยู่ใน
ระดบัสูงมาก โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการดา้นการสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรม
การสอนของครู อยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุด และพบวา่พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการดา้นการส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอนของครู อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด  
 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
กบัพฤติกรรมการสอนของครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 พบว่า พฤติกรรมความเป็น
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน  
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษา ในระดบัสูงมากท่ีสุดและดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นการสนบัสนุนการท าวิจยัในชั้นเรียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการสอนของครูดา้นการ
วางแผนการจดัการเรียนรู้ในระดบัต ่ามาก  
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ิม

มากข้ึนอีก โดยอาจมีนโยบายการพฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยการจดั
ให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือให้ผูบ้ริหารมีโอกาสไดพ้ฒันาพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของ
ตนเอง โดยเฉพาะในดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ                   

2. ควรจดัให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครู เพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความสามารถในการจดับรรยากาศในชั้นเรียน หรืออาจมีนโยบายใหมี้กลุ่มเครือข่ายทางการจดับรรยากาศใน
ชั้นเรียน เพ่ือใหค้รูแกนน าช่วยพฒันาครูท่ีตอ้งการมีประสบการณ์ดา้นการจดับรรยากาศในชั้นเรียน อนัจะช่วยปรับ
การเรียนเปล่ียนการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
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2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าดา้นอ่ืนๆ ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
พฤติกรรมการสอนของครู 

3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มเก่ียวกบัการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการใน
สถานศึกษา และการจดับรรยากาศในชั้นเรียนของครูผูส้อน 

4. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรม
การสอนของครู โดยใช้เคร่ืองมือท่ีต่างกัน หรือแยกออกเป็น 2 ฉบับ เพราะการตอบค าถามของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนไม่เหมือนกนั และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เฉพาะของผูบ้ริหารและครูผูส้อนเฉพาะโรงเรียน 
 
 

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาและอนุเคราะห์อย่างดีจากรองศาสตราจารย์  
ดร.สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย ์ดร. สมถวิล วิจิตรวรรณา อาจารย ์
ท่ีปรึกษาร่วม ซ่ึงไดก้รุณาให้ค าแนะน าตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินอย่างสมบูรณ์ ผูวิ้จยัมีความซาบซ้ึงในความกรุณา
ของท่านและขอขอบพระคุณท่านทั้งสองไวเ้ป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้ าแนะน า
ในการปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมงัคลาภิเษก  
นายชานนัท ์มณเฑียร ผูอ้  านวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ ์นายศิลป์ชยั ทศัณีวรรณ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีนคร
น่าน นายกฤษดา นนัทวาสน ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสา และนายนิติพนัธ์ ปางนอ้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นน ้ามวบ 
ท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัเป็นอยา่งยิ่ง 

ขอขอบคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ                          
การเรียนรู้ และคณะครูจากโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37  ทุกท่านท่ีไดก้รุณา
ตอบแบบสอบถามท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนส์ าหรับการวิจยัเป็นอยา่งมาก 

ขอขอบคุณ ครอบครัว บิดา มารดา และเพ่ือนทุกคนท่ีสนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์และให้ก าลงัใจ
ดว้ยดีเสมอมา 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีให้โอกาสไดม้าเรียนรู้และขอขอบพระคุณ  
ทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือ สนบัสนุน ใหก้ารท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมวีนัิย และเจตคตต่ิอการเรียนรายวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ทีเ่รียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้ 

บนเครือข่าย 
A Study of Matthayomsuksa2 Student’s Learning achievement, Discipline and Attitude 

toward social studies subject through the Network Learning 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน การด าเนินการวิจยัมีดงัน้ี 1) การพฒันาเวบ็เพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
2) การหาประสิทธิภาพเวบ็เพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3) การศึกษาการทดลองโดยกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 รวมทั้ งส้ิน 236 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ย (1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยม) จ านวน 44 คน (2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์ จ านวน 44 คน (3) นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิชูทิศ จ านวน 27 คน (4) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยม-ประชานิเวศน์ 
จ านวน 45 คน (1) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จ านวน 40 คน และ (6) นกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี  2 โรง เ รียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  จ านวน 36 คนโดยการ สุ่มแบบเฉพาะ เจาะจง  
( purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ไดแ้ก่ เว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมมีแบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้
บนเครือข่ายและแบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย   ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการ
ทดลอง One Group Pretest – Posttest Design โดยทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และแบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย แลว้น า
ผลการทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน จากนั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนเรียนจากเวบ็เพ็จรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย เป็นระยะเวลา  5 สัปดาห์ๆ ละ  3  คาบๆ ละ 
50 นาที  รวมเวลา  15  คาบ เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ตามก าหนดแลว้ ท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบ

                                                           
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และแบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการ
เรียนรู้บนเครือข่าย แบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย ตรวจผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย 
และแบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ t-test Dependent 
Sample เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยัสูงข้ึนอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และ 3) หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
และดา้นเวบ็เพจรายวิชา 

ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั เจตคติ การเรียนรู้บนเครือข่าย 
 
                                                                                      Abstract 
 The purposes of this research were to study Matthayomsuksa 2 students’Learning achievement, Discipline 
and Attitude towards social studies subject through the network learning. The methods of the study were as follows: 
1. the developed social course webpage 2. Investigation on the efficiency of social course webpage 3. A study of 
try-out. 
 The sample were 236 students of Matthayomsuksa 2 from Srinakharinwirot Prasarnmit Demonstration 
School (Secondary) and schools under Bangkok Metropolitan Administration in the 2nd semester of 2012 academic 
year. There were 44 students from Srinakharinwirot Prasarnmit Demonstration School (Secondary), 44 students 
from Suwitserianusron High School, 27 students from Wichutit High School, 45 students from Mathayom 
Prachaniwet School, 40 students from Mathayom Banbangkapi School and 36 students from Mathyom 
Naknawaoupatump school. Research tools were social course webpage, Social study achievement test, learning 
discipline test and attitude test.  
 The results of this study revealed that: 1) Post-test through the networksignificantly from pre-test through 
the network at .01 level 2) the student’s discipline wasnot significantly better after learning through the network 
and 3) the  students had better attitude  towards the  network  learning  for  social  course  both  in  the management  
system and  the course webpage after learning  through the network learning . 
Keywords: Student’s Achievement, Discipline, Attitude, Network Learning 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัการด ารงชีวิตของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอยา่งมากอนัเน่ืองมาจากหลากหลาย
สาเหตุ โดยเฉพาะเร่ืองพฤติกรรมการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์มีความฟุ้ งเฟ้อ และตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน 
ท าให้มีค่านิยมทางสังคมเปล่ียนไป อีกทั้ งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม การเมืองการปกครอง วฒันธรรม ตลอดจนระบบการศึกษา ส่งผลใหทุ้กๆ ดา้นเจริญกา้วหนา้ไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือใหร้ะบบการศึกษาขบัเคล่ือนไปไดอ้ย่างเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตัน์ 
ตอบรับต่อการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีนับวนัยิ่งมีความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การจดัการศึกษาในปัจจุบนัจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และ
เพ่ิมช่องทางทางการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดง่้ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี  การจดัการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่ายถือเป็นการพฒันาการเรียนรู้โดยน าเอาเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการจดัการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีช่องทางในการศึกษาการคน้ควา้ และสร้างปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่าย การจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายนั้น มีทั้งกิจกรรมทางดา้นเน้ือหา กิจกรรมการบา้น กิจกรรมกระดานเสวนา กิจกรรมแบบฝึกหัด เป็นอีก
ช่องทางท่ีท าใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากหอ้งเรียน หรือจากต าราเรียน การจะพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดวินยัและ 
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้นั้น เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน เพราะจะสามารถท าใหก้ารเรียนรู้นั้นเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งหวงัประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ได ้การเสริมสร้างการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียน และเพ่ิมความมีวินยัต่อการเรียนไดน้ั้นจะท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นวิชาท่ีอธิบายความเช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์
ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตเข้าด้วยกัน  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล
ทั้งดา้นร่างกาย ประกอบ ดว้ยความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกและมีความรู้
ตลอดจนทกัษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา โดยทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็ม
ศกัยภาพและสามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรม
ของศาสนา การเห็นคุณค่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย  โดยหลกัสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดและเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแกปั้ญหาความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีครูผูส้อนตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ
ในการใชแ้ละเสริมสร้างทกัษะกระบวนการในการใชเ้ทคโนโลยีได ้การเรียนรู้บนเครือข่ายถือเป็นการสอนวิธีหน่ึง
ท่ีน าเอากระบวนการการเรียนการสอน ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ดว้ยระบบ LMS (Learning 
Management System) โดยใชร้ะบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle ท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเรียนรู้ รวมทั้งติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เสริม (Moodle Plug-in) เพ่ิมเติม และพฒันาโมดูลประเมินและปรับพฤติกรรมความมีวินยัของผูเ้รียน 
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 จากความส าคญัของการเรียนรู้บนเครือข่าย ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาเว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมโดยใชส่ื้อ Multimedia ท่ีสามารถน าเสนอไดท้ั้งภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหว และสามารถน า
เน้ือหาบทเรียนผ่านเวบ็ได ้ท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจและน่าเรียนมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
และเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน อีกทั้งยงัท าให้สะดวกในการเรียน สามารถเรียนไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี  
ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสูงข้ึน ความมีวินยั
สูงข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชา 
     สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 2.เพ่ือพฒันาความมีวินยัของผูเ้รียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา 
     ศาสนาและวฒันธรรม  
 3.เพ่ือศึกษาเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
  
นิยามศัพท์ 
 1. ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การจดัการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเวบ็ไซต์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใชซ้อฟต์แวร์ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle ท่ีมีโมดูลความมีวินยั ระบบ Video Streaming 
โปรแกรมเสริม (Module Plug-in) สนับสนุนการท างานของ Moodle ในการน าเสนอเน้ือหา การส่ือสาร การ
ปฏิสมัพนัธ์ การวดัและประเมินผลดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัและเจตคติ       
    1.1 โมดูลความมีวินัย หมายถึง โปรแกรมเสริมท่ีสนับสนุน LMS Moodle ให้มีความสามารถในการ
ส่งเสริมความมีวินยัของผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การน าเสนอกิจกรรมเน้ือหา กิจกรรมการบา้น กิจกรรมกระดาน
เสวนา กิจกรรมแบบฝึกหดัท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างอิสระและสะดวก จากสถานท่ีใด เวลาใดก็
ไดต้ามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดหรือก ากบัไวใ้นกิจกรรม โดยอาศยัเคร่ืองมือการจดัการเรียนรู้จาก Moodle  
 3. เว็บเพจรายวิชา หมายถึง ส่ือการสอนของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีจดัให้อยู่ใน
ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย มีเคร่ืองมือและแหล่งท่ีเข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมดา้นการเรียนจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ประกอบดว้ย   กิจกรรมเน้ือหา   กิจกรรมการบา้น 
กิจกรรมแบบฝึกหดั และกิจกรรมกระดานเสวนา 

4. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย หมายถึง คุณภาพของบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาสงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 
  80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนค าตอบท่ีนักเรียนตอบถูกต้องจากการท า
แบบทดสอบระหวา่งเรียนแต่ละบทบนเครือข่ายโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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  80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนค าตอบท่ีนักเรียนตอบถูกต้องจากการท า
แบบทดสอบหลงัจากเรียนบนเครือข่ายทั้งหมดโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ีวดัจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
เป็นปรนยัเลือกตอบ4 ตวัเลือก  
 6. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากการควบคุมตนเองในระบบแบบแผนหรือขอ้ก าหนด มีความ
ตระหนักและรู้คิดในส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้น
คุณลกัษณะความมีวินัยของผูเ้รียนดา้นความรับผิดชอบทางการเรียน ซ่ึงวดัโดยใช้แบบประเมินความมีวินัยท่ี
ผูวิ้จยัพฒันาข้ึน 

7. ความรับผิดชอบทางการเรียน หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถปฏิบติัภารกิจท่ีตนกระท าไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งให้ผูอ่ื้นคอยตกัเตือนหรือควบคุมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ต่อการเรียน ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความตรงต่อเวลา 
  7.1 ความเอาใจใส่ต่อการเรียน หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย
ความตั้ งใจ เต็มใจ มีสมาธิเพ่ือให้งานในหน้าท่ีของตนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย ติดตามงาน 
ไม่ละเลย ไม่ทอดท้ิงหรือหลีกเล่ียง ไม่ท ากิจกรรมหรืองานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดรั้บมอบหมายขณะเรียน 
ซกัถามครูในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจหรือสงสยั ปรับปรุงวิธีการเรียน ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียน 
  7.2 ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ไดรั้บผลส าเร็จในงาน  
เอาใจใส่อยา่งต่อเน่ือง ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและงานท่ีท าอาสางานไม่ชอบอยูเ่ฉย ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
  7.3 ความตรงต่อเวลา หมายถึง การเขา้เรียนตรงเวลา การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้น 
และส่งงานทนัตามเวลาท่ีก าหนดให ้
 8. เจตคตต่ิอการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้โดยใชเ้วบ็เพจรายวิชาของ
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในทางเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ซ่ึงวดัโดยใชแ้บบวดัเจตคติ ท่ีผูวิ้จยั
พฒันาข้ึน 
  
สมมติฐานการวิจัย 

1. เม่ือนกัเรียนเรียนดว้ยเวบ็เพจรายวิชาบนเครือข่ายจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง    

2. เม่ือนักเรียนเรียนด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครือข่ายจะมีความมีวินัยในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

3. เม่ือนกัเรียนเรียนดว้ยเวบ็เพจรายวิชาบนเครือข่ายจะมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 
  1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในสงัคมไทย 
  2. ผลการวิจยั จะท าใหท้ราบขอ้คน้พบของงานวิจยั ซ่ึงจะเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ท่ีจะน าไปสู่การเสนอแนะ
หรือเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 
วิธีการวิจยั 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  

จ านวนโรงเรียนทั้ งหมด 6 คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  5 โรงเรียน  มีกลุ่มประชากรทั้งส้ินจ านวน  236  คน  โดย
ใชว้ิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sample) ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง สามารถแบ่งกลุ่มประชากรตามโรงเรียนได้
ดงัน้ี         

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 44 คน  
โรงเรียนวิชูทิศ  จ านวน 27 คน 
โรงเรียนบา้นบางกะปิ  จ านวน 40 คน 
โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน ์จ านวน 45 คน 
โรงเรียนมธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์ จ านวน 44 คน 
โรงเรียนมธัยมนาคนาวามธัยมอุปถมัถ ์ จ านวน 36 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. เวบ็เพจรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชกิ้จกรรม

การเรียนรู้บนเครือข่าย เร่ือง พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสงัคม ผลปรากฏวา่เวบ็เพจรายวิชาสงัคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงไดค่้า E1/E2 คือ 80.89/81.54 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3. แบบประเมินความมีวินยัท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย 
4.แบบวดัเจตคติท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการเรียนรู้บนเครือข่าย 

3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้บนเครือข่าย โดยใชค่้าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงั
เรียน วิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย t-test Dependent Sample 
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2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความมีวินยัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
การเรียนรู้บนเครือข่าย โดยใช ้ค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน วิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย t-test Dependent 
Sample 

3. วิเคราะห์เจคติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้บน
เครือข่าย โดยน าคะแนนการวดัเจตคติหลงัการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมาด าเนินการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 
สรุปผลการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความมีวินยั  และเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้บนเครือข่าย  ผูวิ้จยัไดจ้ดัแบ่งผลของการ
น าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาวฒันธรรมก่อนทดลอง
และหลงัทดลอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียนมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 สรุปไดว้า่รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ในการเรียนสูงข้ึน  
และเม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบวา่ หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ โรงเรียน
มธัยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 28.30 8.18 
2.81* .01 

หลงัเรียน 44 32.30 5.92 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 18.08 10.54 
1.51 .14 

หลงัเรียน 36 21.31 9.20 

มธัยมบา้นบางกะปิ ก่อนเรียน 40 20.70 10.39 
2.18* .04 

หลงัเรียน 40 25.50 8.58 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 21.45 7.25 
2.16* .04 

หลงัเรียน 44 24.20 4.99 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 16.81 6.48 
.79 .44 

หลงัเรียน 27 18.15 6.84 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 23.00 10.27 
.91 .37 

หลงัเรียน 45 25.09 12.09 

รวม ก่อนเรียน 236 21.85 9.70 
4.04** .00 

หลงัเรียน 236 24.97 9.27 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ผา่นระบบจดัการการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีวินยั ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั สูงข้ึนอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยั ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั  
  ด้านเอาใจใส่ต่อการเรียน  พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบวา่ หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยัดา้นการเอาใจใส่ต่อการเรียน สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนมธัยมบา้นบาง
กะปิ มีความมีวินยัดา้นการเอาใจใส่ต่อการเรียน สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 3.26 .41 
2.36* .02 

หลงัเรียน 44 3.10 .19 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 3.13 .30 
.53 .60 

หลงัเรียน 36 3.10 .22 

มธัยมบา้นบาง

กะปิ 

ก่อนเรียน 40 3.06 .24 
2.51* .02 

หลงัเรียน 40 3.23 .38 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 3.16 .36 
.38 .71 

หลงัเรียน 44 3.13 .25 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 2.98 .80 
1.51 .14 

หลงัเรียน 27 3.19 .36 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 3.22 .37 
1.89 .07 

หลงัเรียน 45 3.10 .30 

รวม 
ก่อนเรียน 236 3.11 .26 

2.10* .04 
หลงัเรียน 236 3.18 .44 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ด้านความขยันหมั่นเพียร พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้
บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยัดา้นความขยนัหมัน่เพียร สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบวา่ หลงัเรียนรู้ผา่นระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2  ของโรงเรียนวิชูทิศมีความมีวินยัดา้นความขยนัหมัน่เพียร สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 3.05 .31 
1.98 .05 

หลงัเรียน 44 3.15 .19 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 3.17 .24 
1.44 .16 

หลงัเรียน 36 3.24 .20 

มธัยมบา้นบางกะปิ ก่อนเรียน 40 3.08 .34 
1.43 .16 

หลงัเรียน 40 3.17 .38 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 3.11 .33 
.90 .38 

หลงัเรียน 44 3.06 .27 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 2.83 .74 
2.72* .01 

หลงัเรียน 27 3.21 .52 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 3.11 .32 
1.67 .10 

หลงัเรียน 45 3.22 .29 

รวม 
ก่อนเรียน 236 3.07 .39 

3.48** .00 
หลงัเรียน 236 3.17 .32 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ด้านการตรงต่อเวลา  พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยัดา้นการตรงต่อเวลา สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยัดา้นการตรงต่อ
เวลา ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 
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โรงเรียน การทดสอบ n X  SD t p 

สาธิต มศว.

ประสานมิตร 

ก่อนเรียน 44 3.02 .31 
.55 .58 

หลงัเรียน 44 3.05 .24 

มธัยมนาคนาวา

อุปถมัภ ์

ก่อนเรียน 36 3.16 .39 
1.26 .22 

หลงัเรียน 36 3.25 .25 

มธัยมบา้นบาง

กะปิ 

ก่อนเรียน 40 3.11 .36 
.40 .69 

หลงัเรียน 40 3.08 .30 

มธัยมสุวิทยเ์สรี

อนุสรณ์ 

ก่อนเรียน 44 3.14 .37 
.11 .92 

หลงัเรียน 44 3.15 .32 

วิชูทิศ ก่อนเรียน 27 3.05 .84 
1.06 .30 

หลงัเรียน 27 3.20 .42 

ประชานิเวศน ์ ก่อนเรียน 45 3.13 .33 
.37 .71 

หลงัเรียน 45 3.11 .28 

รวม 
ก่อนเรียน 236 3.10 .44 

.94 .35 
หลงัเรียน 236 3.13 .30 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจดัการการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าทุกโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา 
 และเม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละโรงเรียน พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ในระดบัดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึง ดี เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 3 อนัดบัไดแ้ก่ นกัเรียนพอใจ
ท่ีสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายไดทุ้กท่ี ทุกเวลาท่ีสะดวก ระบบการจดัการเรียนรู้บน
เครือข่าย ใชง่้าย สะดวก รวดเร็ว และการเรียนผา่นเวบ็รายวิชาท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน 
 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถมัภ์มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา
อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 2 อนัดบัไดแ้ก่ การ
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เรียนผ่านเวบ็รายวิชาท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน และนกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ตามขอบเขตของเน้ือหาจากการเรียนรู้ผา่นบนเครือข่าย  
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา
อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 2 อนัดบัไดแ้ก่ การ
เรียนผ่านเวบ็รายวิชาท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน และนกัเรียนมีการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมมากข้ึนจาก
การท ากิจกรรมบนเครือข่าย 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยมสุวิทยมี์เจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ใน
ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมาก 2 อนัดบัไดแ้ก่ การเรียน
ผ่านเวบ็รายวิชาท าให้นกัเรียนมีการพฒันาตนเองมากข้ึน และระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ใชง่้าย สะดวก 
รวดเร็ว 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิชูทิศมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ในระดบัดี 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนพอใจท่ีสามารถ
เรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีสะดวก นักเรียนมีอิสระในการเรียนและท า
กิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย และเน้ือหาการเรียนรู้เขา้ใจง่ายมีประโยชน ์
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประชานิเวศน์มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาอยู่ใน
ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนพอใจท่ี
สามารถเรียนรู้ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายไดทุ้กท่ี ทุกเวลาท่ีสะดวก และมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อ
การเขา้ใชบ้ทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ปีที่ 7  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

        

171 

 

 
 

โรงเรียน เจตคต ิ X  SD แปลความหมาย 
สาธิต มศว.ประสานมิตร ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.51 .32 ดี 

ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.51 .32 ดี 
โดยรวม 3.51 .32 ดี 

มธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 4.01 .65 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 4.09 .64 ดี 
โดยรวม 4.05 .63 ดี 

มธัยมบา้นบางกะปิ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.78 .85 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.88 .70 ดี 
โดยรวม 3.83 .74 ดี 

มธัยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.85 .50 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.86 .57 ดี 
โดยรวม 3.86 .52 ดี 

วิชูทิศ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 4.30 .49 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 4.23 .44 ดี 
โดยรวม 4.27 .44 ดี 

ประชานิเวศน ์ ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 4.28 .43 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 4.34 .40 ดี 
โดยรวม 4.31 .39 ดี 

รวม 
ดา้นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.93 .62 ดี 
ดา้นเวบ็เพจรายวิชา 3.97 .59 ดี 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ และความมีวินัยต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา
วฒันธรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย คร้ังน้ี อภิปราย
ผลการวิจยัตามสมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ดด้งัน้ี 
 1. หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 
โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ทั้ งน้ีเป็นเพราะรูปแบบของเว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ในกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายนั้นไดถู้กพฒันาอยา่งเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเขา้
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ใชบ้ทเรียนส่ือประกอบการเรียนรู้มีความหลากหลายน่าสนใจเน้ือหาการเรียนรู้ชดัเจน มีความต่อเน่ือง และมีการ
น าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ไวห้ลากหลายโดยมีประสิทธิภาพของเวบ็เพจเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท าใหก้ารเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน 
สอดคลอ้งกบั Clark and Mayer (2003: อา้งถึงใน ศิริชยั นามบุรี. 2550 : 139) กล่าวว่า เหตุผลท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน เป็นเพราะในการออกแบบและพฒันาบทเรียนมีขั้นตอน ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ มี
การตรวจสอบประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนน ามาใช้ทดลองเรียนจริง บทเรียนทั้งแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และแบบบทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบให้เน้ือหาแต่ละหัวขอ้หรือความคิดรวบยอด 
(Concept) มีภาพประกอบท่ีสามารถส่ือความหมายและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและจ าเน้ือหาไดง่้าย
ยิ่งข้ึน นอกจากนั้นขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในประเด็นท่ีช่วยท าใหผู้เ้รียนสามารถควบคุมการเรียน
ของตนเองได ้เน่ืองจากมีการน าเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์มีเดีย ซ่ึงมีลกัษณะการเช่ือมโยงขอ้มูลไม่วา่จะเป็นในรูปของ
ขอ้ความ ภาพน่ิง เสียงกราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว มาประยุกตใ์ช ้ท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลใดก่อนหรือหลงัก็
ได้ ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง (Self-paced Learning) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนในดา้นของล าดบัการเรียนได ้ตามพ้ืนฐานความรู้ ความถนดั และความสนใจของตน และ
สามารถเลือกเรียนเน้ือหาเฉพาะบางส่วนท่ีต้องการทบทวนไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียนส่วนท่ีเขา้ใจแลว้ ทั้งท าให้เกิด
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน และกบัเพ่ือนๆ ได ้เน่ืองจากมีเคร่ืองมือต่างๆ มากมาย เช่น กระดานสนทนา 
(chat room) กระดานแสดงความคิดเห็น (web board) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เ อ้ือต่อการโต้ตอบ 
(interaction) ท่ีหลากหลาย และไม่จ ากดัว่าจะตอ้งอยู่ในสถาบนัการศึกษาเดียวกนั ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนท่ี
สามารถจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนในวงกวา้งข้ึน เพราะผูเ้รียนจะไม่มีขอ้จ ากดัดา้นการเดินทางมาศึกษาใน
เวลาใดเวลาหน่ึง และสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ดงันั้นจึงสามารถน าไปใชเ้พ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึง
อาจจะท าใหผู้เ้รียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึนมากกวา่ก่อนเรียน และสมพร สุขขะ (2545) ได้
ศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบของเวบ็เพจเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัพบว่า 
การทดสอบความรู้หลงัเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นอกจากน้ีเป็นเพราะผูเ้รียนไดรั้บการประเมินและส่งเสริมความมีวินยัดา้นความรับผิดชอบทางการเรียน
ในองค์ประกอบดา้นความเอาใจใส่ต่อการเรียนความขยนัหมัน่เพียร ความตรงต่อเวลาจากโมดูลความมีวินยัของ
ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายสามารถช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนและผลท่ีสนับสนุน
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมาจากเจตคติท่ีมีต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายผลการศึกษาเจตคติคร้ัง
น้ีพบว่าเจตคติต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมอยู่ในระดบัดีทั้งดา้นระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชา 
 2. หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของแต่ละ
โรงเรียนมีความมีวินัยสูงข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจจะเกิดจาก 
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของการเรียนรู้ดว้ยตนเองในตวัแปรชั้นปีของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
ซ่ึงจากการเรียนรู้ในระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินยัดา้นความรับผิดชอบ
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ทางการเรียนใหก้บันกัเรียนโดยมีการแจง้คะแนนพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอเป็นการกระตุน้และปลูกฝัง
ใหผู้เ้รียนตอ้งควบคุมพฤติกรรมการเรียนดว้ยตนเองส่งเสริมใหน้กัเรียนตอ้งรักษาระเบียบวินยัในการเรียนไดแ้ก่  1) 
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน  นกัเรียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จเรียบร้อย ติดตามงานไม่ละเลย ไม่ทอดท้ิงหรือ
หลีกเล่ียง ไม่ท ากิจกรรมหรืองานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดรั้บ 2) ความขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือใหไ้ดรั้บผลส าเร็จในงาน เอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์   3) ความตรงต่อเวลา 
คือการเข้าเรียนตรงเวลา การท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ครบถว้น และส่งงานทันตามเวลาท่ีก าหนดให้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั กุลชา  ศิรเฉลิมพงศ์ (2544) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ในชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 316 คน โรงเรียนบุรีรัมยพิ์ทยาคมจงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า พฤติกรรมการเรียนมีวินยัใน
ตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองท่ีมีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุดคือดา้นความรับผิดชอบ ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการกระท าตามระเบียบของทางโรงเรียน
โดยเสนอแนวทางการพฒันาความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีล าดบัแนวทางสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของความมีวินัยในตนเองโดยเสียงตามสาย 
น าบุคคลท่ีมีผลงานและแบบยา่งท่ีดีมาเผยแพร่ และอภิปลายถึงประโยชนแ์ละโทษของการปฏิบติั ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
ดา้นการปฏิบติัตามระเบียบของสถานศึกษาและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุดา หรรษาจารุพนัธ์ (2540, น. 103)  
ท่ีพบว่านกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงมีประสบการณ์ปฏิบติังานในวิชาชีพมากจะมีการรับรู้ว่าตนเองมีความพร้อม
ในการเรียนรู้สูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 ผลการศึกษาความมีวินัยของนักเรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบจัดการการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า หลงัเรียนรู้ผ่านระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมีวินยั สูงข้ึนอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาแต่ละโรงเรียน พบว่า 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ของแต่ละโรงเรียนมีความมีวินยั ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั  
 3.หลงัเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทุกโรงเรียนมี 
เจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งในดา้นระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายและดา้นเวบ็เพจรายวิชาเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเป็นเพราะระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายเป็นระบบท่ีออกแบบโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีการน าเสนอกิจกรรมเน้ือหา กิจกรรมการบา้น กิจกรรม
กระดานเสวนา กิจกรรมแบบฝึกหัด ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนซ ้ าไดทุ้กคร้ังตามความตอ้งการสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งอิสระและสะดวก จากสถานท่ีใด เวลาใดกไ็ดต้ามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดหรือก ากบัไวใ้นกิจกรรม อีกทั้ง
ผูเ้รียนยงัสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนไดโ้ดยผ่านระบบออนไลน์ท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน
มากข้ึนนอกจากน้ีระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายทั้งส่ือเน้ือหาและแหล่งค้นควา้
เพ่ิมเติมสอดคลอ้งกบัยืน ภู่วรวรรณและสมชาย น าประเสริฐชยั (2546) กล่าวไวว้า่ การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผา่นเครือข่ายผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนอะไรกไ็ด ้เรียนเวลาใดกไ็ดต้ามความตอ้งการ ผูเ้รียนจะพอใจกบัการเรียนรู้ท่ี
มีความอิสระและคล่องตวั การเรียนการสอนบนเครือข่ายอีเลินน่ิงจะท าให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ไดม้ากกว่า 50 
เปอร์เช็นต์และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม 30-60 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับกิตติพันธ์ 
อุดมเศรษฐ์ (2547: 5) ท่ีไดเ้สนอแนวทางส าหรับการสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายดา้นผูเ้รียนไวว้่าผูเ้รียน
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จะตอ้งสามารถเขา้มาศึกษาบทเรียนคน้หาความรู้และขอ้มูลต่างๆ ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลาทุกสถานท่ีสามารถเรียน
ไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเรียนตามความยากง่ายก่อนหลงัไดต้ามความถนดัของ
แต่ละบุคคลหากมีข้อสงสัยในบทเรียนสามารถตั้ งค าถามเพ่ือสอบถามครูผูส้อนได้สามารถฝากค าถามหรือ
ขอ้คิดเห็นหรือนดัสนทนาระหว่างเพ่ือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้สามารถท ากิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
เช่น ท าแบบฝึกหดัและส่งการบา้นได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1 การเรียนการสอนบนเครือข่าย มีความเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เน่ืองจาก
นกัเรียนมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบ Internet จึงสามารถแกไ้ขปัญหาและเรียนรู้ระบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
     1.2 เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้บน
เครือข่าย ไปใช ้จะตอ้งมีการปรับปรุงและประยกุตรู์ปแบบใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวิชานั้นๆ และสอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนท่ีตอ้งการยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั และการเรียนการสอนบนเครือข่ายสามารถสร้างเสริมและแกไ้ขปัญหา
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้เพราะนกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
     1.3 การเรียนการสอนบนเครือข่าย ตอ้งอาศยัการเสริมแรงเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยตนเอง
นอกเวลาเรียนและการจดัความยากง่ายของบทเรียนและการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจเพ่ือให้
นักเรียนสามารถเขา้ไปใช้ระบบไดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ยตนเอง และครูผูส้อนก็ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบันักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง เช่นในเร่ืองของการตรวจแบบฝึกหดั การตอบกระทู ้กระดานข่าวเวลานกัเรียนเกิดขอ้สงสยัระหวา่งเรียน 
     1.4 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน (LMS) ในส่วนของระบบ
อินเทอร์เน็ตจะตอ้งมีความเร็วท่ีเพียงพอส าหรับเขา้ถึงขอ้มลูไฟลข์นาดใหญ่ การดาวนโ์หลดขอ้มูล และการโตต้อบ
ท่ีทนัต่อกิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงการเขา้สืบคน้ขอ้มูลเวบ็ไซตแ์ละกิจกรรมท่ีตอ้งเช่ือมต่อ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหาย
ในขอ้มลูต่างๆ และเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและการวิจยั 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวฒันธรรมของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในเน้ือหาอ่ืน  ๆและในระดบัช่วงชั้นอ่ืน ๆ 
      2.2 ควรท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นของนักเรียนหลงัจากการเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่ายเพ่ือน าขอ้มลูไปปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึนต่อไป 
     2.3 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการตดัสินใจ เป็นตน้ 
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