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รับผดิชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่เก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชแต่อยา่งใด  



3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตดัสินการตีพิมพบ์ทความในวารสาร  
4. บทความท่ีเสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยส่งไปลงพิมพ ์เผยแพร่ 
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 1. สมคัรสมาชิก e-JODIL เพื่อเขา้สู่ระบบ  
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3. บทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ใน
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สวสัดี ท่านผูอ่้านวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) ทุกท่าน  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) ไดด้ าเนินการเขา้มาสู่ปีท่ี 6 ฉบบั
ท่ี 2 แลว้ครับ ซ่ึงฉบบัน้ีวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) ไดรั้บการรับรอง
คุณภาพวารสารของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (ศูนย ์TCI) อยูใ่นฐาน 1 

ตลอดระยะเวลา 6 ปีท่ีผา่นมาวารสารของเราไดเ้นน้การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการวารสารมา
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชเ้พื่อให้กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ส่ิงส าคญัท่ีกองบรรณาธิการค านึงถึงในการด าเนินงานตลอดมาคือ การรักษามาตรฐานของการด าเนินงาน 
การเผยแพร่บทความท่ีมีคุณภาพสู่ผูอ่้าน การประชาสัมพนัธ์วารสารให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง และมีการ
อา้งอิง (Citation) มากข้ึน  

การท่ีวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) ไดรั้บการรับรองคุณภาพ
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การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เร่ือง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

Development of Distance Training Packages on Providing for Learner with  

Special Needs 
 

จรีลักษณ  รัตนาพนัธ1 

drjareeluk@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจความตองการความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 3) เปรียบเทียบความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู 4) ศึกษาความคิดเห็นของผูเขารับการ

อบรมเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกลที่สรางขึ้น การวิจัยเปนแบบวิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจความ

ตองการความรูดานการศึกษาพิเศษเปนครู 86 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลการใชชุดฝกอบรมเปนครู 22 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ  2) แบบทดสอบความรูความเขาใจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยใช  รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยปรากฏวาความรูที่ครู

ตองการ คือ การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู บกพรองทางสติปญญา ออทิสติก 

บกพรองทางรางกายและสุขภาพ และการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ   ชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพเทากับ 79.50/81.35  

ประกอบดวย 1) เอกสารชุดฝกอบรมทางไกล 2) คูมือการใชชุดฝกอบรม  ความรูความเขาใจของผูใชชดุฝกอบรมสงู

กวากอนใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

คําสําคัญ:  ชุดฝกอบรมทางไกล ครู  ผูเรยีนที่มีความตองการพิเศษ 
  

                                                             
1
 ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to survey the teacher’s needs for knowledge on learning 

management for learners with special needs; 2) to develop a distance training package on learning management 

for learners with special needs and verify its efficiency; 3) to compare knowledge scores on learning 

management for learners with special needs of teachers before and after using the distance training package on 

learning management for learners with special needs; and 4) to study opinions toward the distance training 

package of teachers who used the distance training package on learning management for learners with special 

needs.  This study was a research and development study.  The research sample consisted of 86 teachers for the 

survey, and 22 teachers for verification of its efficiency and study of its effects in terms of knowledge and 

opinions of teachers who used it.  The employed research instruments comprised 1) a distance training package 

on learning management for learners with special needs, 2) a learning achievement test, and 3) a questionnaire 

on opinions toward the distance training package.  Data were analyzed using percentage, mean, standard 

deviation, t-test, and content analysis. The findings of the research were as follows: 1) the teachers expressed 

their top priority needs for knowledge on learning management for learners with learning disability, mental 

retardation, and autism, followed by the needs for knowledge on special education research, and learning 

management for learners with physical and health impairment, respectively. 2) the developed distance training 

packages were composed of distance training document on learning management for learners with special needs 

and a manual for using the distance training package. The developed distance training packages were efficient at 

79.50/81.35. 3) The post-experiment learning achievement mean score of teachers who were trained with the 

distance training package was significantly higher than their pre-experiment counterpart mean score at the .05 

level. 4) The trainees had opinions that the distance training package were appropriate at the highest level.  

Keywords: distance training packages, teacher, learner with special needs 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันมีการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทั่วโลก เห็นไดจากมีการออกกฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในประเทศตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่ครู

จะตองมีความรู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใหแกผู เรียนที่มีความตองการพิเศษ  ไมวาจะเปนระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา สําหรับในประเทศไทยการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ เปนเรื่องที่สถานศึกษาจะตองจัดใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการพิเศษของผูเรียน เห็นไดจากที่

ปรากฎในหลักการและจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับคน

พิการ 2551 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหจัดการศึกษาตามศักยภาพของ
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ผูเรียน นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนในมหาวิทยาลัยจนจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปจจุบันพบวามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาแกนักเรยีนที่มีความตองการพิเศษในลักษณะการเรียนรวมตั้งอยูใน

พื้นท่ีตางๆ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคของประเทศไทย เด็กเหลานี้เปนเด็กท่ีตองการความเอาใจใส การดูแล การ

จัดการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาอยางเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพและความตองการซึ่งมีความแตกตางจาก

เด็กปกติ ผูปกครอง ผูดูแล ครู และผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความรูความเขาใจในการสงเสริมพัฒนาการแกเด็กกลุมนี้

อยางถูกตองเหมาะสม โดยรวมกันพัฒนาท้ังที่บานและที่โรงเรียน จากการศึกษาสถิติของนักเรียนที่มีความตองการ

พิเศษพบวามีจํานวนนักเรียนกลุมนี้เพิ่มมากขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557, 2558) ความตองการ

พัฒนาครูผูไดรับมอบหมายใหจัดการศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษจึงมีอยูในทุกโรงเรียน การพัฒนาครูมี

ความรูความสามารถนั้นทําไดหลายวิธี เชน การสงครูเขารับการอบรม การเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครู ซึ่งใช

งบประมาณเปนจํานวนมาก ประกอบกับการที่ครูมีภาระงานและเวลาวางสําหรับใชในการศึกษาหาความรูเพื่อ

พัฒนาตนเองที่แตกตางกัน จากการศึกษาผลการวิจัยของ อรุณี หรดาล และคณะ (2548) พัชรี ผลโยธิน และคณะ 

(2548) วัฒนา มัคคสมัน และคณะ (2551)  

จรีลักษณ รัตนาพันธ (2556) และสิริวรรณ ศรีพหล (2557) พบวาครูที่ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองดวยการใช

ชุดฝกอบรมทางไกลมีความรูความเขาใจในเรือ่งที่ศกึษาดวยตนเองมากขึ้น การใหครูศึกษาพัฒนาตนเองผานการใช

ชุดฝกอบรมทางไกลจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาสําหรับ

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดอีกทางหนึ่ง  

ผูวิจยัตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศกึษาแกครแูละผูเกีย่วของกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน

ที่มีความตองการพิเศษดังกลาว  จึงพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ขึ้นเพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนาความรูครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํารวจความตองการความรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ     

3. เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูกอนและหลังการใชชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการ

เรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ   

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 
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ขอบเขตการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มุงพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสาํหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่

ไมมีวุฒิการศึกษาทางดานการศกึษาพิเศษ ซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

และมีความตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ ซึ่งศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดเสนอมาขางตน  พอสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง สื่อที่ใชใน

การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ

ที่ศึกษาอยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย เอกสารคูมือใชชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรู

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ และเอกสารชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ  

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ความสามารถ

ในการระบุ อธิบาย เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งเปนเนื้อหาที่ปรากฎในชุด

ฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรบัผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ วัดไดโดยการทําแบบทดสอบที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกของผูใชชุดฝกอบรมทางไกลที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหา การจัดลําดับเนื้อหา ปริมาณเนื้อหา การใชภาษา รูปแบบการพิมพ  ขนาด

ตัวอักษร รูปภาพ และประโยชนที่ไดรับ วัดจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง บุคคลที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนบุคคลที่ไมสามารถเรยีนรูไดโดยวิธีการปกติและมีความจําเปนตองจัดการศึกษาโดยใช

 

การใชชดุฝกอบรมทางไกล เรื่องการ

จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่ม ี                   

ความตองการพิเศษ 

1) ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มคีวามตองการ

พิเศษ 

๒) ความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรม

ทางไกล 
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับการวิจัยครั้งนี้หมายความถึง ผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

ผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ผูเรียนออทิสติก และผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 

2. ผูใชชุดฝกอบรมทางไกลมีคะแนนความรูความเขาใจ เรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษหลังการใชชุดฝกอบรมทางไกลสูงกวากอนการใชชุดฝกอบรมทางไกล 

 

วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยผูวิจัยพัฒนาและทดลองใชชุดฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง กลุม

เดียว ทดสอบกอนและหลังการทดลอง   

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับ

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 108 คน ใน 6 กลุมพ้ืนที่การศึกษา 

2.2 กลุมตัวอยาง เปนครูในโรงเรียนที่อยูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

ที่มีความตองการพิเศษ โดยครูเหลานั้นเปนบุคคลที่ไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษาพิเศษ ประกอบดวย 

2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจความตองการความรูดานการจัดการศึกษาพิเศษ เปนครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษจํานวน 86 คน กําหนดจํานวน

กลุมตัวอยางโดยใชตาราง ของ Krejcie และ Morgan ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น  

2.2.2 กลุมตัวอยางสําหรับหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เปนครูใน ในสังกัดสํานัก 

การศึกษากรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการ

สํารวจความตองการความรูดานการศึกษาพิเศษ ไดมาโดยการสุมอยางงาย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

1) จับสลากเพื่อสุมเขตพื้นท่ีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะทดลอง 

ใชหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกลแบบเดี่ยว แบบกลุม และแบบภาคสนาม 

2) จับสลากรายชื่อโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีที่จับสลากไดในขอ 1 เพื่อใชหา 

ประสิทธิภาพชุดฝกอบรมแตละแบบ  

3) ติดตอขอรายชื่อและจํานวนครูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการ 

เรียนรูแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนที่สุมได ไดครูเปนกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝก

อบรมทางไกลแบบเดี่ยวจํานวน 3 คน แบบกลุมจํานวน 6 คน แบบภาคสนามจํานวน 30 คน 

2.2.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชชุดฝกอบรมทางไกล เปนครูใน โรงเรียนที่จัด 
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การศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ในสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชใน

การสํารวจความตองการความรูดานการจัดการศึกษาพิเศษ จํานวน 30 คน  ไดมาโดยการสุมอยางงายจากประชากร 

(ครูที่สมัครเขารวมในโครงการวิจัย)  47 คน เปนกลุมตัวอยางที่รวมทํากิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการวิจัยจํานวน 22 

คน  

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ การใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 

ตัวแปรตาม ประกอบดวย  

1. ความรูความเขาใจของครู เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไว ประกอบดวย 1.แบบสอบถามความตองการความรูเกี่ยวกับการศึกษา

พิเศษ  2.ชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น  3.แบบทดสอบความรูความเขาใจ และ 4.แบบสอบถามความคิดเห็น

ของครูที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกล    

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นการสํารวจความตองการทางวิชาการดานการศึกษาพิเศษ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชใน

การกําหนดเนื้อหาในชุดฝกอบรมทางไกล  

ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู  เรื่อง  การจัดการศึกษา

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ  

ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาผลการใชชดุฝกอบรมทางไกลสาํหรับคร ูเรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่

มีความตองการพิเศษที่มีตอผู เขารับการอบรมในดานความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแกผู เรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ และความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

 6. การวิเคราะหขอมูล   

  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามความตองการความรูดานการศึกษาพิเศษ ขอมูลที่

ใชในการพัฒนาและหาประสทิธิภาพชดุฝกอบรมทางไกล และขอมูลความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรม โดยใชคารอย

ละ คาเฉลี่ย  

วิเคราะหผลการใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ท่ีมีตอผูเขารับการอบรมในดานความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

   ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ พอสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

1. ผลการสํารวจความตองการความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ พบวา  

เรื่องที่มีความตองการมากที่สุดเปนความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนกลุมที่มีความบกพรองทางการ

เรียนรู ผูเรียนที่มีบกพรองทางสติปญญา กลุมผูเรียนออทิสติก รองลงมา มีความตองการความรูเรื่องการวิจัยทาง

การศึกษาพิเศษ ลําดับที่สามเปนความตองการความรูเรื่อง การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทาง

รางกายและสุขภาพ สวนเรื่องอื่นๆ มีความตองการรองลงมาตามลําดับ 

2. ผลการพัฒนาและหาประสทิธิภาพชดุฝกอบรมทางไกล   เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ซึ่งประกอบดวย เอกสารชุดฝกอบรมทางไกล และ คูมือการใชชุดฝกอบรมทางไกล  มีรายละเอียด

ดังนี้ 

เอกสารชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

ประกอบดวย  ชื่อชุดฝกอบรม  คําชี้แจงการศึกษาชุดฝกอบรม  โครงสรางเนื้อหา แนวคิด วัตถุประสงคเนื้อหา

จํานวน 2 ตอน  คือ   ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ นําเสนอเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรูสําหรับผูเรียนกลุมท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู กลุมผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา กลุมออทิ

สติก และกลุมท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ ตอนที่ 2 นําเสนอเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ตอจากเนื้อหาท้ังสองตอนเปนกิจกรรมหลังการศึกษา   

คูมือการใชชุดฝกอบรมทางไกล  ประกอบดวย  คําอธิบายชุดฝกอบรม วัตถุประสงค  

คําชี้แจงการใชชุดฝกอบรม  กําหนดการใชชุดฝกอบรม และการประเมินผลที่ใชในการอบรม 

ผลการหาประสิทธิภาพพบวาชุดฝกอบรมมีคาประสิทธิภาพเปน 79.50/ 81.35  

1. ผลการใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ   ท่ีมีตอครูในดานความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ พบวา คาเฉลี่ยของ

คะแนนที่ไดจากการทดสอบความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษหลังใชชุดฝก

อบรมสูงกวากอนใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนรูสําหรับ

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ พบวา ครูมีความเห็นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาแตละรายการพบวา ความเห็นที่มีตอการใชภาษากอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 5 รองลงมา

คือความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณเนื้อหาแตละตอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.95 รูปแบบการพิมพ  ขนาดตัวอักษร  รูปภาพ 

สามารถนํากิจกรรมท่ีนําเสนอไปปฏิบัติได และประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาท่ีนําเสนอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 อันดับ

สุดทายคือความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีนําเสนอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.54   
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อภิปรายผล 

 ผูวิจัยเสนอการอภิปรายผลใน 4 ประเด็น  ดังนี ้

1. การสํารวจความตองการความรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

พบวา เรื่องที่ครูตองการมากคือ ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

ผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ผูเรียนออทิสติก รองลงมาคือความรูเรื่องการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ลําดับ

ที่สามเปนความตองการความรูเรื่อง การจัดการเรียนรูสาํหรับผูเรยีนที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ สวน

เรื่องอื่นๆ มีความตองการรองลงมาตามลําดับ นาจะเปนผลเนื่องมาจากจํานวนผูเรียนที่พบมากจะเปนผูเรียนกลุมที่

มีความบกพรองทางสติปญญา การเรียนรู ออทิสติก สวนบกพรองทางรางกายและสุขภาพมีจํานวนนอยกวาจึงมี

คาเฉลี่ยของความตองการนอยกวา ความตองการความรูในเรื่องดังกลาวสอดคลองกับสถิติของนักเรียนกลุมที่มี

ความตองการพิเศษของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ 

มีกลุมผูเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการเรียนรู ออทิสติก (สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

2555)  สวนความตองการของครูเกี่ยวกับความรูดานการวิจัยทางการศึกษาพิเศษมีคาเฉลี่ยของความตองการ

รองลงมาเนื่องดวย การวิจัยเพื่อการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเปนความรูที่จําเปนสําหรับครูผูสอนในการ

นําไปใชในการศึกษาหาความรูและวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อใชในการพัฒนาผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของ

ตนเอง และเปนงานที่ครูทุกคนจําเปนตองทําเนื่องจากมีการกําหนดไวใน มาตราที่ 24 ของการพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่ระบุใหสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีความรอบรู สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู อีกทั้งครูตองพัฒนาการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการวิจัยจึงเปนเหตุผลทําใหครมูีความตองการความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยดวยอีกประการหนึ่ง อาจสรุป

ไดวาผลการศึกษาความตองการความรูในการจัดการศึกษาพิเศษของครูดังกลาวขางตน มีความสอดคลองกับสภาพ

ของการปฏิบัติงานของครูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนแกผู เรียนที่มีความตองการพิเศษที่ตองจัด

กิจกรรมการเรียนรูและทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ 

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมทางไกล เรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ  มีขั้นตอนในการพฒันาที่สอดคลองกับแนวคิดและมีข้ันตอนการสรางสอดคลองกับของ พารีค และ 

ราว (Pareek and Ruo 1980) และชัยยงค พรหมวงค (2558) ซึ่งไดเสนอวาควรมีการวิเคราะหเนือ้หา กําหนดหัวเรื่อง 

แนวคิด วัตถุประสงค กิจกรรม  มีการประเมินและทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมและปรับปรุง

ชุดฝกอบรม สําหรับองคประกอบของเอกสารชุดฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับการพัฒนาชุดฝกอบรมของ วร

รัตน ปทุมเจริญวัฒนา (2556) และชัยยงค พรหมวงค (2558) สําหรับชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย

เนื้อหาสาระและรูปภาพประกอบ มีเนื้อหา 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ ซึ่งกลาวถึงเฉพาะการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนกลุมท่ีมีความบกพรอง ทางการเรียนรู กลุมผูเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญา กลุมออทิสติก และกลุมท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ ซึ่งเปนกลุมที่พบบอยใน

โรงเรียนเรียนรวม สําหรับตอนที่ 2 กลาวถึงเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ อธิบายที่เปน

ความรูเชิงหลักการและนําเสนอตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติ เชน การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กออทิสติก พรอม
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ภาพประกอบซึ่งสอดคลองกับ ศันสนีย สังสรรคอนันต (2558 หนา 2-20) ที่เสนอวาภาพที่ใชเปนสื่อควรมีขนาด

เหมาะสมและแสดงใหเห็นลักษณะรูปรางของภาพอยางชัดเจน เกี่ยวกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น

สอดคลองกันวาชุดฝกอบรมนี้มีคุณภาพอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดฝกอบรมจะเห็น

ไดวาการจัดลําดับเนื ้อหาสาระของชุดฝกอบรมมีความสัมพันธตอเนื่องและสอดคลองกันเปนลําดับ โดย

นําเสนอความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในตอนที่ 1 แลวจึงนําเสนอแนว

ทางการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในตอนที่ 2  

 จากการหาประสิทธิภาพใชชุดฝกอบรมพบวา  กลุมตัวอยางสามารถศึกษาเอกสารชุดฝกอบรมและทํา

กิจกรรมหลังการศึกษาไดดวยตนเอง  กอใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษเห็นไดจากผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมที่ไดคาเทากับ 79.50/ 81.35 สอดคลองกับ

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพชุดฝกอบรมกอนนําไปทดลองใชที่มีความเห็นวาชุดฝกอบรมมีเนื้อหา

สาระ และกิจกรรมท่ีนําเสนอ  ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพและองคประกอบที่เหมาะสม 

3. ผลการใชชุดฝกอบรมที่พบวาครูมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษหลงัการใชชุดฝกอบรมสูงกวากอนการใชชดุฝกอบรมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการทดลองใชชุดฝกอบรมของ  อรุณี หรดาล  และคณะ (2548) พัชรี ผลโยธิน และ

คณะ(2548)  วัฒนา  มัคคสมัน  และคณะ (2551) ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (2554)และจรีลักษณ รัตนาพันธ (2556) สิริ

วรรณ ศรีพหล (2557) ที่ไดพัฒนาชุดฝกอบรมขึ้นและนําไปทดลองใชแลวพบวากลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอในชุดฝกอบรมหลังการใชชุดฝกอบรมสูงกวากอนการใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  

4. การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกลที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวากลุมตัวอยางรอยละ 100 มี

คะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นเกี่ยวกับการใชภาษากอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนในระดับมากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 5  สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสัมนากลุมยอย การพูดคุยและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ

ที่กลุมตัวอยางระบุวาคําอธิบายในชุดฝกอบรมใชภาษาที่อานแลวเขาใจงาย สําหรับความคิดเห็นที่ไดคะแนนเฉลี่ย

รองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณเนื้อหาแตละตอนเหมาะสม สวนเรื่อง รูปแบบการพิมพ  ขนาดตัวอักษร  

รูปภาพ สามารถนํากิจกรรมท่ีนําเสนอไปปฏิบัติได และประโยชนที่ไดรับจากเนื้อหาที่นําเสนอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นเทากัน คือ 4.90 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากในการจัดทําชุดฝกอบรมมีการใสรูปภาพ

ประกอบเพื่อใหผูอานมองเห็นภาพและเกิดความเขาใจในเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางบางคนให

คําแนะนําวาควรขยายภาพใหมีขนาดใหญขึ้นและขัดเจนมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงการทําปกและขนาดของรูปเลมให

นาใชไดทนทานยิ่งขึ้น เชน การเคลือบปกพลาสติก เพื่อใหเกิดความทนทานในการใชงาน  อันดับสุดทายคือความ

เหมาะสมของเนื้อหาท่ีนําเสนอมีเนื่องจากกลุมตัวอยางมีความตองการใหเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐาน 

อาการ ของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทโดยสรุปลักษณะสําคัญสั้นๆ เพื่อเปนการปูพื้นฐานและ

ทบทวนความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษกอนจะเขาสูเนื้อหาวิธีสอน และยังแนะนําใหใสตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตอ

จากวิธีสอนที่นําเสนอไวเพื่อใหครูเห็นตัวอยางและเขาใจการประยุกตใชวิธีสอนตางๆ ไดดียิ่งขึ้น  
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ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาและทดลองใชชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครู เรื่อง  การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ  ผวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้   

 1.  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช  

  1.1 ผูใชชุดฝกอบรมควรศึกษาขั้นตอนการใชชุดฝกอบรมดวยตนเองอยางละเอียดจนเขาใจ แลว

ปฏิบัติตามคําชี้แจงท่ีแนะนําไวในคูมือการใชชุดฝกอบรมทีละขั้นตอน 

  1.2 ผูใชชุดฝกอบรมควรกําหนดตารางเวลาในการศึกษาชุดฝกอบรมใหแนนอน เชนกําหนดเวลา

ศึกษาชุดฝกอบรม ต้ังแต 21.00-22.00 น. เพื่อสามารถศึกษาชุดฝกอบรมไดอยางสม่ําเสมอ 

       2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

2.1 ทําวิจัยเพื่อสํารวจความตองการความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ ของครูในสังกัดอื่นๆ เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการสงเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนรูของครูใน

สังกัดนั้น ๆ ตอไป 

2.2 วิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรมสําหรับผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู

สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา เปนตน   
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การศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

A Feasibility Study for Offering New Forms of Seminar Sukhothai Thammathirat  

Open University 
 

นงคลักณ  รุงวิทยาธร1  

nongstou@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ศึกษาความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศึกษา 

มหาวิ ทย าลั ย สุ โ ขทั ย ธรร มาธิ ร าช  แ ละ  3) ศึ กษาความเ ป นไ ปไ ด ในการ จั ดสั มมนารู ปแ บบใหม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประชากรที่ใชศึกษา ประกอบดวยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนภาคปลายป

การศึกษา 2556 จํานวน 1,985 คน และอาจารยบัณฑิตศึกษา จํานวน 195 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การวิจัย สถิติที่ใชคือ คาความถี่ และคารอยละ ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหมจากขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยและสนทนากลุมบุคลากรที่เกี่ยวของ

จากสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา พบวาสวนใหญ

ตองการเขาสัมมนาแบบเดิม คือ สัมมนาในวันเสาร-อาทิตย 2) ความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของ

อาจารยบัณฑิตศึกษาพบวาสวนใหญเห็นดวยกับการเพิ่มทางเลือกในการสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ 

(วันจันทร-ศุกร) และ 3) ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม พบความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบ

ใหม คือการจัดสัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) โดยการทําโครงการพิเศษแยกจาก

การจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาแบบเดิม หรือการทําโครงการความรวมมือกับหนวยงาน 

คําสําคัญ  การจัดสัมมนา  รูปแบบใหม ศึกษาความเปนไปได 

 

 

                                                             
1
 สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 



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

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

13 

 

Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the needs for attending new forms of seminar of 

graduate students of Sukhothai Thammathirat Open University (STOU); (2) to study the readiness for organizing 

new forms of seminar of instructors at the graduate level of STOU; and (3) to study the feasibility for offering 

new forms of seminar of STOU.  The research population comprised 1,985 graduate students who enrolled in the 

graduate study programs of STOU during the second semester of academic year 2013 and 195 instructors in the 

graduate study programs.  A questionnaire was employed as the data collecting instrument.  Statistics for data 

analysis were the frequency and percentage.  Also, a qualitative research method was employed for the feasibility 

study for offering new forms of seminar.  Data were collected from studying rules and regulations, 

announcements, and practice guidelines concerning new forms of seminar; interviewing STOU administrators; 

and conducting focus group discussion involving STOU personnel from the central campus as well as regional 

distance education centers.  Data were analyzed using content analysis method. 

 Research findings showed that (1) regarding the needs of graduate students for attending new forms of 

seminar, it was found that the majority of respondents would like to preserve the traditional form of seminar 

which offered on Saturday and Sunday; (2) regarding the readiness for organizing new forms of seminar of 

graduate study instructors, it was found that the majority agreed with the offering of alternative seminar time on 

Monday to Friday evening after the official working hours; and (3) regarding the feasibility for offering new 

forms of seminar, it was feasible for offering the new form of seminar in the evening session, or after the official 

office hours of the working days (Monday to Friday); the seminar could be organized as special projects apart 

from the offering of traditional graduate study instruction, or to be organized as special cooperation projects with 

other institutions. 

Keywords: Seminar, New forms, Feasibility Study 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปนมหาวิทยาลัยเปดที่จัดการเรียนการสอนดวยระบบการสอน

ทางไกล การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาเนนใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาอยางอิสระดวยตนเองจากสื่อหลัก สื่อ

เสริม รวมถึงศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงคนควาตาง ๆ เชน หองสมุด แหลงวิทยาการในภูมิภาค กําหนดกิจกรรม

ภาคบังคับในรูปของกิจกรรมปฏิสัมพันธที่นักศึกษาตองเขาสัมมนาแบบเผชิญหนาและ/หรือแบบออนไลน มีการ

ฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนดในวันเสารและอาทิตย แตละปมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหมจํานวน



 

14 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 

มาก เมื่อรวมนักศึกษาเดิมจํานวน 5,645 คน ทําใหสถานที่จัดสัมมนาไมเพียงพอ กอปรกับความจําเปนเรื่องเวลา 

และคาใชจายตาง ๆ ของนักศึกษา เชน คาเดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร จึงเปนเหตุผลในการวิจัยเพื่อเพิ่มทางเลือกให

เกิดความคลองตัวในการจัดสัมมนารปูแบบใหม ที่เพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาเลือกเขาสัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงาน

วันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) หรือเรียนทางออนไลน (Online)   รอยละ100 ผานสื่อทางไกลอื่น ๆ เชน e-Learning 

(Electronic Learning), m-Learning (Mobile Learning) เปนตน ซึ่งสอดคลองกับคําขวัญของ มสธ. “อยูที่ไหนก็เรียน

ได เรียนทางไกลกับ มสธ.” นอกจากนี้เทคโนโลยีการสื่อสารปจจุบันมีความกาวหนาสามารถจัดการเรียนการสอน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือเรียกวา e-Learning (Electronic Learning) หลายรูปแบบ เชน การเรียนการสอนบน

เครือขายคอมพิวเตอร (Internet-Based Learning)  การเรียนการสอนออนไลน (Online Learning)  การเรียนการสอน

บนเว็บ (Web-Based Learning) และการเรียนเสมือนจริง (Virtual Learning) เปนนวัตกรรมที่มีการออกแบบโดยการ

จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรยีนรูเสมือนเรยีนในหองเรยีน นักศึกษาสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลาโดยไมตองเขา

ชั้นเรียน ในขณะเดียวกันนักศึกษาและอาจารยสามารถมีปฏิสัมพันธผานเครือขายโดยใชหองสนทนา (Chatroom)  

การสไกป (Skype) การประชุมทางไกล (Teleconference) ฯลฯ ซึ่งเปนโปรแกรมติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหมนี้ เปนการศึกษาเพื่อหาทางเลือกในการจัดสัมมนารูปแบบ

ใหมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา มสธ. 

 2. เพือ่ศึกษาความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศกึษา มสธ. 

 3. เพือ่ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. 
 

นิยามศัพท 

 “การจัดสัมมนารูปแบบใหม” หมายถึง การจัดสัมมนาที่แตกตางจากเดิมที่เปนกิจกรรมภาคบังคับ

กําหนดใหนักศึกษาตองมาเขาสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษากับอาจารย และนักศึกษา

ดวยกันเองในวันเสาร-อาทิตย สวนการจัดสัมมนารูปแบบใหมเปนการเพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาสามารถเลือกเขา

สัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) หรือเรียนทางออนไลน (Online) รอยละ100 ผานสื่อ

ทางไกลอื่น ๆ เชน e-Learning (Electronic Learning), m-Learning (Mobile Learning) เปนตน 
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ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถนําผลการวิจัยมาใชในการกําหนดนโยบายจัดสัมมนารูปแบบ

ใหมที่นักศึกษาสามารถเลือกเขาสัมมนาในชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) หรือเรียนทาง

ออนไลน (Online)  รอยละ100 

2. สาขาวิชาที่เปดสอนบัณฑิตศึกษา สามารถใชผลการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดสัมมนาตามบริบท

และศาสตรของแตละสาขาวิชา ท่ีมีความยืดหยุนทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ  

3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สามารถใชผลการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดสัมมนาที่

เหมาะสมกับหลักสูตรและความยากงายของแตละชุดวิชา 

4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดสัมมนา สามารถใชผลการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง

ระเบียบ แนวปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ  
 

วิธีการวิจัย 

 1. ศึกษาความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. โดยใชแบบสอบถามเพื่อ

ถามนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคปลาย ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,985 คน  

  2. ศึกษาความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศึกษา มสธ. โดยใชแบบสอบถาม

เพื่อถามอาจารยบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 สาขาวิชา (195 คน)   

  3. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. จากขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของและสนทนากลุมบุคลากรสนับสนุนจากสวนกลาง 

(มสธ.จังหวัดนนทบุรี) และสวนภูมิภาค (ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

  1. ความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ.  

      1.1 ความตองการเขาสัมมนา พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 82.5 (853 คน) ตองการเรียนและเขา

สัมมนาแบบเดิมในเสาร-อาทิตย ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความตองการเขาสัมมนาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. 

ความตองการเขาสัมมนา จํานวน (คน) รอยละ 

จัดสัมมนาแบบเดิมในวันเสาร-อาทิตย 853 82.5 

ไมตองการใหจัดสัมมนา ควรจัดสัมมนาผานระบบ Online  119 11.5 

ไมตองการใหจัดสัมมนา ควรใหอสิระแกอาจารยและนกัศึกษา 40 3.9 

จัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) 8 0.8 

ไมตอบ 13 1.3 

รวม 1,033 100.0 

  

       1.2 จํานวนชั่วโมงการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดชุดวิชาละ 12 ชั่วโมง (2 วัน ๆ ละ  6 ชั่วโมง) พบวา

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 85.7 (885 คน) เห็นวามีความเหมาะสม ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ความเหมาะสมของจาํนวนชัว่โมงการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดชุดวชิาละ 12 ชั่วโมง 

 ความหมาะสมของจํานวนชั่วโมงการสัมมนา 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จํานวน (คน) รอยละ 

เหมาะสม 885 85.7 

ไมเหมาะสม 143 13.8 

ไมตอบ 5 0.5 

รวม 1,033 100.0 

 

  1.3 สรุปจากคําถามปลายเปด พบวานักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหเหตุผลที่ตองการเขาสัมมนาแบบเดิม เพราะ

ตองการเรียนระบบการศึกษาทางไกล ท่ีเรียนดวยตนเองผานสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให และเขาสัมมนาในวันเสาร-

อาทิตย เพราะมีความจําเปนเรื่องหนาที่การงานและภาระครอบครัว รวมถึงมีภูมิลําเนาอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ไม

สะดวกในการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้มีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาแบบเผชิญหนาควบคูกับการเรียน

ทางออนไลน (Online)   โดยจํานวนชั่วโมงการสัมมนาแบบเผชิญหนาควรกําหนดตามความยากงายของเนื้อหาชุดวิชา 

มีการทําสื่อและสรุปเนื้อหาสาระชดุวิชาขึ้นเว็บไซต เพื่อใหสามารถเขามาศึกษาไดตลอดเวลาตามความพรอมของแต

ละคน 
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  2.  ความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบณัฑิตศึกษา มสธ. 

                       2.1 ความพรอมในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) พบวาจาก

จํานวนผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 70 คน  รอยละ 62.9 (44 คน) มีความพรอมและประสงคจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิก

งานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) ดังตารางที่ 3 

 

  

ตารางที่ 3  ความพรอมในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลงัเลกิงานวนัทําการปกติ  

ความพรอมในการจดัสัมมนาชวงเยน็หลังเลิกงานวันทาํการปกต ิ จํานวน (คน) รอยละ 

มีความพรอมและประสงคจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลกิงานฯ 44 62.9 

ไมพรอมและไมประสงคจะจัดสัมมนาชวงเยน็หลงัเลิกงานฯ 26 37.1 

รวม 70 100.0 

 

 

                       2.2 ความเห็นตอการเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ พบวาจากจํานวน

ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 75 คน รอยละ 76 (57 คน) เห็นดวยกับการเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิก

งานวันทําการปกติ ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  ความเห็นตอการเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกต ิ

  ความเห็นตอการเพิ่มทางเลือกในการจดัสัมมนา 

ชวงเย็นหลังเลกิงานวนัทําการปกต ิ
จํานวน (คน) รอยละ 

เห็นดวย 57 76.0 

ไมเหน็ดวย 18 24.0 

รวม  75 100.0 

 

 

  2.3 สรุปจากคําถามปลายเปด พบวาอาจารยบัณฑิตศึกษาใหเหตุผลในการสนับสนุนใหจัดสัมมนาชวง

เย็นหลังเลิกงานเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) เพื่อเพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาที่มีความจําเปนหรือไมสะดวกที่

จะเขาสัมมนาในวันเสาร-อาทิตย ในขณะเดียวกันบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองไดก็ไมจําเปนตอง

จัดสัมมนาแบบเผชิญหนาสามารถเรียนทางออนไลน (Online)  รอยละ 100 
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  3. ความเปนไปไดในการจดัสัมมนารูปแบบใหม มสธ.  

  3.1 ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม โดยการจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ 

(วันจันทร-ศุกร)  หรือเรียนทางออนไลน (Online)  รอยละ 100 จากการวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 

มสธ. ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีการออก

ขอบังคับฯ วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2553 มีระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของเปนแนวทาง

ในการดําเนินการ ซึ่งสามารถใชเปนกรอบในการปรับปรุงรูปแบบการจัดสัมมนาได  

  3.2 ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม จากการสัมภาษณและสนทนากลุมพบวาผูบริหาร

และบุคลากรสนับสนุนมีความเห็นสอดคลองตรงกันเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เนนคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยึดหลักปรัชญาการศึกษา

ทางไกล โดยผูบริหารและบุคลากรสนับสนุนพรอมที่จะสนับสนุนใหเพิ่มทางเลือกในการจัดสัมมนารูปแบบใหม 

            3.3  ความคิดเห็นตอการจัดสัมมนารูปแบบใหม พบวาผูบริหารและบุคลากรสนับสนุน มีความเห็น

สอดคลองตรงกันวาการสัมมนาแบบเผชิญหนายังคงตองมีอยู เนื่องจากความยากงายและความซับซอนของเนื้อหา 

ทั้งนี้หากมีการสัมมนาแบบเผชญิหนามากเกนิไปกเ็ปนปญหาสาํหรับนกัศึกษาท่ีอยูหางไกลหรอืไมสะดวกในการมา

สัมมนา และเห็นวาควรสนับสนุนใหเปนทางเลือกสาํหรบันักศกึษาและสาขาวิชาที่มีความพรอมและมีความประสงค

ที่จัดการสัมมนาชวงเย็นหลงัเลกิงานวันทําการปกติ โดยมีการวางแผนการจัดสัมมนาที่มีความยืดหยุน มีการควบคุม

มาตรฐานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งการจัดสัมมนาลักษณะนี้เหมาะสําหรับโครงการพิเศษ หรือ

โครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน สวนเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรมอบอํานาจใหสาขาวิชาเปน

ผูดําเนินการ และมหาวิทยาลัยทําหนาที่สนับสนุนเรื่องการออกกฎ ระเบียบ จัดทําแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวในการดําเนินการ 

  

 อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาความเปนไปไดการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. ดังนี ้

1. พบวานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสวนใหญมคีวามตองการเขาสัมมนาแบบเดิม เพราะตองการเรียนดวยระบบ

การศึกษาทางไกล ที่เรียนดวยตนเองผานสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให และเขาสัมมนาในวันเสาร-อาทิตย เนื่องจากมี

ความจําเปนเรื่องหนาท่ีการงานและครอบครัว และมีภูมิเนาอยูตามภูมิภาคตาง ๆ สอดคลองกับโอซัว (Ochoa  อาง

ใน Walter Perry, 1983, p. 6)  ที่กลาววาการเรียนทางไกลเปนการศึกษาที่มีการจัดระบบการเลือกใชสื่อการเรียนการ

สอนที่สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนดวยตนเอง การจัดการศึกษานี้มีศักยภาพครอบคลุมสภาพทางภูมิศาสตรได

มากกวาการศึกษาแบบเผชิญหนาที่ผูเรียนและผูสอนอยูที่เดียวกัน กิจกรรมการเรียนทางไกลนี้มีการผสมผสาน

วิธีการที่สัมพันธกับทรัพยากร มีระบบการจัดสงสื่อการสอน มีการวางแผนการดําเนินการ รูปแบบของทรัพยากร
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ประกอบดวย เอกสารสิ่งพิมพโสตทัศนูปกรณ สื่อคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนอาจเลือกใชสื่อเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุม

ได สวนระบบการจัดสงสื่อก็มีการใชเทคโนโลยีนานาชนิดชวยในการจัดสง  

2. พบวาอาจารยบัณฑิตศึกษาสวนใหญมีความพรอมท่ีจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ 

(วันจันทร-ศุกร) โดยใหเหตุผลวาเปนการเพิ่มทางเลือกใหนักศึกษาที่มีความจําเปนหรือไมสะดวกที่จะเขาสัมมนาใน

วันเสาร-อาทิตย และเห็นวาสัมมนาแบบเผชิญหนามีความจําเปน เพราะกลไกการสัมมนาแบบเผชิญหนาชวยให

นักศึกษาสามารถเรยีนรูไดโดยตรง และชวยใหอาจารยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสอดคลองกับกิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอนบัณฑิตศึกษา มสธ. ที่ปรากฏในคูมือนักศกึษาระดับปริญญาโท ที่กําหนดใหนักศึกษาตองเขาสัมมนาแบบ

เผชิญหนาในลักษณะกิจกรรมภาคบังคับที่ใหนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักศึกษาดวยกันเอง และนักศึกษากับ

อาจารย ในขณะเดียวกันบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองก็ไมจําเปนตองจัดสัมมนาแบบเผชิญหนา

สามารถเรียนทางออนไลน (Online)   รอยละ 100 สอดคลองกับชัยยงค พรหมวงศ (2541) กลาวถึง หลักการพัฒนา

ระบบการสอนทางไกลที่มีประสทิธิภาพ ยึดหลักการศึกษาตามเปาหมาย มุงใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง นักศึกษา

อาจเรียนที่บาน ที่ทํางาน หรือสถานที่อื่น เรียนไดเร็วหรือชาตามความสามารถ ความสนใจ ความพอใจ และความ

พยายามของแตละคน  มีการใชเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเปนเครื่องมือในการ

ถายทอดความรูและประสบการณที่เปดโอกาสใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน  

3. พบวามีความเปนไปไดท่ี มสธ. จะจัดสัมมนารูปแบบใหมชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-

ศุกร)  หรือเรียนทางออนไลน (Online)  รอยละ 100 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ยึดตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของเปนกรอบและเปนแนวทางในการดําเนินการ และมีการพัฒนาระบบการสอนทางไกลตาม

แนวคิดท่ีใชเปนพื้นฐานการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) อิงระบบการสอนทางไกลที่ยึดหลัก

บูรณาการชุดวิชาผานสื่อประสม มิใชการเรียนการสอนในชั้นเรียน ยกเวนการสัมมนาที่มุงใหเกิดความรูและ

ประสบการณที่ไมสามารถนําเสนอไดในสื่อหลักและสื่อเสริม 2) ยึดสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลักและมีสื่อเสริมที่เหมาะ

กับนักศึกษา 3) เนนปฏิสัมพันธทางสื่อประเภทตาง ๆ โดยไมมุงใหเกิดปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนาโดยไมจําเปน 4) 

ใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการสอนแบบองิประสบการณดวยการกําหนดประสบการณที่คาดหวังเปนแกนใน

รูปใหทํารายงานหรือกจิกรรมมานําเสนอในการสัมมนา โดยนําความรูจากเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในสื่อการศึกษา 

และแหลงวิทยาการตาง ๆ 5) มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนครบวงจร 6) มีการปรับเปลี่ยนประสบการณ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณดวยการปรับเปลี่ยนและนําเสนอแผนกิจกรรมการเรียนทุกภาคการศึกษา

ที่เปดสอน 7) มีการบริหารจัดการ มีการใหภาพรวมของขั้นตอนและกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

แกนักศึกษาอยางชดัเจนดวยการปฐมนิเทศ มีการฝกทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียน และ 

8) มีการผลิตและบริหารชุดวิชาที่ตอเนื่องโดยคณะบุคคลเพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางชวงการผลิตและการ

นําไปใช ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปจจุบัน สามารถใชเปนกรอบในการปรับปรุงรูปแบบการจัดสัมมนา

รูปแบบใหมได และเห็นวาบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเองก็ไมจําเปนตองจัดสัมมนาแบบ

เผชิญหนา สอดคลองกับแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ยูบิควิตัสเทคโนโลยี  (Ubiquitous 

Technology) หรือสังคมยูบิควิตัส (Ubiquitous Society) ที่เปนสภาพแวดลอมใหมของการสื่อสารเปนแนวโนมของ
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สั งคมส าร ส นเ ทศ ที่ เ ชื่ อมตอกับ เ ครื อข าย ที่ ผู ใช ง านไ มรู สึ กว ากํ าลั ง ใช คอมพิว เ ตอร อยู  อ างอิ งจาก

http://atita404.wordpress.com  
 

บทสรุป 

 1. ความตองการเขาสัมมนารูปแบบใหมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. จากการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม

ที่เปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มสธ. สวนใหญรอยละ 82.5 (853 คน) เลือกเรียนที่ มสธ. เพราะตองการเรียนดวย

ระบบการศึกษาทางไกลที่เรียนดวยตนเองจากสื่อหลัก ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและสื่อคอมพิวเตอร และสื่อเสริม 

ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน และแหลงคนควาอื่นๆ  มีการเขาสัมมนาแบบเผชิญหนา

ในวันเสารและอาทิตย และ/หรือสัมมนาแบบออนไลน และมีการใหคําปรึกษาอยางเปนระบบจากอาจารยที่ปรึกษา 

และมีการเขาสมัมนาเสริมประสบการณวิชาชพีหรือชื่อเรียกอื่นตามที่หลักสูตร เปนการสัมมนาในลกัษณะกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดรวมฝกทักษะที่จําเปนของวิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม 

  2.  ความพรอมในการจัดสัมมนารูปแบบใหมของอาจารยบัณฑิตศึกษา มสธ.จากการวิจัยพบวาผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนอาจารยบัณฑิตศึกษา มสธ. รอยละ 62.9 (44 คน)  มีความพรอมจะจัดสัมมนาชวงเย็นหลังเลิก

งานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) และรอยละ 75 (57 คน) เห็นดวยกับการเพิ่มทางเลือกในการสัมมนาชวงเย็น

หลังเลิกงานวันทําการปกติ โดยใหเหตุผลวาเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกนักศึกษาหรือผูที่ตองทํางานในวันเสาร-

อาทิตย และเปนทางเลือกสําหรับผูที่พรอมและสะดวกที่จะเขาสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วัน

จันทร-ศุกร) และเห็นวาบางชุดวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเองก็ไมจําเปนตองจัดสัมมนาแบบเผชิญหนา 

3. ความเปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม มสธ. จากการศึกษาจากขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติ การสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ และสนทนากลุมบุคลากรสนับสนุน พบวามีความ

เปนไปไดในการจัดสัมมนารูปแบบใหม คือสัมมนาชวงเย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ (วันจันทร-ศุกร) โดยเห็นวา

ควรสนับสนุนใหเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาและสาขาวิชาที่มีความพรอมและมีความประสงคที่จัดสัมมนาชวง

เย็นหลังเลิกงานวันทําการปกติ โดยมีการวางแผนการจัดสัมมนาที่มีความยืดหยุน มีการควบคุมมาตรฐานโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเหมาะสําหรับโครงการพิเศษหรือโครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน สวนการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรมอบอํานาจใหสาขาวิชาเปนผูดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยทําหนาที่สนับสนุนใน

การออกกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเอื้อและใหอิสระแกสาขาวิชาในการดําเนินการ 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายและรูปแบบการจัดสัมมนา

ที่เหมาะสมตามบริบทท่ีเหมาะสมสําหรับแตละสาขาวิชา แตละหลักสูตร โดยคํานึงถึงเรื่องการขยายโอกาสทาง

การศึกษา การลดอุปสรรคดานทรพัยากร สถานที่ รูปแบบและลักษณะของจัดสัมมนาควรเหมาะสมกับเนื้อหาความ

ยากงายและความซับซอนของสาระของแตละชุดวิชา 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลการจัดสัมมนาเพื่อหารูปแบบการจัด

สัมมนาที่เหมาะสมตามบริบทของแตละสาขาวิชา แตละหลักสูตร 
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ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

The motivations affecting to the operations of officials of Designated Areas for 

Sustainable Tourism Administration. (Public Organization) 

 

คัชพล จั่นเพชร1 

kj.work23@gmail.com 

ประสพชัย พสุนนท1 

arthur8kim@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร

การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. จํานวนทั้งสิ้น 103 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน โดยใช

เครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยแรงจูงใจจํานวน 6 ดาน ไดแก 1. ดานความรับผิดชอบ 2. ดานความมั่นคงใน

หนาท่ีการงาน 3. ดานการยอมรับนับถือ 4. ดานนโยบายและการบริหาร 5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

และ6. ดานสวัสดิการ สงผลตอการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และ 2) 

ปจจัยแรงจูงใจจํานวน 5 ดาน ไดแก 1. ดานการยอมรับนับถือ 2. ดานนโยบายและการบริหาร 3. ดานสถานที่ทํางาน 

4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 5. ดานเงินเดือน สงผลตอการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการหนาที่

อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย   

คําสําคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน องคการบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพือ่การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 

 

                                                             
1
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Abstract 

 This research aimed to study the motivation factors affecting to the performance of officials of the 

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization). It was the quantitative research. 

The samples of the research the officer of the organization for the Designated Areas for Sustainable Tourism 

Administration (Public Organization) or DASTA. A total number of sample were 103 according to the given 

sample size in the table of Krejcie &Morgan. The data were analysed using percentage, mean, standard deviation 

and multiple regression analysis.  

 The results showed the motivation of factors in six areas which were responsibility, security, respect of 

the work, policy and Management, the promotion and the benefit affect to the operation of the officers of 

designated arear. The motivation of factors in five areas which were Respect, Policy and Management, the 

promotion and salary affect operation in the work place.  

Keywords: Motivation, Performance, DASTA Officer 

 

ความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันปญหาตางๆ ในการทํางานเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนปญหาจากภายในและภายนอกของ

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอการปฏิบัติงานในภาพรวมเปนอยางมาก โดยหนวยงานราชการสมัยใหมไดมีการ

จัดตั้งในรูปแบบองคการมหาชนเกิดขึ้น องคการบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) หรือ อพท. ดําเนินงานมาครบ 12 ป ตั้งแตป 2546 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา อพท. ไดดําเนินงานเพื่อ

กอใหเกิดการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ ตามเจตนารมณการจัดตั้งองคกร มีการศึกษา 

ทดลอง และนํารูปแบบการบรหิารจัดการตางๆ มาใชในการบริหารงาน เพื่อใหมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ

ภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลตอการเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน แตดวย

สถานะ ท่ีแตกตางกับขาราชการทําใหเกิดปญหาดานสถานะผูปฏิบัติงานจึงทําใหเกิดการลาออกสูงขึ้น ซึ่งผูวิจัย

เล็งเห็นถึงปญหาตรงนี้ ทําใหเกิดความสนใจในการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการ

มหาชน โดยไดเลือกศึกษาหนวยงานที่เปนกลุมตัวอยาง คือ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
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 จากปญหาการลาออกที่สูงขึ้นของผูปฏิบัติงาน ภายใตสภาวะแหงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทํางาน

และการแขงขันของแตละหนวยงานที่ตองการดึงผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถไวในองคการของตนเองสงูขึ้น ผูวิจัย

เห็นวาหนวยงาน อพท. มีความนาสนใจในการศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

นอกจากนั้นยังเปนหนวยงานที่มีความตระหนักถึงการใหความสําคัญของบุคลากร ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มี

ความสําคัญสูงสุดในการขับเคลื่อนองคกร โดยเลือกใชทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s 

dual factor theory) ซึ่งมีความสอดคลองกับบริบทของหนวยงาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความสําเร็จของงาน ดาน

ลักษณะของงาน ความมั่นคงในหนาที่การงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล การปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบาย

และการบริหาร สถานที่ทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานเงินเดือน และ

ดานสวัสดิการ ซึ่งตัวแปรดังกลาวผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานที่จะสงผลตอการปฏิบัติงาน ดานการสนับสนุนงาน

พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เปนตน ซึ่งผลที่ไดจาก

การศึกษานั้น จะสามารถนําไปเปนตัวอยางในการเปรียบเทียบแรงจูงใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน

องคการมหาชนอื่นๆ ซึ่งพบไดนอย และสามารถนาํไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น

อีกดวย 

วัตถุประสงคการวจิัย 

เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  

นิยามศัพท 

1. แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุนที่เกิดจากความตองการที่จะไดรับการตอบสนองตอสิ่ง

กระตุนเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานประกอบดวย 11 ตัวแปรดังนี้ 

2. ความสําเร็จของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานจนบรรลุตามเปาหมาย ตามกําหนดเวลา และความสามารถ

ในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานจนสําเร็จเมื่องานประสบความสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและภูมิใจใน

ผลสําเร็จของงานนั้น 

3. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการชมเชย ยกยอง เชื่อถือและความไววางใจจาก

ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ๆ 

4. ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่สงเสริมความคิดรเิริม่สรางสรรคทาทายตอความรูความสามารถ มีความ

นาสนใจ 

5. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจ เอาใจใสตองานในหนาที่และงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
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6. ความกาวหนา หมายถึง งานที่ปฏิบัติใหโอกาสในการเลื่อนตําแหนง หรือระดับที่สูงขึ้น การไดรับการ

พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสในการศกึษาตอ อบรม สัมมนาและดูงาน 

7. นโยบายและการบริหาร หมายถึง หลักในการทํางาน การวางแผน การกระจายงาน การมอบหมายงาน 

และการจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 

8.  การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความยุติธรรม เสมอภาคในการปกครองบังคับบัญชาและ

ความสามารถและความสุขุมของผูบังคับบัญชา 

9. ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง ความสามัคค ีความสนิทสนม ใกลชิดระหวางผูบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงาน ทั้งในการดานการงานและสวนตัว ความสามารถในการทํางานรวมกันและมีบรรยากาศในการทํางาน

ที่เปนมิตร 

10. สภาพการทํางาน หมายถึง สิ่งแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ที่เปนเครื่องชวยใหการปฏิบัติงานมีความ

คลองตัว ไดแก ความเปนสัดสวนของอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก บรรยากาศ ลักษณะแวดลอมทาง

กายภาพและทางสังคม 

11. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความยั่งยืน ถาวรของตําแหนงงานและองคการในการจางงาน การมีงาน

ใหปฏิบัติอยางตอเนื่อง ความรูสึกเชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ ความมีชื่อเสียงของหนวยงาน 

12. เงินเดือน หมายถึง คาตอบแทนประจําท่ีไดรับในแตละเดือน  

13. สวัสดิการ หมายถึง สิ่งที่ไดรับตอบแทนจากที่ทํางานนอกเหนือจากเงินเดือน 

14. การสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ หมายถึง การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 

แกเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีพิเศษแตละแหง 

15. การบริหารจัดการหนาท่ีอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง งานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากหนาที่

ที่ปฏิบัติอยูเปนประจําในแตละวัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดยึดหลักทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเด

อริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factor theory) จํานวน 12 ขอ ซึ่งมีความครอบคลุม ทั้งตัวบุคคลและ

สภาพแวดลอมในองคกร โดยผูวิจัยไดนํามาปรับและสังเคราะหใหมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และเพื่อใหเขาใจ

ความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามความหมายของคําตางๆ ไวดังนี ้
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดแรงจงูใจในดานการสงผลตอการปฏิบัตงิาน 

สมมุติฐานการวิจัย 

 สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจภายใตทฤษฏีของเฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Herzberg’s dual factor theory) 

จํานวน 12 ขอ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน (องคการมหาชน) 

 

ปจจัยแรงจูงใจ 

1. ความรับผิดชอบ 

2. ความสําเร็จของงาน 

3. ลักษณะของงาน 

4. ความมั่นคงในหนาที่การงาน 

5. ความสัมพันธระหวางบุคคล 

6. การปกครองบังคับบัญชา 

7. นโยบายและการบริหาร 

8. สถานที่ทํางาน 

9. การไดรับการยอมรับนับถือ 

10. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

11. เงินเดือน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ประสบการณทํางาน 

4. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 

5. อัตราเงินเดือน 

การปฏิบัติงาน 

1. การสนับสนุนงานพัฒนาการ

ทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 

2. การบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่

ไดรับมอบหมาย  
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วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน(องคการมหาชน) หรือ อพท. จํานวนทั้งสิ้น 138 คน (ขอมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2558) 

1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้นี ้ไดแก เจาหนาท่ี อพท. จํานวน 103 คน โดยกําหนดขนาดตัวอยาง

ตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

1.3 ประเภทและการสุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยคัดเลือกจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษา ไดแก เจาหนาที่ อพท. จํานวน

รวมท้ังสิ้น 103 คน ซึ่งแบงเปนเจาที่ที่ที่ปฏิบัติงานสวนกลาง จํานวน 31 คน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแตละ

พื้นท่ีพิเศษ ท้ัง 6 พื้นท่ี ประกอบดวย เกาะชาง พัทยา สุโขทัย เลย นาน และ อูทอง พื้นที่ละ 12 คน จํานวน 72 คน  

2. เครื่องมือในการวิจัย 

2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ี อพท. โดยลักษณะคําถามเปน

การวัดระดับขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิ

สูงสุดทางการศึกษา อัตราเงินเดือน และระดับการปฏิบัติงาน  

2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) เปนการวัดขอมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ 

จํานวน 42 ขอ ไดแก ดานความรับผิดชอบ จํานวน 4 ขอ ดานความสําเร็จของงาน จํานวน 3 ขอ ดานลักษณะของ

งาน จํานวน 4 ขอ ดานความมั่นคงในงาน จํานวน 4 ขอ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน 4 ขอ ดานการ

ปกครองบังคับบัญชา จํานวน 4 ขอ ดานนโยบายและการบริหาร จํานวน 6 ขอ ดานสถานที่ทํางาน จํานวน 4 ขอ 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ จํานวน 4 ขอ ดานความกาวหนา จํานวน 2 ขอ ดานเงินเดือน จํานวน 2 ขอ และ

ดานสวัสดิการ จํานวน 1 ขอ 

2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) แบงเปน 2 ภารกิจ โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) เปนการวัดขอมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ จํานวน 23 ขอ 
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ไดแก งานสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ จํานวน 20 ขอ และการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่

ไดรับมอบหมาย จํานวน 3 ขอ 

3. การทดสอบความเช่ือม่ันและความเที่ยงตรง 

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งจากการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตรงเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค (IOC) โดย

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยคาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดอยูในชวง 0.60 – 1 แสดง

ถึงเครื่องมือที่ใชมีความเที่ยงตรงอยูในระดับที่ดี มีความเหมาะสมในการนําไปใชทดสอบกับกลุมตัวอยาง จากนั้น

นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ อพท. จํานวน 30 คน โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธอัลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ไดเทากับ 0.921 แสดง

ถึงเครื่องมือที่ใชมีความเชื่อมั่นอยูในระดับทีด่ี ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชกับกลุมตัวอยาง   

4. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและตรวจสอบแบบสอบถามแตละรายการ จากนั้นไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโป

รกแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล ดวยสถิติเชิงบรรยาย 

การหาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใชสําหรับวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนา

พื้นท่ีพิเศษ คาสถิติทดถอยแบบพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression) ซึ่งการวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิปรมิาณ ตัว

แปรอิสระ ไดแก ปจจัยแรงจูงใจ (X) ซึ่งประกอบดวย 1. ความรับผิดชอบ 2. ความสําเร็จของงาน 3. ลักษณะของ

งาน 4. ความมั่นคงในหนาที่การงาน 5. ความสัมพันธระหวางบุคคล 6. การปกครองบังคับบัญชา 7. นโยบายและ

การบริหาร 8. สถานที่ทํางาน 9. การไดรับการยอมรับนับถือ 10. ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 11. เงินเดือน 12. 

สวัสดิการ สวนตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงาน (Y) ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวใน

พื้นท่ีพิเศษ (Y1) และ การบริหารจัดการหนาทีอ่ื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (Y2) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พบวา (1) เพศชายคิดเปนรอยละ 50.5 และเพศหญิงคิดเปน 

รอยละ 49.5 (2) อายุสวนมากจะอยูที่ 31 – 40 ป (3) ประสบการณทํางานสวนมากนอยกวา 6 ป อยูที่รอยละ 44.7 

รองลงมาคือ 6 – 10 ป อยูที่รอยละ 41.7 (4) การศึกษาระดับปริญญาตรี อยูที่รอยละ 58.3 และการศึกษาระดับ
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ปริญญาโท อยูที่รอยละ 41.7 (5) จํานวนรายไดอยูที่ 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 66 (6) เจาหนาท่ีระดับกลาง อยูที่

รอยละ 83.5  

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 3 

อันดับแรก คือ ปจจัยดานความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย = 4.15, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) รองลงมาคือ ปจจัยดาน

ความสําเร็จของงาน (คาเฉลี่ย = 3.94, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) และ ปจจัยดานสถานที่ทํางาน (คาเฉลี่ย = 3.94, 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 ปจจัยแรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพเิศษเพื่อการ

ทองเทีย่วอยางยัง่ยนื (องคการมหาชน) 

ปจจัย N Mean S.D. การแปลผล 

ความรับผิดชอบ 103 4.15 0.39 มากท่ีสุด 

ความสําเร็จของงาน 103 3.94 0.56 มาก 

สถานที่ทํางาน 103 3.93 0.51 มาก 

 

3. จากตารางที ่2 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ สามารถวิเคราะหผลไดวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

ในดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษ พบวา กลุมตัวแปรอิสระ มีจํานวน 6 ดาน ที่สงผลตอ

การปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ เจาหนาที่ อพท. ไดแก 1. ดานความ

รับผิดชอบ 2. ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน 3. ดานการยอมรับนับถือ 4. ดานนโยบายและการบริหาร 5. ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 6. ดานสวัสดิการ ซึ่งมีความสัมพันธแบบพหุคูณกับการสนับสนุนงาน

พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คา (P-value) อยูที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 2  ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเทีย่วในพื้นท่ีพิเศษ 

ตัวแปร B Std. Error Beta t p-value 

  Responsibility .752 .266 .357 2.826* .006 

Security -.675 .207 -.371 -3.257* .002 

Dominance .810 .154 .489 5.260* .000 

Policy .394 .175 .251 2.256* .027 

Advancement -.715 .160 -.422 -4.472* .000 

Benefit .616 .128 .589 4.804* .000 

คาคงที่ .614 ; Std. Est = .57776 

R = .763a ; R Square .583 ; F = 10.118 ; p-value = 0.05 
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4. จากตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ สามารถวิเคราะหผลไดวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

ในดานการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย พบวา กลุมตัวแปรอิสระ มีจํานวน 5 ดาน ที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษของ เจาหนาท่ี อพท. ไดแก 1. ดานการยอมรับ

นับถือ 2. ดานนโยบายและการบริหาร 3. ดานสถานที่ทํางาน 4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 5. ดาน

เงินเดือน ซึ่งมีความสัมพันธแบบพหุคูณกับการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ คา (P-value) อยูที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3  ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจดานการบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ตัวแปร B Std. Error Beta t p-value 

 Dominance .809 .145 .519 5.599* .000 

Policy -.349 .164 -.236 -2.129* .036 

Place -.370 .142 -.241 -2.599* .011 

Advancement .351 .150 .221 2.340* .022 

Salary .471 .114 .438 4.142* .000 

คาคงที่ = 1.285 ; Std. Est = .54201 

R = .764a ; R Square .584 ; F = 10.189 ; p-value = 0.05 

p <.05 

อภิปรายผล 

1. ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ของ

เจาหนาที่ อพท. โดยที่ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัย

แรงจูงใจ 6 อันดับ ไดแก 1. ดานความรับผิดชอบ 2. ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน 3. ดานการยอมรับนับถือ 4. 

ดานนโยบายและการบริหาร 5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ6. ดานสวัสดิการ มีความสัมพันธกับการ

สนับสนุนงานพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษ อยางมีนัยสาํคัญทางสถติิ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ฮอล

เลย (Holley อางถึงใน มนัส บุญวงศ, 2537, น. 43) ไดศึกษาวิจัยสรุปไดวาความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับ

ผลการปฏิบัติงานนอยมาก ความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปพิจารณาจากผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานและรางวัลที่

ไดรับ เหตุผลนี้คือการทํางานที่ไดผลมากมักนําไปสูรางวัลท่ีไดรบั เชน การชมเชย คาจางที่สูงขึ้น การเลื่อนตําแหนง 

ในทางกลับกันถาลูกจางเขาใจวา ผลที่ไดจากการปฏิบัติงานของพวกเขาไดรับรางวัลไมเทาเทียมกัน ความไมพึง

พอใจจะเกิดขึ้นจากความไมเทาเทียมกันนี้ จะทําใหคนงานพยายามลดลง 



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

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

31 

 

2. ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานบริหารจัดการหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ของเจาหนาที่

องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (องคการมหาชน) จากการวิเคราะหถดถอยพหคุณู 

(Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจ 5 อันดับ ไดแก 1. ดานการยอมรับนับถือ 2. ดาน

นโยบายและการบริหาร 3. ดานสถานที่ทํางาน 4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และ 5. ดานเงินเดือน มี

ความสัมพันธกับการบริหารจัดการหนาท่ีอืน่ๆ ที่ไดรับมอบหมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสอดคลองกับ

แนวคิดของ วัตต, แลงดอน และสต็อค (Wyatt, Langdon and Stocke, 1937) ไดทําการศึกษาลาํดับของความตองการ

ของคนงาน 325 คน ในโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง ปรากฎวา ลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ทํางานของคนงาน 10 ลําดับนั้น ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานที่สะดวกสบาย เพื่อน

รวมงานที่ดี ผูบังคับบัญชาที่ดี การมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน คาจางสูง มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มี

โอกาสที่จะเรียนรูงาน ชั่วโมงการทํางานไมมากเกินไปและงานสบาย 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 จากผลการศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาผูที่สนใจสามารถนําไปใช

เปนกรณีศึกษาสําหรับเทียบเคียงหรือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่สงผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน โดยการนําผลวิจัยดังกลาวไปใชนั้น ควรคํานึงถึงขนาดและบริบทขององคกรใหมีความ

สอดคลองกับบริบทของกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ดวย เพื่อใหผลที่ไดรับเกิดประโยชนสูงสุด  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

จากการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการมหาชน เนื่องจาก

หนวยงานรูปแบบองคการมหาชนนั้น ยังไมเปนท่ีแพรหลายและยังพบเจอไมมากในการหยิบยกประเด็นตางๆ เพื่อ

นําไปทําการศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหผูที่สนใจนําไปศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดานปจจัยที่สงผลตอ

การลาออกจากงาน หรือการเปนพนักงานที่ดีขององคการ ซึ่งจะสามารถสงผลใหเกิดการนาํไปปรบัใชในการพัฒนา

โครงการและกระบวนการทํางานตอหนวยงานตางๆ ไดในอนาคต 

 

 

 



 

32 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 

บรรณานุกรม 

ดํารงศักดิ์ จงวิบูลย. (2543). แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ. (วิทยานิพนธปริญญา

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. (2529). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช. 

ธงชัย สันติวงษ และ ชัยยศ สันติวงษ. (2526). พฤติกรรมบุคคลในองคการ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 

นรา สมประสงค.(2536). ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. กรุง เทพฯ: โรงพิมพ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ประจักษ สุวรรณภักดี. (2532). แรงจูงใจในการทํางานของขาราชการไทย ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการกรมการ

ปกครองในสวนกลาง. เอกสารการวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยการปกครอง. 

พวงรัตน ทวีรัตน.(2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.(พิมพครั้งที่ 8) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มนัส บุญวงศ.(2537). แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง. (วิทยานิพนธ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยนื (องคการมหาชน).(2546). พระราชกฤษฏีกาจัดต้ัง 

 อพท.องคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยัง่ยนื (องคการมหาชน). (2556). รายงาน

 ประจําป. กรุงเทพฯ: บริษัท แมชชิ่ง จํากัด. 

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน). (2557). รายงานประจําป.  

กรุงเทพฯ: บริษัท ซีโน พับบลิชชิ่ง จํากัด 

Davis, K. and Newstrom, J.W. (1998). Human Behavior at Work: Organizational Behavior. (8thed) NY:  

 McGraw-Hill Book Co. 

Dunn, J.D. and others. (1973). Management Essentials: Resource. NY: McGraw-Hill Book Co. 

Feldmand, D.C. and H.J. Arnold. (1984). Managing Individual and Group Behavior Management. 

 NY: McGraw-Hill Book Co. 

Herzberg, F.; Mausner, B. and Synderman, B. (1959). The Motivation to Work. (2nded). NY: John Wiley  

 and Sons.Inc. 

Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality. (2nded). NY: Harper and Row. 

McClelland, David C. (1962). Business Drive and National Achievment. NY: D. Van Nostrand. 



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

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

33 

 

 การจัดการเรียนการสอนการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนดวยกิจกรรม                               

สรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน 

The Activity-Based Instructional Method of Television Creative Presentation Course 

Based on the Creative YouTube Television Production Project 

 

สรรพัชญ เจียระนานนท1  

Sanpach_bsru@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรค

ผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ 

(Youtube) และ 2) ศึกษาผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ (Youtube) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของรายวิชาการสรางสรรคผลงาน

ทางวิทยุโทรทัศน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการ

โทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) ไดฝกปฏิบัตินักศึกษาตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึง

พอใจของสื่อที่วาผูชมเปนผูเลอืกและการเลอืกใชสื่อของพวกเขานัน้เปนไปตามเปาหมายที่พวกเขาตองการและการ

ตัดสินคุณคาของเนื้อหาสื่อเปนการประเมินโดยผูชม โดยมีการวัดผลการรับชมรายการโทรทัศนผานจํานวนยอด

ผูชมในเว็บไซตยูทูบ และ 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองจากการไดเรียนรายวิชา

การสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคะแนนการประเมิน

ดานคุณธรรมจริยธรรม คาเฉลี่ย 4.6 อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานความรู คาเฉลี่ย 4.8 อยูใน

ระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานทักษะปญญา คาเฉลี่ย 4.4 อยูในระดับดี, มีคะแนนการประเมินดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.67 อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมิน

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย 4.5 อยูในระดับดี – ดีมาก  

คําสําคัญ:  การเรียนการสอน  การสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน  รายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน  

                                                             
1
 ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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Abstract 

The objectives of this research were (1) to study the instructional development method of Television 

Creative Presentation Course based on the project entitled “Creative YouTube Television Production Project” 

and (2) to study learning achievements, according to the course specification accredited by Thai qualifications 

framework for higher education of the Television Creative Presentation, Bachelor of Communication Arts (Mass 

Communication), Bansomdejchoapraya Rajabhat University, based on Creative YouTube Television Production 

Project. 

In terms of developing an instructional method, the researcher applied the Uses and Gratification Theory 

with the students from experimental group. Therefore, the results were: 1) The developed instructional method 

based on television creative presentation enhanced chances to experimental students to practice according to the 

principles television production process (3Ps) focusing on creative entries to reach the audiences which were 

measured from the viewing of viewers on website YouTube and 2) effects of the student achievements from the 

experimental group were as followed: a) Ethics were good - very good at 4.6 average rating; b) Knowledge was 

good – very good at 4.8 average rating; c) Cognitive Skills were good at 4.4 average rating. d) Responsibility and 

Interpersonal Skills were good-very good at 4.67 average rating; and e) Information technology and numerical 

analysis Skills were good – very good at4.5 average rating.  

Keywords: Instruction, Teaching, Television Creative Presentation, television through online media. 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education, TQF) เพื่อเปนเครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศกึษาของชาติในสวนของมาตรฐานการอดุมศึกษาไปสูการ

ปฏิบัติในสถาบันการศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning 

Outcome)  ของนักศึกษา หลักการสําคัญของระบบ TQF คือ เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม มุงเนนที่ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต  มุงประมวลกฎเกณฑและ

ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเขาไว ดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่อง

เดียวกัน  เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของมี 

สวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและ ตางประเทศ
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เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย

เปนที่ยอมรับและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมี

ทั้งหมดอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ

ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับ การใชดุลย

พินิจทางคานิยม สามารถพัฒนาคานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

Skills)  หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

และกระบวนการตางๆในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆที่ไมไดคาดคิดมา

กอน ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การคิด

วเิคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆและสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง 

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสงัคม ความสามารถใน

การวางแผนและรบัผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 

ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถใน

การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน เปนรายวิชาที่มุงเนนการคิดสรางสรรคผลงานตางๆ ดาน

โทรทัศน เพื่อการสื่อสารเนื้อหารายการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใชภาษาสัญลักษณในงานโทรทัศนเพื่อ

แทนความหมายในรายการไดอยางสรางสรรค อีกทั้งยังรวมไปถึงนําเอาหลักการบริหารงานดานวิทยุโทรทัศนของ

องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนตางๆ มาเปนแบบจําลองเพื่อใหนักศึกษาไดทดลองจัดทําการวางแผนบุคลากร การ

วางแผนรูปแบบรายการ กลยุทธทางการตลาด ตลอดจนคํานึงถึงกลุมเปาหมายของรายการ เพื่อสื่อสารเนื้อหาให

ตรงตามกลุมเปาหมายหลัก การเรียนรูในปจจุบันเปนลกัษณะของการบูรณาการ เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู ความ

เขาใจ ทักษะ ที่ไดเรียนมา ไมวาจะเปน การคิดรูปแบบรายการ การเขียนบทโทรทัศน การวางแผนการถายทํา การลง

มือผลิตรายการ การตัดตอ ลําดับภาพ เรียบเรียงเสียง เพื่อผลิตออกมาในรูปแบบรายการโทรทัศน  

อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ และเปนระบบสาธารณะที่มีการใชงานกันอยาง

กวางขวาง อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนเปนหองสมุด ตลาดเงินและตลาดทุนขนาดใหญระดับโลกที่ใหผูที่ตองการ

สืบคนขอมูล หาความรู ผูที่ตองการลงทุนในธรุกจิตางๆไดใชประโยชนจากระบบดังกลาว การสื่อสารผานสื่อกลาง

คอมพิวเตอร เปนสิ่งใหมท่ีมุงใหเกิดความสัมพันธทางสังคม (Socially Oriented) ความไมเจาะจงในการสื่อสารโดย
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ผานตัวกลางคอมพิวเตอรทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงคือปราศจากอารมณในการสื่อสารทางสังคม (Socio 

emotional) ไมเหมือนกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-face Communication) นอกจากนี้ การสื่อสารผาน

สื่อกลางคอมพิวเตอรเปนการสื่อสารที่ไมเปนกันเอง ไมเราอารมณและไมเจาะจงผูรับสาร ผูรวมสื่อวารแบบระบบ

การสื่อสารโดยผานตัวกลางคอมพิวเตอร ตองปรับสภาพตัวเองใหเขากับการสื่อสารมากกวาการสรางปฏิสัมพันธ

ในการสื่อสารแบบเผชิญหนา  

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) อยางเฟซบุกและยูทูบ (Youtube) เปนชองทางการสื่อสารรูปแบบใหมใน

ปจจุบันที่ทําใหคนทํางานดานสื่อสารมวลชน มีชองทางในการนําเสนอผลงานของตนเองโดยไมตองพึ่งพา

สื่อมวลชนกระแสหลักอยางสื่อโทรทัศน ไมจําเปนตองมีทีมงานจํานวนมากในการทําหนาที่สงสัญญาณภาพและ

เสียงผานสื่อโทรทัศน แตสามารถใชประโยชนของอินเทอรเน็ตเปนชองทางการเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกท่ี และทุก

เวลา ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนในการสรางชื่อเสียงตอ

บุคคล กรณีศึกษายทููบ (Youtube) ทําใหเราทราบวาเว็บไซตยทููบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานอยาง

สม่ําเสมอไดดีและมีอัตราการเติบโตของจํานวนผูใชเครือขายสังคมออนไลนดังกลาวมากขึ้น ผูคนในสังคมมี

แนวโนมพฤติกรรมการใชยูทูบเปนเครื่องมือในการสรางความสําเร็จทั้งในดานชื่อเสียง รายไดหรือทําการ

ประชาสัมพันธทางการตลาดของกลุมธุรกิจ  

ดวยปจจัยดังกลาวทําใหเกิดเปนโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรค

ผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ 

(YouTube) ขึ้น เพื่อใหนักศึกษาใชขอดีของสื่อโซเชียลมีเดียอยางยูทูบ มาเปนชองทางการเผยแพรผลงานรายการ

โทรทศันที่ผลิตขึ้นโดยนักศึกษา ซึ่งนอกจากการเผยแพรจะกวางขวางแลวยังสามารถวัดผลตอบรบัการรับชมไดจาก

จํานวนยอดผูชมหรือที่เรียกวายอดวิว (Views) เปนการแสดงยอดการดูสาํหรับชองหรือวิดีโอที่จะนับเฉพาะยอดการ

ดูท่ีมีการเคลื่อนไหวเทานั้น รวมไปถึงชองแสดงความคิดเห็นที่ผูชมจะเขียนแสดงความคิดเห็นตอการไดรับชม

รายการโทรทัศนที่โพสตในเว็บไซตยูทูบ ทําใหผูผลิตไดรับทราบผลตอบรับจากการชมไดทันที ผูผลิตจะไดรับ

ทราบวาผูชมมีความชื่นชอบหรือไมชื่นชอบสวนใดบาง เรียกไดวาไดรับผลตอบรับ (feedback) ทันทีทันใด 

รายการโทรทัศนที่ผลิตขึ้นจากนักศึกษาในรายวิชานี้ มีจํานวน 2 รายการไดแก รายการ อินเฟรนด 

(INFRIENDS) รายการที่มีแนวคิดในการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับหนุมหลอสาวสวยที่ไมไดมีดีแคหนาตาแตมีความคิด

และความสามารถจนไดรับคัดเลือกใหเปน ดาว เดือน ของแตละมหาวิทยาลัย รูปแบบรายการเปนรายการสนทนา 

(Talk show) มีพิธีกรหลัก 1 คน ไดแก นายปฐมวงศ แซเจี่ย ซึ่งรับหนาที่เปนพิธีกร ครีเอทีฟ และผูควบคุมการผลิต

ของรายการ อีกรายการมีชื่อวา รายการอิงลิชเออเรอ (English Error) รายการที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
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เนนการนําเสนอใหภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน เรียนรูคําศัพท และเพลิดเพลินไปกับสาระความรูที่สอดแทรก

ไปตลอดรายการ มีพิธีกรหลัก 2 คน ไดแก นายสุณาพล  มั่นใจอารย และนายกอบกิจ จันทรเจิดกาญจ  มีนายพงศกร 

จังอินทร เปนผูควบคุมการผลิตรายการ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย การจัดการเรียนการสอนเพื่อใชในการสรางสรรคผลงานทาง

วิทยุโทรทัศนผานกจิกรรมโครงการสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน วาจากผลผลิตรายการโทรทัศนที่

สําเร็จเรียบรอยแลวชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไดอยางไร 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนผานกจิกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศน

ผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 

2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ (Youtube) กับวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการ

โทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของ

รายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

- ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  

- ดานความรู (Knowledge)  

- ดานทักษะปญญา (Cognitive Skills)  

- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)  

- ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology Skills) 

รายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ(Youtube) 

- รายการ INFRIENDS 

- รายการ ENGLISH ERROR 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการ

สรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรม    

โครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อ

ออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 
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นิยามศัพท 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การสรางสรรคแนวทาง วิธีการเรียนการสอน โดยมุงให

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และเกิดประโยชนตอการเรียนรูตามคําอธิบายรายวิชา 

2. กิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) หมายถึง การ

สรางสรรคโครงงานการผลิตรายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนในรูปแบบบริษัทจําลอง เพื่อใหนักศึกษา

ทดลองผลิตรายการโทรทัศนเผยแพรผานเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 

3. รายการ INFRIENDS หมายถึง รายการโทรทัศนที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนรายการประเภทพูดคุยหรือทอลคโชวกับนักศึกษาหนุมหลอ

สาวสวยที่ไมไดมีดีแคหนาตาแตมีความคิดและความสามารถจนไดรับคัดเลือกใหเปน ดาว เดือน ของแต

ละมหาวิทยาลัย 

4. รายการ ENGLISH ERROR หมายถึง รายการโทรทัศนที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนรายการประเภทปกิณกะหรือวาไรตี้ที่นําเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เนนการนําเสนอใหภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน เรียนรูคําศัพท และเพลิดเพลิน

ไปกับสาระความรูที่สอดแทรกตลอดรายการ 

5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจาก

คุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตาม

ระดับของคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เปนระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุ

คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1. ทําใหไดโมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถวัดผลงานของนักศึกษาเพื่อวางแนวทางการ

เรียนการสอนใหนักศึกษาไดพบเจอกับการเรียนรูปญหาและการแกปญหาดวยตนเอง  

2. สามารถนําไปใชวิเคราะหผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในแตละดาน 

เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียน บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน

ผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) ผูวิจัยได

ดําเนินการโดยใชระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล และผลการวิจัย โดยผูวิจัยนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางและการบรรยาย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักศึกษาในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุและโทรทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 31 คน โดยใชวิธีการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

กลุมตัวอยางในการวิจัย กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาในรายวิชาการสรางสรรค

ผลงานทางวิทยุโทรทัศน โดยใชวิธีคัดเลือกดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 คน เปนกลุมตัวอยางที่

เขารวมกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (YouTube) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 การวิเคราะหขอมูลมีการเลือกใชสถิติดังตอไปนี้ 

สถิติพื้นฐาน การหาคาเฉลี่ย และการหาคาความแปรปรวนของคะแนน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผลการ

เรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (YouTube) ของ

รายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา                   

เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบบทดสอบที่เปนการนําวัตถุประสงคของ

แตละหนวยการเรียนรูมากําหนดน้ําหนักพฤติกรรมยอยเพื่อสรางเปนแบบทดสอบ สําหรับพฤติกรรมที่ใชในการ

วัดผลการเรียนรูจากวิชาดังกลาว โดยแบบทดสอบนั้นจะมีอยู  5 แบบทดสอบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ

อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต

ในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏบิัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสงัคม ดานความรู 

(Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนก

ขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได ดานทักษะทางปญญา 

(Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู  ความเขาใจในแนวคิด 

หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ี
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ไมไดคาดคิดมากอน ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเอง

และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง และดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information 

Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทาง

คณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูวิจัยจะนํา

แบบทดสอบที่ผานการทดสอบและแกไขเรียบรอยแลวโดยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของเครื่องมือและนําเอาแบบทดสอบทดลองใชกับกลุมนักศึกษาที่เคยผานกิจกรรมกิจกรรมโครงการผลิต

สรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) จํานวน 10 คน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และเมื่อตรวจสอบความถูกตองแลวจึงไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศกึษาในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทาง

วิทยุโทรทัศน โดยใชวิธีคัดเลือกดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 คน ในระหวางวันที่ 1 - 10 

ธันวาคม 2557 แลวนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหทางสถิต ิ

 

ผลการวิจัยอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรม

โครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) นั้นไดมอบหมายโจทยให

นักศึกษาในรายวิชาจัดตั้งเปนโปรดักชั่นผลิตรายการโทรทัศนในรูปแบบบริษัทจําลอง โดยจําลองกระบวนการ

ทํางานจริงในสายงานโทรทัศน เพื่อผลิตผลงานรายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) โดยใน

รูปแบบองคกรจําลองนีจ้ะตองมีกระบวนการในการจัดการ (Management as a Process) และแปรเปลี่ยนจุดมุงหมาย

นั้นสูการปฏิบัติการจริง เปนระบบ (Systematic) มีการประสานงาน (Coordinated) และความรวมมือรวมใจจาก

สมาชิกองคการนั้นๆ การจัดการองคกรของฝายจัดการควรยึดแนวทางของ POSDCORB ประกอบดวย 7 ขั้นตอน 

ไดแก การวางแผน (Planning), การจัดการองคการ (Organization), การบริหารงานบุคคล (Staffing), การสั่งการ 

(Directing), การประสานงาน (Coordinating), การทํารายงานผล (Reporting) และการทํางบประมาณ (Budgeting) 

โดยในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุและโทรทัศน ไดนําแนวคิดในเชิงการบริหารงานมาเปนสวน

สนับสนุนใหมีการแบงงานกันอยางเปนระบบ และฝกการทํางานเปนทีม 
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กิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) จึงให

นักศึกษานําแนวคิดการจัดการองคกรมาใชในการบริหารงานโปรดักชั่นจําลองของตนเอง เมื่อไดทีมงานที่เปน

ระบบแลวจึงมีการแบงงานกันเพื่อใหเริ่มตนสรางแนวคิดหลักของรายการโทรทัศนของตนเอง โดยไดมีรายการ

ออกมา 2 รายการ รายการแรกชื่อวา รายการ อินเฟรนด (INFRIENDS) โดยนักศึกษาจะตองนําเสนอแนวคิดของ

รายการเพื่อใหอาจารยเห็นชอบและเริ่มตนในการผลิตรายการเพื่อตอบโจทยกับแนวคิดที่ไดตั้งเปาหมาย โดย

รายการอินเฟรนด (INFRIENDS) มีแนวคิดของรายการวาตองการนําเสนอรายการรูปแบบรายการสนทนา (Talk 

show) มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับหนุมหลอสาวสวยที่ไมไดมีดีแคหนาตาแตมีความคิดและความสามารถจนไดรับ

คัดเลือกใหเปน ดาว เดือน ของแตละมหาวิทยาลัย มีพิธีกรหลัก 1 คน ไดแก นายปฐมวงศ แซเจี่ย ซึ่งนอกจากรับ

หนาที่เปนพิธีกร แลวยังมีหนาที่เปนครีเอทีฟ และผูควบคุมการผลิตของรายการดวย สวนรายการที่ 2 มีชื่อวา 

รายการอิงลิชเออเรอ (English Error) มีแนวคิดในการผลิตรายการเพื่อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เนนการ

นําเสนอใหภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน เรียนรูคําศัพท และเพลิดเพลินไปกับสาระความรูที่สอดแทรกไปตลอด

รายการ มีพิธีกรหลัก 2 คน ไดแก นายสุณาพล ม่ันใจอารย และนายกอบกิจ จันทรเจิดกาญจ  มีนายพงศกร จังอินทร 

เปนผูควบคุมการผลิตรายการ ถึงแมวาการนําเสนอรายการในเว็บไซตยูทูบ ผูชมจะสามารถเขาไปชมรายการเมื่อไร

ก็ได ตามความสะดวกของผูชม แตรายการทั้ง 2 รายการถูกวางโปรแกรมการนําเสนอไวที่ทุกวันจันทร สองทุม ที่

ผูชมจะไดพบกับตอนใหมของรายการ อีกทั้งยังมีการทําเฟซบุกแฟนเพจตามชื่อรายการ เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางใน

การสื่อสารกับผูชม และเปนการประชาสัมพันธตอนใหมๆท่ีนําเสนออีกชองทางหนึ่งดวย   

ทั้งสองรายการไดประยุกตแนวคิดทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของสื่อที่วาผูชมเปนผูเลือก

และการเลือกใชสื่อของพวกเขานั้นเปนไปตามเปาหมายที่พวกเขาตองการและการตัดสินคุณคาของเนื้อหาสื่อเปน

การประเมินโดยผูชม ซึ่งทีมงานไดมีการประเมินผลกันทุกอาทิตยที่รายการของตนเองไดออกอากาศจนกระทั่งครบ

จํานวนตอนของรายการที่ไดกําหนดไว 

ขั้นตอนสุดทายของการทํางานคือ การประเมินผลการทํางานของทีมงาน โดยกิจกรรมนี้ไดใชรูปแบบการ

ประเมินผลการทํางานจริง คลายคลึงกับการประเมินการทํางานจริง โดยหัวหนางานคือ      โปรดิวเซอรหรือผู

ควบคุมการผลิตมีหนาที่ประเมินผลการทํางานของลูกทีมวาใครมีทักษะดานที่ตนเองรับผิดชอบมากนอยเพียงใด 

โดยมีอาจารยซึ่งทําหนาท่ีประเมินในแงของผูสอนและประเมินในฐานะผูอํานวยการผลิตรายการดวย 

เนื้อหารายการอินเฟรนด (INFRIENDS) เปนรายการสนทนา ที่เนนการพูดคุยกับแขกรบัเชญิในแตละตอน 

ผูผลิตเนนการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดาวเดือนที่นิสิตนักศึกษาของแตละ

สถาบันไดรับมอบหมาย การประกวดดาวเดือนของแตละคณะ/มหาวิทยาลัย และสุดทายจะใหแขกรับเชิญคือนิสิต

นักศึกษาของแตละสถาบันแสดงความสามารถพิเศษของตนเองในชวงทายของรายการ ไมวาจะเปนการรําไทย รอง

เพลง โชวดนตรีประกอบเพลง สีไวโอลิน รํามวยไทย เปนตน สวนรายการอิงลิชเออเรอ (English Error) เนื้อหา

รายการในชวงแรกจะเปนการนําเสนอการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ เชน แสดงละครสั้น รายการขาว ฯลฯ 

และชวงที่สองของรายการนําเสนอประวัติบุคคลสําคัญในโลก เชน ประวัติผูสรางเกมคนแรก ชื่อ William 
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Higinbotham ประวัติของ นีล อารมสตรอง นําเสนอประวัติ โทมัส อัลวา แอนเดอรสัน นักวิทยาศาสตร นําเสนอ

ประวัติของ เทพเฮอรเมส (Hermes) เปนตน 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (YouTube) 

นักศึกษาไดเรียนรูการวางแผนการทํางาน การคิดสรางสรรคเนื้อหารายการในแตละตอน ปญหาและอุปสรรคใน

การทํางาน ซึ่งถือเปนประสบการณนอกหองเรียนและยังไดนําเอาความรูที่ไดเรียนมา ไมวาจะเปน การคิด

สรางสรรค การเขียนบท การใชกลอง การถายทํารายการ การตัดตอ การดําเนินรายการ ถือไดวาเปนการบูรณาการ

รายวิชาตางๆที่ไดเรียนรูมา เพื่อนํามาปรับใชในการผลิตผลงานเปนรายการโทรทัศนของตนเอง 

การศึกษาผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยู

ทูบ (Youtube) กับวิชาการสรางสรรคผลงานทางวทิยุโทรทัศนแบบทดสอบนั้นจะมีอยู 5 แบบทดสอบ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตินั้น ไดผลตอบรับการเรียนรูในแตละดานสรุปไดดังนี ้

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) นักศึกษาไดพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม เรียนรูความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกันได ถึงแมจะมี

ปญหาขัดแยงกันบาง แตก็สามารถทํางานใหลุลวงไปไดดวยด ี

2. ดานความรู (Knowledge) สามารถนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี 

ผานการแปรรูปเปนเนื้อหารายการในแตละตอน ทั้ง 2 รายการ มีการสืบคนขอมูลเพื่อนํามาใชในการนําเสนอใน

รายการของตนเอง 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณคิด

วิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ เชน อุปกรณเสีย ติดตอสถานที่แลวไมสามารถใช

งานได ตองปรับเปลี่ยนวิธีการถายทําใหไดเพื่อไมใหเสียเวลา ใหทันกับแสงแดด เชน รายการอินเฟรนด ที่สวน

ใหญจะถายทํานอกสถานที่ จึงตองอาศัยแสงธรรมชาติ  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility) 

ทกุคนเรียนรูการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการ

วางแผนและรบัผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง เพราะงานโทรทัศนจะมีผูควบคุมการผลิตหรอืที่เรียกกันวา โปรดวิ

เซอร เปนหัวหนาหลักในการตัดสินใจ รวมถึงแกปญหา รวมไปถึงนักศึกษาไดเรียนรูวา ตําแหนงหนาท่ีทุกตําแหนง

มีความสําคัญเทากัน ไมสามารถขาดใครคนใดคนหนึ่งได เชน ทีมสวัสดิการ ท่ีนักศึกษาอาจมองไมเห็นความสําคัญ

ในตอนแรก แตเมื่อตองทํางานแขงกับเวลา ไมสามารถปลีกตัวไปหาอาหารทานได จึงตองพึ่งพาสวัสดิการในการ
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เตรียมอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อชวยใหทีมงานไมตองเสียเวลาในการทํางาน รวมไปถึงเรียนรูการไมกาวกายหนาที่ซึ่ง

กันและกัน เคารพและใหเกียรติเพื่อนรวมงาน 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology Skills) งานโทรทัศนเปนงานที่ตองใชเทคโนโลยี ไมวาจะเปน

อุปกรณกลอง คอมพิวเตอรตัดตอ บางครั้งจะพบวาคอมพิวเตอรมีปญหาในการตัดตอใชเวลานาน รวมไปถึงปญหา

ดานสัญญาณอินเทอรเน็ต เพราะตองใชในการอัพโหลดรายการเขาไปในเว็บไซตยูทูบใหทันเวลาออกอากาศที่

กําหนดไวในทุกๆสัปดาห 

ผลการศึกษาจากการกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการฝกปฏิบัติเหมือนจริง ทําให

นักศึกษาไดเรยีนรูกระบวนการเรียนการสอนและฝกฝนกระบวนการคิด ทักษะการสรางสรรครายการใหไปอยูบน

พื้นฐานของมาตรฐานรายการโทรทัศนที่สามารถนําเสนอไดจริง นักศึกษาไดเรยีนรูกระบวนการทํางานเปนทีม การ

แบงงานตามสายงานการผลิตเหมือนกับนักวิชาชีพที่ทํางานในสายโทรทัศน รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา การ

ทํางานแขงขันกับเวลา เพื่อผลิตผลงานออกมาใหทันกับชวงเวลาท่ีไดแจงไวกับผูชม ทําใหเรียนรูเสมือนการทํางาน

จริงวา ผังรายการที่กําหนดไว จะมีผูชมรอดูรายการตอนใหมๆเสมอ หากเราไมสามารถรักษาเวลาท่ีใหสัญญาไวกับ

ผูชม จะทําใหผูชมลมเลิกความสนใจและติดตามรายการของเรา ซึ่งจะเปนผลเสยีตอการทํางานโทรทัศน เพราะหาก

ไมมีผูชมรายการเทากับรายการตองลมเลิกไป อีกทั้งกระบวนการทําซ้ําๆ ภายใตหลักการแนวคิด คอนเซ็ปตหลัก

ของรายการ แลวตองเปลี่ยนเนื้อหาใหเขากับหลักการของรายการโดยไมหลุดกรอบแนวทางที่วางไว จํานวนตอนที่

ใหผลิตถึง 12 ตอนนั้น เทากับมีระยะเวลาการออกอากาศรายการ 3 เดือน ซึ่งเปนแนวโนมการผลิตรายการในยุค

ปจจุบันที่สวนใหญขั้นต่ําของการทํารายการออกอากาศจะอยูที่ประมาณ 3 เดือน แลวจะปรับเปลี่ยนเปนรายการอื่น

มาแทรก เพื่อไมใหผูชมเกิดความจําเจ ผลการเรยีนรูจากการทํางานจริงจะทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัวไดเมื่อตอง

ออกไปทํางานจริงในภายภาคหนาเมื่อตองจบการศึกษา 

ผลการศึกษาที่เกี่ยวกบัการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ (Youtube) ในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยโุทรทัศน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดรับผลการศกึษาเปรยีบเทียบจากคะแนนผลสัมฤทธิ์

ของกลุมทดลองจากการที่ไดเรียนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคะแนนการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม คาเฉลี่ย 4.6 อยูในระดับดี – ดีมาก, มี

คะแนนการประเมินดานความรู คาเฉลีย่ 4.8 อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานทักษะปญญา คาเฉลี่ย 

4.4 อยูในระดับด,ี มีคะแนนการประเมินดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.67 
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อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ คาเฉลี่ย 4.5 อยูในระดับดี – ดีมาก   

อภิปรายผล 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อ

ออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) ไดผลตอบรับท่ีดีจากการใหโจทยนักศึกษาในรายวิชาจัดตั้งเปนโปรดักชั่นผลิต

รายการโทรทศันในรูปแบบบริษัทจําลอง โดยจําลองกระบวนการทํางานจริงในสายงานโทรทัศน เพื่อผลิตผลงาน

รายการโทรทัศนผานสือ่ออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) มีกระบวนการในการจัดการ (Management as a Process) 

และแปรเปลี่ยนจุดมุงหมายนั้นสูการปฏิบัติการจริง เปนระบบ (Systematic) มกีารประสานงาน (Coordinated) และ

ความรวมมือรวมใจจากสมาชิกกลุม คลายกับการการจัดการองคกรตามแนวทางของ POSDCORB ประกอบดวย 7 

ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (Planning), การจัดการองคการ (Organization), การบริหารงานบุคคล (Staffing), การ

สั่งการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การทํารายงานผล (Reporting) และการทํางบประมาณ 

(Budgeting) โดยในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุและโทรทัศน ไดนําแนวคิดในเชิงการบริหารงานมาเปน

สวนสนับสนุนใหมีการแบงงานกันอยางเปนระบบ และฝกการทํางานเปนทีม 

ผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ 

(Youtube) กับวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนไดรับผลการศึกษาเปรียบเทียบจากคะแนนผลสัมฤทธิ์

ของกลุมทดลองจากการที่ไดเรียนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยในระดับดีและดีมาก ทั้งนี้เพราะนักศึกษานั้นไดนําความรู 

ประสบการณ และฝกการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรู ไมนาเบื่อ และพบเจอกับปญหาที่ไมสามารถสอนไดแค

เพียงในหองเรียน แตตองลงมือปฏิบัติจริงเทานั้น จึงจะพบปญหาและสามารถเรียนรู คนหาวิธีการแกไขปญหานั้น

ใหสําเร็จลุลวงไปได 

 

บทสรุป 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชการปฏิบัติงานจริง ผานกิจกรรมโครงการผลิต

สรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยทููบ (YouTube) นั้น ผลตอบรับจากการไดจําลองสถานการณ

การเรียนรูใหเปนการทํางานจริง ทําใหนักศึกษาไดพบเจอกับการเรียนรูปญหาและการแกปญหาดวยตนเอง รวมไป

ถึงไดรับผลตอบรับจากการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศนของตนเอง ที่เปนขอดีของเทคโนโลยีสื่ออินเทอรเน็ตใน
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ยุคปจจุบัน รวมไปถึงยังสามารถนําไปใชวิเคราะหผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในแตละดาน เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียน บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช 

1. นําเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนผาน

กิจกรรมโครงการใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู ประยุกตใชทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 

2. นําขอมูลเสนอตอกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปน

ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูแคในรายวิชาเรียน ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพฒันาการเรยีนการสอนทัง้

ระบบ ในแงของการพัฒนาการเรียนการสอนในสายงานนเิทศศาสตร  

2. การวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูเพียงแครายวิชาเดียว หากมีการศึกษามากกวา 1 วิชา เพื่อนําผลการเรียนรูมา

วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการนําไปใชพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบุคลากรฝายบริหาร โรงพยาบาลหัว

เฉียว ไดแก การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การ

ฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง และเพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรฝายบริหารที่มีตอโรงพยาบาลหัวเฉียว 

รวมถึงศึกษาการพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่สัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในฝายบริหารโรงพยาบาล

หัวเฉียว การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางคือบุคลากรฝายบริหารจํานวน 152 คน สุมตัวอยางแบบ

งาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีคา

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรอยูระหวาง 0.50 – 1.00 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 

0.92 เก็บขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2558 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน 

                                                             
1
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การ

สงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยงในภาพรวมและรายดานสวนใหญ

อยูในระดับมาก ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทุกดาน ไดแก การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การ

สงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยงมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝาย

บริหารโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.526, 0.198, 0.226, 0.213, 0.398 และ 0.324 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรบคุคล ความผูกพนัตอองคกร บุคลากรฝายบริหาร  
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Abstract 

This research was aimed at studying the human resource development of administrative department of 

Huachiew hospital which has orientation, encourage to education, academic support, observation, training and 

mentoring system. 1) study level of organizational engagement of administration of  Huachiew hospital and 2) 

study about human resource development that related to organizational engagement of administrative department 

of Huachiew hospital. This research is a descriptive research. The samples of 152 administration were selected by 

a simple random sampling technique. The research instrument was a questionnaire. The content validity of 

questionnaires were certified by threes experts. The Item-Objective Congruence Index (IOC) of all questions was 

0.50-1.00. The Cronbach’s alpha co-efficiency reliability test was 0.92. Data was collected in November 2015. 

The data were analyzed according to Pearson’s product moment correlation coefficient. 

  The findings of the study showed that Huachiew hospital had an overall human resource development of 

administrative department at a high level. The administration had an overall organizational engagement at a high 

level. However the orientation, encourage to education, academic support, observation, training and mentoring 

system related to organizational engagement of administration with correlation coefficients were 0.526, 0.198, 

0.226, 0.213, 0.398 and 0.324 respectively.   

Keywords: Human resource development, Organizational engagement, Administrative department  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดขององคกร เนื่องจากมนุษยสามารถทําใหการบริหาร

องคกรมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ถึงแมวาองคกรนั้นๆจะมีทรัพยมากมาย มีระบบการจัดการที่ดีเลศิ สิ่งเหลานี้

ไมอาจทําใหองคกรประสบความสําเร็จได ถาปราศจากคนที่มีความสามารถ การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปน

ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลป ในการจัดการวางแผนกําลังคน สรรหา 

คัดเลือก บรรจุบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ใหเหมาะสมกับตําแหนง รวมทั้งการธํารงรักษา และการพัฒนา 

เพื่อผลสําเร็จขององคกร (รุงณภา สีทะ, 2554, น. 1) ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนทรัพยากรอันทรงคุณคามากมาย

มหาศาล หากองคกรใดใหความสําคัญกับการอนุรกัษทุนมนุษยอยางจริงจังในการพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย

ทุกคนและทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหเปน “ตนทุน” ที่เหมาะสมท่ีสุด องคกรนั้นก็จะไดเปรียบใน

เชิงแขงขัน อยูรอด และฟนฝาวิกฤติตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (พิชิต เทพวรรณ, 2554, น. 5)  

ทั้งนี้การบริหารทรัพยากรมนุษยมิไดจํากัดขอบเขตอยูที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถเขามาปฏิบัติงานในองคกรเทานั้น แตสิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการควบคูกันไปคือ การปลูกฝงหรือ

สรางจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และพึงพอใจที่จะรวมมือปฏิบัติงานตลอดไป โดยองคกร

จะตองใสใจดูแลรักษาความกาวหนาในงานอาชีพจึงจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่นที่จะสรางชื่อเสียง และ
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ความสําเร็จใหองคกร แตการจะมุงผลใหบุคลากรปฏิบัติเชนนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆ เปนแรงเสริมเพื่อให

บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, น. 261) ดังนั้น หากบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคกรมาก สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือความจงรักภักดีท่ีบุคลากรมีตอองคกร สงผลใหบุคคลนั้นๆ ทุมเทกําลังกายใจใน

การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ(นันทนา พ่ึงทอง, 2555) 

ความสําเร็จขององคกรมาจากการที่บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเรียกวา การพัฒนาบุคคลใน

ระดับองคกร ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและสะทอนใหเห็นถึงความใสใจและการธํารงรักษา

ทรัพยากรบุคคลที่ดีขององคกร รวมถึงความปรารถนาที่จะตองสรางผลงานใหแกองคกร และกาวหนาเหนือคูแขง 

(นภัสนันท นิลบุตร, 2557, น. 12) ไมเวนแมแตองคกรทางดานสุขภาพ อาทิเชน คลินิก โรงพยาบาลภาครัฐ หรือ

โรงพยาบาลภาคเอกชน ก็จะตองมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถ

นํามาใชไดจริง บุคลากรสามารถรับรูไดวาตนเองมีคุณคาสําหรับองคกรจนเกิดความตองการที่วาจะอยูในองคกรนี้

ตลอดไป ซึ่งก็คือเกิดความผูกพันตอองคกรนั่นเอง  (รุงโรจน อรรถานิทธิ์ , 2554, น. 22-24) ซึ่งโรงพยาบาลหัวเฉียว 

เปนโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลที่ไมแสวงหากําไร และใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความ

ผูกพันองคกร รวมถึงตลอดระยะเวลาที่ผานมาโรงพยาบาลหัวเฉียวจัดทํากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว

มากมายแตยังมิไดมีการวัดระดับความผูกพันของบุคลากรฝายบริหารที่มีตอโรงพยาบาล คณะผูวิจัยจึงเห็นโอกาสที่

จะศึกษาวิจัยและนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางใหแกโรงพยาบาลหัวเฉียวหรือองคกรอื่นๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกับ

โรงพยาบาลหัวเฉียวไดนําไปปรับใชในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ

องคกรของตนเอง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของบุคลากรในฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ประกอบดวย การ

ปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่

เลี้ยง 

  2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝาย

บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว 

นิยามศัพท 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง บุคลากรฝายบริหาร มีความรูสึกยึดมั่น ทุมเท เสียสละ รวมถึงมีความ

ปรารถนาที่จะอยูกบัองคกรตลอดไป เพื่อทําประโยชนใหแกองคกรไดเจรญิกาวหนา และประสบความสําเร็จสืบไป 

ซึ่งวัดจากความรวมมือ ความตองการอยูกับองคกรจนเกษียณ และการพูดถึงองคกรในดานบวก ตามแนวคิดของ

รุงโรจน อรรถานิทธิ์ (รุงโรจน อรรถานิทธิ,์ 2554, น. 22-24) 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวสรางขึ้นใหกับบุคลากรฝายบริหาร 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอตัวบุคคลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในดานของทักษะ ความชํานาญ 
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ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีท่ีมีตอโรงพยาบาลหัวเฉียว ไดแก การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 

การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง 

บุคลากรฝายบริหาร หมายถึง บุคลากรประจําท่ีสังกัดฝายบริหารทุกระดับของโรงพยาบาลหัวเฉียว   

ตามแนวคิดของ กัลยารัตน ธีระธนชัยกลุ (กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, 2557, น. 145 - 200) กรอบแนวคิดการ

วิจัยแสดงดังแผนภูมิดังนี้ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1.ไดความรูใหมทางดานการบริหารโรงพยาบาลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรโดยผานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2. ผูบริหารโรงพยาบาลสามารถนําผลของการวิจัยไปปรับใชในการวางแผน หรือปรับเปลี่ยนนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการนําไปสรางเปนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดความผูกพันตอ

องคกร อีกทั้งผูที่สนใจสามารถนําผลของการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชกับองคกรของตนเพื่อใหเกิดประโยชน

สําหรับการคิดคนกิจกรรมการพัฒนาบุลากรที่จะทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรมากยิ่งขึ้น   

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชสาํหรบัการศกึษาวิจัย คือ บุคลากรฝายบริหารทุกระดับของโรงพยาบาลหัวเฉียว จํานวน 250 

คน ดําเนินการทําวิจัยเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 กําหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางสําเร็จรูป

ของเครซี่และมอรแกน (ณรงค โพธิ์พฤกษานันท, 2556, น. 189) ซึ่งจะไดขนาดตัวอยาง จํานวน 152 คน โดย

กําหนดใหความคาดเคลื่อนเทากับรอยละ 5 และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการหยิบ

สลากรหัสประจําตัวพนักงานออกแลวไมใสคืน  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การปฐมนิเทศ 

2. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 

3. การสงเสริมดานวิชาการ 

4. การสงไปดูงาน 

5. การฝกอบรม 

6. ระบบพี่เลี้ยง 

ความผูกพันตอองคกร 

1. Participation (Pa) ความรวมมือ การ

สนับสนุนธุรกิจขององคกร 

2. Retire (R) ความตองการอยูกับองคกรจน

เกษียณ 

3. Speak (S) การพูดถึงองคกรในดานบวก 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นใหมและดัดแปลงจากเครื่องมือ

วิจัยของ นภัสนันท นิลบุตร (นภัสนันท นิลบุตร, 2557, น. 107-111) แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนงงานในปจจุบัน มี

ลักษณะขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มี 5 ขอ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปดู

งาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

เห็นดวยมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดตามแบบของ ลิเคิรท (Likert Scale) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, 

น. 76) มี 37 ขอ สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรประกอบดวย ความรวมมือ ความตองการ

อยูกับองคกรจนเกษียณ และการพูดถึงองคกรในดานบวก ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

คือ เห็นดวยมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มี 18 ขอ แบบสอบถามผานการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามตัวแปร (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ซึ่งทุกขอมีคาระหวาง 0.50 – 1.00 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

(สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค) เทากับ 0.92 

คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอผูอํานวยการโรงพยาบาลหัว

เฉียว เพื่อเก็บขอมูล ซึ่งหลังเก็บขอมูลมีแบบสอบถามกลบัคืนคิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอมูลอีกครั้งกอนนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (�) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกร ซึ่ง

เกณฑการแปลผลระดับความสัมพันธมีดังนี้ (Cohen, J. 1988)  คาสหสัมพันธ (r)  มีคา 0.0 - 0.1 มีความสัมพันธ

ระดับต่ําที่สุด  คา 0.1 - 0.3 มีความสัมพันธระดับต่ํา คา 0.3 - 0.5 มีความสัมพันธระดับปานกลาง คา 0.5 - 0.7 มี

ความสัมพันธระดับสูง คา 0.7 - 0.9 มีความสัมพันธระดับสูงมาก และคา 0.9-1 มีความสัมพันธระดับสูงที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.3 มีอายุอยูในชวง 18-30 

ป คิดเปนรอยละ 43.4 ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.5 ตําแหนงงานในปจจุบันคือ

ระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 87.5และมีรายไดตอเดือน10,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ50.7  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅= 3.94) 

โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการปฐมนิเทศมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด (�̅= 4.33) ซึ่งตรงกับความ
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เปนจริงที่หลักสูตรการปฐมนิเทศนั้นจําเปนตองมีการเขารวมกอนการเริ่มงานทุกคน และการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลดานการสงไปดูงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (�̅= 3.55,) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของฝายบริหารโงพยาบาลหัวเฉียว 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ��      S.D.        ระดับ 

1. การปฐมนิเทศ 4.33 0.68 มากท่ีสุด 

2. ระบบพี่เลี้ยง 3.97 0.71 มาก 

3. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 3.85 0.66 มาก 

4. การสงเสริมดานวิชาการ 3.74 0.60 มาก 

5. การฝกอบรม 3.74 0.69 มาก 

6. การสงไปดูงาน 3.55 0.79 มาก 

                                               รวม 3.94 0.52 มาก 

ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅= 

4.14) โดยความผูกพันตอองคกรดานการพูดถึงองคกรในดานบวกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅= 

4.29) และดานความตองการอยูกับองคกรจนเกษียณ มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (�̅= 3.68) ดังตารางที่ 

2 

ตารางที่ 2 ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว 

ความผูกพันตอองคกร �� S.D. ระดับ 

1. การพูดถึงองคกรในดานบวก 4.29 0.72 มากท่ีสุด 

2. ความรวมมือ 4.13 0.57 มาก 

3. ความตองการอยูกับองคกรจนเกษยีณ 3.68 0.80 มาก 

                              รวม 4.14 0.61 มาก 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับปานกลาง (r = 

0.415, p<0.01) โดยการปฐมนิเทศมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับสูง (r = 0.526, p<0.01)ทั้งนี้

กิจกรรมการปฐมนิเทศเปนกิจกรรมหลักที่พนักงานทุกคนตองเขารวมกับองคกรกอนเริ่มงานจึงนับไดวาการ

ปฐมนิเทศมีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมมากท่ีสุด แตทั้งนีก้ารสงเสริมใหมีการศกึษาตอมีความสัมพนัธ

กับความผูกพันตอองคกรในระดับระดับต่ํา (r = 0.198, p<0.01)ซึ่งโดยสวนมากพนักงานฝายบริหารจะไมถูก

กําหนดใหมีการศึกษาตอ แตจะเนนที่การฝกอบรมพัฒนาดานการทํางานอื่นๆมากกวา การสงเสริมดานวิชาการมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา (r = 0.226, p<0.01) การสงไปดูงานมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคกรในระดับระดับต่ํา (r = 0.213, p<0.01) การฝกอบรมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรใน
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ระดับปานกลาง (r = 0.398, p<0.01) ระบบพี่เลี้ยงมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง(r = 

0.324, p<0.01) ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ความผูกพันตอองคกร 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) p-value ระดับ  

1. การปฐมนเิทศ 0.526** 0.000 สูง  

2. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 0.198** 0.000 ต่ํา  

3. การสงเสริมดานวิชาการ 0.226** 0.005 ต่ํา  

4. การสงไปดูงาน 0.213** 0.008 ต่ํา  

5. การฝกอบรม 0.398** 0.000 ปานกลาง  

6. ระบบพี่เลี้ยง 0.324** 0.000 ปานกลาง  

                     รวม 0.415** 0.000 ปานกลาง  

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบวา การพัฒนาบุคลากรทั้งดานการปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การ

สงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เนื่องจากองคกรที่มีการพัฒนาบุคลากรไมวาวิธีใดก็ตาม พนักงาน

สามารถนําความรูมาพัฒนาองคกรไดในระยะยาว เชน การใหทุนการศึกษาเปนการพัฒนาบุคลากรที่หวังผลใน

ระยะยาว วิธีการนี้จะไดความภักดีและสํานึกของความเปนเจาของจากพนักงานไดเปนอยางดีหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง

คือเกิดความผูกพันตอองคกร (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2556, น. 113-115) การปฐมนิเทศบุคลากรเขาใหมก็เชนกัน 

จากผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรระดับสูง การปฐมนิเทศเปนกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลที่องคกรควรใหความสนใจในลําดับตนๆ เพราะการปฐมนิเทศทําใหบุคลากรที่เขาใหมไดรับรูถึง

นโยบายโครงสราง วัฒนธรรมขององคกร ขอบเขตการทํางาน ตลอดจนการไดทําความรูจักกับเพื่อนและ

ผูบังคับบัญชา ท้ังนี้การปฐมนิเทศสามารถชวยใหบุคลากรเขาใหมมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการไดอยาง

รวดเร็วหรือเกิดความผูกพันตอองคกรในระยะแรก หากไมมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหมอาจทําใหบุคลากรทําผิด

กฎระเบียบขอบังคับการทํางานที่รุนแรงก็เปนไปได สวนการสงบุคลากรไปศึกษาดูงานทําใหบุคคลไดเขาใจในสิง่ที่

ไดเห็นดวยตนเอง มีจินตนาการที่ยิ่งใหญเปนเหตุใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรคมากมาย สามารถนําความรูและ

ประสบการณจากการดูงานมาปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ เกิดความผูกพันตอองคกรได (กัลยารัตน ธีระธนชัย
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กุล, 2557, น. 147) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอสงผลตอความผูกพันองคกร อาจ

เปนเพราะบุคลากรในปจจุบันใหความสําคัญกับความกาวหนาและสรางผลงานเพื่อเปนการวัดความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของตนเองและตองการอยูในองคกรไปนานๆ อีกท้ัง การสงเสริมดานวิชาการ เปนกิจกรรมใหบุคลากร

ไดรับความรู  ความชํานาญ คานิยม และความเขาใจท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชวีิตใหกวางขวางยิ่งข้ึน เนนในเรื่อง

ของการใหความรู เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหบุคลากรเห็นคุณคาในตนเองมีความรูสึกวาเปน

สวนหนึ่งขององคกรเกิดเปนความผูกพันและตัดสินใจปฏิบัติงานไปจนเกษียณ (นภัสนันท นิลบุตร, 2557, น. 82) 

รวมถึงการฝกอบรมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรเชนกัน อาจเปนเพราะ การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่

ชวยเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการดาน คือ ความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญ ขวัญกําลังใจ 

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอหนาที่ความรับผิดชอบและตอองคการ ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสเตรียมตัวใหพรอม

สําหรับตําแหนงหนาที่ท่ีสูงขึ้นในอนาคตสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรตามมา (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, น. 

140) นอกจากนี้การมีระบบพ่ีเลี้ยงจะสงผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร กลาวไดวาการมีพี่เลี้ยงคอยสอน

งานเปนการใหคําแนะนําแกพนักงานไดเกดิการเรยีนรู สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกนัได จนเกิดเปนความผูกพัน

ตอองคกรในอนาคต (ศุภวรรณ ศรีเกตุ, 2552) 

บทสรุป 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากโดยมีการปฐมนิเทศในระดับมากท่ีสุด ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร

ฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความผูกพันตอองคกรดานการพูดถึงองคกรใน

ดานบวกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับ

ปานกลาง (r = 0.415, p<0.01) 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวหรือองคกรอื่นที่มีบริบทคลายกับโรงพยาบาลหัวเฉียวสามารถกําหนด

นโยบายการสรางความผูกพันตอองคกรโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานการปฐมนิเทศ การ

สงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และการมีระบบพี่เลี้ยง 

เพราะจากขอคนพบ พบวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร โดยเฉพาะ

การใหความสําคัญกับการปฐมนิเทศเปนอันดับแรกเนื่องจากมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรในระดับสูง 

2. ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความผูกพันตอองคกรในระดับที่สูงขึ้นผูบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวควรจัดโครงการ

หรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเนนการสงเสริมการศึกษาตอ การจัดกิจกรรมใหความรูดานวิชาการ 
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และจัดเตรียมทรัพยากรการเรยีนรู เชน หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร ใหกับบุคลากร จัดโครงการศึกษาดูงานใหแก

บุคลากรอยูเสมอ สนับสนุนบุคลากรหลังไปดูงานแลวนําความรูมาปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ เนื่องจากขอ

คนพบจากการวิจัยนี้พบวา การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ และการศึกษาดูงานมี

ความสัมพันธในระดับต่ํากับความผูกพันตอองคกร 

3. สงเสริมใหมีความผูกพันตอองคกร โดยเนนการอบรมบุคลากรและจัดใหมีระบบพี่เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยนี้ พบวา การฝกอบรมและระบบพี่เลี้ยงมีความสัมพันธในระดับปานกลางกับ

ความผูกพันตอองคกร 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับความผกูพันตอองคกร เชน ปจจัยสวนบุคคล ความสามารถ

ในการทํางาน ตําแหนงงาน ความพึงพอใจในงาน เพราะจากขอคนพบไดจากการวิจัยนี้ พบวา การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรระดับปานกลาง และควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคกรในลักษณะการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยอาจแยกศึกษากับผูบริหารแตละระดับเพื่อไดขอคนพบ

เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น 
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 การศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน 

A Study of the Organizational Health of Private Universities  
 

นลินี สุตเศวต1 

Nalinee.sut@siam.edu 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน และแนวทางการสงเสริม

สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เอกชน จํานวน 39 สถาบัน โดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบสัดสวนตามจํานวนและขนาดของสถาบันในแตละกลุม  

แลวทําการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลจาก 14 สถาบัน เก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม

เกี่ยวกับมิติสุขภาพองคกร 7 มิติตามแนวคิดและทฤษฎีของฮอยและมิสเกล ไดแก 1.มิติบูรณภาพของสถาบัน 2.มิติ

ดานกิจสัมพันธ 3.มิติดานมิตรสัมพันธ 4.มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร 5.มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร 6.มิติดาน

ขวัญกําลังใจ และ7.มิติดานการมุงเนนวิชาการ โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหา   

ผลการวิจัย พบวา 1) สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิติ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

คาเฉลี่ยกลางเกือบทุกมิติ ยกเวนในมิติ ท่ี  1  ดานบูรณภาพของสถาบัน  ท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํา

กวาคาคะแนนกลาง 2) สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิต ิพบวา โดยรวมมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 

14 สถาบัน มีภาวะสุขภาพองคกรสูงกวาคาเฉลี่ย   มีจํานวน 5 สถาบัน ที่มีภาวะสุขภาพองคกรดี โดยเปน

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ 1 สถาบัน ขนาดกลาง 3 สถาบัน และขนาดเล็ก 1 สถาบัน   และ 3) มีมหาวิทยาลัย

เอกชน จํานวน 2 สถาบันที่มีภาวะสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย  และต่ํากวาคาเฉลี่ยมากเปนมหาวิทยาลัย

เอกชนขนาดใหญและขนาดกลางตามลําดับ  

คําสําคัญ: มิติสุขภาพองคกร   สุขภาพองคกร  มหาวิทยาลัยเอกชน  

 

                                                             
1
 มหาวิทยาลัยสยาม 



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

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

59 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to examine the organizational health of private universities, and to 

propose guidelines to improve the organizational health of private universities. The population of the study was 

the administrators and staffs in 39 private universities.  Using stratified random sampling and simple random 

sampling, 14 private universities were selected as the samples. The questionnaire based on Hoy and Miskel’s 7 

dimensions of the organizational health including; 1) institutional integrity, 2) initiating structure, 3) 

consideration, 4) principal influence, 5) resource support, 6) morale , and 7) academic emphasis, was used for 

data collection. The data was then analyzed by ways of percentage, mean, standard deviation and content 

analysis.   

The findings of this study revealed that; 1) the overall average score in the 7 dimensions of the 

organizational health of private universities was at the level of above average in nearly every dimension except 

the first dimension, institutional integrity which the average score was at the level of lower than  average, 2) the 

overall average score in the 7 dimensions of the organizational health of 14 private universities was at the level of 

above average, and 5 private universities (1 large , 3 medium , and 1 small ) were at the good level, and 3) 2 

private universities (1 large, and 1 medium) had the overall average score of the organizational health at the level 

of a little below average and much below average respectively. 

Keywords: The Dimensions of the organizational health, Organizational health, Private University 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของสงัคมท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและกระแสโลกาภิ

วัตน ไดสงผลตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่จะตองเรงสรางคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให

สามารถแขงขันกับการเปดกวางทางการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและการขยายตัวของ

สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศดวยนั้น   มหาวิทยาลัยเอกชนมีสถานภาพเปนองคกรทางการศึกษา เปนองคกรที่มี

ชีวิตมีการดําเนินงานในลักษณะขององคกรระบบเปด ที่มีการทํางานประสานกันทั้งระบบภายใน(Infra systems)

และระบบภายนอก (Supra systems) มหาวิทยาลัยเอกชนจะตองพรอมรับมือและพรอมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสถาบันสามารถดําเนินภารกิจที่ตั้งไวบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน นโยบายและ

วัตถุประสงคที่แตละสถาบันไดกําหนดไว การศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะองคกรทาง

สังคม สอดคลองกับการศึกษาของ ไมลส (Miles,1969) ที่ไดศึกษาองคกรในฐานะระบบ และเสนอแนวคิดที่องคกร

สามารถปรับตัวอยูรอดไดวาเปนองคกรที่มีสุขภาพดี  และไดอธิบายวา องคกรในฐานะระบบเปดทางสังคม ตอง

เผชิญกับปจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องคกรจําเปน ตองมีการปรับตัว และการปรับตัวไดถือเปน

ภาวะสุขภาพขององคกร องคกรที่มีสุขภาพดีนั้นไมเพียงแตทําใหองคกรสามารถอยูรอดไดในสภาพแวดลอมเทานัน้ 
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แตยังสามารถพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการอยูรอดตอไปไดอีกดวย   

และยังสอดคลองกับแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ที่กลาววา สุขภาพองคกรที่ดีจะทําให

องคกรสามารถพัฒนางานไปไดดวยดี รวมท้ังสรางใหเกิดบรรยากาศองคกรทีด่ี เชนเดียวกับโอเวน (Owens,1987)  

ที่ไดกลาววา  องคกรที่มีสุขภาพดี จะเปนตัวบงชี้ใหทราบวาองคกรมีการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหากองคกรใดมีสุขภาพองคกรที่อยูในสภาวะที่สมดุล ระบบยอยตางๆสามารถทํางานประสานกันได

เปนอยางดี ยอมจะสงผลบวกตอประสิทธิภาพขององคกร ความจําเปนพื้นฐานของการอยูรอดขององคกร 

ประกอบดวย 1. การบรรลุเปาหมายองคกร 2.การควบคุมกิจการตางๆภายในองคกรได และ 3.ตองสามารถปรับตัว

ใหเขากับสิ่งแวดลอม องคกรนั้นๆจึงจะสามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพองคกรที่ดีดวย จาก

เหตุผลที่กลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ดวยแนวคิดท่ีนักวิชาการที่

ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองคกร ดวยมีความเชื่อที่วาสุขภาพองคกรที่ดี มีความสัมพันธกับการปรับตัวเพื่อเผชิญกับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายดาน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งการเจริญเติบโตและการ

พัฒนาของสถาบัน เพื่อใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาว จึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยมีความสนใจและมีความตองการที่จะศึกษา

สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ที่กลาววา สุขภาพ

องคกรที่ดีจะทําใหองคกรสามารถพัฒนางานไปไดดวยดี รวมท้ังสรางใหเกิดบรรยากาศองคกรที่ดี ดวยมหาวิทยาลัย

เอกชนมีพัฒนาการเปนพลวัตรตลอดเวลายอมตองมีภาวะสุขภาพองคกรที่ดี หรือมีอาการเจ็บปวยบาง ซึ่งอาการ

เจ็บปวยของมหาวิทยาลัยเอกชนหากมีไมมากก็คงไมกระทบผลกับการบริหารจัดการองคกรเทาไรนัก แตหากเปน

อาการเจ็บปวยที่รุนแรงหรอืเรื้อรัง ก็อาจจะสงผลตอารบรหิารจัดการองคกรในภาพรวมได ผลที่คาดวาจะไดจากการ

ศึกษาวิจัยนี้ จะทําใหผูบริหารหรือผูที่เกีย่วของในการบรหิารมหาวิทยาลยัเอกชน ตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การตรวจประเมินและพยากรณภาวะสุขภาพที่ดีหรือไมดีขององคกรอยางเปนระบบ อันจะสงผลตอการบริหาร

สถาบันของผูบริหารหรือผูนําของสถาบันใหมีภาวะสุขภาพองคกรที่ดี และสามารถเจรญิเติบโตอยางมั่นคงตอไปได 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศกึษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลยัเอกชน 

2. เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน 

 

นิยามศัพท 

สุขภาพองคกร หมายถึง  สภาวะความสมดุลของกระบวนการทํางานของระบบยอยตางๆภายในองคกร  

สงผลใหองคกรมีการเจรญิเติบโตท่ีเหมาะสมระบบยอยภายในมีความสัมพันธท่ีดีแตละระบบยอยสามารถฏิบัติงาน

ใหบรรลุตามเปาหมายและภารกิจขององคกร มีความพรอมที่จะเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สุขภาพองคกรที่ดีจะมีความสามารถในการปรับตัวและดํารงคงอยูไดกับสภาพแวดลอมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางเหมาะสม  
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มิติสุขภาพองคกร หมายถึง การศึกษาความสมดุลของสุขภาพองคกรในมิติท่ีเกี่ยวของ อันจะนําไปสูการมี

ภาวะสุขภาพองคกรที่ดีและไมดี  โดยใชเกณฑวัดใน 7 มิติ ประกอบดวย  

1. มิติบูรณภาพของสถาบัน (Institutional integrity) หมายถึง ความมั่นคงของสถาบันในการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร สถาบันมีอํานาจในการจัดการองคกร มีความเปนอิสระในการบริหารสถาบัน และไมจําเปน

ที่จะตองถูกจํากัดใหปฏิบัติตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูปกครองเทานั้น   บุคลากรของ

สถาบันสามารถไดรับการปกปอง หากไดรับผลกระทบจากความตองการที่ไมเปนธรรมหรือไมมีเหตุผลพอของ

ชุมชนหรือผูปกครอง  สถาบันสามารถที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จไดแมจะมีภัยคุกคามจากภายนอก 

2. มิติดานกิจสัมพันธ (Initiating structure) หมายถึง งานหรือความสําเร็จที่สถาบันมีความมุงมั่น ซึ่ง

ผูบริหารมีการสื่อสารขอมูลความคาดหวัง ใหกับบุคลากรภายในองคกรไดรับรูอยางชัดเจน เพื่อใหการทํางาน

เปนไปตามความคาดหวังและมีมาตรฐานตามท่ีสถาบันกําหนดไว 

3. มิติดานมิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารที่แสดงถึงความ

เปนมิตร การใหการสนับสนุน และการแสดงตนเปนเพื่อนรวมงานที่ดี มีความสามารถในการดูแลและจัดหา

สวัสดิการใหกับบุคลากรของสถาบัน รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 

 4. มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร (Principle influence) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใช

อิทธิพลเพื่อการโนมนาวผูบังคับบัญชาที่อยู เหนือกวา ใหเกิดความคลอยตามและทํางานรวมกันได กอใหเกิด

ประโยชนตอบุคลากรในสถาบัน ทําใหการทํางานเปนอิสระทั้งทางความคิดและการกระทํา 

 5. มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร (Resource support) หมายถึง ผูบริหารมีการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ 

สื่อการเรียนการสอนทั้งที่มีอยูเดิม หรือมีการจัดหาอุปกรณใหใหมอยางเพียงพอและคลองตัว เพื่อใหการทํางาน

สามารถบรรลุตามเปาหมาย 

 6. มิติดานขวัญกําลังใจ (Morale) หมายถึง ความรูสึกที่กอใหเกิดความไววางใจ ความมั่นใจ ความ

กระตือรือรนและมีความเปนมิตรที่ดีตอกัน บุคลากรในสถาบันมีความรูสึกที่ดีและชวยเหลือกัน และมีความ

ภาคภูมิใจที่จะทํางานที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

 7. มิติดานการมุงเนนวิชาการ (Academic emphasis) หมายถึง สถาบันมีความพยายามที่จะทําใหเกิดความ

เปนเลิศทางวิชาการ ดวยการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไวในระดับสูง มีการ

จัดการเรียนการสอนที่เปนระบบอยางเครงครัดและจริงจัง ผูสอนมีความเชื่อมั่นในตัวผูเรียน ซึ่งผูเรียนเองจะตองมี

ความมุงม่ัน ตองเรียนอยางเต็มที่ และใหการยอมรับนับถือเพื่อนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนที่ดีดวย  

มหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง  สถาบันการศึกษาที่มีการกอตั้ง และดําเนินงานโดยภาคเอกชน มีหลักสูตร

การเรียนการสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา  และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1. ไดขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพองคกร ใน 7 มิติของมหาวิทยาลัยเอกชน 

2. ไดแนวทางการสงเสริมสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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ผลที่ไดจากการวิจัยขางตน จะเปนขอมูลใหผูบริหารหรือผูนําของมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถนําไปเปน

ขอมูลในการวินิจฉัยสุขภาพองคกรเบื้องตนใน 7 มิติ อันจะนําไปสูการบริหารจัดการภายในแตสถาบัน ในแตละมิติ

สุขภาพองคกร เพื่อการปรับปรุง พัฒนา สงเสริม และตรียมความพรอมใหสถาบันมีสุขภาพองคกรที่ดีและแข็งแรง

ตอไป 

 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีถึงระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  จํานวน 39 สถาบัน  

1.2. กลุมตัวอยางผูใหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนจากจํานวนและขนาดของ

สถาบันและทําการสุมอยางงาย  ไดมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  14 สถาบัน จาก 39 สถาบัน มี

รายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 ผลการสุมกลุมตัวอยางมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ จํานวน 8 สถาบัน และไดขอมูล

กลับมาจํานวน 7 สถาบัน เปนผูใหขอมูล จํานวน 161 คน   

1.2.2 ผลการสุมกลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง จํานวน 6 สถาบัน และได

ขอมูลกลับมาจํานวน 5 สถาบัน เปนผูใหขอมูล จํานวน 115 คน   

1.2.3 ผลการสุมกลุมตัวอยางไดมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กจาํนวน  3 สถาบัน และไดกลับ

ขอมูลกลับมาจํานวน 2 สถาบัน เปนผูใหขอมูล จํานวน 46 คน   

ทั้งนี้เพื่อใหการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใหขอมูล ครอบคลุมไปสูกลุมประชากร ผูวิจัย

ไดทําการเก็บขอมูลกับกลุมผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน 3 กลุม ประกอบดวย 

1. กลุมผูบริหารระดับสูง ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี จํานวน  52 คน 

2. กลุมผูบริหารระดับกลาง ไดแก คณบดี ผูอํานวยการ รองคณบดี จํานวน 103 คน 

3. กลุมผูปฏิบัติงาน ไดแก อาจารยและเจาหนาท่ี จํานวน 167 คน  

ผูวิจัยไดขอมูลกลับมาจากกลุมตัวอย างผู ใหขอมูล รวมทั้งสิ้น 14 สถาบัน และได

แบบสอบถามกลับมาจํานวน 322 ชุด คิดเปนรอยละ 82.35 ของจํานวนแบบสอบถาม 391 ชุด ที่ตองเก็บท้ังหมด  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามมิติสุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลด

แมน (Hoy & Feldman,2000) มีจํานวน 44 ขอ และมีคะแนนมาตรฐานการประเมินสุขภาพองคกร ทําการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ไดคาความเที่ยงตรง (Validity) 

และคาความสอดคลอง (IOC) ท่ีคาคะแนน 0.98 และคาความเชื่อมั่น(Reliability) 0.98   

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมลูตามขั้นตอนดงันี ้
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3.1 ผูวิจัยไดขอหนังสือนําถึงนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยเพื่อขอ

อนุญาตเก็บขอมูลกับมหาวิทยาลัยเอกชนกลุมตัวอยาง โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการขออนุญาต

เก็บขอมูลของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยที่กําหนดไว 

3.2. ผูวิจัยไดจัดสงหนังสือนําตามขอ 3.1 ไปยังผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง

และสงแบบสอบถามใหสถาบันละ 23 ฉบับ รวม 391 ฉบับ และเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคการ

วิจัย ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับกลุมผูใหขอมูล  ประกอบดวย กลุมผูบริหารระดับสูง กลุม

ผูบริหารระดับกลางและกลุมผูปฎิบัติ  เปนผูใหขอมูลจํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 82.35 จากจํานวนกลุมตัวอยาง

ผูใหขอมูลที่ตองการทั้งหมด 391 คน 

4. สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้  

1.การจําแนกขอมูลท่ัวไป ใชคาความถี่และคารอยละ  

2.การวเิคราะหเพือ่ประเมินสุขภาพองคกรที่ดีและไมดี จากแบบสอบถามเกี่ยวกับมิต ิ

สุขภาพองคกรใน 7 มิติ ตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000) จํานวนขอคําถาม 44 ขอ นํามา

คํานวณโดยการใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณคาคะแนนมาตรฐานเพื่อประเมินสุขภาพองคกร  

-การใหคะแนนในแตละมิติ 

มิติที่ 1 ดานบูรณภาพของสถาบัน     คะแนนขอคาํถามท่ี 1+8+15+22+29+36+39 

มิติที่ 2 ดานกิจสัมพันธ     คะแนนขอคาํถามท่ี 4+11+18+25+32 

มิติที่ 3 ดานมิตรสัมพันธ     คะแนนขอคาํถามท่ี 3+10+17+24+31 

มิติที่ 4 ดานอิทฺธิพลของผูบริหาร    คะแนนขอคาํถามท่ี 2+9+16+23+30 

มิติที่ 5 ดานการสนับสนนุทรัพยากร    คะแนนขอคําถามท่ี 5+12+19+26+33 

มิติที่ 6 ดานขวัญและกําลงัใจ    คะแนนขอคาํถามท่ี 13+20+27+34+37+40+42+44 

มิติที่ 7 ดานการมุงเนนวชิาการ    คะแนนขอคาํถามท่ี 7+14+21+28+35+38+41+43 

-คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานใน 7 มิติ  คาเฉลี่ย(mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(sd) 

มิติที่ 1 ดานบูรณภาพของสถาบัน      18.61  2.66 

มิติที่ 2 ดานกิจสัมพันธ      14.36  1.83 

มิติที่ 3 ดานมิตรสัมพันธ      12.83  2.03 

มิติที่ 4 ดานอิทฺธิพลของผูบริหาร     12.93  1.79 

มิติที่ 5 ดานการสนับสนนุทรัพยากร        13.52  1.89 

มิติที่ 6 ดานขวัญและกําลงัใจ     25.05  2.64 

มิติที่ 7 ดานการมุงเนนวิชาการ     21.33  2.76 

-เกณฑในการหาคา SD ในแตละมิติของกลุม 

 SdS มิติที่ 1 = 100(คาที่ได-18.61)/2.66+500 

SdS มิติที่ 2 = 100(คาที่ได-14.36)/1.83+500 

SdS มิติที่ 3 = 100(คาที่ได-12.83)/2.03+500 
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SdS มิติที่ 4 = 100(คาที่ได-12.93)/1.79+500 

SdS มิติที่ 5 = 100(คาที่ได-13.52)/1.89+500 

SdS มิติที่ 6 = 100(คาที่ได-25.05)/2.64+500 

SdS มิติที่ 7 = 100(คาที่ได-21.33)/2.76+500 

-เกณฑการวิเคราะหคาคะแนนภาวะสุขภาพองคกร 

 สุขภาพองคกร = (SdS มิติที่ 1) +(SdS มิติที่ 2)+ (SdS มิติที่ 3)+ (SdS มิติที่ 4)+ 

                                          (SdS มิติที่ 5)+ (SdS มิติที่ 6)+ (SdS มิติที่ 7)/7 

 คะแนนมากกวา 600  -สุขภาพองคกรดีมาก 

 คะแนน 551-600  -สุขภาพองคกรด ี

 คะแนน 525-550  -สุขภาพองคกรสงูกวาคาเฉลีย่ 

 คะแนน 511-524  -สุขภาพองคกรสงูกวาคาเฉลีย่เล็กนอย 

 คะแนน 487-510  -สุขภาพองคกรเทากับคาเฉลีย่ 

 คะแนน 476-486   -สุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย 

 คะแนน 450-475  -สุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ย 

 คะแนน 400-449  -สุขภาพองคกรต่ํา 

คะแนนต่ํากวา 400 -สุขภาพองคกรต่ํามาก 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน มีดังนี้  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามการวิจัย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย 

ละ 52.2  มีอายุอยูในระหวาง 31 – 40 ป  คิดเปนรอยละ 34.5 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท  คิดเปนรอย

ละ 66.1 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางและตําแหนงอาจารย  คิดเปนรอยละ 32.0 เทากัน  และมอีายุการทํางาน

มากกวา 15  ป คิดเปนรอยละ 42.6  และมรีะยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มากกวา 15 ปขึ้น

ไป คิดเปนรอยละ 30.0  

2. สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน พบวามหาวิทยาลัย

เอกชนทั้ง 14 สถาบัน โดยรวมมีสุขภาพองคกรสูงกวาคาเฉลี่ย มีรายละเอียดดังนี้ 



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

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

65 

 

 
-มีสุขภาพองคกรดี จํานวน  5  สถาบัน  เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ  1 สถาบัน ขนาดกลาง 3 

สถาบัน และขนาดเล็ก 1 สถาบัน 

-มีสุขภาพองคกรสูงกวาคาเฉลี่ย จํานวน  5 สถาบัน เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ ท้ัง  5 สถาบัน   

-มีสุขภาพองคกรเทากับคาเฉลี่ย จํานวน  2  สถาบัน  เปนมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดกลาง 1 สถาบัน และ

ขนาดเลก็ 1 สถาบนั 

-มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย  เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ จํานวน  1 สถาบัน  

-มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก   เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง  จํานวน  1 สถาบัน 

  

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน  พบวา

มหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 14  สถาบัน มีสุขภาพองคกรโดยรวมสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ย แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย

เอกชนกลุมตัวอยาง ทั้ง 14 สถาบัน มีการดําเนินงานในทั้ง 7 มิติอยางสมดุล ซึ่งอาจจะกลาวไดวา มหาวิทยาลัย

เอกชนโดยรวมมีสุขภาพองคกรอยูในเกณฑดี   ทั้งนี้ ดวยการบริหารองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน จะตองมีการ

ปรับตัวเพื่อพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่อง  และเพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุตามเปาหมายที่แตละสถาบันได

กําหนดไว โดยมีผูบริหารหรือผูนําสถาบันเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน นํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปน
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ระบบ เพื่อสรางความเจริญที่ม่ันคงและความปลอดภัยใหกับสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาคาคะแนน

เฉลี่ยในมิติที่ 4 ดานอิทธิพลของผูบริหารที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนมาตรฐาน และจากสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแหงตองพัฒนาความสามารถ ทั้งทาง

วิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ มหาวิทยาลัยเอกชนตองมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ มีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่สูงกวาสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ รวมทั้งมีการลงทุนดาน

เทคโนโลยี เพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในมิติที่ 5 ดานการ

สนับสนุนทรัพยากร และมิติท่ี 6 ดานขวัญและกําลังใจ ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนมาตรฐาน และในการ

บริหารงานดานอื่นๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสอดคลองกับผลการวิจัยที่เปนคาคะแนนมาตรฐานใน

สุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000) ดวย  

สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชนที่พบวามีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก พบวา เปนสถาบันขนาดกลาง 1 

สถาบัน และเมื่อศึกษาผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนแหงนั้นในรายละเอียดทั้ง 7 มิติ พบวามี 5 มิติ ที่มี

คาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลีย่กลาง ไดแก  มิติที่ 1 ดานบูรณภาพของสถาบัน  มิติที ่3 ดานมิตรสัมพันธ  มิติที ่4 ดาน

อิทธิพลของผูบริหาร มิติที ่5 ดานการสนับสนุนทรัพยากร และมิติที่ 6 ดานขวัญและกําลังใจ  จากการวิจัยโดยใช

เกณฑการประเมินสุขภาพองคกร ตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000) มหาวิทยาลัยเอกชน

แหงนี้มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก ท้ังนี้ จากสภาวการณที่มหาวิทยาลัยเอกชนบางสถาบันมีสุขภาพองคกร

ไมดีนั้น ไมไดเปนขอเท็จจริงเสมอไปวามหาวิทยาลัยเอกชนนั้นๆ กําลังประสบปญหาและมีภาวะอาการเจ็บปวยที่

รุนแรงเกิดขึ้นกับองคกร  แตในทางตรงขามมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก อาจจะอยูใน

สภาวะการปรับตัว หรืออยูในระยะของการเปลี่ยนแปลงระบบภายในองคกร หรือกําลังมีการพัฒนาองคกร เชน จาก

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง กําลังจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสูมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญก็

เปนไปได  สงผลใหบุคลากรที่อยูในสถาบันกําลังปรับสภาพไปสูระยะการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหคาการประเมิน

สุขภาพองคกรในมิติขางตนมีคาคะแนนต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดไว ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเอกชนใด พบวา

สถาบันมีสุขภาพองคกรต่ํากวาคาเฉลี่ยมาก  ผูบริหารหรือผูนําของสถาบัน อาจจะตองมีการตรวจสอบหรือทําการ

วินิจฉัยการดําเนินงานในมิติตางๆที่เกี่ยวของซึ่งกันและกัน  เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบของ

สุขภาพองคกรที่ไมดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการวินิจฉัยสุขภาพองคกรของ บรันและชีสเน (Bruhn and 

Chesney,1998) ที่กลาววา องคกรเปนระบบที่มีชีวิต มีความตองการของตนเอง และมีวงจรชีวิตเชนเดียวกับ

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงและความขัดแยง ในขณะที่องคกรมีการเติบโตและมีการพัฒนา  ในบางชวง

วงจรชีวิตขององคกรสวนใหญ อาจจะมีอาการเจ็บปวยและตองมีการรักษาหรือการฟนฟูองคกร  จึงตองมีการ

วินิจฉัยสุขภาพขององคกรในแตละชวงเวลาดวย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ คิมเบอรลี่ (Kimberly,1980) ที่

กลาววา องคกรที่ประสบความสําเร็จอาจจะตองเผชิญกับภาวะความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในองคกรตลอดเวลา  อยางไร

ก็ตามแมแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองคกรเปนแนวคิดแบบอุดมคติ แตหากองคกรใดไมไดมีการตรวจสอบ หรือ

ประเมินสุขภาพองคกรในมิติตางๆหรือตามระบบยอยภายในองคกรที่เหมาะสม เพื่อใหแตละมิติหรือแตละระบบ
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ยอยมีสภาวะการปฏิบัติงานที่สมดุล  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ ก็อาจจะสามารถบรรลุถึงความสมบูรณแบบ

ตามลักษณะขององคกรที่มีสุขภาพองคกรที่ดีได    

การศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลยัเอกชน ดวยแบบสอบถามสุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของ

ฮอยและเฟลดแมน ที่เปนเครื่องมือมาตรฐานและไดรับการยอมรับในการนําไปใชเพื่อวัดและประเมินภาวะสุขภาพ

ของสถาบันการศึกษาเปนที่แพรหลาย ผูวิจัยจึงไดนํามาเพื่อใชศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่ง

แบบสอบถามดังกลาว อาจจะมีขอจํากัดเกี่ยวกับบริบทที่แตกตางกันของกลุมประชากรที่ศึกษา และขอจํากัดดาน

ภาษา  ทําใหคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดในแตละมิติมีคาคะแนนที่แตกตางกันบาง ดวยบริบทของกลุมประชากรที่

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีอาจจะมีลักษณะการบรหิารจัดการท่ีมีความคลองตัวและความยดืหยุนสูง  

และยังมีความแตกตางดานบริบทและการดําเนินงานของกลุมประชากรที่ฮอยและเฟลดแมนไดทําการศึกษาและ

กําหนดเปนคาคะแนนมาตรฐานไว สําหรับขอจํากัดดานภาษาของขอคําถามที่ผูวิจัยมีการปรับปรุง เพื่อให

สอดคลองกับบริบทของการดําเนินงานใน 7 มิติ ของมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้ในมุมมองของฮอย ซึ่งเปนผูพัฒนา

และสรางแบบสอบถามภาวะสุขภาพองคกรใน 7 มิติฉบับนี้  มีความเชื่อมั่นวาแบบสอบถามดังกลาวสามารถ

ปรับปรุงและนําไปปรับใชเพื่อวัดและประเมินสุขภาพองคกรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได ดวยมิติวัด

สุขภาพองคกรใน 7 มิติดังกลาวครอบคลุมบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาทั่วไป ทั้งใน

ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาดวย 

 

บทสรุป 

จากการศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุมตัวอยาง ทั้ง 14 สถาบัน โดยรวมมีสุขภาพองคกร

อยูในเกณฑดี จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเอกชนไดมีการดําเนินงานในทั้ง 7 มิติอยางสมดุล เพราะ

การบริหารองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน จะตองมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่อง และเพื่อใหการ

ดําเนินงานสามารถบรรลุตามเปาหมายที่แตละสถาบันไดกําหนดไว ตั้งแต มิติบูรณภาพของสถาบัน (Institutional 

integrity) ท่ีผูบริหารหรือผูนําสถาบันจะตองใหความสําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อ

สรางความเจริญที่มั่นคงและความปลอดภัยใหกับสถาบัน มิติดานกิจสัมพันธ (Initiating structure) มิติดานมิตร

สัมพันธ (Consideration) และมิติดานอิทธิพลของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาคาคะแนนเฉลี่ยที่ได

จากการวิจัยมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนมาตรฐานกลาง อาจจะเปนดวยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแหงตองพัฒนาความสามารถ ทั้งทางวิชาการ การวิจัยและ

นวัตกรรมใหมๆ มหาวิทยาลัยเอกชนตองมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการ

จายคาตอบแทนและสวัสดิการที่สูงกวาสถาบัน อุดมศึกษาของภาครัฐ รวมทั้งมีการลงทุนดานเทคโนโลยี เพื่อให

สามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณเพิ่มเติมในสวนของแนวทางการ

สงเสริมสุขภาพองคกรใน 7 มิติ ดังนี้ 

 1. มิติดานบูรณาการของสถาบัน สําหรับมหาวิทยาลัยที่เปดใหมหรือมีระยะเวลาในการดําเนินงานนอย

กวา 10 ป บุคลากรจะขาดความเชื่อมั่นในหลายสวน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีการดําเนินงานเพิ่มเติม 
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ในดานการสรางชือ่เสียงดานวิชาการของสถาบัน การสงเสริมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเปนที่

ยอมรับ  การสงเสริมดานคุณวุฒิอาจารย และเปดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาของสถาบันดวย 

2. มิติดานกิจสัมพันธ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน มีความพึงพอใจกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ที่มีนโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจน รวดเร็ว ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีการสื่อสารภายในองคกรที่รวดเร็ว 

ดังนั้น ผูบริหารหรือผูนําองคกร ควรจะตองใหความสําคัญดานพันธกิจและการดําเนินงานของสถาบันเพิ่มเติม ใน

ดานระบบการสื่อสารและการรูขอมูลตางๆภายในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางทั่วถึง  เปดโอกาสใหบุคลากรควรมีสวน

รวมในการกําหนดเปาหมายของสถาบัน และมีข้ันตอนในการกํากับติดตามงานอยางเปนระบบ 

3. มิติดานมิตรสัมพันธ มหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญจะมีการบริหารงานแบบครอบครัว จึงทําใหบุคลากร

ในสถาบันรูสึกมีความผูกพันในองคกร บรรยากาศการทํางานที่มีความสัมพันธแบบพี่แบบนอง สงผลตอการทํางาน

รวมกัน และผูบริหารหรือผูนําควรจะตองใหความสําคัญดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิด การ

ตัดสินใจและการดําเนินงานอื่นๆของสถาบัน มีกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารและบุคลากรในทุก

ระดับ และสรางระบบการประสานงานระหวางแผนก/หนวยงานงานที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

รวมกัน 

4. มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร ผูบริหารหรือผูนําองคกรนับวาเปนกลไกที่สําคัญในการนําพาองคกรไปสู

เปาหมายความสําเร็จ แนวทางในการสงเสริมมิติดานอิทธิพลของผูบริหาร ไดแก ผูบริหารหรือผูนําองคกรตองมี

วิสัยทัศน มีความรูความสามารถในการทํางานตองมีทักษะในการบริหารจัดการที่ด ีควรนําทักษะดานจิตวิทยาและ

มนุษยสัมพันธมาใชในการบริหารบุคคลผูบริหารหรือผูนําองคกรตองเปนแบบอยางที่ดี และควรใหการสงเสริม

และสรางผูนํารุนใหม 

 5. มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร มหาวิทยาลัยเอกชนเปนมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการและรับผิดชอบดาน

การเงินและงบประมาณดวยสถาบันเอง ดังนั้น การเปดหลักสูตรของคณะวิชาตางๆจึงตองมีการจัดหา จัดสรร ทั้ง

วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย และปจจัยอื่นๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน แนวทางใน

การสงเสริมมิติดานการสนับสนุนทรัพยากร ไดแก ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารงานสถาบันที่

พอเพียง มีระบบการดูแลรักษาและซอมบํารุงวัสดุอุปกรณสํานักงานใหอยูในสภาพที่ใชงานได มีระบบการจัดซื้อ

จัดหาสื่ออุปกรณดานเทคโนโลยใีหพอเพียงตอการใชงานของมหาวิทยาลัยนั้นๆ และควรมีการจัดสรรงบสาํรองเพือ่

ใชในกรณีเรงดวน 

6. มิติดานขวัญกําลังใจ เปนกระบวนการในการจูงใจใหบุคลากรในสถาบันทุมเท มีความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ  แนวทางในการสงเสริมมิติดานขวัญกําลังใจ ไดแก ควรมีระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่ดีเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ การยกยองชื่นชมบุคลากรดีเดนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือบุคลากรที่เดือดรอน และสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความจริงใจตอกัน

ของบุคลากรในองคกร 

7. มิติดานการมุงเนนวิชาการ มหาวิทยาลัยเอกชนมีเปาหมายที่ชัดเจนในดานการพัฒนาความเปนเลิศดาน

วิชาการและวิชาชีพในหลายคณะและหลักสูตรที่เปดสอน เพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได   
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แนวทางในการสงเสริมมิติดานการมุงเนนวิชาการ ไดแก การสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมเรงสราง

และพัฒนางานวิจัยใหเปนท่ียอมรบัท้ังในระดับชาติและนานาชาติพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีเวทีใน

การแขงขันความสามารถของอาจารยและนักศกึษา และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา สุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนมีความสอดคลองกับผลการวิจัยที่เปน

คาคะแนนมาตรฐานในสุขภาพองคกรใน 7 มิติตามทฤษฎีของฮอยและเฟลดแมน (Hoy & Feldman,2000)และ

แนวคิดทฤษฎีสุขภาพองคกรใน 7 มิติดวย  

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบสอบถามนี้ไปใชเพื่อการประเมินหรือการ

พยากรณสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชน  ดังนี ้  

1. เพื่อใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเอกชนไดตระหนักและเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของ

สุขภาพองคกรที่ดี ใน 7 มิติที่เกี่ยวของกับการบริหารสถาบัน เพื่อเปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเอกชนได

ตระหนักและใหความสําคัญกับการมีสุขภาพองคกรที่ดี ที่จะสงผลตอมีความเจริญมั่นคง สามารถดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค และพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเอกชนเปนองคกร

ทางการศึกษาที่สําคัญของสังคม จากผลการวิจัยผูใหขอมูลไดสะทอนใหเห็นวา มิติสุขภาพองคกร ใน 7 มิติมี

ความสําคัญ และควรมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  ประกอบดวย 1.มิติบูรณภาพของสถาบัน 2.มิติดานกิจ

สัมพันธ 3.มิติดานมิตรสัมพันธ 4.มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร 5.มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร 6.มิติดานขวัญ

กําลังใจ และ7.มิติดานการมุงเนนวิชาการ 

               2. ผูบริหารหรือผูนําสถาบันควรใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพองคกรที่ดีใหเกิดขึ้นกับสถาบัน

อยางตอเนื่อง โดยการใชแบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือในการประเมินสุขภาพองคกรเบื้องตน ใน 7 มิติ ในการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ เพราะมิติสุขภาพทั้ง 7 มิติ ลวนมีความสําคัญ

และสงผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน ท้ังนี้ หากผูบริหารสถาบันจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

องคกรที่ดีและไมดีแลว ยังกอใหเกิดประโยชนเพิ่มเติมสําหรับผูบริหารหรือผูนําสถาบัน คือจะไดทบทวนสาเหตุ

ของปญหา หรือความบกพรองที่เกิดขึ้นกับมิติสุขภาพองคกรทั้ง 7 มิติ และเพื่อการวินิจฉัยสภาพการเจ็บปวยของ

องคกร ซึ่งอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการปรับตัวขององคกร หรือเปนชวงเปลี่ยนถายเพื่อการพัฒนาองคกร 

ผูบริหารหรือผูนําสถาบัน จะไดใชขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบและประเมิน เพื่อการบริหารจัดการองคกรให

ประสบความสําเร็จ หรือหาทางปองกันและแกไขปญหาความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมตอไป   

 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการวจิัย 

ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพื่อพฒันาการวิจัยในครัง้ตอไป ดังนี้  

 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัยเอกชนในระบบยอยหรือในมิติอื่นๆ

ที่สงผลตอสุขภาพองคกรที่ดีหรือไมดีเพิ่มเติม  เพื่อที่หาวิทยาลัยเอกชนในฐานะองคกรทางการศึกษาจะไดมี
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เครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการวินิจฉัยและการพยากรณสุขภาพองคกรของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ เปน

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะที่เหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบันตอไป 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานความสัมพันธระหวางสุขภาพองคกรของสถาบันกับการบริหารงานบุคคล

เพราะบุคลากรขององคกรนับวาเปนกลไกที่สําคัญตอการบริหาร และดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน 

โดยเฉพาะในมิติท่ี 6. ดานขวัญกําลังใจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีจะสงผลทางตรงตอสุขภาพองคกรที่ดีและไมดีได 

 3. ควรมีการศึกษากระบวนการสงเสริมสุขภาพองคกรที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเทคนิคการวิจัย

แบบเจาะลึก เพื่อหากระบวนการหรือวิธีการในการสงเสริมสุขภาพองคกรที่ดีหรือที่เหมาะสม เพื่อนําไปปรับใชใน

การสรางเสริมสุขภาพองคกรที่ดีของมหาวิทยาลัยเอกชนอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับสภาวการณการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการแขงขันของธุรกิจทางการศึกษาที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจเครื่องดื่ม การวิจัยเปนเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูที่เคยดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่มีอายุ 23-32 ป จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา

พบวา สามารถแบงออกอิทธิพลเปน 3 ดาน คือ อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ มีผลตอ

ภาพลักษณดานคุณคาในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ซึ่งอิทธิพลแตละดานนี้จะเปนสิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาและใหความสําคัญมากถาหากจะทําใหผูบริโภคเกิดการ

รับรูความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต      

คําสําคัญ   ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ CSR, ภาพลักษณตราสินคา 
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Abstract 

The purpose of this research was to investigate the impact of alcohol industry corporate social 

responsibility on the brand image. This study was a survey research that used a questionnaire as an instrument. 

The research samples consisted of 400 ex-drinkers, aged 23-32 years, obtained by screening technique. Statistics 

used for data analysis were the mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results revealed 

that the 3 factors (Planet, People, and Profit), focusing on the environmental, social, and economic returns, and 

reflecting corporate social responsibility of alcohol industry have an impact on the brand value at the .05 level of 

statistical significance. These factors are very important and should be well considered in order to make the 

consumers perceive the corporate social responsibility of alcohol industry in the future. 

Keywords: Corporate social responsibility, Brand image 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตองคกรธุรกิจสวนใหญมีการบริหารงานมุงเนนความสามารถในการทํากําไรเปนหลักที่สําคัญ 

เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายทางกําไรสูงสุด (จุฑาทิพย ภัทราวาท, 2554) ทามกลางสถานการณการแขงขันทาง

ธุรกิจท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลายเปน

แรงผลักดันที่สําคัญใหธุรกิจตางๆ ตองมีการปรับตัว ซึ่งถือวาปจจัยหนึ่งของการของการดําเนินกลยุทธเพื่อนําไปสู

การรักษาของเขตทางการตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย หรือความพยายามในการรักษามาตรฐานการผลิตและการ

รักษาภาพลักษณของตราสนิคาใหคงอยูในสายตาของผูบริโภค จึงเปนประเด็นท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจในยุคนี้   

ปจจุบันธุรกิจมีความจําเปนตองมีการปรับตัวให เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายหรือผูบริโภค ซึ่งกลยุทธการตลาดที่เคยใชและประสบความสําเร็จในอดีตหรือในปจจุบันอาจไม

สามารถใชไดตรงตามความตองการของผูบริโภค โดยผูบริหารและนักการตลาดจําเปนตองคนหากลยุทธใหมๆ ที่

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง หรือความพยายามในการรักษา

และธํารงคไวซึง่ภาพลกัษณที่ดีตอลกูคา (จิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 2549) ที่ผานมาเริ่มมีหลายองคกรหันมาใสใจเรือ่ง

ตราสินคามากขึ้น โดยคาดหวังวาการพัฒนาองคกรในทิศทางแบบยั่งยืน ตราสินคาจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการ

สรางความสําเร็จขององคกรไดไปพรอมๆ กับสถานการณการเปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมาขางตนได โดยทุกองคกรจะ

ใหความสําคัญตอการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑ พรอมท้ังรักษาและพัฒนาคุณคาของตราสินคา (นริศร รักษ

วรรณา, 2554)  เพื่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยอาจเริ่มจากวิเคราะห

สถานการณการเปลี่ยนแปลงขององคกรในทุกๆ ดานที่กําลังเผชิญ ประกอบกับการพัฒนากลยุทธในการสราง
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แรงผลักดันที่มีผลตอความมุงหวังในตราสินคา ใหเปนที่จดจําและสรางความแตกตางในการแขงขันดานผลิตภัณฑ

ที่เปนสินคาและบริการที่ผูบริโภคตองการ โดยผูบริโภคอาจมีการรับรูในภาพลักษณของตราสินคามาจากประเด็น

ตางๆ ไดแก เห็นวาสินคาและบริการนั้นมาจากจากโรงงานตนแบบ สินคานั้นเปนยี่หอท่ีไมสามารถถูกเลียนแบบได

จากคูแขงขัน ตราสินคาเปนสิ่งที่เปนหนึ่งเดียว หรืออาจเปนสินคาที่มีความรวมสมัย และผูบริโภคอาจเห็นวาสินคา

นั้นเปนตราสินคาที่ประสบความสําเร็จ รับผิดชอบตอสังคม และจะคงอยูตลอดไป (Aaker D.A., 1991) 

จะเห็นไดวา ตราสินคาเปนสิ่งที่สงผลตอองคกรผูผลิตและตัวสินคาในระยะยาว องคกรทางธุรกิจจึงมีการ

พัฒนากลยุทธตางๆ เพื่อนํามาบริหารตราสินคาใหมีความแข็งแกรงและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค อันจะนําไปสู

คุณคาและผลประโยชนตางๆ ท้ังตอบริษัทและตัวสินคาที่นอกเหนือไปจากทางดานตัวเงิน แตเปนคุณคาที่อยูในใจ

ของผูบริโภค จึงทํา ใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ คุณคาตราสินคา (Brand Equity) ขึ้นไปคูกับการพัฒนาธุรกิจใหมีความ

รับผิดชอบตอสังคม (มัติกร บุญคง, 2557) 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR)  เปนการดําเนินกิจกรรม

ภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลประโยชนตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกล ไมวาจะเปนการใชทรัพยากร

ที่มีอยูในองคกรหรือการใชทรัพยากรจากภายนอก เพื่อสรางสังคมที่จะทําใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข

ภายใตเงื่อนไขของความถูกตองโปรงใส และการมีจริยธรรมท่ีดีมุงคํานึงถึงผูมีสวนไดเสยีทั้งในและนอกกิจการและ

รวมถึงสังคมโดยรวม ดังนั้น อาจกลาวไดวาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรถือวาเปนพันธกิจหลักอัน

หลีกเลี่ยงไมไดไมวากิจกรรมหลักที่องคกรจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองตอประเด็นในการใหบริการดานสังคมหรือ

ดําเนินพันธกิจขององคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

องคกร จะตองกระทํา อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด การพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนควบคู 

กันไป (สถาบันไทยพัฒน, 2554) 

ยุคของสังคมที่ธุรกิจทุกรูปแบบยื้อแยงแขงขันครอบครองใจผูบริโภค เพื่อถือสวนแบงทางการตลาดมาก

ที่สุดรวมทั้งสรางชื่ออันนาจดจําแกตราสินคาของตนเอง โดยที่ผานมาแทบทุกธุรกิจลวนอาศัยกิจกรรม พัฒนา

จริยธรรมดานความรับผดิชอบตอสงัคม หรือที่เรียกงายๆ วา ซีเอสอาร ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีมุงเนนกิจกรรม

ดังกลาวจนกลับกลายเปนวัฒนธรรมที่เจาะกลุมนักดื่มหนาใหมเปนอยางดี เพราะทุกอยางทําใหน้ําเมาทุกชนิดกลาย

ภาพลักษณเปนสิ่งที่มีประโยชนในทางสังคมอยางยิ่ง ซึ่งสวนทางกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอยางสิ้นเชิง 

(จารยา บุญมาก, 2555) ที่ผานมามักพบธุรกิจที่มีความตองการสรางภาพลักษณในตราสินคาผานกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูตลอดเวลา ไดแก กลุมธุรกิจที่ไมสามารถมีชองทางการตลาดที่จะดําเนินการได

อยางปกติ เนื่องจากมีผลกระทบตอกฎหมายหรือศีลธรรมขั้นพื้นฐาน แตผลิตภัณฑมักจะไดรับความนิยมของ

ผูบริโภคคอนขางมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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ผลการวิจัยของ ศรีรัช ลอยสมุทร (2555) พบวา การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุม

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการทําเพื่อสรางภาพ โดยในลักษณะของโจรกลับใจ ซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยยอมรับได 

แมจะรูวาเปนธุรกิจมอมเมาสังคม ก็ควรไดรับการใหอภัย ซึ่งผลวิจัยสะทอนวาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

เหลานี้ สามารถฟอกภาพธุรกิจน้ําเมาใหดูขาวสะอาดขึ้น โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่แยกไมออกระหวางการขายกับ

การโฆษณาลักษณะความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ จึงทําใหไมเขาใจเบื้องหลังธุรกิจ  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอ

สังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อประโยชนตอตราสินคาที่พยายามมุงหวังใหผูบริโภครับรูถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม และเพื่อเปนแนวทางของตราสินคาในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับการรับรูของ

ผูบริโภค 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และ ดาน   

เศรษฐกิจ ของผูบริโภค 

2. เพื่อศกึษาภาพลักษณตราสนิคาในดานคุณคา ของผูบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานความรับผิดชอบตอสังคมที่สงผลตอภาพลักษณตราสินคาในดานคุณคาของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

นิยามศัพท 

แนวคิดและทฤษฎีดานภาพลักษณของตราสินคา 

 ภาพลักษณเปนผลผลิตของกระบวนการสรางความประทับใจจากตัวแปรตางๆ ซึ่งอยูภายใตการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร กับขาวสารจากองคกรและธุรกิจท่ีเกี่ยวของรวมท้ังขาวสารตางๆ 

จากผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกรอื่นๆ โดยผานการบอกตอ ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัยรวมกัน

ภายในจิตใจของแตละบุคคล (อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนทและจิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 2548) 

ภาพลักษณ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง 

หมายรวมไปถึงดานการบริหารหรือการจัดการของบริษัทแหงนั้นดวย และหมายรวมไปถึงสินคาผลิตภัณฑ และ ที่

บริษัทนั้นจําหนาย ฉะนั้น คําวาภาพลักษณของบรษิัท จึงมีความหมายคอนขางกวาง โดยครอบคลุมทั้งตัวหนวยงาน

ธุรกิจ ฝายจัดการ และสินคาหรือบริการของบริษัทแหงนั้นดวย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) 
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ภาพลักษณตราสินคาสามารถสื่อความหมายภาพออกมาได 6  ดาน คือ คุณสมบัติ (Attributes) 

คุณประโยชน (Benefits) คุณคา (Values) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และ ผูใช (User) (Philip 

Kotler, 2003) 

คุณคาตราสินคา คือ “มูลคาเพิ่ม (Added Value) ซึ่งเปนสิ่งที่ตราสินคามอบใหกับผลิตภัณฑ” (Farquhar, 

1989 อางถึงใน Lia Zarantonello and Bernd H. Schmitt, 2013) 

ตราสินคาจะแข็งแกรงตองการอาศัยการลงทุนและการพัฒนาอยางตอเนื่องและใชระยะเวลา โดยมี

เปาหมายเพื่อใหเกิดคุณคาตราสนิคา(Brand equity) ขึ้น เมื่อตราสินคามีคุณคาในความคิดของผูบรโิภค สงผลใหเกิด

การประมวล การตีความ และการเก็บขอมูลเกี่ยวกับสินคา และตราสินคาไดโดยงาย  และสงผลใหผูบริโภคเกิด

ความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ  อีกทั้งยังเปนการลดความเสี่ยงของผูบริโภค ยิ่งไปกวานั้นการมีชื่อเสียงของตรา

สินคาที่แข็งแกรงยังเปรียบเสมือนตัวแทนสําหรบัการประกันคุณภาพใหกับผูบริโภคและยังสามารถดึงดูดลูกคาราย

ใหม ไดดีเทา กับการรักษาลูกคารายเดิมใหคงอยูธุรกิจ เจาของสินคาจึงสามารถสรางผลกําไรไดในระยะยาว และมี

การเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง (Keller, 1998) 

แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ คือ ความมุงมั่นขององคการธุรกิจท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดย

ดูแลบุคลากรขององคการรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยมุงที่จะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนเหลานี้ใหดีขึ้น (The World Bank, 2002) 

บัญญัติความหมายของความรับผิดชอบตอสงัคมของธุรกจิ คือ  “บรรษัทบริบาล  ที่หมายถึง การกํากับดูแล

กิจการใหเจริญรุดหนาอยางมีประสทิธิภาพดวยเงือ่นไขความถูกตอง โปรงใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยมุงคํานึงถึงผูมี

สวนไดสวนเสียในกิจการและสังคมโดยรวม” (สถาบันไทยพัฒนา, 2551) 

สามมิติพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน (The Triple-Bottom-Line)  “การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การ

พัฒนาที่เพียงพอกับความตองการของชนรุนปจจุบัน โดยไมสงผลกระทบตอการพัฒนาอยางพอเพียงกับความ

ตองการของชนรุนตอไปในอนาคต”  โดยอาศัยหลักแนวคิดพื้นฐานมุมมองในการพัฒนาสามดานอยางเทาเทียมกัน

อันประกอบดวย สังคม (People) สิ่งแวดลอม (Planet) และเศรษฐกิจ (Profit) 

โดยใหความสําคัญกับการมองคุณคาและประเมินความสําเร็จขององคกรอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ทั้งดาน

เศรษฐกิจ (การทําใหธุรกิจเติบโต) ดานสังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบขาง) และดานสิ่งแวดลอม (การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม) รวมถึงการดําเนินกิจการดวยความโปรงใส มีบรรษัทบริบาล ซึ่งชวยใหธุรกิจสามารถประเมินความ
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เสี่ยงและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวน อันจะนําไปสูความสําเร็จของการ

พัฒนาอยางยั่งยืนของธุรกิจ (John Elkington, 1997) 

 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจมีผลกระทบตอภาพลักษณ

ตราสินคาดานคุณคาเปนอยางมากนั่นเอง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตน                      ตัวแปรตาม 

 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล” เปนประโยชนอยางยิ่งตอ 

1. ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับรูดานของความรับผิดชอบตอ

สังคม ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อวางแผนการตลาดอันจะนํามาซึ่งภาพลักษณในอนาคต 

2. ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทราบถึงรูปแบบดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีผลตอภาพลักษณและ

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกําหนดกลยุทธการสื่อสารการตลาด 

3. ภาครัฐและนักวิชาการสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้มาเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนดําเนินความ

รับผิดชอบตอสังคมรวมถึงเปนองคความรูในการศึกษาและในการวิจัยครั้งตอไป 

 

วิธีการวิจัย 

ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบขนาดที่

แนชัดและมีขนาดใหญ โดยกําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา,2549,หนา 74) ซึ่งสูตรในการ

คํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

1) Planet (ส่ิงแวดลอม)

2) People (สังคม)

3) Profit (เศรษฐกิจ)

John Elkington(1997)

ภาพลักษณตราสินคาดานคุณคา

Philip Kotler(2003)
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  สูตร n  = 
P�1-P�Z2

E2
 

เมื่อ  n แทน ขนาดตัวอยาง 

P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจยักําลงัสุม .50 

Z แทน ระดับความเชื่อมั่นท่ีผูวิจัยกาํหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ระดับ .05) 

E แทน คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดขึน้ = .05 

แทนคา   n =  (.05)(1-0.5)(1.96)2 

     (.05)2 

= 384.16 

ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 

ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยแบบสอบถามผานระบบแบบสอบถามออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการเลือกตัวอยางสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยคัดกรองเฉพาะ (ประสพชัย พสุนนท, 

2555) กับผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 3 เดือนที่ผานและมีอายุระหวาง 23-32 ป เนื่องจากการรับรูและ

กอใหเกิดทัศนคติดานการรบัผดิชอบตอสังคมขององคกรท่ีสูงที่สุดจะมีอายุระหวาง 23-32 ป (Schiffman & Kanuk, 

2004, pp. 253-255) อยางไรก็ตามผูศึกษาไดทําการนําแบบสอบถาม 30 ชุด เพื่อใชทดสอบคาความเชื่อมั่นของ

สัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยมีคาความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค

(Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.951 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดย

สอบถามจากผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีอายุ 23-32 ป 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากรายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ 

รวมท้ังบทความที่เกี่ยวของตลอดจนฐานขอมูลออนไลนจากอินเทอรเน็ต 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ของผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอบแบบสอบถามมี 8 คําถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน ขาวสารที่ทานไดรับจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล การติดตามหรือไดรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ตราสินคาของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใชสื่อตางๆในการนําเสนอขาวสาร
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ของความรับผิดชอบตอสังคม สวนที่ 2 ถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีสงผลตอภาพลักษณของความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจ มี 16 ขอคําถาม ดังนี้ 

 ดานสิ่งแวดลอม  จํานวน 6 ขอ 

 ดานสังคม  จํานวน 5 ขอ 

 ดานเศรษฐกิจ  จํานวน 5 ขอ 

 

สวนที่ 3 ถามเกี่ยวกับภาพลักษณดานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมของตราสินคา มี 5 ขอคําถาม  

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดศกึษาหาความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใชสถิติ ดังนี ้

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คืออธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บ

รวบรวมไดโดยการนําเสนอในรูปของ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

โดยสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปจากผูที่เคยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลที่มีอายุ 23-32 ป ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน ขาวสารที่ทานไดรับจากธรุกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

การตดิตามหรือไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใชสื่อตางๆ

ในการนําเสนอขาวสารของความรับผิดชอบตอสังคมมากนอยเพียงใดวิเคราะหโดยใช ความถี่ และ รอยละ ในสวน

ที่ 2 การวัดระดับผลกระทบที่สงผลตอภาพลักษณของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ มี 3 ดาน คือ ดาน

สิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ สวนที่ 3 ถามเกี่ยวกับภาพลักษณดานคณุคาของความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใชแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ไลเคริรท 

(Likert’s rating scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณตราสินคาในแตละดาน ซึ่ง

แตละขอจะมีคําตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยนอยที่สุด เห็นดวยนอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และ 

เห็นดวยมากที่สุดโดยแตละระดับ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น   ระดับคะแนน 

เห็นดวยนอยทีสุ่ด    1 

เห็นดวยนอย     2 

เห็นดวยปานกลาง    3 

เห็นดวยมาก     4 

เห็นดวยมากทีสุ่ด     5 
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ผลคะแนนที่ไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยแบบ Arbitrary Weighting แบงออกเปน 5 

ระดับ ท่ีไดนํามาแปลความหมายตามเกณฑผูวิจัยใชเกณฑ ดังกลาวแปลความหมายดังนี้  

คาเฉลี่ย    ระดับการผลการตัดสินใจ 

1.00 – 1.80    นอยทีสุ่ด 

1.81 – 2.60    นอย 

2.61 – 3.40    ปานกลาง 

3.41 – 4.20    มาก 

4.21 – 5.00    มากท่ีสุด 

2. การวิเคราะหสถิติเชงิอนมุาน (Inferential statistics) เปนสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อสรุปผลอางไปยัง

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้จะตั้งระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหความ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณตราสินคาของผูบริโภคและการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาจะสงผลถึงคุณคาตราสินคา ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.0) การศึกษาจบในระดับ

ปริญญาตรี (รอยละ 46.3) สถานภาพโสด (รอยละ 74.3) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 59.5) มีรายได

มากกวา 20,000 บาท/เดือน (รอยละ 49.8) ขาวสารที่ไดรับจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนดานธุรกิจตางๆของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 70) การติดตามหรือไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1 วัน/สัปดาห 

(รอยละ 29.8) ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใชสื่อตางๆในการนําเสนอขาวสารของความรับผิดชอบตอสังคม

ของธุรกิจอยูในเกณฑปานกลาง (รอยละ 37.5) 

สวนที่ 2 ในการวัดระดับผลกระทบความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ พบวาอยูในระดับมาก (X� = 3.43, 

SD = 0.57) โดยอิทธิพลดานดานสังคมมีคามากที่สุด (X� = 3.49, SD = 0.68) รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม (X� = 

3.41, SD = 0.62) และดานเศรษฐกิจ (X� = 3.39, SD = 0.66) เปนอันดับสุดทาย รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของอิทธิพลที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสงัคมของธุรกิจ 

ขอความ Mean S.D. แปลความหมายตามเกณฑ 

อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม 3.41 0.62 มาก 

อิทธิพลดานสังคม 3.49 0.68 มาก 

อิทธิพลดานเศรษฐกิจ 3.39 0.66 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.43 0.57 มาก 

สวนที่ 3 สวนภาพลักษณดานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับปานกลาง (X� = 

3.24, SD = 0.66) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอความ Mean S.D. แปลความหมายตามเกณฑ 

รูสึกไดวาสนิคาและกระบวนการผลิตภายใตตราสินคา

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลนีแ้สดงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.22 0.98 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลนีเ้ปนผูนําดาน

นวัตกรรม 

3.22 0.88 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการดําเนนิการ

อยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 

3.26 0.83 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนองคการที่ดีของ

สังคม 

3.18 0.89 
ปานกลาง 

รูสึกไดวาตราสนิคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนนการทํา 

คุณประโยชนแกสงัคม (เชน ในดานกฬีา ดานสิ่งแวดลอม ) 

3.32 0.94 
ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.24 0.66 ปานกลาง 

 

สวนที่ 4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีความสัมพันธกันท้ังโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

สามารถเขียนเปนสมการเพื่อทํานายความสัมพันธไดดังนี้ 

เมื่อ  PL  คือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธรุกิจดานสิ่งแวดลอม 

PE  คือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธรุกิจดานสังคม 

PR  คือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธรุกิจดานเศรษฐกิจ 

IMV   คือ ภาพลักษณตราสนิคาดานคณุคาของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
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โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวา ผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอ

สังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากทั้งหมด 3 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของผลกระทบภาพลักษณตราสินคาดานคุณคาของความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ความถดถอยเชิงพห ุ

(Regression) 

100.417 3 33.472 
182.615 .000a 

สวนที่เหลอื (Residual) 72.585 396 .183 
  

รวม 173.002 399 
   

จากการวิเคราะหตารางที่ 3 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากอยางนอย 

1 ดานจากทั้งหมด 3 ดาน ประกอบไปดวย ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบดาน

ภาพลักษณตราสินคาดานคุณคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนผลการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุคูณ ในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 คาสถิติที่ใชพยากรณภาพลักษณดานคุณคาของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

ตัวแปรพยากรณ ตัวแปร B 
Std. 

Error 
Beta T Sig. 

(Constant) 
 

.318 .131  2.425 .016 

อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม PL .107 .050 .101 2.128 .034 

อิทธิพลดานสังคม PE .240 .044 .250 5.441 .000 

อิทธิพลดานเศรษฐกิจ PR .506 .046 .503 11.075 .000 

R= 0.762, R Square= 0.580, Adjusted R Square= 0.577, Durbin-Watson = 1.953 

จากการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจทั้ง 3 ดาน สามารถพยากรณ ภาพลักษณตราสินคาดาน

คุณคาได  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  76.2% (R = 0.762) และมีความสัมพันธกับภาพลักษณตราสินคา

ดานคุณคา อยูที่ 58% (R Square = 0.58) ทดสอบความเปนอิสระกันของความคลาดเคลื่อน ไดคา Durbin-Watson = 

1.953 มีคาเขาใกล 2 แสดงวาความคลาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระกัน และวิเคราะหความแปรปรวน แสดงผล

ทั้งหมดมีนัยสําคัญ (p-value = .000)  มีคานัยสําคัญนอยกวา 0.05 สามารถเขียนสมการคาพยากรณดัง (1) 

IMV = 0.318+0.101PL+0.250PE+0.503PR ……. (1) 
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จากการศึกษาผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสงัคมของธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล สามารถนํามาสรุปและอภิปรายไดดังนี ้

1. อิทธิพลดานสังคม พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมของความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับที่มากที่สุดจากทั้งสามดาน (X� = 3.49, SD = 0.69) เมื่อพิจารรารายดาน

พบวา ดานที่เห็นดวยมากที่สุดคือ ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน (X� = 3.53, 

SD = 0.93) และสังคมใหการยอมรับการดําเนินงานของตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (X� = 3.52, SD = 0.89) 

สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ Carroll และ Buchholz (1999) ความรับผิดชอบ 4 ประการของพลเมือง 

(Economic, Legal, Ethical และ Philanthropic Responsibilities) ก็คือความรับผิดชอบดานมนุษยธรรม 

(Philanthropic Responsibility) เพื่อชวยใหสังคมเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนการมองบริษัทในระดับเดียวกับ

บุคคลนั่นก็คือ การบริจาคโดยความสมัครใจเพื่อชวยใหสังคมดีขึ้นอยางยั่งยืน  

2. อิทธิพลดานสิ่งแวดลอม พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมของ

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับรองลงมา (X� = 3.41, SD = 0.62) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่

เห็นดวยมากที่สุดคือ ตราสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีระบบการจัดการน้ําและของเสียที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม(X� = 3.45, SD = 0.85) และตรา

สินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวยอนุรักษพลังงาน (X� = 3.44, SD = 0.84) 

ซึ่งมีคาเทากัน สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ Philip Kotler and Nancy Lee (2005) ไดอธิบายความหมายของ

การของกระบวนการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ นั่นก็คือการพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินธุรกิจขององคกร

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานลบกับสังคมและสิ่งแวดลอมหรือให เกิดขึ้นนอยที่สุดเทาท่ีจะเปนได เชน การลดการ

ใชน้ํา การใชพลังงานสะอาด เชน พลังงานลม เพื่อลดปริมาณกาซทีก่อใหเกิดภาวะเรือนกระจก เปนตน 

3. อิทธิพลดานเศรษฐกิจ พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจของความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ อยูในระดับรองลงมา (X� = 3.39, SD = 0.66) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่เห็น

ดวยมากที่สุดคือ ความไววางใจในการดําเนินกิจการของตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (X� = 3.42, SD = 0.91) 

และความพึงพอใจในความสะอาดของตราสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (X� = 3.40, SD = 0.87) สอดคลองกับแนว

ทางการปฏิบัติของ Carroll (1979) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ นั้นเกี่ยวของกับความคาดหวังทางเศรษฐกิจ 

กฎหมาย จริยธรรม และความระมัดระวังท่ีสังคมมีตอองคกร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

 

อภิปรายผล 

ในการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ศึกษาตามทฤษฎีของ John 

Elkington (1997) ทั้งดานเศรษฐกิจ (การทําใหธุรกิจเติบโต) ดานสังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบขาง) และดาน
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สิ่งแวดลอม (การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม) ขณะที่ Philip Kotler (2003) ที่ไดอธิบายความหมายของตราสินคาไววา 

การสรางตราสินคาเปนเรื่องสําคัญในกลยุทธผลิตภัณฑตราสินคาที่รูจักแพรหลาย ทําใหกําหนดราคาสินคาไดสูง 

ซึ่งสามารถสื่อความหมายได 6 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติ (Attributes) ดานคุณประโยชน (Benefits) ดานคุณคา 

(Value) ดานวัฒนธรรม (Culture) ดานบุคลิกภาพ (Personality) และดานผูใช (User) โดยที่ผูวิจัยใหความสําคัญกับ 

ดานคุณคา (Value) เปนหลัก จึงพิจารณาถึงความสัมพันธของทั้งสองทฤษฎี พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของ

ธุรกิจอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ(PR) ดานสังคม(PE) และดานสิ่งแวดลอม(PL) มีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณตราสินคาดานคุณคา(IMV) ดังสมการ (1) 

 

ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้ไดมีการกําหนดขอบเขตของประชากรทั้งในดานอายุ หากมีการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. กําหนดเงื่อนไขอายุเพิ่มขึ้น หรอืเพิ่มชวงอายุที่ศกึษา เพื่อทําการเปรยีบเทียบ 

2. ขยายหรือเพิ่มเติมผลิตภัณฑตราสินคาอื่นๆ เพื่อใหทราบผลดานการรับรูตราสินคาที่มีผลตอคุณคาตรา

สินคาใหครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลสําโรงการแพทย 

Out Patient’s Decision Making in Using Services at Samrong General Hospital  
 

ภัทรพร ยุบลพันธ และคณะ1 

py_glory_1@hotmail.com 

 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใชบรกิารของผูรบับริการผูปวยนอก โรงพยาบาลสําโรงการแพทย เปนการ

วิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการตัดสนิใจของผูใชบริการ และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

สวนบุคคล และปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ ผลการวิจัย พบวาระดับการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยโดยรวมอยูในระดับสูง ซึ่งดานการคนหาขอมูล และดานการประเมินผล

ทางเลือกอยูในระดับปานกลาง  ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกัน ตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (F=2.635, p-value = 0.034) ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงพยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง ในรายดาน พบวา ความนาเชื่อถือมีคาคะแนนความสัมพันธสูงสุด และดาน

ความเปนรูปธรรมของการบริการมีคาคะแนนความสัมพันธต่ําสุด ดังนั้น โรงพยาบาลควรมีการพัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ การสื่อสารและการสรางภาพลักษณที่โดดเดนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ชุมชนและบริเวณใกลเคียง ไดรูจักโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ การเลือกใชบริการโรงพยาบาล 

 

  

                                                             
1
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ



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

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

87 

 

Abstract 

 The study entitled “Out patient’s decision making in using services at Samrong General Hospital” is a 

descriptive research. Its objectives were to study the level of clients’ decision making, and to investigate 

relationship between personal factor and decision making, and relationship between service quality factor and 

decision making.  Results of the study revealed that in general the clients’ decided to use services at Samrong 

General Hospital at the high level. Concerning each aspect, it was found that information searching and choice 

evaluating aspects were rated at the moderate level. Statistical significance was found between clients with 

different incomes and their decision to use the services (F=2.635, p-value = 0.034). Moreover, service quality has 

been found correlated with decision making at the high level. Regarding each aspect, trust in the hospital had the 

highest correlation, while the tangible service quality had the lowest correlation. In summary, these findings 

suggested that the hospital should improve its public relations, channels of communication, and the hospital’s 

image to publicize the hospital to people in the area. 

Keywords: Out Patients, Decision Making, Using Services, Hospital 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันสถานพยาบาลที่ใหบริการดานสุขภาพของประเทศไทยมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นโดยอาจมาจาก

หลายปจจัยเชนเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมสถานพยาบาลในประเทศไทยแบงออกเปนสวนของภาครัฐ

และภาคเอกชน จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐมีทั้งหมด 978 แหงจํานวนสถานพยาบาลภาคเอกชนมีทั้งหมด 332 

แหง(กระทรวงสาธารณสุขสํานักนโยบายและยุทธศาสตร,  2558, ออนไลน) ทั้งนี้เพราะสถานพยาบาลเปนสถาน

บริการดานสุขภาพท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งกับประชาชนทุกคนเพราะการดูแลและรักษานั้นเปนสิทธิขั้น

พื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับเมื่อเกิดการเจ็บปวย ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian 

Economics Community – AEC) โดยไดมีการกําหนดบริการไวหลายประเภท และธุรกิจการบริการดานสุขภาพ 

(Healthcare Service) ก็เปนธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีจะเปดการคาเสรี 

ธุรกิจการบริการดานสุขภาพของไทยเปนประเทศจุดหมายปลายทางของการบริการทางการแพทยของ

ภูมิภาคเอเชียที่ไดรบัความนิยมเปนอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากนานาประเทศ  (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557, ออนไลน) เพื่อใหประเทศไทยไดเปนศูนยกลางของการบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองการพัฒนาคุณภาพและการบริการ สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลไดจัดทําแผนยทุธศาสตรป 2555 – 2558 โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญคือสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ

ที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสงเสริมใหสถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพที่มีความสมดุลระหวาง

มติิดานจิตวิญญาณและมิติดานระบบงาน (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2556, น. 8-9) จากยุทธศาสตรที่
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไดกําหนดขึ้นนั้นเพื่อใหสถานพยาบาลไดมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพ

บริการที่ไดมาตรฐานอยู เสมอเพื่อใหผูรับบริการเชื่อมั่นและไววางใจในการตัดสินใจเขารับบริการของ

สถานพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ 

การตัดสินใจหมายถึงการกําหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทายโดยใชหลัก

เหตุผลและมีกฎเกณฑในการตัดสินใจที่เปนระบบขั้นตอนการตัดสินใจมีหลายรูปแบบประกอบดวยการตระหนัก

ถึงปญหาความตองการการคนหาขอมูลการประเมินทางเลือกการตัดสินใจเลือก (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, น. 68-86) 

ดังนั้นการที่ผูรับบริการตัดสินใจเขามาใชบริการจากสถานพยาบาลนั้นมีหลายขั้นตอนและหลายปจจัยเขามา

เกี่ยวของ อาทิ ความนาเชื่อถือตอโรงพยาบาล ความไววางใจในคุณภาพบริการ รวมถึงการพิจาณาจากสิทธิดานการ

รักษาที่ผูใชบริการมีอยู  เปนตน ดังนั้นสถานพยาบาลควรใหการบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการใหไดมากที่สุด เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจจากตัดสินใจเขารับบริการ 

สถานพยาบาลในประเทศไทยมีการแขงขันกันในดานการใหบริการและการพัฒนาคุณภาพของ

สถานพยาบาลใหผานการรับรองมาตรฐานจากสถาบันตาง ๆ ที่เปนการสรางหลักประกันใหกับผูรับบริการวาจะ

ไดรับการบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โรงพยาบาลสําโรงการแพทยตั้งอยูในเขตพื้นที่

อุตสาหกรรม เปดใหบริการรักษาพยาบาลแกผูรับบริการทุกกลุมตามสิทธิการรักษา เปนโรงพยาบาลที่มีการพัฒนา

ระบบคุณภาพและการใหบริการอยางตอเนื่อง และไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และยังไดการ

รับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) แหงแรกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล

สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการติดตอกัน 5 ปและมีการพัฒนาในสวนของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใหบริการโดยลดตนทุนคาใชจายทําใหการใหบริการของโรงพยาบาลอยูในอัตราที่

สมเหตุสมผลเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูปวยทุกระดับภายใตมาตรฐานเดียวกัน(โรงพยาบาลสําโรงการแพทย.  

2554: 26-30) จากรายงานขอมูลจํานวนผูรับบริการพบวา ผูปวยนอกแผนกอายุรกรรม ป 2558   มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

(จีรนันท เดชมิตร, 2558, สัมภาษณ) การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจการตัดสินใจเขารับบริการของผูปวยทุกกลุมสิทธิการ

รักษา ถึงแมโรงพยาบาลไดผานการรับรองมาตรฐานจากองคกรภายนอกที่สะทอนวาโรงพยาบาลมีคุณภาพ แตใน

การตัดสินใจเลือกใชบริการของประชาชน ยังมีอีกหลายปจจัยที่โรงพยาบาลควรทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถ

วางแผน ออกแบบการใหบริการที่จะเปนท่ีไววางใจแกผูรับบริการได ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเปนโอกาสที่จะ

ทําใหทราบถึงการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลสําโรงการแพทยตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ 

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการตามความแตกตางของปจจัยสวน

บุคคล 

 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
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นิยามศัพท 

จํานวนครั้งที่เขารับบริการ หมายถึงการเขารับบริการที่โรงพยาบาลสําโรงการแพทยในชวงระยะเวลา 1 ป

ที่ผานมา 

 สิทธิการรักษาพยาบาล หมายถึงการที่ผูรับบริการระบุการใชสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาล 

 การตัดสินใจเลือกใชบริการ หมายถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการโดยมีการไตรตรองพิจารณา

อยางเปนลําดับขั้น ประกอบดวย 

  - การตระหนักถึงความตองการ หมายถึงการที่ผูรับบริการเขาใจในปญหาหรือความตองการที่

เกิดขึ้นขณะนั้น 

  -การคนหาขอมูล หมายถึงการที่ผูรับบริการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

เลือกใชบริการ 

  -การประเมินผลทางเลือก หมายถึงการที่ผูรับบริการดูวาทางเลือกนั้นตรงกับความตองการมาก

หรือนอยกวาท่ีตั้งไวในการเลือกใชบริการนั้น 

  -การตัดสินใจเลือก หมายถึงการที่ผูรับบริการรูถึงความตองการแลวเลือกทางเลือกที่มีผลกระทบ

นอยที่สุดจากการใชบริการ 

 คุณภาพบริการ หมายถึงการใหบริการที่สามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการหรือเกินความ

คาดหวังของผูรับบริการและทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย 

  -ความเปนรูปธรรมของบรกิาร หมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ีผูรบับริการสมัผัสได              

-ความนาเชื่อถือ หมายถึงการที่ผูใหบริการใหการรักษาและดูแลที่ถูกตอง เปนทีน่าไววางใจ 

  -ความสามารถในการตอบสนองความตองการ หมายถึงผูใหบริการมีความพรอมในการ

ใหบริการทุกดานไดทันทวงท ี

  -การเขาถึงบริการ หมายถึงผูรับบริการสามารถเขาถึงการบริการไดงายและไดรับความสะดวก

จากผูใหบริการ 

  -การสื่อสาร หมายถึงผูใหบริการสื่อสารไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย 

  -ความปลอดภัยมั่นคง หมายถึงผูรับบริการไมไดรับอันตราย หรือความเสี่ยงตางๆจากการ

ใหบริการ 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1.ผูบริหารโรงพยาบาลสามารถนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นและสามารถขยายผลไปสูการสรางจุดเดนแกโรงพยาบาลเพื่อกระตุนการตัดสินใจเขารับบริการของ

ผูรับบริการมากขึ้น 

 2. เจาหนาที่และบุคลากรสามารถนําผลสรุปที่ไดมาเปนขอมูลและเปนประโยชนในการพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการดานตางๆของโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหมากขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาระหวาง

เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือผูรับบริการแผนกผูปวยนอกทุก

สิทธิการรักษา ยกเวนกลุมผูปวยกุมารเวชกรรม โดยจํานวนผูรับบริการเฉลี่ย 1,013 คนตอวัน คํานวณขนาดตัวอยาง

ตามสูตรของทาโร ยามาเน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550, น. 207-208) ไดขนาดตัวอยาง 287 คนทําการเลือก

ตัวอยางโดยใชทฤษฏีความนาจะเปน(Probability Sampling) และสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random 

Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย

สวนบุคคลของผูรับบริการ สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพบริการ สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดและใหคะแนนตามระดับความคิดเห็น

ตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคอยูระหวาง 0.63–

1.00 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปจจัยคุณภาพบริการ เทากับ 0.949 และแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกใช

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

-สถานภาพสมรส 

- สิทธิการรักษาพยาบาล 

-รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

-จํานวนครั้งที่เขามารับบริการ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ 

- การตระหนักถึงความ

ตองการ  

-การคนหาขอมูล  

- การประเมินผลทางเลือก  

- การตัดสินใจเลือก  
ปจจัยคุณภาพบริการ 

-ความเปนรูปธรรมของการบริการ  

-ความนาเชื่อถือ  

-ความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ  

- การเขาถึงบริการ  

- การสื่อสาร  

- ความปลอดภัยม่ันคง  
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บริการ เทากับ 0.888  แบบสอบถามไดผานการพิจารณาและรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เลขที่รับรอง อ.348/2558 

วิเคราะหขอมูลโดยใช จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติที (t-test) การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance : ANOVA) และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Pearson’s Correlation Coefficient) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 56.8  มีอายุอยูระหวาง 

21 – 31 ป คิดเปนรอยละ 41.5  ดานการศึกษาพบวาสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 32.1 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.8 

ดานสถานภาพสมรสพบวามีสถานภาพสมรสและโสดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.7 ใชสิทธิประกันสังคมมากทีสุ่ด 

คิดเปนรอยละ 74.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูที่ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24.0 และจํานวนครั้งที่เขารับบริการพบวาสวนใหญเขารับบริการ 

มากกวา 5 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 37.6  

 ระดับของปจจัยคุณภาพบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานความนาเชื่อถือในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.99 รองลงมาคือดานการสื่อสารมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.94 สวนดานความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.80 

 ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ โดยรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ระดับการตัดสินใจ ดานการตระหนักถึงความตองการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.97 

รองลงมาคือ ดานการตัดสินใจเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดานการประเมินผลทางเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และ

ดานการคนหาขอมูลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.48  

ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการพบวามีเพียงตัวแปร

ดานรายไดของผูรับบริการเทานั้นที่มีนัยสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ สวนตัวแปรดานเพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษาพยาบาล และจํานวนครั้งที่เขามารับบริการไมมีนัยสําคัญกับการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชบริการตามความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล (n = 287) 

ตัวแปร การตัดสินใจเลือกใชบริการ  

t/F 

 

df 

 

p-value n �� S.D. 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

124 

163 

 

3.74 

3.68 

 

0.67 

0.63 

0.727 255.194 0.468 
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ตัวแปร การตัดสินใจเลือกใชบริการ    

อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 

21 – 30 ป 

31 – 40 ป 

มากกวา 41 ป 

 

16 

119 

83 

69 

 

3.89 

3.79 

3.56 

3.70 

 

0.602 

0.654 

0.629 

0.648 

2.478 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.062 

 

ระดับการศึกษา 

      ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 

      มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  

      อนุปริญญา / ปวส. 

      ปริญญาตรี  

      สูงกวาปริญญาตร ี

 

64 

92 

53 

70 

8 

 

3.66 

3.76 

3.75 

3.62 

3.87 

 

0.598 

0.559 

0.757 

0.649 

1.135 

2.478  0.597 

อาชีพ 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

นักเรียน / นักศึกษา 

แมบาน 

รับจางทั่วไป 

 

6 

206 

40 

22 

7 

6 

 

4.03 

3.72 

3.50 

3.86 

3.75 

3.77 

 

0.526 

0.651 

0.718 

0.508 

0.624 

0.423 

1.432 

 

 0.213 

 

สิทธิการรักษาพยาบาล 

สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

สิทธิประกันสงัคม 

สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

สิทธิประกันสุขภาพเอกชน 

จายเงินคารักษาพยาบาลเอง 

 

11 

214 

6 

16 

40 

 

3.81 

3.74 

3.69 

3.52 

3.56 

 

0.645 

0.630 

0.902 

0.809 

0.629 

1.113 

 

 0.351 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ต่ํากวา 5,000 บาท 

5,001 - 10,000 บาท 

10,001 - 15,000 บาท 

15,001 - 20,000 บาท 

         20,001 บาทขึ้นไป 

 

24 

59 

84 

51 

69 

 

3.65 

3.83 

3.82 

3.59 

3.56 

 

0.595 

0.561 

0.620 

0.739 

0.664 

2.635 

 

 0.034* 

 

จํานวนคร้ังท่ีเขารับบริการ (ครั้ง/ ป) 

มาเปนครั้งแรก 

1 – 2 ครั้ง / ป 

3 – 4 ครั้ง / ป 

        มากกวา 5 ครั้ง / ป 

 

25 

76 

78 

108 

 

3.78 

3.72 

3.73 

3.66 

 

0.740 

0.665 

0.643 

0.622 

0.396  0.756 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ <.05  
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ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการพบวาปจจัย

คุณภาพบริการทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ ในภาพรวมอยูใน

ระดับสูง โดยดานที่มีความสัมพันธมากที่สุด คือ ดานความนาเชื่อถือ และดานที่มีความสัมพันธต่ําที่สุด คือ ดาน

ความเปนรูปธรรมของการบริการ แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ (n = 287) 

ตัวแปร การตัดสินใจเลือกใชบริการ แปรคา 

r P-value 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

2. ดานความนาเชื่อถือ 

3. ดานความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

4. ดานการเขาถึงบริการ 

5. ดานการสื่อสาร 

6. ดานความปลอดภัยม่ันคง 

0.601 

0.685 

0.649 

 

0.611 

0.605 

0.628 

0.000** 

0.000** 

0.000** 

 

0.000** 

0.000** 

0.000** 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 0.731 0.000** สูง 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <.01 

 

อภิปรายผล  

1. ระดับการตัดสนิใจเลอืกใชบริการของผูรับบรกิาร 

การตัดสินใจเลือกใชบริการโดยรวมอยูในระดับสูง  แสดงใหเห็นวา ผูรับบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ

เนื่องจากความเจ็บปวยทางรางกาย การบริการท่ีสะดวกรวดเรว็ ความปลอดภัย การใหความเชื่อมั่นในการใหบริการ 

และโรงพยาบาลมีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับการดูแลรักษา มีความสะดวกในการเดินทาง และมีแพทยเฉพาะ

ทางท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณฤมล ประสิทธิ์ (2556, น. 347) พบวา

เหตุผลในการตัดสินใจเลอืกใชบริการสวนใหญคือความเจ็บปวย และสอดคลองกับการศกึษาของ สิริกาญจน กมลป

ยะพัฒน (2558) พบวาความเชื่อถือไววางใจ ความสะดวก ความรวดเร็วในการเดินทางเขารับบริการ และมีบุคลากร

ทางการแพทยที่ตรงตามความตองการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร  ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนกังาน

บริษัทเอกชน และมีสิทธิประกันสังคมพื้นท่ีของโรงพยาบาลตั้งอยูในเขตเมืองอุตสาหกรรม การคา จึงทําใหกลุม

ตัวอยางมีความสะดวกตอการเขารับบริการ สําหรับในรายดานของการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวาดานการ

คนหาขอมูล และดานการประเมินทางเลือกอยูในระดับปานกลาง สามารถอธิบายไดวา การตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของผูรับบริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยนั้น ยังมีการคนหาขอมูลและประเมินทางเลือกเพื่อการเขารับบริการ

การรักษายังมีแหลงขอมูลไมมากนัก การคนหาขอมูลของผูรับบริการจะเปนการสอบถามจากบุคคลที่เคยเขารับ
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บริการมากอน เชน บุคคลในครอบครัว เพื่อน เปนตน ดังนั้นโรงพยาบาลควรมีการสงเสริมในสวนของการให

ขอมูลการติดตอสื่อสารในทุกรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน การพัฒนาเว็บไซตของโรงพยาบาลใหทันสมัย การใชสื่อ

โฆษณาในลักษณะการโฆษณาเคลื่อนที่ การจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพในโอกาสพิเศษ หรือการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ โดยนําเสนอในดานของรปูแบบการใหบริการ ความพรอมของบุคลากร ความทันสมัยของเครื่องมือ

ในการรักษา การมีแพทยเฉพาะทางท่ีหลากหลาย และราคาที่เหมาะสมในการรักษาพยาบาลเพื่อเสริมภาพลักษณ

ของโรงพยาบาลตอชุมชนใกลเคียงรอบพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนิดาภา วรณาภรณ 

(2555) ซึ่งอธิบายทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการไววาในการตัดสินใจใชบริการหรือไมใชขึ้นอยูกับองคประกอบ 6 

ประการไดแก 1) ขอมูลขาวสาร 2) เครื่องหมายการคา 3) เจตคติ 4) ความเชื่อมั่นในบริการหรือผลิตภัณฑ 5) ความ

มุงม่ันในการใช 6) การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ 

2. ปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ พบวามีเพียงตัวแปร

ดานรายไดของผูรับบริการเทานั้นที่มีนัยสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งรายไดของผูรับบริการที่ตอบ

แบบสอบถามนั้นสวนใหญอยูระหวาง 10,000 - 15,000 บาท ใชสิทธิประกันสังคมในการเขารับการรักษา ทั้งนี้

เพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จากการที่โรงพยาบาลรับสิทธิประกันสังคม จึงเอื้อตอการ

เลือกเขารับบริการของประชาชนที่มีเงินเดือนในระดับดังกลาว สวนกลุมตัวอยางที่มีรายได 20,000 บาทขึ้นไป 

ถึงแมเปนผูประกันตนและสามารถใชสิทธิได หากแตมีกําลังจายมากกวาจึงอาจมีการใชสิทธิประกันสุขภาพเอกชน

รวมดวยและเขารบับริการในสถานบรกิารท่ีหลากหลายได ในขณะที่ผูที่มีรายไดนอยซึ่งอาจเปนผูที่ไมไดมีสิทธิการ

รักษาใด และความสามารถในการจายนอยกวาอาจเลือกรับบริการกับสถานพยาบาลที่ไมใชโรงพยาบาล ซึ่งภาวะ

เศรษฐกิจของผูรับบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ (ชนิดาภา วรณาภรณ, 2555) อภิปรายไดวา  ผูรับบริการที่มี

รายไดมากกวามีการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนมากกวาผูรับบริการที่มีรายไดนอย เนื่องจาก

ผูรับบริการที่มีรายไดมากมีโอกาสในการแสวงหาและมีกําลังซื้อสิ่งทีเ่อื้อตอสุขภาพมากกวาผูรับบริการที่มีรายนอย 

เพราะตองใสใจเรื่องปากทองเปนสําคัญ หากการเจ็บปวยนั้นไมรายแรงมากเกินไป ผูที่มีรายไดไมมากนักอาจใช

วิธีการดูแลสุขภาพดวยการซือ้ยาเอง หรือเขารับบริการที่คลินิกเอกชน ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ ภัค

จิรา ปติผลและอิทธิกร ขําเดช (2556) พบวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่แตกตางกัน 

และผลการศึกษาของ กมนวรรณ มั่นมากและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยคณุภาพบริการกับการตัดสนิใจเลือกใชบริการ 

ปจจัยคุณภาพบริการทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือในการ

ใหบริการ ดานความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานการเขาถึงบริการ ดานการสื่อสาร 

และดานความปลอดภัยมั่นคง มีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูรับบริการ ในภาพรวม

อยูในระดับสูง ทั้งนี้เพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่เคยเขารับบริการและมีประสบการณการใชบริการของ

โรงพยาบาลมากอน จึงสามารถประเมินแงมุมของปจจัยคุณภาพไดมาก และสะทอนใหเห็นวาผูรบับริการกลับมาใช
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ซ้ํา ซึ่งจากขอมูลกลุมตัวอยางเขารับบริการมากกวา 5 ครั้งตอป   คอตเลอร (1994) อางถึงใน โสรยา พูลเกษ (2550, 

น. 17) ไดกลาวถึง คุณภาพบริการตามแนวคิดทางการตลาดวา คุณภาพบริการของผูรับบริการมาจากประสบการณ

เดิม ถาบริการที่ไดรับเปนไปตามทีค่าดหวังไว ผูรับบริการจะเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการอีก อภิปราย

ไดวา โรงพยาบาลสามารถจัดรูปแบบบริการที่สามารถสะทอนคุณภาพบริการและผูรับบริการรับรูไดในระดับที่ดี  

และในดานความนาเชื่อถือในการใหบริการมีคาความสัมพันธมากที่สุด แสดงใหเห็นวาถาทางโรงพยาบาลสามารถ

ที่จะทําใหผูรับบริการประเมินหรือรับรูไดวาโรงพยาบาลมีความนาเชื่อถือมากเทาไร แนวโนมที่ผูรับบริการจะ

ตัดสินใจเลือกใชบริการก็จะมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นโรงพยาบาลควรที่จะเสริมสรางภาพลักษณที่ดี ใหบุคลากร

ทางการแพทย และเจาหนาท่ีทั้งหมดแสดงออกถึงการบริการที่ไววางใจได  เชน การสื่อสารการชี้แจงขั้นตอนและ

กระบวนการเขารบับริการทางการแพทย การใหขอมูลการแนะนําตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินเขารับบริการ 

ซึ่ง Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1983) อางถึงใน วรรณลักษณ ดุลยากุล (2542, น. 16) กลาววา ความ

นาเชื่อถือของผูรบับริการเกิดจากความซื่อสัตย ความจริงใจ ความสนใจอยางแทจริงของผูใหบริการ ซึ่งถือเปนสวน

สําคัญมากทีสุ่ดประการหนึ่งสําหรับการใหบริการทางสุขภาพ และสงผลตอการรับบริการมากขึ้น ขณะที่ดานความ

เปนรูปธรรมของการบริการ มีคาความสัมพันธต่ําสุด แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลยังมีโอกาสพัฒนาปรับปรุงใน

เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการใหบริการตางๆ เชน การตรวจสอบเครื่องมือ 

และอุปกรณใหพรอมใชงานอยูเสมอ รวมถึงการสรางจิตสํานึกที่ดีงามในการใหบริการใหเกิดความรูและทักษะ 

เพื่อใหผูรับบริการเกิดความรูสึกประทับตั้งแตแรกเห็น เพราะบริการที่นําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําให

ผูรับบริการรับรูถึงการใหบรกิารไดชดัเจนและงายขึ้น  ผลการการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ กมนวรรณ ม่ัน

มาก และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) พบวา ดานความรูปธรรมของการบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

บทสรุป 

การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนผูรับบริการที่เคยเขารับบริการมากอน ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการโดยรวมจึงอยูในระดับสูง เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานการตระหนักถึงความตองการ และดานการตัดสินใจเลอืก อยูในระดับสูง สวนดานการ

คนหาขอมูล และดานการประเมินผลทางเลือก อยูในระดับปานกลาง และผลจากการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล

กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวา ผูรับบริการที่มีรายไดแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกัน 

สวนผูรับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สิทธิการรักษาพยาบาล และจํานวนครั้งที่เขา

มารับบริการที่แตกตางกัน ตัดสินใจเลือกใชบริการไมแตกตางกัน ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพบริการกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทยโดยรวมอยูในระดับสูง สะทอนใหเห็นวายิ่งโรงพยาบาล

สามารถจัดรูปแบบบริการใหแกผูรับบริการสามารถรับรูไดอยางชัดเจน ยิ่งจะทําใหผูรับบริการมีแนวโนมที่จะ

ตัดสินใจเขารับบริการเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณารายดานประกอบพบวา ดานความนาเชื่อถือมีคาคะแนน

ความสัมพันธสูงสุด สวนดานความเปนรูปธรรมของการบริการมีคาคะแนนความสัมพันธตํ่าสุด จากผลการวิจัยทํา

ใหทราบวากลุมตัวอยางมีการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับสูง และปจจัยคุณภาพบริการเปนสวนสําคัญที่
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ผูรับบริการใชเปนเกณฑในการพิจารณาและตัดสินใจใชบริการของโรงพยาบาล ทั้งนีเ้พราะกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนผูที่เคยไดเขารับบริการและมีประสบการณการใชบริการของโรงพยาบาล จึงทําใหมีขอมูลในการตัดสินใจได

อยางแทจริง อยางไรก็ตาม ผลการศึกษายงัพบวาในดานการคนหาขอมูล และการประเมินผลของการตัดสินใจเลือก 

ทั้งสองดานมีคะแนนอยูในระดบัปานกลาง โรงพยาบาลจึงควรจะพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การโฆษณา การ

สื่อสารและการสรางภาพลักษณที่โดดเดนของโรงพยาบาลใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหพื้นที่ชุมชนและบริเวณ

ใกลเคียง ไดมีขอมูลเพื่อการตัดสินใจเขารับบริการโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น สําหรับปจจัยคุณภาพบริการ ดานความเปน

รูปธรรมโรงพยาบาลสามารถพัฒนาการจัดบริการในเชิงโครงสรางทางกายภาพ เพื่อใหผูรับบริการรับรูถึงสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ที่มีในโรงพยาบาล ซึ่งถือวาสามารถเปนสวนเสริมภาพลักษณที่ดีของโรงพยาบาล 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานการคนหาขอมูลและดานการประเมินทางเลือกอยูในระดับปาน

กลาง โรงพยาบาลควรสงเสริมการใหขอมูลแกประชาชนและผูรับบริการ ในหลากหลายชองทาง เชน การพัฒนา

เว็บไซตของโรงพยาบาลใหสามารถเขาถึงไดงาย ทันสมัย การประชาสมัพันธผาน แผนพับ ปายโฆษณาตามสถานที่

ตาง ๆ  

 2. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูใชสิทธิประกันสังคม และเปนพนักงานบริษัทเอกชน เพื่อใหเกิดความพึง

พอใจและเลือกใชบรกิารอยางตอเนือ่ง โรงพยาบาลอาจพิจารณาพัฒนาโครงสรางทางกายภาพในการใหบริการเพื่อ

รองรับผูรับบริการ และขยายบริษัทคูสัญญาในพื้นท่ีใหมากขึ้น 

 3. การตัดสินใจรับบริการแตกตางกันตามรายได โรงพยาบาลควรกําหนดกลยุทธดานการตลาด เชน การ

สงเสริมการขาย การตั้งราคา การสรางแพ็คเกจ (Package) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของผูรับบริการมาก

ยิ่งขึ้น  

 4. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคาความสัมพันธต่ําสุดกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

โรงพยาบาลควรพัฒนาวิธีการใหบริการของบุคลากร โครงสรางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อให

ผูรับบริการเกิดการรับรูถึงคุณภาพไดมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ดําเนินการศึกษาวิจัยในโรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อขยายผล หรือตอยอด 

ใหไดองคความรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 2. ควรศึกษาตัวแปรตนในปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เชน ขอมูลภาวะความเจ็บปวย สวนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการใชบริการ เปนตน 
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 3. ศึกษากลุมผูรับบริการ กรณีสิทธิประกันสังคมในกลุมโรงพยาบาลที่รับดูแลรักษาผูประกันตนตามสิทธิ

ประกันสังคม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการนํามาพัฒนาการวางรูปแบบบริการใหเกิดคุณภาพสําหรับผูประกันตน 
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การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวมของชุมชน 

The Development of Public Relations Media Involving Community Participation  
 

ณัฐนนัท วิริยะวิทย1 

wnathanan@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research--PAR) เรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมีนบุรี กรุงเทพฯในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ เครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การอภิปรายกลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกต โดยมีขั้นตอนในการ

พัฒนาวิจัยคือ 1) การศึกษาความตองการของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต 2) การวิเคราะหปญหาสื่อประชาสัมพันธของ

วิสาหกิจชุมชนปาริชาต 3) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต 4) การประเมินผลสื่อ

ประชาสัมพันธท่ีพัฒนาขึ้น  

ผลการวิจัย พบวา วิสาหกิจชุมชนปาริชาตไมมีสื่อประชาสัมพันธในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

สินคาและองคกร การสื่อสารกับกลุมเปาหมายดวยการสื่อสารจากสื่อบุคคลเพียงอยางเดียว สงผลใหการสื่อสาร

การตลาดเปนไปไดชาและไมแพรหลาย ซึ่งสงผลตอยอดจําหนาย การรูจักสินคาและตราสินคา ดังนั้น จึงไดมีการ

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธประเภทสิ่งพิมพขึ้น

เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและงบประมาณของชุมชน ทําใหเกิดการมีสวนรวมของวิสาหกิจ

ชุมชน 3 ระดับ ดังนี้ 1) การมีสวนรวมโดยบุคคล 2) การมีสวนรวมโดยเนือ้หา 3) การมีสวนรวมในกระบวนการ ผล

การศึกษาความพึงพอใจพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธท่ีพัฒนาขึ้นในระดับมาก 

คําสําคัญ: การพัฒนาอยางมีสวนรวม สื่อประชาสัมพันธ วิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

                                                             
1
 ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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Abstract 

 This participatory action research (PAR) aimed to study the participation of Parichart community 

enterprise at Minburi district, Bangkok in developing public relations media. The research tools used in the study 

were a focus group discussion, in-depth interview, and observation. The research procedures were divided into 4 

steps as follows: 1) studying needs of Parichart community enterprise, 2) analyzing problems about public 

relations media of Parichart community enterprise, 3) developing public relations media for Parichart community 

enterprise, and 4) evaluating the developed media.  

The findings of this research revealed that Parichart community enterprise did not have any public 

relations media to publicize the enterprise and to promote the product. They communicated with the target group 

through personal contact. This resulted in a slow and limited communication that affected the sales volume, 

product familiarity, and brand recognition. Thus, the printed media that emphasized community participation, and 

based on needs and budget of the community was developed. In developing the media, the community took part 

in 3 levels of participation:1) participation by person 2) participation by content 3) participation by process. 

Result of a satisfaction survey indicated that the samples were satisfied with the developed media at the high 

level.  

Keywords: Participatory Development, Public Relation Media, Community Enterprise 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิสาหกิจชุมชนปาริชาติ เปนวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจผลิตสินคาที่แปรรูปจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

และความงาม เกิดขึ้นไดเนื่องจากคุณตาของนางสวุรรณา กลิ่นเอี่ยม (ประธานวิสาหกิจชุมชนปาริชาต) เปนผูที่มีภูมิ

ปญญาพื้นบานและความรูดานสมุนไพรในการผลิตน้ํามันวานทิพย โดยขณะนั้นผลิตขายแบบชาวบาน ใสขวด

ยานัตถ โดยขายพรอมกับการนวดแกอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ และใชวัตถุดิบจากสมุนไพรในทองถิน่ที่มีเพื่อนํามา

เปนสวนประกอบ โดยนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม ประธานวิสาหกิจชุมชนปาริชาต มีความตั้งใจที่จะสืบทอดความรู

และภูมิปญญาดานสมุนไพรโดยในขณะนั้นเปนโอกาสเหมาะ เนื่องจากสมุนไพรกําลังไดรับความนิยม ผูบริโภค

หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น ทําใหเกิดแรงกระตุนในการแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความ

งาม ขณะเดียวกันก็มีหนวยงานราชการของกรมสงเสรมิการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณเขามาแนะนําชี้แจง

ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนโดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตรเขตมีนบุรี เปนผูดําเนินการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน

ตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน จึงเกิดการรวมตัวของสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนปาริชาต ตั้งแตป 

2548 เปนตนมา (วิสาหกิจชุมชนปาริชาต, 2557, น. 1) 

จุดประสงคแรกเริ่มของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต คือเพื่อชวยกันผลิตสินคาสมุนไพรแปรรูปที่มีคุณภาพ

ขึ้นมาทดลองใชเองกอน จึงคอยแบงใหคนอื่นใช เมื่อใชไดผลดีก็จะมีการบอกตอกันไป ซึ่งเทากับเปนการชวยเพิ่ม

รายไดใหกับครอบครัว แกปญหาการวางงานในชุมชน และทําใหชุมชนเขมแข็ง จนปจจุบันสามารถจําหนายไดทั้ง
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ภายในประเทศและตางประเทศ และไดพัฒนาไดตอยอดดวยการปรับปรุงผลิตภัณฑรวมทั้งบรรจุภัณฑใหดีขึ้นจน

ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑจากหลายหนวยงาน  

จุดออนประการหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนแหงนี้คือ ตราสินคายังไมโดดเดนและสินคายังไมเปนที่รูจักมาก

นัก ทําใหยอดจําหนายนอย การรับรู และการสื่อสารยังไมทั่วถึง ซึ่งเปนเรื่องของการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การตลาดใหกับวิสาหกิจชุมชนปาริชาต ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวา การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวม

ของวิสาหกิจชุมชนเปนเรื่องสําคัญ เพื่อใหการพัฒนาสามารถนําไปใชประโยชนและตรงกับความตองการของ

ชุมชนอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 

 

นิยามศัพทะ  

 การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมในเนื้อหา กระบวนการ การออกแบบ และตัดสินใจเลือก โดย

ประธานและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต  

 สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง สื่อที่ใชในการเผยแพรวิสาหกิจชุมชนปาริชาต และผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่ง

ในงานวิจัยเรื่องนี้ มุงเนนที่สื่อสิ่งพิมพท่ีเปนแผนพับเพียงสื่อเดียว 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุมที่เปนวิสาหกิจชุมชนปาริชาต ตั้งอยูที่ 451/155 หมูบานปญฐิญา ถนนสุวินท

วงศ ซอย 11 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 ซึ่งตอไปนี้ในงานวิจัยจะกลาวถึงประธานและ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนปาริชาตวา “วิสาหกจิชุมชน”  

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวมของชุมชน เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่ง

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย มี 2 ประการ ดังนี้ 

1. วิสาหกิจชุมชนปาริชาตสามารถนําสื่อประชาสัมพันธไปใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต 

2. ผลการวิจัยทําใหเกิดองคความรูเพื่อนําไปพัฒนาสื่อประชาสัมพันธแบบมีสวนรวมของชุมชนตอไป 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research--PAR) ซึ่งมีการ

แบงทีมวิจัยเปน 2 ทีม คือทีมวิจัยวิชาการ ไดแก 1) อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 2) ทีม

วิจัยชุมชน ไดแก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมนีบุรี กรุงเทพฯ โดยผูใหขอมูลหลัก คือ นางสุวรรณา กลิ่น

เอี่ยม ประธานวิสาหกิจชุมชนปาริชาต และสมาชิกคนอื่น ๆ วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การประชุม
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กลุม การสัมภาษณเชงิลกึ การสังเกต การวิจัยครั้งนี้ มุงพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ ดวยการเนนสื่อ“แผนพับ” เพียงสื่อ

เดียว ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงบทบาทของประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยถือวาเปน “วิสาหกิจชุมชน”  

หลังจาการมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ มีการประเมินผลความพึงพอใจประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง จํานวน 500 คน การสุมตัวอยางดวยการแบงเขตกรุงเทพมหานคร 6 เขต ไดแก กลุม

กรุงเทพกลาง กลุมกรุงเทพใต กลุมกรุงเทพเหนือ กลุมกรุงเทพตะวันออก กลุมกรุงธนเหนือ และกลุมกรุงธนใต 

และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เขตละ 83 คน 4 เขต และ 84 คน 2 เขต เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย คือ แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

สอดคลองกันระหวางขอคําถามกับจุดประสงคและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น คา IOC เทากับ .96 คาความเชื่อมั่น 

เทากับ .844   

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การศึกษาความตองการของวิสาหกิจชุมชน  

 การศึกษาความตองการของชุมชนเปนการประชุมกลุม เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ 

โดยพบวา ชุมชนตองใชวิธีพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑตลอดเวลาเมื่อออกบูธในงานแสดงสินคา ดังนั้น จึงมีความ

ตองการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ที่มีตนทุนการผลิตที่ราคาไมแพง และสามารถใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ สามารถนําติดตัวกลับได จึงมีขอสรุปท่ีจะตองผลิตสื่อแผนพับเพื่อนํามาใชงาน 

 

 
รูปที่ 1 การพื้นท่ีเพื่อสํารวจปญหาของวสิาหกิจชุมชน 

  

2. การวิเคราะหปญหาของสื่อประชาสัมพันธของวิสาหกิจชุมชน 

จากการลงพื้นท่ีเพื่อประชุมกับวิสาหกิจชุมชน พบวา ท่ีผานมาไมมีสื่อประชาสัมพันธท่ีเพียงพอในการ

เผยแพรผลิตภัณฑ ทําใหการสื่อสารกับกลุมเปาหมายนั้น อาศัยเพียงสื่อบุคคลอยางเดียว การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนจึงเปนไปอยางเชื่องชา ซึ่งสงผลตอยอดจําหนาย การรูจักสินคาและตราสินคา  
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รูปที่ 2 การประชุมกลุมเพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาพัฒนาสือ่ประชาสัมพันธ 

 

3. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต 

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ จึงมุงเนนการผลิตแผนพับ โดยออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับ

แลว เชน น้ํามันวานและสบูสูตรตาง  ๆ เชน สบูนมแพะ สบูนมแพะผสมมะหาด สบูนมแพะผสมเกสรผึ้ง สบูถาน

ไมไผ ซึ่งจะขอนําเสนอแบบของแผนพับของน้ํามันวาน เพียงผลิตภัณฑเดียว โดยออกแบบ 3 แบบดวยกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แบบแผนพับ แบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แบบแผนพับ แบบที่ 2 
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รูปที่ 5 แบบแผนพับ แบบที่ 3 

4. การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธของวิสาหกิจชุมชน โดยเลือกแบบที่ตองการ  

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แบบแผนพับที่ชุมชนไดเลือก 

 

การเพิ่มแบบใหสามารถนําไปถายสําเนาเอกสารเปนสีขาวดําได เพื่อลดตนทุนการผลิตใหกับวิสาหกิจ

ชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แบบแผนพับที่ปรับแกไขเพิ่มเติม 
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5. การนําแผนพับที่ผลิตขึน้ไปสาํรวจความพึงพอใจกับกลุมตัวอยาง พบวา มีความพึงพอใจในระดับ

มาก  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวมของชุมชน พบวา  การมีสวนรวมของชุมชน 

ประกอบดวย 3 ลักษณะดวยกัน ไดแก การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยดวยตัวบุคคล การมีสวนรวมในกระบวน

วิจัยดวยตัวเนื้อหา และการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยดวยตัวกระบวนการ (กาญจนา แกวเทพ, 2558; นิษฐา 

หรุนเกษม และคณะ, 2558, น. 79) ดังนี ้

1. การมีสวนรวมในกระบวนวิจัยดวยตัวบุคคล (Participation by Person) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจาก

ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนปาริชาตไดเขามามีสวนรวมในการเปนทีมวิจัย ที่เรียกวา ทีมวิจัยชุมชน 

2. การมีสวนรวมในกระบวนวิจัยดวยตัวเนื้อหา (Participation by Content) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจาก

ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนปาริชาตมีสวนรวมในการนําขอมูลตาง ๆ ที่เปนปญหาและอุปสรรค อัน

เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ กลุมลูกคาเปาหมาย และการสื่อสารการตลาดเพื่อนํามาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ประเภท

แผนพับ   

3. การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยดวยตัวกระบวนการ (Participation by Process) เปนการมีสวนรวมที่

เกิดจากประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนปาริชาตไดเขามามีสวนรวมในกระบวนพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ การ

ออกแบบ การตัดสินใจเลือกแบบแผนพับท่ีจะจัดทําขึ้นเพื่อใชงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีสวนรวมใน

กระบวนการวิจัยดวยตัว

เนื้อหา (PAR by content) 
 

การมีสวนรวมใน

กระบวนการวิจัยดวยตัว

กระบวนการ (PAR by process) 

 

การมีสวนรวมใน

กระบวนการวิจัยดวยตัว

บุคคล (PAR by person) 

การมีสวนรวมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

ขอมูล ปญหา และ

อุปสรรค ผลิตภัณฑ 

กลุมลูกคาเปาหมาย  

การพัฒนาสื่อประชาสัมพนัธ

ของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต 

สังเกต 

สัมภาษณ 

การประชุมกลุม 
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จากการสํารวจความพึงพอใจของสื่อแผนพับ พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับ

มาก ( = 3.71) โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ตัวอักษรสําหรับปกหนา (Head) มีความเหมาะสม ( = 3.85) 

รองลงมา คือ ตัวอักษรภาษาไทย (สงเสริมผลิตภัณฑ) ( = 3.82) และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การใช

ตัวอักษรโดยรวมมีความนาสนใจเหมาะสม ( = 3.62) 

 

ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของสื่อแผนพับ 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ ( ) S.D. แปล 

ความ

หมาย 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ตัวอักษร         

1. ตัวอักษรสําหรับปกหนา มีความ

เหมาะสม 

117 

(23.4) 

235 

(47.0) 

110 

(22.0) 

32 

(6.4) 

6 

(1.2) 

3.85 .89 มาก 

2. ตัวอักษรภาษาไทย (สงเสริม

ผลิตภณัฑ) 

103 

(20.6) 

251 

(50.2) 

107 

(21.4) 

33 

(6.6) 

6 

(1.2) 

3.82 .87 มาก 

3. การจัดวางตัวอกัษรโดยรวมใน

สวนของปกหนา 

85 

(1.6) 

218 

(43.6) 

149 

(29.8) 

40 

(8.0) 

8 

(1.6) 

3.66 .91 มาก 

4. การจัดวางตัวอกัษรโดยรวมใน

สวนของดานใน 

86 

(17.2) 

230 

(46.0) 

143 

(28.6) 

34 

(6.8) 

7 

(1.4) 

3.71 .88 มาก 

5. การจัดแบงคอลัมนงายตอการอาน 103 

(20.6) 

204 

(40.8) 

147 

(29.4) 

36 

(7.2) 

10 

(2.0) 

3.71 .94 มาก 

6. การใชตัวอักษร โดยรวมงายตอ

การอาน 

99 

(19.8) 

194 

(38.8) 

153 

(30.6) 

45 

(9.0) 

9 

(1.8) 

3.66 .95 มาก 

7. สวนของเนือ้หาอานแลวใหความรู

ตองานผลิตภณัฑยิ่งขึ้น 

93 

(1.8) 

212 

(42.4) 

147 

(29.4) 

39 

(7.8) 

9 

(1.8) 

3.68 .92 มาก 

8. การใชตัวอักษรโดยรวมมีความ

นาสนใจเหมาะสม 

88 

(17.6) 

200 

(40.0) 

159 

(31.8) 

42 

(8.4) 

11 

(2.2) 

3.62 .94 มาก 
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ตาราง 1 (ตอ)         

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ ( ) S.D. แปล 

ความ

หมาย 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ภาพประกอบ         

9. การจัดวางภาพประกอบโดยรวม 107 

(21.4) 

215 

(43.0) 

138 

(27.6) 

33 

(6.6) 

7 

(1.4) 

3.76 .91 มาก 

10. การจัดวางองคประกอบมีความ

นาสนใจ 

84 

(16.8) 

228 

(45.6) 

146 

(29.2) 

32 

(6.4) 

10 

(2.0) 

3.69 .90 มาก 

11. การจัดวางภาพประกอบสัมพันธ

กับเนื้อหา 

95 

(19.0) 

223 

(44.6) 

140 

(28.0) 

36 

(7.2) 

6 

(1.2) 

3.73 .89 มาก 

12. ภาพประกอบบอกแหลงผลิตภณัฑ 93 

(18.6) 

211 

(42.2) 

152 

(30.4) 

32 

(6.4) 

12 

(2.4) 

3.68 .929 มาก 

13. จํานวนภาพประกอบมีความ

เหมาะสมกับเนื้อหา 

100 

(20.0) 

211 

(42.2) 

147 

(29.4) 

33 

(6.6) 

9 

(1.8) 

3.72 .92 มาก 

14. ตําแหนงการจัดวางมีความ

เหมาะสม 

78 

(15.6) 

229 

(45.8) 

148 

(29.6) 

35 

(7.0) 

10 

(2.0) 

3.66 .89 มาก 

15. การใชสีภาพประกอบพ้ืนหลังมี

ความเหมาะสม 

105 

(21.0) 

193 

(38.6) 

145 

(29.0) 

44 

(8.8) 

13 

(2.6) 

3.67 .99 มาก 

รวม      3.71 0.71 มาก 

 

อภิปรายผล 

 จากลักษณะการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยของชุมชน ดังไดกลาวมาในขางตน 3 ประการ สามารถ

แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

 ระดับแรก: การมีสวนรวมในฐานะผูใชประโยชนจากงานวิจัย พบวา สื่อประชาสัมพันธแผนพับที่

ออกแบบมานั้นตรงกับความตองการของชุมชน 

 ระดับสอง: การมีสวนรวมในฐานะผูใหขอมูล พบวา การใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของชุมชน มีเนื้อหา

ประชาสัมพันธเนนตัวสินคา และการมุงใชโทนส ี

 ระดับสาม: การมีสวนรวมในฐานะผูรวมกําหนดประเด็น ไดแก การกําหนดสื่อประชาสัมพันธ จะให

ความสําคัญตอการผลิตแผนพับ  

 โดยทั่วไป แผนพับมีลักษณะเปนกระดาษแผนเดียวและไมเย็บเลมและไมมีเลขหนาชื่อเรื่อง นอกจากนี้ 

องคประกอบของแผนพับ ประกอบดวย ชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง หัวเรื่องรอง ขอความ ภาพประกอบ การใช
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ภาพประกอบเนื้อหา ชื่อผูจัดพิมพแผนพับ ตราสัญลักษณ (ศิริเพ็ญ คลายถม, 2550, น. 14) โดยการออกแบบจะตอง

คํานึงถึงรูปแบบอักษรและขนาด การกําหนดระยะหางและพื้นท่ีวาง การกําหนดโครงสี การจัดวางตําแหนง  

การมีสวนรวมเปนการทํางานที่เนนการวิเคราะหวิจารณของผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อปรับปรุงงานให

เหมาะสม  

การมีสวนรวมในฐานะผูใหขอมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ ทางอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดเขา

มามีสวนในเรื่องการออกแบบแผนพับใหมีความเหมาะสม โดยใหคําแนะนําวา “แผนพับตองสามารถแยกแตละ

ผลิตภัณฑใหออก นําจุดเดนมานําเสนอบนปกแผนพับใหได สีสามารถสื่อขอความและแสดงอัตลักษณใหกับ

ผลิตภัณฑ การจัดวางตองเรียงลาํดับการอานใหดี การเลือกรูปแบบอักษรตองอานงาย และที่สําคัญเมื่อนําแผนพับมา

พับแลวตองไมทับภาพหรือขอความ” (ณัฐ จันทโรทัย, 2557) 

เนื่องจากระยะเวลาท่ีจํากัดในการวิจัย ทําใหในขั้นตอนของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ชุมชนยังไมไดเขามามีสวนรวม เพราะตองอาศัยความรูและความชํานาญเฉพาะทางในการใช

โปรแกรมการออกแบบ อยางไรก็ตาม แมจะไมไดมีสวนรวมในการผลติแผนพับ แตการเลือกเนื้อหา การใหแนวคิด

หลัก การรวมปรับปรุงแบบสื่อประชาสัมพันธ ทําใหผลลัพธของการวิจัยเรื่องนี้สามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งเปนการ

ยืนยันในเรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวม หลังจากนั้น มีการประเมินผลความพึงพอใจ จากการ

สํารวจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก 

สวนขั้นตอนการยืนยันวาจะทําใหสินคาขายดีขึ้นหรือไม เปนขั้นตอนที่ตองใชระยะเวลา นอกจากนั้น 

สินคาจะขายดีหรือไม ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑตองมีมาตรฐาน บรรจุภัณฑตอง

มีความสวยงาม และกระบวนการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ รวมกัน 

   

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตประชาสมัพันธอยางมีสวนรวมเพื่อใหวิสาหกิจชมุชนสามารถพึ่งตนเองได 

ทําใหประหยัดตนทุนและสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรจัดการอบรมการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธใหกับวิสาหกิจชุมชน 

2. การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธของวิสาหกิจชุมชน ควรมีการประเมินผลดวยยอดจําหนายผลติภัณฑ

ของวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการผลิตสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวม โดยมุงเนนแผนพับเพียงสื่อ

เดียว ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาการผลิตสื่อประชาสัมพันธอยางมีสวนรวมประเภทอื่นๆ เพื่อ

พัฒนาองคความรูใหกับธุรกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยการตลาดเปนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลเพื่อใหทราบถึงขอมูล ชวยใหนักการตลาดเขาใจ

สภาพแวดลอมทางการตลาด ชวยคนหาโอกาสใหม ๆ และสามารถระบุถึงปญหาทางดานการตลาด การเก็บขอมูล

สําหรับการวิจัยการตลาดนักวิจัยนิยมใชแบบสอบถามที่ใหผูบริโภคตอบดวยตนเอง คุณภาพของขอมูลจึงเปนสิ่ง

สําคัญที่กําหนดความถูกตองของขอคนพบจากการวิจัย นักวิจัยจึงคาดหวังใหผูตอบแบบสอบถามตอบอยางซื่อสัตย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตอบแบบสอบถาม 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัภายในกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยภายนอกกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ การวิจัยในครั้งนี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 

400 ตัวอยาง การวิจัยมีขอคนพบสําคัญ ไดแก 1) รอยละ 88.2 ของผูบริโภคระบุวามีเจตนาที่จะตอบแบบสอบถาม

แบบออนไลนใหสมบูรณ และรอยละ 86.9 ระบุวามีเจตนาที่จะตอบแบบสอบถามแบบเก็บซึ่งหนาใหสมบูรณ 2) 

ปจจัยภายในมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ 3) ปจจัยภายนอกมีความสัมพันธเชิงบวก

กับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ 

คําสําคัญ: การวิจัยการตลาด แบบสอบถาม 

 

  

                                                             
1
 ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
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Abstract 

 Marketing research is one of the most effective ways to gather insights to help marketers better 

understand the market environment, discover new opportunities, and also identify problems. The self-

administered questionnaire is the most common instrument for data collection in marketing research. As the 

quality of data is critical to the accuracy of research findings, thus the researcher expects the respondents to 

answer the questionnaire honestly. 

This research has three purposes: 1) to examine consumer’s behavior towards questionnaire completion, 

2) to investigate relationship between internal factor and questionnaire completion, 3) to investigate relationship 

between external factor and questionnaire completion. A total of 400 consumers participated in this survey. The 

major findings from this study include: 1) 88.2 percent of consumers reported that they truly intended to 

complete the online questionnaires, and 86.9 percent of consumers reported that they truly intended to complete 

the face-to-face questionnaires; 2) there is a positive correlation between internal factor and questionnaire 

completion; and  

3) there is a positive correlation between external factor and questionnaire completion. 

Keywords: Marketing Research, Questionnaire 

 

ความเปนมาและความสําคัญขอปญหา 

  พฤติกรรมผูบริโภคและภาวะแวดลอมทางธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็และตอเนื่อง การออกแบบ

กลยุทธหรือกิจกรรมทางการตลาดใหประสบความสําเร็จ นักการตลาดจําเปนตองใชขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา และ

ทันสมัย เพื่อชวยในการตัดสินใจ  

ในป 2013 มีการใชงบประมาณเพื่อการวิจัยการตลาดทั่วโลกมีมูลคารวม 40,287 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจากป 2012 รอยละ 2.8 โดยประเทศในกลุมยุโรปมีการใชงบประมาณเพื่อการวิจัยการตลาดสูงที่สุดเทากับ 

16,005 ลานดอลลารสหรัฐฯ รองลงมา ไดแก ประเทศในกลุมอเมริกาเหนือมีการใชงบประมาณเพื่อการวิจัย

การตลาดเทากับ 15,705 ลานดอลลารสหรัฐฯ สําหรับประเทศไทยมีการใชงบประมาณเพื่อการวิจัยการตลาดในป 

2013 รวม 168 ลานดอลลารสหรัฐฯ เติบโตรอยละ 5.3 (ESOMAR, 2014, p. 99) 
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จากการศึกษาของ ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research)ระบุวา ประเภท

ของการวิจัยการตลาดท่ีไดรบัความนิยมมากที่สดุคือ การวิจัยเชิงปริมาณ คิดเปนรอยละ 74 ของการวิจัยทั้งหมด โดย

เครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลที่นิยมมากที่สุด ไดแก  แบบสอบถาม โดยใชการเก็บขอมูลแบบออนไลน 

รอยละ 26 การเก็บขอมลูโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส รอยละ 19 การเก็บขอมูลทางโทรศัพท รอยละ 12 การเก็บ

ขอมูลซึ่งหนา (Face to face) รอยละ 9 การเก็บขอมูลทางไปรษณีย รอยละ 3 และวิธีอื่น ๆ รอยละ 5.0 (ESOMAR, 

2014, p. 123) 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูใหขอมูลมีสิทธิ์ใหขอมูลไดเทาที่ตองการ (Zikmund and 

Babin, 2010, p. 88) ผลการวิจัยจะมีความถูกตองเพียงใด ผูใหขอมูลจึงเปนปจจัยสําคัญ หากผูใหขอมูลใหขอมูลไม

ครบถวนหรือไมใหขอมูลตามความเปนจริง ก็ยอมทําใหไดรับผลการวิจัยที่ไมถูกตอง ผูวิจัยจึงสนใจจะดําเนินการ

วจิัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามของผูบริโภคในการวิจัยการตลาด” เพื่อใหเขาใจพฤติกรรม

การตอบแบบสอบถามของผูบริโภคชาวไทย และทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามให

ครบถวนและตรงตามความเปนจริง ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสําคัญในการนําไปประยุกตใชกับการวิจัย

การตลาดท่ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําใหไดขอมูลที่สมบูรณและนําไปสูผลการ

วิเคราะหที่ถูกตองตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตอบแบบสอบถาม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ 

 

นิยามศัพท 

 ผูวิจัยไดกําหนดนยิามศัพทสําหรับการวิจยัในครัง้นี้ดังนี ้

การวิจัยการตลาด การวางแผน การเก็บรวบรวม และการวเิคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจดาน

การตลาด  
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พฤติกรรมการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการของผูบริโภคในการประเมินปจจัยตาง ๆ เพื่อตัดสินใจวาจะ

ยินยอมทําแบบสอบถามหรือไม 

แบบสอบถาม หมายถึง เครื่องมือที่ใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยการตลาด ลักษณะของขอ

คําถามมีรูปแบบมาตรฐานเหมือนกัน อาจใชวิธีเขียนหรือพิมพบนคอมพิวเตอร 

การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่ผลการวิจัยไมมุงเนนการวิเคราะหเชิงปริมาณหรือจํานวน ผลลัพธ

ของการวิจัยเชิงคุณภาพจึงไมไดใหความสําคัญกับจํานวน แตใหความสําคัญกับขอสังเกตและสรปุเปนแนวทางหรือ

แนวความคิดกวาง ๆ 

การวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง การวิจัยที่ตองใชการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรเพื่อใหขอมูลอยูในรูปตัวเลขที่

สามารถนํามาแปลผลได  

การตอบแบบสอบถามอยางสมบูรณ หมายถึง การตอบแบบสอบถามในทุกขอคําถามและตอบตามความ

เปนจริง 

ปจจัยภายใน หมายถึง แรงจูงใจและทัศนคติท่ีเกิดจากภายในผูบริโภคที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับการ

ตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ไดแก สํานึกในหนาที่ของการตอบแบบสอบถาม และทัศนคติที่มีตอการวิจัย

การตลาด 

ปจจัยภายนอก หมายถึง แรงจูงใจภายนอกที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามให

สมบูรณ ไดแก หัวขอการวิจัย ผูดําเนินการวิจัย สิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมของแบบสอบถาม การออกแบบ

คําถาม และรางวัล 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1. นักการตลาดสามารถนําผลการวิจัยครัง้นีไ้ปใชในการพัฒนาการออกแบบการสุมตัวอยางใหเหมาะสม

ตามพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคตอบแบบสอบถามไดอยางสมบูรณ 

2. นักการตลาดสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการพัฒนาการออกแบบแบบสอบถามที่เหมาะสม 

เพื่อใหผูบริโภคตอบแบบสอบถามไดอยางสมบูรณ 

3. นักวิชาการและนักวิจัย สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในเชิงกวางและเชิงลึก หรือ

นําไปประยุกตใชกับการวิจัยอื่นที่นอกเหนือจากการวิจัยการตลาด 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดาํเนนิการวิจัยโดยใชการวิจัยเชงิคุณภาพรวมกับการวิจัยเชงิปริมาณ มีรายละเอยีด

วิธีดําเนินการวิจัยดังนี ้

1. วิธีดําเนินการวิจัยเชงิคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชงิคุณภาพเพื่อคนหาขอมูลและนําขอมูลท่ีไดมาใช

ประกอบการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มีอายุระหวาง 17-40 ป เคยไดรับการรองขอใหตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยทางการตลาด

ภายใน 3 เดือนที่ผานมา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 

12 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชหลักการคํานวณแบบทวีคูณ (power calculation) และการเกิดขึน้ของขอมูล

ใหม (DePaulo, 2000; Ritchie, Lewis and Elam, 2003) 

2. วิธีดําเนินการวิจัยเชงิปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอายุระหวาง 17-40 

ป เคยไดรับการรองขอใหตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยทางการตลาดภายใน 3 เดือนที่ผานมา ใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-probability sampling) และเลือกหนวยตัวอยางแบบตามสะดวก 

(Convenience sampling) ใชขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรของ 

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ระดับความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 อางอิงจํานวน

ประชากรจากขอมูลกรุงเทพมหานครประมาณการในป พ.ศ. 2558 (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 2556)   

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม แบบสอบถามไดรับการทดสอบคณุภาพกอน

นําไปใชเก็บตัวอยางจริง ดังนี ้

2.1 การทดสอบความตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ใชแบบ

ประเมินความสอดคลอง (IOC: index of item – objective congruence) พบวามีดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับเนื้อหาเทากับ 0.92 และไมมีขอคําถามใดที่มีคะแนนความสอดคลองนอยกวา 0.60 ถือวาแบบสอบถาม

ผานการทดสอบความตรง 

2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูลจํานวน 30 ตัวอยาง 

แลวคํานวณสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficient) พบวาแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบัคเทากับ 0.95 ซึ่งมากกวา 0.8 ถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชือ่ถอื สามารถนําไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาวาปจจัยใดที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับการตอบ

แบบสอบถามอยางสมบูรณ ผลกาวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถาม

อยางสมบูรณแบงเปน 2 ดาน คือ ปจจัยภายใน ไดแก สํานึกในหนาที่และทัศนคติที่มีตอการวิจัยการตลาด และ

ปจจัยภายนอก ไดแก หัวขอการวิจัย ผูดําเนินการวิจัย สิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมของแบบสอบถาม การ

ออกแบบคําถาม และรางวัล สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยไดนําปจจัยทั้งสองดานไปทดสอบความสําพันธกับ

การตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ พบวา ปจจัยภายใน ไดแก สํานึกในหนาที่และทัศนคติตอการวิจัยการตลาด มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามครบทุกขอและตอบตามความจริง สวนปจจัยภายนอก ไดแก หัวขอ

การวิจัย ผูรองขอใหทําแบบสอบถาม และขอคําถามมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามครบทุกขอ

และตอบตามความจริง ภาพรวมของแบบสอบถามมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถาม ตามความจริง 

และรางวัลไมมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ รายละเอียดของผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ มีดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีอายุระหวาง 17-40 ป จํานวน 12 คน พบประเด็น

สําคัญดังนี้  

1.1 ผูบรโิภคบางคนไมตั้งใจตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง เชน  

คําถาม “ตอบแบบสอบถามตามความจริงหรือเปลา? ทําไม?” 

คําตอบ “บางเรือ่งทีเ่ราไมไดสนใจก็จะทําแคผาน ๆ ไมไดตั้งใจทําก็มี” (หญิง อายุ 34 ป ทํางานเปนพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 

“ก็อานผานๆ หรอืไมกร็ีบตอบใหจบ ๆ ไป” (หญิง อายุ 26 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน) 

“ตอบจริงเปนบางขอ แตสวนใหญก็ตอบแบบรีบ ๆ” (ชาย อายุ 20 ป อาชีพนักศกึษา) 

 

1.2 พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม ไดแก สํานึกในหนาที่ของผูตอบ

แบบสอบถาม เห็นความสําคัญของการวิจัย หัวขอการวิจัย ผูรองขอใหตอบแบบสอบถาม สิ่งอํานวยความสะดวก 

การออกแบบแบบสอบถาม ขอคําถาม และรางวัล โดยผูบริโภคระบุในการตอบคําถาม เชน   
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คําถาม “ทําไมถึงพยายามตอบตามความเปนจรงิ”  

คําตอบ “ก็มันเปนหนาที”่ (หญิง อายุ 26 ป อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน) 

“ก็มันเปนหนาที่ อีกอยางนึงก็คอืเกรงใจคนถาม” (หญิง อายุ 21 ป อาชีพนักศึกษา) 

 

คําถาม “ปจจัยที่จะทําใหไมตั้งใจตอบแบบสอบถามหรอืตอบไมตามจริง” 

คําตอบ “บางเรื่องที่เราไมไดสนใจก็จะทําแคผาน ๆ ไมไดตั้งใจทํามากก็มี” (หญิง อายุ 34 ป อาชีพพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 

“คําถามที่ดูไรสาระ ตัวเลือกที่มีมากเกินไป หรือใชเวลาตอบนานเกินไป” (ชาย อายุ 40 ป อาชีพรับ

ขาราชการ) 

“คําถามเยอะเกินไป คําถามที่ตองเขียนเยอะ ๆ คนถามนารําคาญ” (หญิง อายุ 30 ป อาชีพรับขาราชการ) 

“ไมมีเวลา ไมสะดวก เชน มายืนเก็บแบบสอบถาม แลวคนเดินผานไปผานมามันไมคอยมีสมาธ”ิ (ชาย อายุ 

33 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน) 

 

คําถาม “มีขอแนะนําไหมเพื่อจะไดเห็นแบบสอบถามท่ีเราอยากจะตั้งใจทํา”  

คําตอบ “ก็เลือกผูตอบท่ีเหมาะสม จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับการตอบ ใชเวลาไมมาก คําถามไมยาก

หรือซับซอนเกินไป” (หญิง อายุ 33 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน) 

“ผูมาใหทําแบบสอบถามควรรูกาลเทศะ ถาเห็นวาเคารีบ ๆ ก็ไมควรไปคะยั้นคะยอ บางทีเคาก็ไมอยาก

ปฏิเสธก็เลยใหขอมูลท่ีไมตรงตามความเปนจริง แลวเรื่องที่นาสนใจก็จะชวยทําใหอยากตอบมากขึ้น” (ชาย อายุ 33 

ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน) 

“เรื่องที่ทําตองตรงกับความสนใจของผูตอบ คนที่เขามาถามควรมีมารยาท และ Friendly” (ชาย อายุ 36 ป 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน) 

“ของตอบแทน” (ชาย อายุ 20 ป อาชีพนักศึกษา) 

 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดสรุปเปนตัวแปรเพื่อใชในการศึกษาวิจัยไดแก ปจจัยภายใน

ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณประกอบดวย สํานึกในหนาที่และทัศนคติตอการ
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วิจัย ปจจัยภายนอกที่คาดวาจะมีความสัมพนัธกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ประกอบดวย หัวขอการวิจัย 

ผูดําเนินการวิจัย สิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมแบบสอบถาม การออกแบบคําถาม และรางวัล 

2. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เปนเพศชาย จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 และเปนเพศ

หญิงจํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 72.8 กลุมตัวอยางมีอายุนอยกวา 22 ป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.0 อายุ

ระหวาง 22-29 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.0 อายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 กลุม

ตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 รายได 10,001-20,000 บาท

ตอเดือน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 รายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน  จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 

18.8 รายได 30,000 บาทตอเดือนขึ้นไป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8 กลุมตัวอยางมีการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรี

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 82.5 

แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยสวนบุคคลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

   ชาย 

   หญิง 

109 

219 
27.3 

72.8 

อาย ุ   

   อายุนอยกวา 22 ป 

   อายุระหวาง 22-29 ป 

   อายุระหวาง 30-40 ป  

164 

168 

68 

41.0 

42.0 

17.0 

รายได   

   นอยกวา 10,000 บาทตอเดือน  

   รายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน 

   รายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน   

   รายได 30,000 บาทตอเดือนขึ้นไป  

98 

188 

75 

39 

24.5 

47.0 

18.8 

9.8 

การศึกษา   

   ต่ํากวาปริญญาตรี 

   ปริญญาตรีขึ้นไป 

70 

330 

17.5 

82.5 

 

 

สรุปผลวิจัยพฤตกิรรมการตอบแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการยอมตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระหวางเพศชายและ

เพศหญิงโดยใชมาตรวัดแบบ 5 ระดับ พบวา เพศชายมีคาเฉลี่ยการยอมตอบแบบสอบถามเทากับ 2.97 อยูในระดับ

ปานกลาง มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .690 เพศหญิงมีคาเฉลี่ยการยอมตอบแบบสอบถามเทากับ 2.94 อยูใน

ระดับปานกลาง มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .650 เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยพบวา เพศชายและเพศหญิงมีความ

ตั้งใจยอมตอบแบบสอบถามไมแตกตางกัน (p = .677, t =.416)  

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอเปรียบเทียบระหวางเพศ

ชายและเพศหญิงโดยใชมาตรวัดแบบ 7 ระดับ พบวา เพศชายมีคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอเทากับ 

5.45 อยูในระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.05 เพศหญิงมีคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามใหครบทุก

ขอเทากับ 5.44 อยูในระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07 เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยพบวา เพศชายและเพศ

หญิงมีความตั้งใจตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอไมแตกตางกัน (p = .977, t =.028) 

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงเปรียบเทียบระหวาง

เพศชายและเพศหญิงโดยใชมาตรวัดแบบ 7 ระดับ พบวา เพศชายมีคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง

เทากับ 5.61 อยูในระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08 เพศหญิงมีคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามตาม

ความเปนจริงเทากับ 5.69 อยูในระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยพบวา เพศ

ชายและเพศหญิงมีความตั้งใจตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงไมแตกตางกัน p = .466, t =-.729) แสดงดัง

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ 
พฤติกรรม 

การตอบแบบสอบถาม 

เพศชาย เพศหญิง p t สรุป 

X ̅ ระดับ SD X ̅ ระดับ SD 

ยอมตอบแบบสอบถาม 

การตอบใหครบทุกขอ 

การตอบตามความเปนจริง 

2.97 

5.45 

5.61  

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

.690 

1.05 

1.08  

2.94 

5.44 

5.69  

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

.650 

1.07 

1.00  

.677 

.977 

.466 

.416 

-.028 

-.729 

ไมตางกัน 

ไมตางกัน 

ไมตางกัน 

 

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการยอมตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระหวางอายุพบวา คา

ความแปรปรวนระหวางกลุมอายุมีคาเทากัน (p = .136) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละชวงอายุพบวา แตละชวง

อายุมีพฤติกรรมยอมตอบแบบสอบถามไมแตกตางกัน (p = .135, F = 2.010) 



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

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

119 

 

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามครบทุกขอเปรียบเทียบระหวางอายุ

พบวา คาความแปรปรวนระหวางกลุมอายุมีคาไมเทากัน (p = .010) และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละชวงอายุ

พบวา แตละชวงอายุมีพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามครบทุกขอไมแตกตางกัน (p = .276)  

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงเปรียบเทียบระหวาง

อายุพบวา คาความแปรปรวนระหวางกลุมอายุมีคาไมเทากัน (p = .028) และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละชวง

อายุพบวา แตละชวงอายุมีพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงไมแตกตางกัน (p = .590) แสดงดัง

ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามแยกตามระดับอาย ุ
พฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม Test for Homogeneity  

of Variance 

Test for Equality  

of Mean 

สรุปผล 

ยอมตอบแบบสอบถาม 

การตอบใหครบทุกขอ 

การตอบตามความเปนจริง 

p =.136 

p =.010 

p = .028 

p = .135 (ANOVA) 

p = .276 (Welch) 

p = .590 (Welch) 

ไมตางกัน 

ไมตางกัน 

ไมตางกัน 

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการยอมตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระหวางแตละระดับ

รายไดพบวา คาความแปรปรวนระหวางแตละระดับรายไดมีคาเทากัน (p = .263) และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

แตละระดับรายไดพบวา แตละระดับรายไดมีพฤติกรรมการยอมตอบแบบสอบถามไมแตกตางกัน (p = .356)  

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามครบทุกขอเปรียบเทียบระหวางระดับ

รายไดพบวา คาความแปรปรวนระหวางระดับรายไดมีคาเทากัน (p = .561) และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละ

ระดับรายไดพบวา แตละระดับรายไดมีพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามครบทุกขอไมแตกตางกัน (p = .154, F = 

1.763)  

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงเปรียบเทียบระหวาง

ระดับรายไดพบวา คาความแปรปรวนระหวางระดับรายไดมีคาเทากัน (p = .975) และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

แตละระดับรายไดพบวา แตละระดับรายไดมีพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงไมแตกตางกัน (p 

= .519, F = .756) แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามแยกตามระดับรายได 
พฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม Test for Homogeneity  

of Variance 

ANOVA สรุปผล 

ยอมตอบแบบสอบถาม p =.263 p = .356 ไมตางกัน 
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การตอบใหครบทุกขอ 

การตอบตามความเปนจริง 

p =.561 

p = .975 

p = .154 

p = .519 

ไมตางกัน 

ไมตางกัน 

 

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการยอมตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระหวางผูมีการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยการตอบ

แบบสอบถามใหครบทกุขอเทากับ 2.86 อยูในระดับปานกลาง มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .649 ผูบริโภคท่ีมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีคาเฉลี่ยการยอมตอบแบบสอบถามเทากับ 2.97 อยูในระดับปานกลาง มีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .662 มื่อทดสอบคาเฉลี่ยพบวา ผูบริโภคที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีและ

ผูบริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปยอมตอบแบบสอบถามไมแตกตางกัน (p = .196, t =-1.30)  

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอเปรียบเทียบระหวางผูมี

การศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรีและปริญญาตรขีึ้นไป พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศกึษาต่ํากวาปรญิญาตรีมีคาเฉลี่ยการ

ตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอเทากับ 5.19 อยูในระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .75 ผูบริโภคที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอเทากับ 5.50 อยูในระดับมาก เมื่อ

ทดสอบคาเฉลี่ยพบวา ผูบริโภคท่ีมีการศกึษาต่ํากวาระดับปรญิญาตรแีละผูบริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น

ไปมีความตั้งใจตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอแตกตางกัน โดยผูมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจะมีความ

ตั้งใจตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอนอยกวาผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (p = .006, t =-2.18)  

ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงเปรียบเทียบระหวาง

ผูมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ย

การตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงเทากับ 5.37 อยูในระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .95 

ผูบริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีคาเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงเทากับ 5.73 อยูใน

ระดับมาก มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.02 เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยพบวา ผูบริโภคที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับ

ปริญญาตรีและผูบริโภคท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงตางกัน โดยผูที่มี

การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจะตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงนอยกวาผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

ขึ้นไป (p = .006, t =-2.81) แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา 
พฤติกรรม ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป p t สรุป 
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การตอบแบบสอบถาม X ̅ ระดับ SD X ̅ ระดับ SD 

ยอมตอบแบบสอบถาม 

การตอบใหครบทุกขอ 

การตอบตามความเปนจริง 

2.86 

5.19 

5.37 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

.65 

.75 

.95 

2.97 

5.50 

5.73 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

.66 

1.11 

1.02 

.196 

.006 

.006 

-1.3 

-2.18 

-2.81 

ไมตางกัน 

ตางกัน 

ตางกัน 

 

จากการสอบถามความเห็นของผูบริโภคตอระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอบแบบสอบถาม ผูบริโภคมี

ความคิดเห็นวา ควรใชเวลาไมเกิน 2 นาที เปนจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ควรใชเวลา 2-5 นาที จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.3 ควรใชเวลา 6-10 นาที จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 

และใชเวลา 11-15 นาที จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 แสดงดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตอบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

   นอยกวา 2 นาที 

   2-5 นาที 

   6-10 นาท ี

   11-15 นาท ี

      99 

     241 

     50 

     10 

24.8 

60.3 

12.5 

2.5 

 

จากการสอบถามความเห็นของผูบริโภคตอจํานวนขอคําถามที่เหมาะสมในการตอบ ผูบริโภคมีความ

คิดเห็นวา ควรมีจํานวนขอนอยกวา 10 ขอ เปนจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ควรมีจํานวนขอ 10-20 ขอ จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 63.2 ควรมีจํานวนขอ 21-30 ขอ จํานวน 42 คน คิดเปน

รอยละ 10.5 ควรมีจํานวนขอ 31-40 ขอ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ .5 และมีจํานวนขอ 41-50 ขอ จํานวน 3 คน คิด

เปนรอยละ .8 แสดงตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 จํานวนขอคําถามท่ีเหมาะสมในการตอบแบบสอบถาม 

จํานวนขอคําถามที่เหมาะสมในแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

   นอยกวา 10 ขอ 100 25.0 
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   10-20 ขอ 

   21-30 ขอ 

   31-40 ขอ 

   41-50 ขอ 

253 

42 

2 

3 

63.2 

10.5 

.5 

.8 

 

 

 

สรุปผลวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยภายในตอการตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายในดานสํานึกในหนาที่พบวา สํานึกในหนาที่มี

ความสัมพันธในเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ (Pearson Correlation = .352, p = .000 ที่ระดับ

นัยสําคัญ .001) และมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง (Pearson Correlation = 

.386, p = .000 ที่ระดับนัยสําคัญ .001) การศึกษาดานทัศนคติตอการวิจัยการตลาดพบวา ทัศนคติตอการวิจัย

การตลาดมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ (Pearson Correlation = .267, p = .000 

ที่ระดับนัยสําคัญ .001) และมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง (Pearson 

Correlation = .208, p = .000 ที่ระดับนัยสําคัญ .001) แสดงดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ความสัมพันธภายในกับพฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยภายใน การตอบแบบสอบถามครบทุกขอ การตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

Pearson Correlation p Pearson Correlation p 

   สํานึกในหนาที่ 

   ทัศนคติตอการวิจัยการตลาด 

.352** 

.267** 

         .000 

         .000 

.386** 

.208** 

.000 

.000 

** ระดับนัยสําคญัที่ 0.01 

 

สรุปผลวิจัยความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกตอการตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกดานหัวขอการวิจัย กับการตอบแบบสอบถามครบทุก

ขอและตอบตามความเปนจริงพบวา หัวขอการวิจัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

(Pearson Correlation = .222, p = .000 ที่ระดับนัยสําคัญ .001) และมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบ

แบบสอบถามตามความเปนจริง (Pearson Correlation = .203, p = .000 ที่ระดับนัยสําคัญ .001) 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกดานผูรองขอใหทําแบบสอบถาม กับการตอบ

แบบสอบถามครบทุกขอและตอบตามความเปนจริงพบวา ผูรองขอใหทําแบบสอบถามมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

การตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ (Pearson Correlation = .236, p = .000 ที่ระดับนัยสําคัญ .001) และมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง (Pearson Correlation = .224, p = .000 ที่ระดับ

นัยสําคัญ .001) 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกดานสิง่อํานวยความสะดวกกบัการตอบแบบสอบถาม

ครบทุกขอและตอบตามความเปนจริงพบวา สิ่งอํานวยความสะดวกไมมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามให

ครบทุกขอ (Pearson Correlation = .085, p = .089) และไมมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามตามความเปน

จริง (Pearson Correlation = .084, p = .094) 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกดานภาพรวมแบบสอบถามกับการตอบแบบสอบถาม

ครบทุกขอและตอบตามความเปนจริงพบวา ภาพรวมแบบสอบถามไมมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามให

ครบทุกขอ (Pearson Correlation = .083, p = .097) แตมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามตามความ

เปนจริง (Pearson Correlation = .100, p = .046 ที่ระดับนัยสําคัญ .05) 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกดานขอคําถามในแบบสอบถามกับการตอบ

แบบสอบถามครบทุกขอและตอบตามความเปนจริงพบวา ขอคําถามในแบบสอบถามมีความสัมพันธกับการตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอ (Pearson Correlation = .200, p = .000 ที่ระดับนัยสําคัญ .01) และมีความสัมพันธเชิง

บวกกับการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง (Pearson Correlation = .211, p = .000 ที่ระดับนัยสําคัญ .01) 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกดานรางวัลกับการตอบแบบสอบถามครบทุกขอและ

ตอบตามความเปนจริงพบวา รางวัลไมมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ (Pearson 

Correlation = -.066, p = .187) และไมมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง (Pearson 

Correlation = -.083, p = .099) เนื่องจากคาความสัมพันธเปนคาลบ ดังนั้นจึงตั้งเปนขอสังเกตวาการใชรางวัลอาจทํา

ใหการตอบแบบสอบถามไมเปนไปตามความเปนจริง แสดงดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ความสัมพันธภายนอกกับพฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยภายใน การตอบแบบสอบถามครบทุกขอ การตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

Pearson Correlation p Pearson Correlation p 

หัวขอการวิจัย 

ผูรองขอใหทําแบบสอบถาม 

สิ่งอํานวยความสะดวก 

ภาพรวมแบบสอบถาม 

ขอคําถาม 

รางวัล 

.222** 

.236** 

.085 

.083 

.200** 

-.066 

.000 

.000 

.089 

.097 

.000 

.187 

.203** 

.224** 

.084 

.100* 

.211** 

-.083 

.000 

.000 

.094 

.046 

.000 

.099 

** ระดับนัยสําคญัที่ 0.01     * ระดับนัยสําคญัที่ 0.05 
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อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามของผูบริโภคในการวิจัยการตลาด” จาก

ผลการวิจัย ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยในประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี ้

การอภิปรายผลความสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ 

  การวิจัยในครั้งนี้ไดศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยภายใน ไดแก สํานึกในหนาท่ีและทัศนคติตอการวิจัย 

กับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ไดแก ตอบครบทุกขอและตอบตามความเปนจริง พบวา ปจจัยภายในมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย

เกิดจากอิทธิพลภายในซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่มีอยูในมนุษยทุกคน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Abraham Maslow ที่ระบุวามนุษยจะมีความตองการระดับต่ําสุดคือ ความตองการทางชีวภาพ 

เมื่อความตองการระดับต่ําสุดไดรับการตอบสนอง มนุษยจะเกิดความตองการในระดับสูงขึ้น และทฤษฎีบุคลิกภาพ

ของ Sigmund Freud ที่ระบุวา มนุษยมีพฤติกรรมที่แตกตางกันเกิดจากบุคลิกภาพที่แตกตางกัน และแนวคิดของ 

Hoyer and Macinnis (2010, p. 122) ท่ีระบุวา ทัศนคติจึงมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรม  

การอภิปรายความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกกับการตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ 

  การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอก ไดแก หัวขอการวิจัย ผูรองขอใหทํา

แบบสอบถาม สิ่งอํานวยความสะดวก ภาพรวมแบบสอบถาม ขอคําถาม และรางวัล กับการตอบแบบสอบถามให

สมบูรณ ไดแก ตอบครบทุกขอและตอบตามความเปนจริง พบวาปจจัยภายนอก ไดแก หัวขอการวิจัย ผูรองขอให

ทําแบบสอบถาม ภาพรวมแบบสอบถาม และขอคําถาม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตอบแบบสอบถามให

สมบูรณทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อผูบริโภคตัดสินใจที่จะตอบแบบสอบถามแลว ผูบริโภคจะประเมินปจจัยภายนอกที่

เกี่ยวของกับแบบสอบถาม เชน หัวขอการวิจัย ผูรองขอใหทําแบบสอบถาม ภาพรวมแบบสอบถาม และขอคําถาม 

หากปจจัยดังกลาวไมไดเปนอุปสรรคตอการตอบแบบสอบถาม ผูบริโภคยอมตอบแบบสอบถามใหสมบูรณ อัน

เนื่องจากอิทธิพลจากปจจัยภายใน แตหากปจจัยภายนอกเปนอุปสรรคตอการตอบแบบสอบถาม ผูบริโภคอาจมี

พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปโดยตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ 

ไดแก Singer (2012) ซึ่งพบวา หัวขอการวิจัยที่นาสนใจและการวิจัยจัดทําโดยหนวยงานใดมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การตอบแบบสอบถามของผูบริโภค และสอดคลองกับ Hansen (2006) ซึ่งพบวา การใชเวลาสัมภาษณลดลงจะเพิ่ม

อัตราการตอบคําถามท่ีสมบูรณ และผูสัมภาษณที่เปนเพศชายจะประสบความสําเร็จสูงกวาเพศหญิง  
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อยางไรก็ดีการวิจัยในครั้งนี้รางวัลไมมีความสัมพันธกับการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ เนื่องจาก การ

ตอบแบบสอบถามใชเวลาไมนานและถือเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือผูอื่นดังนั้นผูตอบแบบสอบถามจึงไมไดคาดหวัง

ดานรางวัล ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ เชน Gendall, Leong, and Healey (2005), Hansen (2006), 

และ Bonke and Fallesen (2009) ที่ระบุวาการใหรางวัลและการใชรางวัลที่เหมาะสมกับผูตอบแบบสอบถาม จะชวย

ใหมีอัตราการตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีจะเห็นไดวางานวิจัยในตางประเทศใหความสนใจกับอัตราการ

ตอบแบบสอบถาม โดยไมคํานึงถึงคุณภาพการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาการใหรางวัลอาจทําให

ผูบริโภคไมตอบตามแบบสอบถามความเปนจริงเนื่องจาก ผูบริโภคใหความสําคัญกับรางวัลซึ่งเปนปจจัยภายนอก

มากกวาการมีสํานึกในหนาที่และทัศนคติท่ีดีตอการวิจัยการตลาด 

ขอจํากัดในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามในการวิจัยการตลาดในชวงเวลาที่

เศรษฐกิจอยูในชวงชะลอตัว ซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม การวิจัยเพื่อติดตามพฤติกรรมการ

ตอบแบบสอบถามในการวิจัยการตลาดอยางตอเนื่อง จะชวยใหผลการวิจัยสามารถสะทอนถึงพฤติกรรมการตอบ

แบบสอบถามไดดียิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ผูดําเนินการวิจัยควรใหความสําคัญกับการคัดเลือกผูตอบแบบสอบถาม โดยตองมั่นใจวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยควรเลือกผูตอบแบบสอบถามที่มีความสนใจในหัวขอการวิจัย ใชผูเก็บแบบสอบถามที่มีบุคลิกดี

และมีมนุษยสัมพันธ แบบสอบถามตองใชเวลาตอบไมนานจนเกินไป 

3. ผูวิจัยไมควรเนนการใหรางวัลเปนเครือ่งจูงใจเพื่อใหผูบรโิภคตอบแบบสอบถาม แตสามารถใชรางวัล

ในรูปแบบเปนน้ําใจตอบแทนที่ผูตอบแบบสอบถามเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามจะมีความเหมาะสมกวา 
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