วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ISSN 2287-0326

บทความพิเศษ
พรชัย ชุนหจินดา

 ฟินเทค (FinTech) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

1

บทความวิจัย
 ผลกระทบของข้อเรียกร้องในงานที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายและความผูกพันทางอารมณ์
ต่อองค์การของพนักงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนอุทยาน-อักษะ
กรุงเทพมหานคร
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
 อิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
 การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
และผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
 อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟใน
การทางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ:
กรณีศึกษาองค์การสวนยาง
 อิทธิพลของความมีอสิ ระในการทางานกับบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และ
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อประสิทธิผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร
 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ
4 MAT ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรม
การสอนของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัย และเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ผ่านระบบ
จัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

ไข่มุกด์ วิกรัยศักดา และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

24

อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
และ ทิพยรัตน์ แก้วศรี
ปิลันธนา แป้นปลืม้ และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
ฐิติวัจน์ ทองแก้ว และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

40

ปรัชญ์ งามสมภาค และ
ประสพชัย พสุนนท์

82

ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

104

สุขอารมย์
เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์
สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์

124

พิชญาพรรณ พากเพียร

146

ปัทมาศ ทองไสว

159
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
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วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ การเรี ยนรู้ทางไกลเชิ งนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and Distance
Innovative Learning: e-JODIL) ได้ด าเนิ น การเผยแพร่ บ ทความผ่า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บนเว็บ ไซต์
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1. เพื่ อเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับผลงานวิชาการ และข้อค้นพบจากการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ สาหรับการเรี ยนรู้ในระบบทางไกล
2. เพื่อเป็ นช่องทางในการสะสมองค์ความรู ้ดา้ นสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ในระบบทางไกลสู่
การเป็ นสังคมฐานความรู้
3. เพื่อเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ขอบเขตเนือ้ หา ประกอบด้วย สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์
ประเภทผลงาน ประกอบด้วย บทความพิเศษ (Special article) บทความวิจยั (Research article)
บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์ หนังสื อ (Book review) และบทความปริ ทศั น์ (Review
article)

1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer review) ใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2- 3 ท่านต่อบทความ
2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็ นความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบของผูเ้ ขียนแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชแต่อย่างใด

3. กองบรรณาธิ การขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาและตัดสิ นการตีพิมพ์บทความในวารสาร
4. บทความที่เสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ต้องเป็ นบทความที่ไม่เคยส่ งไปลงพิมพ์ เผยแพร่
หรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
5. บทความที่ เคยนาเสนอในการประชุ ม วิ ช าการมาแล้ว ผูเ้ ขี ย นบทความต้องให้ก ารรั บ รองว่า
บทความนั้นได้ป รั บ ปรุ ง จากการนาเสนอในการประชุ ม จากที่ ใ ดมาแล้ว และต้องมี ก ารตั้ง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
พิจารณาบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง

1. สมัครสมาชิก e-JODIL เพื่อเข้าสู่ ระบบ
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท
ได้ที่เว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย บทความวิจยั บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสื อ
3. เมื่อบทความของท่านผ่านพิจารณาและได้รับการแก้ไขแล้ว กองบก.จะทาการเผยแพร่ บทความ
ของท่านในลักษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บนระบบต่อไป

1. ผูส้ นใจส่ ง บทความ เพื่ อ พิ จ ารณาเผยแพร่ บ นวารสาร e-JODIL ได้แ ก่ นัก วิ จ ัย นัก วิช าการ
คณาจารย์ บุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษาและหน่ วยงานต่างๆ รวมทั้งนิ สิต นักศึกษา ที่มีผลงานทาง
วิชาการและประสงค์จะเผยแพร่ ผลงานผ่านทาง วารสาร e-JODIL
2. ผูเ้ ขียนบทความ ต้องสมัครเป็ นสมาชิกวารสาร e-JODIL ก่อนส่ งบทความเสนอพิจารณา
3. บทความที่ จ ะได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ต้อ งไม่ เ คยตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ที่ ใ ดมาก่ อ นและต้อ งไม่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการพิจารณาของวารสารหรื อสิ่ งตีพิมพ์อื่นใด

ปี ละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
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ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวฒั น์ วัฒนกุลเจริ ญ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
รองศาสตราจารย์จนั ทนา ทองประยูร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยีย่ มขันติถาวร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี รักษ์ มีแจ้ง
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
รองอธิ การบดีที่กากับดูแลสถาบันวิจยั และพัฒนา
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
ผูอ้ านวยการสานักบรรณสารสนเทศ หรื อผูแ้ ทน
ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์ หรื อผูแ้ ทน
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
ผูจ้ ดั การวารสาร
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มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ฝ่ ายพัฒนาและเผยแพร่ งานวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิ ริธรังศรี

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยานุช อภิบุณโยภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ภมาส อังศุโชติ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พิณ เกชาคุปต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศกั ดิ์ บุญเลิศ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา วัฒายุ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร.ปิ ยากร หวังมหาพร

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม

สวัสดี ท่านผูอ้ ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู ้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ทุกท่าน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดาเนินการเข้ามาสู่ ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 แล้วครับ ซึ่ งฉบับนี้ วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ การเรี ยนรู ้ ทางไกลเชิ งนวัตกรรมได้รับการรับรองคุ ณภาพ
วารสารของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยูใ่ นฐาน 1
การที่วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมได้รับการรับรองคุณภาพวารสารของ
ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยูใ่ นฐาน 1 ย่อมทาให้กองบรรณาธิ การตระหนักถึงการรักษา
และพัฒนาคุณภาพของวารสารให้กา้ วสู่ มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 จะเน้นการเป็ น
แหล่ ง เผยแพร่ บ ทความวิจยั และบทความวิช าการของคณาจารย์ นัก วิช าการ และบุ ค คลคลทัว่ ไป ทั้ง นี้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู ้ทางไกลเชิงนวัตกรรมจะให้ความสาคัญกับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจยั
ในระดับบัณฑิ ตศึ กษาให้มากขึ้น บนพื้นฐานของมาตรฐาน และพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิ กส์ การเรี ยนรู้
ทางไกลเชิงนวัตกรรมให้เป็ นที่แพร่ หลายในวงวิชาการอย่างต่อเนื่องครับ
สุ ดท้ายนี้ ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผูอ้ ่านทุ กท่านจะให้การตอบรั บวารสารฉบับนี้ เป็ นอย่างดี ต่อไป
ขอขอบพระคุณครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวฒั น์ วัฒนกุลเจริ ญ
บรรณาธิการ

สารบัญ
บทความเรื่อง
ฟิ นเทค (FinTech) เพื่อก้าวสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0
ผลกระทบของข้อเรี ยกร้องในงานที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายและความผูกพันทางอารมณ์ต่อ
องค์การของพนักงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนอุทยาน-อักษะ กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
อิทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ผา่ นการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ
การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
และผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์
อิทธิ พลของลักษณะส่ วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการ
ทางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การที่อยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ:
กรณี ศึกษาองค์การสวนยาง
อิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และ
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่และการรับรู ้ความสามารถของตนเองที่มีต่อประสิ ทธิผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ
4 MAT ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารกับพฤติกรรม
การสอนของครู ในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวนิ ยั และเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้
บนเครื อข่าย

หน้ า
1
24
40
55
68

82

104

124
139
146

159

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ฟิ นเทค (FinTech) เพือ่ ก้าวสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0
FinTech: Towards Thailand 4.0
พรชัย ชุนหจินดา1
pehunhachinda@hotmail.com

บทคัดย่ อ
เทคโนโลยีทางการเงิ น หรื อฟิ นเทค (FinTech) กาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ
ทัว่ โลก เนื่ องจากมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดแก่ธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่ จะสู งขึ้ น จากการนา
นวัตกรรมดังกล่าวไปสร้างบริ การทางการเงินชนิ ดใหม่ และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของบริ การทางการเงินที่มีอยู่เดิ ม
ทั้งยังมีความเป็ นไปได้ที่เทคโนโลยีทางการเงิ นเหล่านี้ จะถูกนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในกิ จกรรมด้าน
อื่นๆ อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุน้ ี การสร้างนวัตกรรมทางการเงินจากธุ รกิจฟิ นเทค จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ไทย ที่ ตอ้ งการขับเคลื่ อนประเทศไทยให้เข้าสู่ ยุค 4.0 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐ และภาคเอกชนไทย จะมีความ
ตื่ นตัวในธุ รกิ จฟิ นเทค แต่การศึ กษาทางวิชาการที่ สร้างความเข้าใจในธุ รกิ จฟิ นเทคในประเทศไทย ยังมีอยู่อย่าง
จากัด บทความนี้ จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ ส่งเสริ มความเข้าใจ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจฟิ นเทคในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศทางธุรกิจฟิ นเทคของประเทศไทย มีจุดเด่นที่สาคัญ
คือ ความเชี่ ยวชาญในงานบริ การของคนไทย แต่ก็ยงั มีประเด็นสาคัญอีกหลายประการที่ จะต้องได้รับการปรังปรุ ง
และพัฒ นาอย่า งเร่ งด่ วน เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการในประเทศไทยสามารถแข่ งขันกับต่ า งประเทศได้ เช่ น ความ
ไม่ชดั เจนของกฎระเบียบ การขาดแคลนบุคลากร และความอ่อนแอด้านการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ
คาสาคัญ: เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) ระบบนิเวศทางธุรกิจฟิ นเทค นวัตกรรม
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คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Abstract
Interest in Financial Technology, also known as FinTech, has significantly and globally escalated as its
new financial solutions and innovations hold immense potential benefits to all businesses, especially in terms of
value-added, and also to national competitiveness. It is most likely that these financial technologies will be adopted
widely for improving other services and activities. For this reason, financial innovations creation and
implementation of FinTech businesses can serve Thai Government’s policy to drive Thailand to 4.0 paradigm.
Even though Thai government-private sector cooperation for FinTech business development has already taken
place, the number of academic studies for FinTech is limited, especially in Thailand. Therefore, the objective of
this article is to provide a better understanding and sources of information for those involved in Thailand’s FinTech
industry. The result of this study shows that FinTech ecosystem in Thailand has some distinctive characteristics
and Thai people’s service specialization is being one of them. Nevertheless, to be able to compete with overseas
service providers, there are many areas for improvement and development, such as uncertain regulatory
environment, shortage of human resources and low level of domestic innovation.
Keywords: Financial Technology (FinTech), FinTech’s Ecosystem, Innovation

บทนำ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และมีความผันผวนสู ง ส่ งผลกระทบให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยต่ ากว่าในอดี ต โดยคาดว่าสภาวะเช่นนี้ จะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ ง ทั้งนี้ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute - TDRI) คาดการณ์ว่าอัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของ
ไทยอีก 10 ปี นับจากนี้ จะอยู่ในช่วงร้อยละ 3 – 5 ต่อปี ส่ วนธนาคารโลก2 ประมาณอัตราการเติบโต ที่ร้อยละ 2.9 –
3.3 ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2018 นอกจากนี้ TDRI ยังประเมินว่า อัตราการเกิ ดที่ ลดลง และวิวฒั นาการทาง
การแพทย์ที่กา้ วหน้า จะทาให้ไทยกลายเป็ นประเทศผูส้ ูงอายุ3 ประมาณปี พ.ศ. 2568 ก่อนประเทศกาลังพัฒนาอื่นอีก

2

ข้อมูลจากรายงาน Thailand Overview 2016 ของธนาคารโลก
http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
3
สังคมผูส้ ูงอายุ TDRI อ้างอิงจากการที่ประเทศมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็ นสัดส่ วนที่สูงกว่า
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
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หลายประเทศ ดังนั้น ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ่งรุ นแรงขึ้ น จนซ้ าเติ มสภาวะเศรษฐกิ จของไทยที่ ย งั ต้อง
พึ่ งพาแรงงานต้นทุ นต่ า นอกจากนี้ การบริ โภคภายในประเทศยังอยู่ในระดับไม่สูงนัก จึ งจาเป็ นต้องพึ่ งพิ งการ
ส่ งออกเป็ นสาคัญ
จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงยังไม่สาเร็ จ และทาให้
ประเทศไทยยังติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม TDRI4 ประเมิน
ว่าการนาเทคโนโลยีข้ นั สู งมาใช้ในธุ ร กิ จ รวมทั้งการสร้ างนวัต กรรมของตนเอง ด้วยความคิ ดสร้ างสรรค์ข อง
ผูป้ ระกอบการ จะช่ วยเพิ่ มผลิ ตภาพตลอดสายห่ วงโซ่ มูลค่ าของสิ นค้าและบริ การ และจะเพิ่ มขี ดความสามารถ
ทางการแข่ งขันของประเทศ โดยรายได้ที่เพิ่ มขึ้ น จะช่ วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่ มีรายได้
ปานกลาง และช่วยยกระดับความเป็ นอยูข่ องประชากรอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางนวัตกรรม และ
สังคมผลิตภาพสู ง จะเกิ ดขึ้ นได้น้ นั ต้องประกอบด้วยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างภาคเอกชน (เช่ น บริ ษทั
ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs และบริ ษทั เกิดใหม่ หรื อ Startup) ภาครัฐ (การรับรอง
คุณภาพ การสนับสนุนวิจยั และการพัฒนา) และภาคการศึกษา
เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของการเป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รัฐบาลปัจจุบนั จึงกาหนด
เป้ าหมายการพัฒนาประเทศไทย ให้มีเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรื อที่เรี ยกว่า ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งมุ่งสู่
การเป็ นประเทศที่มีรายได้สูง โดยเน้นงานบริ การ และเปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ ในระบบอุตสาหกรรม
เป็ นการผลิ ตสิ นค้าเชิ งนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย ร่ วมกับการใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
“หลักการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จที่ ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริ ญเติ บโตจากการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” และ “เป้ าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จดิจิทลั ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์” ในร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) ที่ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อก้าวทันความ
เป็ นไปของระบบเศรษฐกิจ และสังคมทัว่ โลก ที่เทคโนโลยีเป็ นส่ วนสาคัญในทุกกิจกรรม หรื อเรี ยกว่า ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (Digital Economy)
สาหรับด้านการเงินนั้น ได้มีการนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการจัดการข้อมูล มาใช้ในการพัฒนา
ระบบการเงิ น โดยเรี ย กนวัต กรรมเหล่ า นี้ ว่า เทคโนโลยี ทางการเงิ น หรื อ “ฟิ นเทค” (Financial Technology FinTech) การพัฒนาดังกล่าว เป็ นกลุ่มนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาประเทศไทย ในยุคที่ 4 ซึ่ ง
รัฐบาลให้นิยามว่าเป็ น “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนานวัตกรรม” เพราะนอกจากธุ รกิจฟิ นเทค
4
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จะเกิดจากการสร้างนวัตกรรมการบริ การ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้ว กิจกรรม
ทางการเงิน ยังเป็ นกลไกสาคัญ ที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วย ดังนั้น การศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจฟิ นเทค จึงเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ให้พร้อมรับ ปรับตัว และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยในอนาคต ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Lusardi and Mitchell (2011) รายงานว่าระดับความรู ้เรื่ องทางการเงิ น (Financial Literacy) มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการตัดสิ นใจทางการเงิน เช่น การออมเงิน การกูย้ ืมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษียณ เป็ นต้น โดยความไม่รู้เรื่ องทางการเงิน (Financial Illiteracy) มักพบในกลุ่มผูส้ ูงอายุ เยาวชน ผูห้ ญิง และ
ผูด้ อ้ ยการศึกษา ซึ่ งความไม่รู้เรื่ องทางการเงินจะนาไปสู่ ความเสี่ ยงต่อความล้มเหลวในการวางแผนการเงินเพื่อการ
เกษี ย ณ และส่ งผลต่ อความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของประเทศ ดังนั้น การพัฒ นาความรู ้ เ รื่ องทางการเงิ นให้กับ
ประชาชน จึงถือเป็ นหนึ่ งในภารกิ จที่สาคัญของทุกประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมการบริ การทางการเงิ น ด้วย
เทคโนโลยี หรื อฟิ นเทค นั้นมีส่วนสาคัญต่อการบรรลุภารกิจดังกล่าว
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทาความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั ของธุ รกิจฟิ นเทคในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ ถึงแนวทางการพัฒนาระบบนิ เวศทางธุ รกิ จฟิ นเทค ที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย และเป็ นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจฟิ นเทคในประเทศไทย ให้เป็ น
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป
ภำพรวมธุรกิจฟิ นเทค ในต่ ำงประเทศ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จฟิ นเทค ในต่างประเทศ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ 1) ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิ กผัน
(Disruptors) เป็ นบริ ษทั เทคโนโลยีผสู ้ ร้างนวัตกรรมใหม่ ที่มกั จะลดความสาคัญของตัวกลางทางการเงินรู ปแบบเดิม
อย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรง 2) ผูเ้ พิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ (Optimizers) เป็ นบริ ษ ัท ที่ น าเสนอนวัตกรรม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การปั จจุบนั ของตัวกลางทางการเงินให้ดีข้ ึน และ 3) สถาบันทางการเงิน (Financial Service
Institutions) เป็ นผูน้ าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทาธุ รกิจของตัวเอง ทั้งนี้ สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ได้รายงานว่า
เทคโนโลยีทางการเงินที่มีการสร้างขึ้นนั้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ 6 ประการ ได้แก่
1. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโครงสร้างพื้นฐาน (Streamlined Infrastructure)
ระบบตลาด (Market Platform) รู ป แบบใหม่ เช่ น ALGOMI (ตลาดตราสารหนี้ หรื อ Fixed Income)
NOVUS (ตลาดกองทุน หรื อ Funds) BISON (ตลาดหุ น้ ของบริ ษทั ที่เพิ่งก่อตั้ง ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้ อขายในตลาด
หลัก ทรั พ ย์) LIQUITY (ตลาดหุ ้น ของบริ ษ ัท เอกชน ที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์) และ
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ClauseMatch (ตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์ และตราสารอนุพนั ธ์ ) เป็ นตัวอย่างผูใ้ ห้บริ การระบบตลาด ที่ดาเนิ นการแบบ
กระจายศูนย์ ซึ่ งช่ วยเพิ่มความสะดวกในการซื้ อขายหลักทรัพย์ และช่ วยเพิ่มสภาพคล่อง และประสิ ทธิ ภาพของ
ตลาด เนื่ อ งจากระบบตลาดเหล่ า นี้ สามารถยกระดับความเชื่ อมโยงระหว่า งผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องในแต่ ละตลาด
นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงินระหว่างกันโดยตัดตัวกลาง (Peer-to-Peer Transfers) และ
การใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Money) ก็เป็ นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการโอนเงิน และโอนสิ นทรัพย์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สูงขึ้น และต้นทุนการทาธุ รกรรมที่
ต่ากว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม
2. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกิจกรรมมูลค่าสูงด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation of High-Value Activity)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นสูง (Advanced Analytics) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาธรรมชาติของ
มนุ ษ ย์ (Natural Language Processing) ระบบประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) และการแบ่ ง ปั น
สมรรถภาพระหว่างองค์กร (Capability Sharing) เป็ นกลุ่มนวัตกรรม ที่จะเข้ามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
แก่ ธุรกิ จ นอกจากนี้ ระบบการให้คาแนะนา และการบริ หารความมัง่ คัง่ แบบอัตโนมัติ (Automated Advice and
Wealth Management) และการส่ งคาสั่งซื้ อขายอัตโนมัติ สาหรับนักลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) ก็
เป็ นกลุ่มนวัตกรรม ที่ช่วยยกระดับความสามารถของนักลงทุน เนื่องจากเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริ การทางการเงิน
ที่ซบั ซ้อนด้วยตัวเอง และยังเป็ นการกระตุน้ ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินด้านอื่นๆ ให้พฒั นาการบริ การที่ดีข้ ึน
3. การตัดตัวกลางทางการเงิน (Reduced Financial Intermediation)
นวัต กรรมทางการเงิ น พยายามแข่ ง ขัน กัน ดึ ง ดู ด ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ด้ว ยค่ า บริ ก ารที่ ถู ก ลง และการสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ สูงขึ้ น ดังนั้น การตัดตัวกลางทางการเงิ น จึ งเป็ นเงื่ อนไขหลัก ที่ ผูป้ ระกอบการใช้ลดต้นทุ นของ
ธุ รกรรม โดยช่ องทางการชาระเงิ นรู ปแบบใหม่ ทั้ง 3 ชนิ ดได้แก่ สกุลเงิ นดิ จิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงิ น
ระหว่า งกันโดยตัด ตัวกลาง (Peer-to-Peer Transfers) และการใช้จ่า ยผ่า นโทรศัพ ท์มือถื อ (Mobile Money) เป็ น
ตัวอย่างที่ ชัดเจน ของการตัดตัวกลางทางการเงิ น ออกจากระบบชาระเงิ น ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างสาคัญของระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ นวัตกรรมการกระชับกระบวนการ (Lean Processes) และการกูย้ ืมระหว่างกันโดยตรงระหว่าง
ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้ (Peer-to-Peer Lending) ก็เป็ นบริ การที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการประเมิน และอนุมตั ิสินเชื่ อ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่ อ รายได้ ห ลัก ของสถาบั น การเงิ น ในปั จ จุ บั น นอกจากนี้ การระดมทุ น จากนั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
(Crowdfunding) ก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของตัวกลางทางการเงินแบบเก่าด้วย
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4. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Strategic Role of Data)
ข้อมูลที่เครื่ องจักรเข้าถึงได้ (Machine Accessible Data) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / Machine
Learning) และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็ นนวัตกรรม ที่ช่วยขยายรายละเอียดของข้อมูล ทั้งปริ มาณ
และคุณภาพ ซึ่ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงโอกาสการลงทุน สู งขึ้ น ทั้งยังมีกลุ่มข้อมูลใหม่ คือ ข้อมูลทางสังคม
(Social Data) ที่มีประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนาเสนอบริ การที่ตอบสนองความต้องการได้ดี
ขึ้น นอกจากนี้ การจัดเก็บ และพัฒนาฐานข้อมูล ยังได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมอุปกรณ์แบบสวมใส่ (Wearable
Devices) ระบบเซ็นเซอร์ ที่ดีข้ ึนและราคาถูกลง (Smarter and Cheaper Sensors) เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ สามารถ
เชื่อมโยงการทางานกับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ (Internet of Things)
5. การนาเสนอสิ นค้า และบริ การเฉพาะกลุ่ม (Niche / Specialized Products)
เทคโนโลยีทาให้ตน้ ทุ นการพัฒ นาสิ นค้า และบริ การต่ าลง ผูป้ ระกอบการจึ งมี โอกาส สร้ างธุ รกิ จ จาก
ช่ องว่างทางการตลาด ที่ ผใู ้ ห้บริ การรายเดิ ม อาจเห็นว่า กลุ่มเป้ าหมายมีจานวนน้อยเกิ นไป และโอกาสในการทา
กาไรต่า โดยมีตวั อย่างของบริ การที่ยืดหยุ่น ซึ่ งสามารถปรับตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันของลูกค้าแต่ละคนได้เป็ น
อย่างดี เช่ น ธนาคารเสมือน 2.0 (Virtual Banking 2.0)5 การเชื่ อมต่อฐานงานธนาคาร (Banking as Platform)6 และ
การทาธุ ร กรรมทางธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถื อ (Evolution of Mobile Banking) เป็ นตัวอย่า งของนวัตกรรม ที่
สามารถเพิ่มระดับความพึ งพอใจของลูกค้า เนื่ องจากสามารถเลื อกบริ การที่ ตรงกับความต้องการของตนเองได้
สะดวกขึ้น
6. การเพิ่มศักยภาพของลูกค้า (Customer Empowerment)
เทคโนโลยีช่วยให้ลกู ค้าเข้าถึงหลักทรัพย์ และการบริ การที่หลากหลาย ซึ่ งเคยถูกจากัด ด้วยความคุม้ ค่าของ
การทาธุรกรรม และยังช่วยเพิ่มอานาจการตัดสิ นใจ จากคุณภาพ และปริ มาณของข้อมูล รวมทั้ง ระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล และการให้คาแนะนาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ความสามารถ และศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า จะช่วยลดความ
เหลื่ อ มล้ า ทางเศรษฐกิ จ โดยนวัต กรรมที่ ส าคัญ ต่ อ การพัฒ นา ได้แ ก่ การระดมทุ น จากนัก ลงทุ น รายย่ อ ย

5

Virtual Banking 2.0 คือ การใช้เทคโนโลยี เช่น สื่ อสังคม (Social Media) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซอฟต์แวร์ (Software) สาหรับจัดเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น ในการสร้างนวัตกรรมของการทาธุรกรรมกับธนาคาร เพือ่ ลดความสาคัญของสาขา ให้ลกู ค้าสามารถใช้บริ การจาก
ที่ใดก็ได้
6
Banking as Platform เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมแบบเปิ ด (Open Application Programming Interface:
Open API) ซึ่งทาให้ลกู ค้า ผูเ้ ป็ นเจ้าของบัญชี สามารถเข้าถึงการทาธุร กรรมทางการเงิน จากผูใ้ ห้บริ การหลายรายพร้อมกันได้สะดวกยิง่ ขึ้น
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(Crowdfunding) ที่ เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนต้นทุนต่ า และการแยกย่อยประกันภัย (Insurance Disaggregation)7
ซึ่ งเป็ นผลจากการเข้าถึ งข้อมูล และความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้า รวมทั้งการแข่งขันระหว่า งผู ้
ให้บริ การที่เพิ่มขึ้น ประโยชน์จึงตกอยูก่ บั ผูร้ ับบริ การ
ทั้งนี้ ธุรกิจฟิ นเทคที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ท้ งั 6 ประการ ข้างต้น จะส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเงิน
6 ประเภทหลัก ดังนี้
1. การช าระเงิ น (Payment) เกี่ ย วข้อ งกับ นวัต กรรมการช าระเงิ น รู ป แบบใหม่ เช่ น สกุ ล เงิ น ดิ จิ ท ัล
(Cryptocurrency) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างกันโดยตัดตัวกลาง (Peer-to-Peer Foreign Exchange)
การใช้จ่ า ยผ่ า นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ (Mobile Money) และการลดความส าคัญ ของเงิ น สด เช่ น การช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพ ท์มือถื อ (Mobile Payments) ระบบเรี ย กเก็บเงิ นรวม (Integrated Billing) การช าระเงิ นประสิ ทธิ ภ าพสู ง
(Streamlined Payments)
2. การซื้ อขายและวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Market Provisioning) เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมปั ญญาประดิษฐ์ เช่น
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร (Machine Learning) การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) และตลาด
รู ปแบบใหม่ เช่น การเก็บ และวิเคราะห์ขอ้ มูลอัตโนมัติ (Automated Data Collection and Analysis) ฐานงานข้อมูล
ตลาด (Market Information Platforms)
3. การจัด การการลงทุ น (Investment Management) เกี่ ย วข้องกับนวัต กรรมด้า นการยกระดับศักยภาพ
นักลงทุน เช่ น ระบบการให้คาแนะนา และการบริ หารความมัง่ คัง่ แบบอัตโนมัติ (Automated Advice and Wealth
Management) เครื อข่ายสังคมสาหรับคัดลอกการซื้ อขาย (Social Trading)8 การส่ งคาสั่งซื้ อขายอัตโนมัติ สาหรับ
นักลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) และระบบการพัฒนาแบบเปิ ด เช่น ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing) เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ เปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกพัฒนาต่ อยอด (Open Source IT) การ
แบ่งปันสมรรถภาพระหว่างองค์กร (Capability Sharing)

7

Insurance Disaggregation เป็ นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่กดดันห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกันภัย ทาให้ตอ้ งแยกการ
ดาเนินงานต่อไปนี้ออกจากกัน การกระจายสิ นค้าและบริ การ (Distribution) การพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) การจัดการความ
เสี่ ยง และการจัดการลงทุน (Risk & Investment Management)
8
Social Trading คือ การที่นกั ลงทุนอ้างอิงข้อมูลที่ใช้ในการตัดสิ นใจทางการเงินด้วยข้อมูลที่ได้จากระบบอินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่
สื่ อสังคม (Social Media) เป็ นสาคัญ
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4. การระดมทุ น (Capital Raising) เกี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมการระดมทุ น จากนั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
(Crowdfunding) เช่น ตลาดซื้ อขายเสมือน (Virtual Exchanges)9 สัญญาอัจฉริ ยะ (Smart Contracts)10 ทางเลือกใหม่
สาหรับการสอบทานธุ รกิ จ (Alternative Due Diligence) เป็ นต้น ซึ่ งนวัตกรรมเหล่านี้ จะช่ วยเพิ่มการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ทาให้สภาพแวดล้อมทางการเงินดีข้ ึน
5. การฝากเงิน และการกูย้ ืมเงิน (Deposits and Lending) เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการกูย้ ืมทางเลือก เช่น การ
กูย้ ืมระหว่างกันโดยตรง ระหว่างผูก้ ู้ และผูใ้ ห้กู้ (Peer-to-Peer Lending) ทางเลือกใหม่สาหรับการตัดสิ นข้อพิ พาท
(Alternative Adjudication)11 และการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของลูกค้า เช่น โทรศัพท์มือถือยุคที่ 3 (Mobile 3.0)
ช่องทางเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมของบุคคลที่สาม (Third Party API) เทคโนโลยีเสมือน (Virtual Technologies)12
6. การประกัน ภัย (Insurance) เกี่ ย วข้อ งกับ นวัต กรรมด้า นการเชื่ อ มโยงการประกัน ภัย (Connected
Insurance) เช่ น เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ที่ สามารถเชื่ อมโยงการทางานกับอุปกรณ์ชนิ ดต่างๆ (Internet of Things)
เซ็นเซอร์ ยุคใหม่ (Advanced Sensors) คอมพิวเตอร์ แบบสวมใส่ (Wearable Computers) และการแยกประเภทการ
ประกันภัย เช่น ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) เป็ นต้น
ทั้งนี้ เว็บไซต์ Fintechranking13 และ Venture Scanner14 ให้ขอ้ มูลว่า ปัจจุบนั มีธุรกิจฟิ นเทค มากกว่า 1,900
บริ ษทั ใน 58 ประเทศทั่วโลก ซึ่ งแต่ ละบริ ษ ทั ใช้เ งิ นทุ นเฉลี่ ย 44 ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ กา โดยเป็ นธุ ร กิ จ
ให้บริ การชาระเงิ น 447 บริ ษทั การกูย้ ืมเงิ น 419 บริ ษทั การเงิ นส่ วนบุ คคล 194 บริ ษทั เครื่ องมื อทางธุ รกิ จ 184
บริ ษทั การลงทุนรายย่อย 151 บริ ษทั การลงทุนสถาบัน 142 บริ ษทั นับเป็ น 6 กลุ่มธุ รกิจ ที่มีผใู ้ ห้บริ การมากที่ สุด
ตามลาดับ ทั้งนี้ ประเทศที่มีระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ (Ecosystem) เหมาะสมแก่การเติบโตของผูป้ ระกอบการฟิ นเทค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษทั เกิดใหม่ (Startups) ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา อิสราเอล และสหราชอาณาจักร โดยพิจารณาจาก
9

Virtual Exchanges คือ ตลาดแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผซู้ ้ือและผูข้ ายสามารถทาสัญญาได้ โดยไม่ตอ้ งพบกันในสถานที่จริ ง
Smart Contracts คือ การกาหนดเงื่อนไขในระบบคอมพิวเตอร์ (Protocols) ให้สามารถสนับสนุน ตรวจสอบ ยืนยัน และบังคับข้อตกลง
ให้สาเร็ จตามสัญญาได้ดว้ ยตัวเอง (Self-Executing Contract)
11
Alternative Adjudication เพิม่ ความสามารถของผูใ้ ห้กู้ ในการประเมินผูก้ ู้ เช่น ข้อมูลทางสังคม (Social Data) ระบบประเมินความเสี่ ยง
ประสิ ทธิภาพสูง (Risk Engines) เป็ นต้น นอกเหนือไปจากการใช้คะแนนเครดิต (Credit Score) ในการพิจารณาสิ นเชื่อแบบเดิม
12
Virtual Technologies คือ กลุ่มของเทคโนโลยีที่ทาให้ผใู้ ช้บริ การสามารถทากิจกรรมต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จาลองขึ้นด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
13
ข้อมูลจากรายงาน Infographics: Global FinTech Landscape ของเว็บไซต์ Fintechranking
http://fintechranking.com/2016/08/04/infographics-global-fintech-landscape/
14
ข้อมูลจากรายงาน Financial Technology Market Overview – Q4 2016 ของเว็บไซต์ Venture Scanner
https://venturescannerinsights.wordpress.com/tag/venture-capital/
10
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จานวนบริ ษทั เกิดใหม่ในธุ รกิจฟิ นเทค เทียบกับจานวนประชากร ขณะที่ประเทศสิ งคโปร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็ น
ประเทศที่มีระบบนิเวศทางธุรกิจดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
เนื่ องจากธุ รกิ จฟิ นเทค ในประเทศไทย ยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น จึ งเป็ นประโยชน์ ที่ จะศึ กษากิ จกรรมของ
ประเทศต่างๆ ซึ่ งสร้างความเป็ นเลิศ ให้แก่ระบบนิ เวศทางธุ รกิจ (Ecosystem) ในประเทศนั้นๆ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนา แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุ รกิ จ อันจะช่วยสนับสนุ นการเติบโตของธุ รกิ จฟิ นเทค ในประเทศไทย โดย
ตัวอย่างของระบบนิ เวศทางธุ รกิจในประเทศต่างๆ จากผลการศึกษาของบริ ษทั EY Financial Service ที่ดาเนิ นการ
ร่ ว มกับ กระทรวงการคลังแห่ งสหราชอาณาจักร (HM Treasury)15 พบว่า มี การรวมตัวกันของผูเ้ ชี่ ย วชาญทาง
เทคโนโลยี มายาวนาน จนเกิ ด ความเชื่ อมโยงเป็ นชุ มชนฟิ นเทค และมี ค วามเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรมใน
ระดับสู ง ในพื้นที่ มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ มลรัฐนิ วยอร์ กยังมีการรวมตัวของตลาด
การเงิ นที่ เ ข้มแข็ง และมี โ ครงการบ่ มเพาะธุ ร กิ จมากมาย (Incubator และ Accelerator) ส าหรั บประเทศสหราช
อาณาจักร ผูก้ าหนดนโยบาย และรัฐบาลล้วนมีความตื่ นตัว ทางานเชิ งรุ ก เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จฟิ นเทค อย่างเต็มที่
ทั้งยังมีศูนย์กลางของธุ รกิ จฟิ นเทค (Hubs) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ในภาคพื้นยุโรปที่ เมืองเบอร์ ลิน แฟรงค์เฟิ ร์ ต และ
มิวนิ ค รัฐบาลเยอรมนี ได้สนับสนุนเงินกูจ้ านวนมหาศาล โดยเน้นผูใ้ ห้บริ การทางการเงินระหว่างธุ รกิจ (Businessto-Business FinTech) รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการสร้ า งนวัต กรรมทางการเงิ นที่ ซับซ้อน สาหรั บประเทศ
ออสเตรเลี ย รั ฐบาลได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุ นธุ รกิ จเชิ งนวัตกรรมกว่าสองแสนล้านบาท ขณะที่ ประเทศ
อิ ส ราเอล เน้นความเชี่ ยวชาญในการสร้ างนวัต กรรม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งระบบความปลอดภัย ทางเทคโนโลยี
ประกอบกับความเข้มแข็งของระบบการเงิ น จึงทาให้เกิดการบูรณาการความรู ้ และสร้างสรรค์บริ การทางการเงิ น
ใหม่ๆ สาหรับประเทศสิ งคโปร์ รัฐบาลมีนโยบายที่ จะอานวยความสะดวกในการเข้ามาดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศ
ประกอบกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชากร รวมทั้งการตั้งคณะทางานด้านฟิ นเทค ในธนาคารกลาง
ของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) ล้วนเป็ นปั จจัยสนับสนุนความสาเร็ จของการเป็ นประตูสู่
ตลาดเอเชีย
เทคโนโลยีสำคัญที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจฟิ นเทค
เทคโนโลยีกบั การพัฒนาบริ การทางการเงิ น กลายเป็ นสิ่ งที่ แยกจากกันไม่ได้ในปั จจุ บนั เนื่ องจากการ
ตัด สิ น ใจทางการเงิ น ต่ า งๆ มัก ต้อ งพึ่ ง พาศัก ยภาพของเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ที่ ไ ด้รั บ การบู ร ณาการ และมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม Härle P., Havas A., และ Samandari H. (2016) สรุ ปว่ามีกลุ่มเทคโนโลยี
บางชนิด ที่ถือว่าเป็ นโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจฟิ นเทค โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่เพียงเพิ่ม
15

EY. (2016). UK FinTech on the Cutting Edge: An Evaluation of the International FinTech Sector. HM Treasury (United Kingdom).
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ความเร็ ว ความถูกต้องแม่นยา และปริ มาณในการทาธุรกรรม แต่ยงั เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการ นาเสนอบริ การทาง
การเงินแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วย ทั้งนี้ เทคโนโลยีดงั กล่าว ประกอบไปด้วย
1. บล็อกเชน (Blockchain)
Harvey (2016) อธิ บายว่า บล็อกเชนอยู่เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทลั (Alternative / Digital Currencies) ในกลุ่ม
สกุลเงิ นดิ จิทลั แบบกระจายศูนย์ (Decentralized Cryptocurrency) เช่ น บิ ตคอยน์ (Bitcoin) ซึ่ งเพิ่งเกิ ดขึ้ นในปี ค.ศ.
2009 โดยระบบชาระเงินดังกล่าว มีบล็อกเชนทาหน้าที่เป็ นฐานข้อมูลธุ รกรรม ในรู ปแบบสมุดบัญชี แยกประเภท
แบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger) หรื ออาจเรี ยกว่าบล็อกเชนเป็ นระบบฐานข้อมูลกระจายศูนย์ (Distributed
Database) โดยมีลกั ษณะการทางานพื้นฐาน ที่ ไม่พ่ ึงพาอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device) จุดใดจุดหนึ่ งเป็ นการ
เฉพาะ แต่จะกระจายการจัดเก็บข้อมูลไปยังโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกัน (Nodes) โดยไม่จากัดจานวน
และที่ต้ งั รวมทั้ง ไม่เชื่ อมโยงกับระบบประมวลผล ณ จุดใดในโครงข่ายเป็ นพิเศษ เนื่ องจากฐานข้อมูลถูกกระจาย
การจัดเก็บ ทาให้การทาธุ รกรรมสามารถเกิ ดขึ้ นจากจุ ดใดก็ได้ในโครงข่ าย และการทางานไม่กระจุ กตัวอยู่กบั
คอมพิวเตอร์เครื่ องเดียว ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินธุรกรรมจึงสูงขึ้น
นอกจากนี้ รายละเอี ยดของธุ รกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในระบบแต่ ละครั้ ง จะถูกบันทึ กเป็ นบล็อก (Block) ของ
ธุ รกรรมครั้งนั้น เมื่อมีธุรกรรมเกิ ดขึ้ นอีก รายละเอียดของธุ รกรรมใหม่ ก็จะถูกบันทึ กในบล็อกใหม่ ต่อเนื่ องจาก
บล็อกล่าสุ ดไปเรื่ อยๆ (บันทึกแบบบล็อกต่อบล็อกเท่านั้น) คล้ายสายโซ่ จึงเรี ยกว่าบล็อกเชน (Blockchain) และการ
สร้างธุรกรรมทุกครั้งจะถูกบันทึกเวลา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ระบบก็จะถือเป็ นการทาธุรกรรมเสมอ
จึงต้องถูกบันทึกเวลาด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลเวลาดังกล่าว สามารถใช้ตรวจสอบการปลอมแปลงธุรกรรม ซึ่ งเรี ยกว่า กลไก
ยืนยันเวลาของการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Trusted Timestamp) นอกจากนี้ บล็อกเชนยังใช้ประโยชน์จาก
ฟั งก์ชนั แฮช (Hash Function) ในการเข้ารหัส สร้างกลไกความปลอดภัย เมื่อรวมกับระบบตรวจสอบโดยผูอ้ ยู่ใน
โครงข่าย (Nodes) และความยุ่งยากในการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างผิดกฎหมาย (Hack) โครงข่ายระบบ
ฐานข้อมูลกระจายศู นย์ (Distributed Database) จึ งส่ งผลให้บล็อกเชนมี ประสิ ทธิ ภาพ ในการตรวจสอบ ยืนยัน
อนุมตั ิการทาธุรกรรม และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ
จากจุดเด่นดังกล่าว ทาให้บล็อกเชนกลายเป็ นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ของการพัฒนานวัตกรรมอีกหลาย
ชนิ ด ซึ่ ง Skinner (2016) รายงานความเป็ นไปได้ของนวัตกรรมที่ ต่อยอดจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่ น สัญญา
อัจฉริ ยะ (Smart Contracts) ซึ่ งจะประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ถ้าหากเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงที่กาหนด
ไว้ล่ว งหน้า ระบบก็จะด าเนิ นการตามสัญญาโดยอัตโนมัติ สิ นทรั พ ย์อจั ฉริ ย ะ (Smart Assets) จะบันทึ กข้อมูล
ธุ รกรรมโดยละเอียดตามเวลาจริ ง (Real-Time) ทาให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสาคัญของสิ นทรัพย์ ณ เวลาใดก็ได้
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อีกทั้งสิ นทรัพย์บางประเภท ยังสามารถแลกเปลี่ยน และชาระเงิ นตามเวลาจริ งได้อีกด้วย บล็อกเชนยังทาให้การ
ชาระราคา และส่ งมอบหลักทรัพย์ (Clearing and Settlement) มีตน้ ทุนที่ ต่ าลง เพราะใช้ขอ้ มูลดิ จิทลั ทั้งยังบันทึ ก
ตรวจสอบ และทาธุ รกรรมได้ส มบูรณ์ ในทันที นอกจากนี้ ยังมี การใช้บล็อกเชนในการพัฒนาระบบช าระเงิ น
(Payments) โดยธนาคารทัว่ โลกตั้งกลุ่มอาร์ สาม (R3) เพื่อสร้างระบบโอนเงิ นระหว่างกัน ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ น
ระบบการชาระเงินของคนทัว่ โลก เป็ นต้น
2. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เทคโนโลยี การเก็บข้อมูล ระบบประมวลผล คอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ ค คล และโทรศัพ ท์มือถื อที่ ร องรั บ
ระบบปฏิบตั ิการ (Smartphone) ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ทั้งความจุขอ้ มูล และความเร็ วในการประมวลผลข้อมูล
แต่ราคากลับถูกลง ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้น ประกอบกับการขยายการให้บริ การโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งขอบข่ายพื้นที่ และคุณภาพบริ การ ซึ่ งสนับสนุ นการใช้งานอิ นเตอร์ เน็ต และการ
ติดต่อสื่ อสาร รวมถึงการส่ งข้อมูลต่างๆที่สะดวกรวดเร็ วกว่าในอดีต โดย Chen, Chiang, และ Storey (2012) รายงาน
ว่ากิ จกรรมที่ เกิ ดจากการซื้ อขายสิ นค้า และบริ การ ก่อให้เกิ ดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ ภาครัฐ และเอกชน สามารถ
นามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจ และสร้ างมูลค่ าเพิ่ ม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเก็บข้อมูลประชาชน ระบบฐานข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจ
ของกลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การให้คาแนะนาการลงทุน การตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาสาคัญของการใช้งานระบบฐานข้อมูล คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของ
ประชาชน
3. การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร (Machine Learning)
Bose และ Mahapatra (2001) กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) สามารถใช้
วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสร้างแบบจาลอง (Model) สนับสนุนการตัดสิ นใจที่ซบั ซ้อน ทั้งยังพัฒนาความ
แม่นยาของการคาดการณ์ ได้อย่างต่ อเนื่ อง จากข้อมูลใหม่ที่ได้รับแบบเวลาจริ ง (Real-Time) จากความสามารถ
ดังกล่าว เทคโนโลยีน้ ีจึงสามารถนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานประเมินความเสี่ ยงทางการเงิน อย่างไรก็
ตาม เทคโนโลยีน้ ียงั มีประเด็นปัญหาในแง่กฎหมาย ที่เกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบ กรณี ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามการ
คาดการณ์ของแบบจาลอง นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สนับสนุนการใช้งานด้านการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร เช่น
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ที่สามารถเชื่ อมโยงการทางานกับอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things) การพิสูจน์ตวั ตนทาง
ชี วภาพ (Biometric Authentication) เทคโนโลยี รู้จาเสี ยง (Voice Recognition) เซ็ นเซอร์ อจั ฉริ ยะ (Smart Sensor)
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แอพพลิ เ คชั่น บนโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ (Mobile Application) และเครื่ อ งบัน ทึ ก แบบพกพาความละเอี ย ดสู ง (High
Resolution Portable Recorder) เป็ นต้น
4. ปัญญาจากฝูงชน (Crowdsourcing)
เป็ นกระบวนการได้มาซึ่ งบริ การ หรื อข้อมูล ด้วยการร้องขอจากคนกลุ่มใหญ่ ซึ่ งไม่ใช่ พนักงานประจา
ภายในบริ ษ ัท และผูด้ าเนิ น การไม่ จ าเป็ นต้อ งได้รั บ ค่ า ตอบแทน เช่ น ระบบฐานข้อ มู ล วิ กิ พี เ ดี ย (Wikipedia)
ซึ่ งผลลัพธ์อาจสาเร็ จจากแหล่งเดี ยว หรื อเป็ นผลรวมจากหลายแหล่งก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิ ยมทาผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งประโยชน์ที่ได้รับจาก Crowdsourcing คื อ ต้นทุนต่ า รวดเร็ ว มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถ
รองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และได้ประโยชน์จากความสามารถที่ หลากหลายของผูด้ าเนิ นการ ดังนั้น
กิจกรรมแทบทุกประเภท รวมถึงบริ การทางการเงิน จึงสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้แนวคิดดังกล่าว เช่น การ
ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรื อ Crowdfunding ซึ่ งเป็ นการระดมทุนจากคนกลุ่มใหญ่โดยตรง ไม่ผ่านธนาคาร
ทั้งนี้ Mollick (2014) ศึกษาปัจจัยความสาเร็ จของแผนธุรกิจ 48,500 โครงการ ที่ระดมทุนแบบ Crowdfunding พบว่า
ความสาเร็ จของการระดมทุนมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของโครงการ และเครื อข่ายสังคม (Social Network) ของ
ผูร้ ะดมทุน โดยร้อยละ 75 ของโครงการ มักจะให้ผลตอบแทนล่าช้า และระดับของความล่าช้า มีความสัมพันธ์กบั
จานวนเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ระดับของความล่าช้าดังกล่าว เป็ นข้อมูลที่นกั ลงทุนส่ วนใหญ่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว
ล่วงหน้า
ปัจจัยที่มีผลต่ อระบบนิเวศทำงธุรกิจ (Ecosystem) และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder)
การพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมใดๆ จาเป็ นต้องเข้าใจองค์ประกอบที่นาไปสู่ความสัมฤทธิ์ ผล เช่นเดียวกับ
การประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งต้องพิ จารณาปั จจัยแวดล้อมอย่างรอบด้าน อันเกี่ ยวข้องกับผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย ในแต่ ละ
กิจกรรม ซึ่ งจะนาไปสู่ การรวมกลุ่มกันเป็ นระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ (Ecosystem) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแห่ งสหราช
อาณาจักร (HM Treasury) ได้ทาการศึกษา และนาเสนอองค์ประกอบที่มีนยั สาคัญ ต่อความสาเร็ จของธุ รกิจฟิ นเทค
ไว้ดงั นี้
1. ความสามารถของธุ รกิจ (Talent) โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย จะต้องเชี่ ยวชาญ เรี ยนรู ้ และพัฒนาอยู่เสมอ
รวมทั้งสร้างความร่ วมมือระหว่างกัน ประกอบด้วย
1.1) ผูป้ ระกอบการ ต้องเสนอบริ การที่แก้ปัญหาของลูกค้าได้ดีกว่า รวดเร็ วกว่า ปลอดภัยกว่า คุม้ ค่ากว่า
บริ การเดิม โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง พร้อมรับ ปรับตัว และพัฒนา
อย่างรวดเร็ ว
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1.2) สถาบันการศึ กษา ต้องทางานร่ วมกับภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยสื่ อสารกันอย่า งสม่ า เสมอ
ตลอดจนเรี ยนรู ้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อผลิตบุคลากรที่พร้อมปฏิบตั ิงาน ตรงความต้องการของ
ธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังความเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
1.3) บริ ษทั เทคโนโลยี ต้องสร้างนวัตกรรม ที่ยกระดับคุณภาพ และลดต้นทุนของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ รวมทั้งนาเสนอเทคโนโลยี ที่สนับสนุนสิ นค้า และบริ การ ของผูป้ ระกอบการปลายน้ า อย่างฟิ นเทค
โดยไม่ลืมการพัฒนากระบวนการภายในกิจการของตัวเอง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานวิจยั และพัฒนา
1.4) สถาบันการเงิ นรู ปแบบเดิ ม ต้องปรับกลยุทธ์ให้อยู่รอด และได้ประโยชน์จากบริ การทางการเงิ น
รู ปแบบใหม่ รวมทั้ง พัฒนาผลิตภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และมูลค่าเพิ่มของการดาเนินงานด้วยเทคโนโลยี เช่น ลดต้นทุน
การจัดการสาขาและบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีบริ การลูกค้า นอกจากนี้ ยังต้องสร้างมุมมองที่เป็ นมิตรต่อฟิ นเทค
ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุ นเงิ นทุนแก่บริ ษทั เกิ ดใหม่ (Startup) เป็ นหุ ้นส่ วนกับผูป้ ระกอบการฟิ นเทค ซื้ อกิ จการที่
ประสบความสาเร็ จ หรื อลงทุนพัฒนาด้วยตัวเอง
2. เงินทุน (Capital) ของธุ รกิจฟิ นเทค มีตน้ ทุนคงที่สูง แต่ตน้ ทุนผันแปรต่า และต้องพร้อมรับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่
2.1) แองเจิ ลอินเวสเตอร์ (Angel Investors) นักลงทุนกลุ่มนี้ เป็ นนักลงทุนอิสระ ที่ ใช้เงิ นทุนส่ วนตัว
และมักจะเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดกับบริ ษทั เกิดใหม่ (Startup) จึงควรใช้ประโยชน์จากการให้ขอ้ มูลสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน เพื่อความอยู่รอด และการเติบโตของธุ รกิจ นอกจากนี้ นักลงทุนต้องทาความเข้าใจถึงความเสี่ ยงของธุ รกิจ
และผลตอบแทนที่จะได้รับ ก่อนเข้าไปลงทุน
2.2) ธุ รกิ จเงิ นร่ วมลงทุ น (Venture Capital) ควรเลื อกลงทุ นในบริ ษทั เกิ ดใหม่ (Startup) ที่ มีศกั ยภาพ
สอดคล้องกับความเชี่ ยวชาญของตัวเอง เพื่อประโยชน์จากการให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ระกอบการ และเพิ่มโอกาสการ
สร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของเงินทุน รวมทั้ง ใช้ความสามารถในการระดมทุน สนับสนุนผูป้ ระกอบการ โดยแหล่ง
เงินทุนที่ใช้ ควรมีความยืดหยุน่ และพร้อมรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดกับ Startup แต่ละราย
2.3) นักลงทุนรายย่อย ด้วยความคุม้ ครองของกฎหมายไทย ทาให้นกั ลงทุนกลุ่มนี้ มักจะเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในกิจการที่อยู่รอด และประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่ งแล้ว ความเสี่ ยงจึงลดลงเมื่อเทียบกับนักลงทุ น
อีกสองกลุ่มแรก นักลงทุนจึ งควรกระจายความเสี่ ยง ด้วยการจัดสรรการลงทุนไปยังธุ รกิ จอื่น หรื อหลักทรัพย์อื่น
ร่ วมด้วย โดยต้องศึกษาข้อมูล และประเมินการลงทุนอย่างสม่าเสมอ

13

14

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

3. นโยบาย (Policy) จากภาครัฐต้องสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั และเป็ นนโยบายที่กา้ วหน้า เพื่อ
รองรับการเติบโตในอนาคต
ภาครัฐ และผูก้ าหนดนโยบายรายอื่น ควรเปลี่ยนบทบาทจากผูค้ วบคุม เป็ นผูส้ นับสนุน โดยร่ วมมือกับผู ้
ให้บริ การ และผูร้ ับบริ การ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุ งระบบการศึกษา และสร้างระบบประเมินคุณภาพ
ที่ดี นอกจากนี้ ควรพิจารณาสร้างพื้นที่ทดสอบระหว่างธุ รกิจเกิดใหม่ (Startup) และผูก้ าหนดนโยบาย (Regulator)
หรื อ Regulatory Sandbox อย่างจริ งจัง เพื่อกาหนดกฎหมายที่ยืดหยุ่น และปรับให้ทนั กับเทคโนโลยี รวมทั้ง ลดแรง
เสี ยดทานทางเศรษฐกิจ เช่น การเก็บภาษี การดาเนินงานที่ซบั ซ้อน เป็ นต้น และขยายความร่ วมมือระหว่างประเทศ
4. ความต้องการของตลาด (Demand) เนื่องจากปริ มาณลูกค้า แสดงถึงจานวนธุรกรรม และนามาซึ่ งโอกาส
สร้างรายได้ของธุรกิจ โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่
4.1) ลูกค้า ควรทาความเข้าใจประโยชน์ และความเสี่ ยงที่ มาพร้อมกับบริ การแต่ละประเภท เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรม ด้วยการใช้บริ การที่เหมาะสม และมีความคุม้ ค่า รวมทั้ง ตรวจสอบข้อมูลการตัดสิ นใจ
ของตัวเองอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผูร้ ับบริ การ ต้องตื่นตัวในการสื่ อสารกับผูป้ ระกอบการ และภาครัฐ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของบริ การที่ตวั เองได้รับ
4.2) ผูป้ ระกอบการ ควรดาเนิ นธุ รกิจแบบควบคู่ คือ นาเสนอบริ การ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
และนาเสนอบริ การ เพื่อสร้างความต้องการแก่ตลาด อีกทั้ง ควรให้ขอ้ มูล และกระตุน้ การเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาตลาด
และสร้างช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ
4.3) ภาครั ฐ ควรสนับสนุ นความต้องการของผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ั บบริ การ โดยเน้นไปที่ การอานวย
ความสะดวกด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ที่ เป็ นโครงการใหญ่ ต้องใช้เงิ นลงทุนมาก และควรดาเนิ นงานแบบกระจาย
ศูนย์ รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน เช่ น การจัดการฐานข้อมูลประชาชน ซึ่ งสนับสนุ นความเข้าใจแก่
ผูป้ ระกอบการ ด้านความต้องการของตลาด
4.4) สถาบันการเงิ นรู ปแบบเดิ ม ใช้ประโยชน์จากความเชี่ ยวชาญ เงิ นทุน แบรนด์ ช่ องทางการตลาด
และฐานข้อมูลทางการเงินของลูกค้าปั จจุบนั เพื่อนาเสนอบริ การที่ ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยให้ความสาคัญกับการแข่งขัน ซึ่ งต้องพัฒนาร่ วมกันทั้งระบบ และไม่ปิดโอกาสผูป้ ระกอบการรายอื่น
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ควำมเสี่ยงที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจฟิ นเทค
แม้วา่ การสร้างนวัตกรรมทางการเงินด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีประโยชน์มากมาย ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
แต่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟิ นเทค ก็ยงั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากช่องโหว่ของเทคโนโลยี
ทางการเงิ น ซึ่ งมี โอกาสสร้ างความเสี ย หายทั้งแก่ ผูร้ ั บบริ การ และผูใ้ ห้บริ การ ทั้งต่ อลูกค้ารายย่อย และระบบ
เศรษฐกิ จ ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ต้ งั ใจ ดังนั้น ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จฟิ นเทค จึ งต้องทาความเข้าใจถึงความเสี่ ยง
เหล่านี้ เพื่อให้รู้เท่าทัน และร่ วมกันพัฒนาให้บริ การทางการเงินปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสภาเศรษฐกิจโลก (WEF)
และ Williams-Grut (2016) ได้แจกแจงลักษณะของความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟิ นเทคไว้ดงั นี้
1. ความเสี่ ยงจากการให้กูย้ ืมเงิ นรู ปแบบใหม่ เช่ น การกูย้ ืมระหว่างกันโดยตรง ระหว่างผูก้ ู้ และผูใ้ ห้กู้
(Peer-to-Peer Lending) อาจเพิ่มความเสี่ ยงแก่นกั ลงทุนที่ขาดความรู ้ เนื่องจากการตัดตัวกลางทางการเงิน ซึ่ งเคยเป็ น
ผูบ้ ริ หารความเสี่ ยงในบริ การทางการเงินแบบเก่า โดยมีการศึกษา ที่แสดงถึงวิธีการประเมินความเสี่ ยงที่เปลี่ยนไป
ในระบบ Peer-to-Peer Lending เช่น Lin, Prabhala และ Viswanathan (2012) รายงานว่า จานวนเพื่อนบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ สื่ อถึงความน่าเชื่ อถือ (Credit Quality) ของผูข้ อกู้ นอกจากนี้ Duarte, Siegel และ Young (2012) ก็
พบว่า รู ปลักษณะภายนอก (Appearance) แสดงถึงความน่ าเชื่ อถือของผูก้ ู้ และมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของ
การได้รับอนุมตั ิเงินกู้ คะแนนเครดิต (Credit Score) และอัตราการผิดนัดชาระหนี้ เป็ นต้น
2. ความเสี่ ยงจากการใช้ระบบซื้ อขายอัตโนมัติ (Algorithmic Trading and Electronic Markets) เนื่ องจาก
การพัฒนานวัตกรรมเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และประชาชนทัว่ ไป สามารถเป็ นเจ้าของเทคโนโลยีประสิ ทธิ ภาพสู ง ได้
ในราคาไม่แพง จึงสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของการใช้งานโปรแกรมซื้ อขายอัตโนมัติ ซึ่ งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพ
คล่อง และความผันผวนของตลาด ยังไม่ชดั เจน ดังเห็นได้จากผลการศึ กษาในประเทศเยอรมนี ของ Hendershott
และ Riordan (2013) ซึ่ งรายงานว่า Algorithmic Tradings (ATs) มี ผ ลต่ อสภาพคล่ องของหุ ้นอย่า งไม่ ส ม่ า เสมอ
กล่าวคือ เมื่อส่ วนต่างของราคาต่า (Narrow Bid-Ask Spread) ATs มักจะไม่ส่งคาสั่งซื้ อขาย แต่ถา้ ส่ วนต่างของราคา
สู ง (Wide Bid-Ask Spread) ATs จะดาเนิ นกิจกรรมจานวนมาก ซึ่ งเพิ่มสภาพคล่องอย่างรวดเร็ ว บทสรุ ปนี้ ต่างจาก
ผลการศึกษาของ Hendershott, Jones และ Menkveld (2011) ซึ่ งพบว่า ATs ทาให้คุณภาพของตลาดสู งขึ้น จากส่ วน
ต่างของราคา (Bid-Ask Spread) ที่แคบลง และการเลือกอย่างไม่เท่าเทียม (Adverse Selection) ที่ลดลง
3. ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การศึกษาของ Sangroya, Kumar, Dhok, และ
Varma (2010) กล่าวว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทลั ด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ไม่
เพียงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยงั เพิ่มความเสี่ ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูล โดย
อาชญากรทางเทคโนโลยีดว้ ย ซึ่ งยากต่อการปิ ดช่องโหว่ ในขณะที่ Zhang, Wuwong, Li, และ Zhang (2010) พบว่า
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ความเสี่ ยงชนิ ดนี้ เกี่ ยวข้องกับระดับความอ่อนไหวของข้อมูล พื้นฐานของสถาปั ตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนั้นใช้ และนโยบายควบคุมความปลอดภัยต่างๆ นอกจากนี้ ปั ญหายังเกิ ดได้จากการแชร์ ขอ้ มูล โดย
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าของข้อมูลเองด้วย
4. ความเสี่ ยงจากความบกพร่ องของผูใ้ ห้บริ การ (Misconduct) เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น และ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การเป็ นปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จของบริ การทางการเงิน ดังนั้น บริ การบางอย่าง อาจ
นาเสนอสู่ตลาดอย่างไม่รอบคอบ และขาดการตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีโอกาสที่ผใู ้ ห้บริ การจะอาศัย
ช่ องโหว่ของเทคโนโลยี สร้างความเสี ยหายแก่ลูกค้าด้วยตัวเอง นอกจากนี้ Murphy, Shrieves, และ Tibbs (2009)
พบว่าความบกพร่ องของผูใ้ ห้บริ การ ส่ งผลให้รายได้ของกิจการลดลง และความเสี่ ยงของกิจการเพิ่มขึ้น
5. ความเสี่ ย งของระบบช าระเงิ น (Payment System) เนื่ องจากระบบช าระเงิ น เป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกรรม ซึ่ งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบชาระเงินที่ มีตน้ ทุนต่า และมีความน่าเชื่ อถือ จึงเป็ น
โครงสร้างพื้นฐานที่ สาคัญต่อความสามารถในการทากาไรจากการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิ จของประเทศที่
พัฒนาแล้ว ดังนั้น ความล้มเหลวของระบบชาระเงิ นจะส่ งผลกระทบรุ นแรงต่ อทุ กภาคส่ วน และแม้ว่าการลด
จุดเชื่อมต่อจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ แต่กอ็ าจเป็ นการไม่กระจายความเสี่ ยง
6. ความเสี่ ย งจากช่ อ งโหว่ ข องกฎระเบี ย บ (Regulatory Arbitrage) ปั จ จุ บัน กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
นวัตกรรมทางการเงิ นยังไม่ชดั เจน และมีแนวโน้มที่ จะกาหนดโดยอ้างอิงจากตัวบริ ษทั มากกว่าการบริ การ จึ งมี
โอกาสที่ กิจการจะใช้ช่องโหว่เหล่านี้ ดาเนิ นธุ รกิ จ การศึ กษาของ Houston, Lin, และ Ma (2012) พบว่าธนาคารมี
แนวโน้มจะย้ายเงิ นทุ นไปยังประเทศที่ กฎระเบี ยบเข้มงวดน้อยกว่า ซึ่ งส่ งผลกระทบให้ความเสี่ ยงเพิ่ มขึ้ นทั้งต่ อ
ธนาคาร และนักลงทุน ทาให้ผทู ้ ี่กากับดูแลมีความยากลาบากในการจัดการ นอกจากนี้ Froomkin (1997) ยังยืนยัน
ถึงความรุ นแรงของความเสี่ ยงดังกล่าว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทาให้
การใช้ช่องโหว่ของกฎระเบี ยบเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ในขณะที่ การตรวจสอบ และการ
ควบคุมกลับทาได้ยากขึ้ น ดังนั้น ผูก้ ากับดูแล จึ งต้องร่ วมมือกัน ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อกาหนด
มาตรฐานในการตรวจสอบ และจัดการความเสี่ ยง ที่อาจเกิดจากธุรกิจนี้
7. ความเสี่ ยงจากการแพร่ กระจาย (Contagion Risk) การศึ กษาของ Allen และ Babus (2008) ใช้ทฤษฎี
เครื อ ข่ า ย (Network Theory) เพื่ อ ยื น ยัน ว่ า ระบบการเงิ น มี ล ัก ษณะเป็ นเครื อ ข่ า ย ซึ่ งระบบเศรษฐกิ จ ทั่ว โลก มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง ทั้งจากการลงทุน และการกูย้ ืมเงิ นระหว่างประเทศ สอดคล้องกับผลการศึ กษาเรื่ อง
การแพร่ กระจาย ในช่ วงวิ กฤตการณ์ การเงิ นในเอเชี ย (Asian Financial Crisis) ของ Rodriguez (2007) ซึ่ งพบว่า
ในช่วงที่เศรษฐกิ จมีความผันผวนสู ง ความเชื่ อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชี ยกลับเข้มข้นกว่าช่ วงเวลาอื่ น
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โดยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ท าให้ ค วามเชื่ อ มโยงดัง กล่ า วเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ผลกระทบจึ ง รุ น แรงขึ้ น นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการฟิ นเทคแต่ละราย ยังมีโอกาสซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับคู่คา้ ในต่างประเทศ และสามารถขยายธุ รกิจ
ไปยังต่ างประเทศได้ดว้ ย ความผิดพลาดจากธุ รกรรมบางชนิ ด จึ งอาจมี ผลต่ อทั้งบริ ษทั และแพร่ กระจายเข้า สู่
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ ว
ควำมก้ ำวหน้ ำของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับการให้บริ การทางการเงิ นในประเทศไทย ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ eFinance คือ เป็ นการเพิ่มช่องทางการให้บริ การด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Virtual Marketplace) และเริ่ มลดบทบาท
การให้บริ การผ่านสาขาของธนาคาร (Physical Marketplace) ซึ่ งการพัฒนาเช่นนี้ แม้จะเพิ่มความสะดวกสบาย และ
ช่ วยลดต้นทุนของทั้งผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับบริ การ แต่วิธีดาเนิ นธุ รกิ จ และเนื้ อหาของบริ การที่ นาเสนอ ยังเป็ นรู ป
แบบเดิม จึงแตกต่างจากสถานการณ์ของธุ รกิจฟิ นเทค ในต่างประเทศ ที่เน้นการแข่งขันด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนาเสนอบริ การที่ ไม่เคยมีในตลาด ดังนั้น ธุ รกิ จฟิ นเทค ในประเทศไทย จึ งยังอยู่ใน
ระยะเริ่ มต้น ซึ่ งอาจทาให้เสี่ ยงต่ อการเสี ยโอกาสทางเศรษฐกิ จ โดยธนาคารกลางแห่ งประเทศอังกฤษ (Bank of
England) รายงานว่า การพัฒนาสกุลเงิ นดิ จิทลั (Cryptocurrency) ของธนาคารกลางเพียงอย่างเดี ยว ก็สามารถเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ได้ถึงร้อยละ 316
บริ ษทั กสิ กร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ ป (KASIKORN Business-Technology Group หรื อ KBTG) รายงาน
ว่า ในปั จจุบนั บริ ษทั เกิดใหม่ในธุ รกิจฟิ นเทค (Startups) ในประเทศไทย มีประมาณ 50 ราย ซึ่ งกาลังพัฒนาบริ การ
ในกลุ่มการชาระเงิน (Payment) และการลงทุนรายย่อย (Retail Investments) เป็ นหลัก โดยกลุ่ม การเงินส่ วนบุคคล
(Personal Finance) เครื่ องมือทางธุรกิจ (Business Tools) การประกันภัย (Insurance) การระดมทุนจากนักลงทุนราย
ย่อย (Crowdfunding) มีจานวน Startups ใกล้เคียงกัน ราวธุรกิจละ 5 ถึง 7 ราย ส่ วนกลุ่มการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ
ทางการเงิ น (Financial Comparison) การกู้ยื ม (Lending) การวิจัย ทางการเงิ น (Financial Research) การโอนเงิ น
(Remittances) อสังหาริ มทรัพย์ และการจานอง (Real Estate / Mortgages) ยังมีผปู ้ ระกอบการน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น
ประเทศไทยยังไม่ มี Startups ที่ พ ฒ
ั นาผลิ ต ภัณฑ์ทางการเงิ น ในกลุ่ มโครงสร้ างพื้ นฐานการธนาคาร (Banking
Infrastructure) การลงทุ น สถาบัน (Institutional Investments) ธนาคารเพื่ อ ผูบ้ ริ โ ภค (Consumer Banking) ความ
ปลอดภัย และการทุจริ ต (Security / Fraud) และเมื่อพิจารณาร่ วมกับอัตราการอยู่รอดของ Startups ที่ มกั จะต่ ากว่า
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ร้ อยละ 5 แล้ว จานวนฟิ นเทค Startups จึ งถูกใช้เป็ นตัวชี้ วดั ถึ งปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดกับธุ รกิ จไทยในอนาคต โดย
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย17 ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่ อนของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย
จุดแข็ง (Strengths)
1. การเข้าถึงบริ การทางการเงิน ของประเทศไทย สูง
กว่าร้อยละ 90 ของจานวนประชากร (ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557) กิจการต่างๆ จึงมี
ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ที่คุน้ เคยกับการทาธุรกรรม
ทางการเงิน
2. คนไทยเชี่ยวชาญงานบริ การ และได้รับการยอมรับ
ในระดับโลก จึงมีความเข้าใจหลักความสาเร็ จของ
ธุรกิจบริ การ คือ การตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ
3. ผูป้ ระกอบการมีทศั นคติที่ดี ในการสร้างความ
ร่ วมมือระหว่างกัน อีกทั้ง ผูป้ ระกอบการในกลุ่ม
ธนาคาร ยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการ
พัฒนาธุรกิจฟิ นเทค
4. ฟิ นเทค มีจุดเด่น ด้านการลดต้นทุนการทาธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ
และทาให้ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
5. กลุ่มธุรกิจเงินร่ วมลงทุน (Venture Capital) สนใจ
อยากเข้ามามีส่วนร่ วมกับธุรกิจฟิ นเทค (แต่ยงั ขาด
ตัวกลางที่จะเชื่อมโยง เพื่อสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย)
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. หนี้สินภาคครัวเรื อนในประเทศไทย สูงถึงร้อยละ
80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ข้อมูลจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชีย และธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558) ซึ่ งมีผลต่อความสามารถในการก่อหนี้ และ
การชาระหนี้ของภาคครัวเรื อน
2. คนไทยมีความรู ้ทางการเงินต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ข้อมูลจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย ค.ศ. 2015) ทาให้การสร้างรายได้จากบริ การทาง
การเงินที่ซบั ซ้อน เป็ นไปได้ยาก
3. การกระจายรายได้ของคนไทยยังอยูใ่ นระดับต่า และ
ประเทศไทยมีขอ้ กาหนดด้านการระดมทุนที่เคร่ งครัด
ทาให้ผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีเงินทุนไม่เพียงพอ
4. ผูป้ ระกอบการขาดการบูรณาการความรู ้ และมี
ทัศนคติในการรวมความเป็ นเจ้าของ และอานาจการ
บริ หาร ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการจัดการภายใน และ
ภายนอกองค์กรไม่ดีเท่าที่ควร
5. ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานกลาง ที่รับผิดชอบ
เรื่ องความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ซึ่ งความเสี ยหายที่
เกิดจากช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัย เป็ นความเสี่ ยงที่มี
มูลค่ามหาศาล

สภาวิจยั แห่งชาติ. (พ.ศ. 2559). (ร่ าง) ยุทธศาสตร์ งานวิจยั เศรษฐกิจไทย เรื่ อง “เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) กับการพัฒนาระบบ
การเงินไทย”.
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ โอกาส และความท้ าทายของธุรกิจฟิ นเทค ในประเทศไทย
โอกาส (Opportunities)
1. ตลาดภายในประเทศ มีขนาดใหญ่ จากประชากร
มากกว่า 65 ล้านคน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง พ.ศ.
2559) ทั้งยังมีนกั ท่องเที่ยวจากต่างประเทศราว 30 ล้าน
คนต่อปี (ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559) จึงมี
โอกาสสร้างรายได้ จากการนาเสนอบริ การใหม่ๆ
ที่หลากหลาย
2. กรมการปกครอง มีฐานข้อมูลประชากรที่สมบูรณ์
พร้อมที่จะให้ภาคธุรกิจใช้วิเคราะห์ ด้วยการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลลูกค้า (Know Your Customer –
KYC)
3. คนไทยมีความยืดหยุน่ พร้อมเปิ ดรับสิ่ งใหม่
โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้งานเทคโนโลยี และมีการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต และการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง
4. โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ
อินเตอร์เน็ต และการติดต่อสื่ อสาร ค่อนข้างทันสมัย
ทัดเทียมต่างประเทศ พร้อมรองรับการดาเนินธุรกิจ

ความท้าทาย (Threats)
1. เทคโนโลยีดา้ นการบริ การของประเทศไทย ยังไม่ได้
รับความสนใจมากนัก และขาดการพัฒนาเทคโนโลยี
ของตัวเอง โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
(WIPO) รายงานว่าในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมี
จานวนการขอสิ ทธิ บตั รต่ากว่าร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ย
ทุกประเทศทัว่ โลก
2. บริ ษทั เกิดใหม่ (Startups) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
นวัตกรรม มีอตั ราการประสบความสาเร็ จต่ากว่า
ร้อยละ 5 ดังนั้น การลงทุนของผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
เหล่านี้ จึงมีความเสี่ ยงสูง
3. ระเบียบการให้ใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ยัง
ไม่อยูใ่ นระดับที่ส่งเสริ มการเข้ามาร่ วมกันพัฒนาธุรกิจ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
4. ภาคการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังผลิตบุคลากรไม่ตรง และไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด
5. ค่านิยมสิ นค้า และบริ การจากต่างประเทศ ประกอบ
5. แม้วา่ ธุรกิจฟิ นเทค ในต่างประเทศจะมี
กับความคาดหวังที่สูงขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทาให้กา้ วหน้ากว่าประเทศ
และทัศนคติเรื่ องความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ไทย แต่การพัฒนายังอยูใ่ นระยะแรก จึงมีโอกาสที่คน
ดิจิทลั อาจสร้างความยากลาบาก แก่บริ ษทั เกิดใหม่
ไทยจะเรี ยนรู ้ เพื่อนามาพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ
ของคนไทยในระยะเริ่ มต้น
6. รายได้ต่อหัวของประชากรไทยเพิ่มขึ้น ถือเป็ น
6. ขาดความเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม โดยเฉพาะ
ประเทศรายได้ปานกลางระดับบน ซึ่ งเป็ นผลดีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี (จานวนบริ ษทั ต่อ
ธุรกิจฟิ นเทค ที่กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ จะมีกาลังซื้ อดี
ประชากรวัยทางานต่า ข้อมูลจากสถาบันวิจยั เพื่อการ
พอสมควร
พัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2559)
7. ฟิ นเทค เป็ นธุรกิจเกิดใหม่ มีจานวนผูใ้ ห้บริ การเมื่อ 7. การส่ งเสริ มบริ ษทั เกิดใหม่ (Startup) จากรัฐบาล
เทียบกับจานวนประชากรต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
จากัดเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ และให้เวลาจดทะเบียนเพื่อ
ประเทศไทย (ข้อมูลจาก KASIKORN Businessรับสิ ทธิ พิเศษสั้น (ภายในปี พ.ศ. 2559) รวมทั้ง ธุรกิจ
Technology Group พ.ศ. 2559) ทาให้มีช่องว่างทาง
เกิดใหม่ที่ยงั ไม่มีกาไร จะไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
การตลาด และโอกาสทางธุรกิจมาก
ภาษี
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โอกาส (Opportunities)
8. ประชากรจานวนมาก ยังพึ่งพาเงินกูน้ อกระบบ
(ข้อมูลจากธนาคารพัฒนาเอเชีย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558) จึงเป็ นโอกาสของ
ผูป้ ระกอบการฟิ นเทค ที่จะนาเสนอบริ การที่ดี และ
มีตน้ ทุนที่เหมาะสม ทดแทนบริ การเดิม
9. ความตื่นตัว และความสนใจ ในการเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ ของประชากรวัยเรี ยน และวัยทางาน เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังขาดความพร้อมในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการเชิงนวัตกรรม

ความท้าทาย (Threats)
8. งานวิจยั ศูนย์วิจยั และนักวิจยั ต่อประชากรต่า
เนื่องจากมีทุนวิจยั ค่อนข้างน้อย (ข้อมูลจาก
ธนาคารโลก ระหว่างปี ค.ศ. 2005 ถึง 2014 รายงานว่า
เงินลงทุน ด้านการวิจยั และพัฒนาของไทย อยูใ่ น
อันดับที่ 70 ของโลก)
9. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ ว ในขณะที่ตอ้ งใช้เงิน
ลงทุนสู งเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ หากปรับตัวออก
จากธุรกิจเดิมช้า และเข้าถึงโอกาสใหม่ไม่ทนั มูลค่า
ความเสี ยหายจะสูง
10. กฎระเบียบไม่ชดั เจน ตามไม่ทนั เทคโนโลยี และ
10. รัฐบาลใส่ ใจ และสนับสนุนบริ ษทั เกิดใหม่
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สมบูรณ์ เช่น กฎหมาย
(Startup) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และ
ลายมือชื่อดิจิทลั (Digital Signature) กฎหมายคุม้ ครอง
ยกเว้นภาษีเงินปันผล และส่ วนต่างราคาหุน้ 10 ปี แก่
ข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายบล็อกเชน (Blockchain)
ผูร้ ่ วมลงทุน ทั้งยังตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และ
และการพิสูจน์ตวั ตนทางชีวภาพ (Biometric
จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
Authentication) เป็ นต้น
11. การลงทุนด้วยต้นทุนคงที่สูง แต่มีตน้ ทุนผันแปรต่า 11. การคอร์รัปชัน ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ
ธุรกิจฟิ นเทค ของคนไทย จึงมีโอกาสขยายการบริ การ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ที่ประสบความสาเร็ จ ไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่ งเป็ น ปัญญา เป็ นเหตุผลหนึ่ ง ที่ทาให้ขาดความร่ วมมือจาก
การเพิ่มรายได้ จากฐานลูกค้าที่ใหญ่ข้ ึน
ต่างประเทศ

บทสรุป
บทความนี้ ได้ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ พบว่าธุ รกิจ
ฟิ นเทค ในประเทศต่างๆ ยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น ซึ่ งทุกแห่ งล้วนให้ความสาคัญกับการพัฒนารากฐานของการเติบโต
คื อ การสร้างระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ (Ecosystem) ที่ เหมาะสมทั้งสิ้ น นอกจากนี้ พบว่าประเทศไทยมีความโดดเด่น
หลายด้านที่ เอื้ อต่อการพัฒนาธุ รกิ จฟิ นเทค อาทิ เช่ น ภาครั ฐ และภาคเอกชน ให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจัง โดย
รัฐบาลถึงขั้นบรรจุไว้เป็ นวาระแห่ งชาติ ทัศนคติ และความชานาญในธุ รกิ จบริ การของคนไทย ระดับการเข้าถึ ง
บริ การทางการเงิ นที่ สูง เป็ นต้น จึ งถือเป็ นโอกาสอันดี ของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จฟิ นเทค ตลอดจนธุ รกิ จเชิ ง
นวัตกรรมด้านอื่นๆ ในประเทศไทย ที่ จะศึ กษา และร่ วมมือกันพัฒนา เพื่อให้ความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศไทยสู งขึ้นอย่างยัง่ ยืน และก้าวสู่ การเป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศ
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ไทย 4.0 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ายังมีประเด็นสาคัญ และเร่ งด่วนบางประการ ของระบบนิ เวศทางธุ รกิ จ
ฟิ นเทคในประเทศไทย ซึ่ งควรจะได้รับการปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ คือ ความชัดเจนของการออกใบอนุญาต
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจฟิ นเทค การขาดผูร้ ับผิดชอบหลัก ซึ่ งจะเป็ นตัวกลางในการ
ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิ เวศ (Ecosystem) ของธุรกิจฟิ นเทค ความปลอดภัยของเทคโนโลยี และ
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ความขาดแคลนบุคลากร และความสามารถในการผลิตบุคลากรให้ตรงกับ
ความต้องการของภาคธุ รกิ จ และข้อจากัดเรื่ องการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากต่ างประเทศเข้ามาทางานด้าน
ฟิ นเทคในประเทศไทย รวมถึงการเร่ งสร้างจิตวิญญาณของการเป็ นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อเรี ยกร้องในงานต่อความเหนื่ อยหน่ายในการ
ทางานของพนักงานร้านอาหาร 2) เพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการทางานกับความผูกพันทาง
อารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้านอาหาร 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของความเหนื่ อยหน่ายในงานต่อข้อเรี ยกร้องใน
งานกับผูกพันทางอารมณ์ ต่อองค์การของพนักงานร้ านอาหาร การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานร้านอาหารระดับกลางแห่ งหนึ่ งบนถนนอุทยาน-อักษะ กรุ งเทพมหานคร
จานวน 100 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันและ
วิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรโดยใช้เทคนิ คการถดถอยแบบพหุ คูณ จากผลการวิจยั พบว่า ข้อเรี ยกร้ องในงานมี
อิทธิ พลเชิ งบวกต่อความเหนื่ อยหน่ายในงาน อีกทั้งข้อเรี ยกร้องในงานมีอิทธิ พลเชิ งลบต่อความผูกพันทางอารมณ์
ต่อองค์การ สาหรับการทดสอบตัวแปรกลางพบว่า ความเหนื่ อยหน่ายในงานเป็ นตัวแปรกลางที่มีอิทธิ พลระหว่าง
ข้อเรี ยกร้ องในงานต่ อความผูกพันทางอารมณ์ ต่ อองค์การ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิ จยั พร้ อมทั้งเสนอแนะการนา
ผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ และการทาวิจยั ประเด็นนี้ในอนาคต
ความสาคัญ: ข้อเรี ยกร้องในงาน ความเหนื่อยหน่ายในการทางาน ความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ
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Abstract
This research purposes were to 1) study the effects of job demands on burnout of restaurant employees;
2) study the effects of burnout on affective commitment of restaurant employees; and 3) study the effects of job
burnout on job demands and affective commitment. The samples of this quantitative study were 100 employees
working in famous restaurants on Uttayarn-Auksa road, Bangkok. The statistical methods employed for data
analysis were Pearson’s correlation, and multiple regression. The results indicated that job demands had a positive
influence on job burnout.Job demands also had a negative influence on affective commitment. In testing the
mediating effect, it was found that job burnout had a mediating effect on job demands and affective commitment.
The implications of the findings and suggestions for future research are presented.
Keywords: Job Demands, Burnout, Affective Commitment
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมบริ การมีคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเรื่ องของความละเอียดอ่อนของ
การบริ การที่ผรู ้ ับบริ การไม่สามารถจับต้องได้ แต่สมั ผัสได้ผา่ นความรู ้สึกขณะเข้ารับบริ การ ประกอบกับสภาวะการ
แข่งขันเพื่อความอยู่รอดของหลายธุ รกิ จที่ ให้ความสาคัญกับการบริ การเพิ่มมากขึ้น การให้การปฏิ สัมพันธ์ในเชิ ง
บวกจากพนักงานผูใ้ ห้บริ การที่มีความพร้อมทั้งพฤติ กรรม ทัศนคติ และประสบการณ์ในการทางานเพื่อดูแลลูกค้า
ได้กลายมาเป็ นจุ ดยืนที่ มีความสาคัญต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก (Kandampully, 2006) พนักงานคื อกลุ่ ม
บุ ค ลากรที่ มีค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ องค์การในการทาภารกิ จต่ า งๆ ให้บรรลุ เ ป้ าหมาย ดังนั้นการทางานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพไม่เพียงนาพาความสาเร็ จมาสู่ องค์การแต่เป็ นการทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองและทาให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การมีความสุ ข ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารพนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ นตัวแทนของ
พนักงานแถวหน้าในการรับมื อทาตามข้อเรี ยกร้องของลูกค้าและมีฝ่ายสนับสนุ นต่างๆ ที่ ช่วยสร้างสรรค์ผลงาน
โดยรวมขององค์การให้ออกมาเป็ นที่ น่าประทับใจ ทาให้บุคลากรเหล่านี้ เป็ นทรัพยากรที่ มีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิจร้านอาหารเป็ นอย่างยิ่ง (Curtis et al., 2009) หน้าที่หลักของพนักงานกลุ่มนี้ คือการให้บริ การ
แก่ลกู ค้าตั้งแต่กา้ วแรกที่ลกู ค้าเดินเข้ามาในร้านอาหาร การสร้างบรรยากาศที่เพลิดเพลิน การมีความกระตือรื อร้นใน
การให้บริ การระหว่างที่ลูกค้ารับประทานอาหาร และการฝากความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การในครั้ง
ต่อไป อย่างไรก็ตามภาระงานในอุตสาหกรรมบริ การเป็ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ มีผลต่อสภาวะและ
ความแปรปรวนของอารมณ์ อย่า งต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ พ นักงานต้องเผชิ ญสภาวะที่ กดดัน หรื อมี ส ภาวะอารมณ์ ข อง
ความเครี ยดสู ง ซึ่ งมาจากการเผชิ ญหน้ากับความต้องการที่ หลากหลายและยากต่อการรับมือที่ ผใู ้ ช้บริ การร้องขอ
และสามารถเป็ นที่ ม าของปั จ จั ย หลั ก ที่ ต่ อ ต้ า นต่ อ แรงจู ง ใจและความผู ก ผัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
(Kim, 2008)
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ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างคือร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เป็ นรู ปแบบร้านอาหารที่
มีบรรยากาศแบบสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และให้บริ การอย่างเป็ นมิตรและอบอุ่นเหมือนครอบครั ว
ร้านอาหารแห่ งนี้ เป็ นร้านอาหารที่ มีชื่อเสี ยงตั้งอยู่บนถนนอุทยาน(อักษะ) ถนนที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่ สุด
ในประเทศไทยและเปิ ดให้บริ การมาแล้วถึ ง 15 ปี ร้านอาหารมีจุดเด่นคื ออาหารที่ มีคุณภาพ ภายในร้านเน้นการ
ตกแต่งให้มีทศั นี ยภาพที่สวยงามแปลกตากลมกลืนกับธรรมชาติ กลายเป็ นสถานที่ซ่ ึ งได้รับความนิ ยมในการสร้าง
ความผ่อนคลายและความสุ ขให้แก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การ ภายในร้านอาหารมีระบบการบริ หารจัดการร้านอาหารที่ดีมาก
ที่สุดร้านหนึ่ง พนักงานมีความเอาใจใส่ ช่วยกันการสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้า
อย่างไรก็ตามการรักษามาตรฐานของสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นจึงไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน Lovelocks and Wirtz (2010) กล่าวว่าในอุตสาหกรรมบริ การ
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเผชิญสิ่ งเร้าจากสภาพแวดล้อม และปั จจัยอันเนื่ องมาจากตัวบุคคล ได้แก่ สถานการณ์ จังหวะ และ
พฤติ กรรมการให้บริ การแก่ลูกค้า ความสลับซับซ้อนของงาน สภาวะทางร่ างกาย และความรู ้สึกนึ กคิ ดของตัว
พนักงานเอง ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นถึงแม้ทางร้านอาหารจะมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่ทางร้านอาหารก็มีกลุ่ม
พนักงานที่ตอ้ งดูแลเป็ นจานวนมาก ซึ่ งพนักงานกลุ่มนี้ ถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในการนาพาความสาเร็ จมาสู่
องค์การ นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจที่ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้ น
นั้นอาจก่ อ ให้เ กิ ด ความผันผวนของจานวนลูกค้า ที่ มาใช้บริ การ ท าให้องค์การมี ความจาเป็ นต้องหาวิธีในการ
วางแผนรักษาคุณภาพโดยมีบุคลากรที่เป็ นหัวใจสาคัญของการรักษาประสิ ทธิ ภาพและการดาเนิ นงานร้านอาหารให้
ยัง่ ยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามงานบริ การเป็ นบ่อเกิดของความเครี ยดในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งพนักงานอาจซึ มซับความเครี ยด
จากบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆ ที่ มาจากคาสั่งของหัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน และลูกค้า ทาให้สิ่ง
เหล่านี้กลายเป็ นแรงผลักดันที่อยูภ่ ายในและทาให้พนักงานแสดงอารมณ์ออกมาในรู ปแบบต่างๆ จากการศึกษาของ
Johanson and Woods (2008) พบว่ามีหลายๆ องค์กรได้ตระหนักถึงสภาวะความเครี ยดทางอารมณ์ของพนักของตน
เป็ นอย่างดี แต่มีเพียงส่ วนน้อยที่ได้ดาเนิ นการแก้ไขใช้วิธีการเพื่อควบคุมสภาวะอารมณ์และป้ องกันความเบื่อหน่าย
ในการทางานของพนักงาน ด้วยเหตุน้ ี การแสดงอารมณ์ของพนักงานในการทางานเป็ นสาเหตุของความเครี ยดใน
การทางาน และงานวิ จัย ชิ้ นนี้ ไ ด้ศึ กษาแนวความคิ ด ของข้อเรี ย กร้ องในงาน (Job demand) ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ข อง
ความเครี ย ดท าให้ผูป้ ฏิ บัติ ง านไม่ มี ค วามสุ ข และน าไปสู่ ค วามเหนื่ อ ยหน่ า ยในการท างาน (Burnout) ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานลดลง ท้ายที่สุดความความรู ้สึกผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์การ
(Affective Commitment) ก็จะเริ่ มจางหายไป ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของหลากหลายปั ญหาที่อาจที่ส่งผลกระทบต่อความ
มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน อย่างเช่ น อาการเฉยชาไม่กระตื อรื อร้นในการทางาน การท้อแท้หมด
กาลังใจในการทางาน และมีเจคติ ทางลบต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ จนเริ่ มมีการขาดงานบ่อยและถ้าปล่อยไว้
นานเข้าอาจนาไปสู่การลาออกจากงานในที่สุด ผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากการสะสมอารมณ์ความรู ้สึกในเชิ งลบเหล่านี้ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายที่คาดไม่ถึงในอนาคต จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องทาความเข้าใจและสารวจ
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ความเป็ นไปในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเพื่อรักษากลุ่มพนักงานที่
มีค่าไว้ และนาพาองค์การให้เจริ ญเติบโตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อเรี ยกร้องในงานต่อความเหนื่อยหน่ายในการทางานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของความเหนื่ อยหน่ายในการทางานต่อความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การของ
พนักงาน
3. เพื่ อศึ กษาผลกระทบของความเหนื่ อยหน่ ายในงานต่อข้อเรี ยกร้ องในงานกับผูกพันทางอารมณ์ต่อ
องค์การของพนักงาน
การสร้ างกรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจยั
ลักษณะของงานมี อิทธิ พลและมี ความสาคัญอย่างยิ่งต่ อการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานในร้ านอาหารและ
ถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ การที่ พนักงานได้รับการสื่ อสารที่มีความชัดเจนใน
การปฏิ บตั ิ งานมักจะนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ งานที่ สามารถตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้ น จะทาให้พนักงานมี ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งสามารถช่ วยบรรเทาและแก้ไขปั ญหาความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานที่ อาจสร้าง
ผลเสี ยต่อการให้บริ การแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบกันดีว่างานในอุตสาหกรรมบริ การถูกมองว่าเป็ นงานที่
ก่อให้เกิดความเครี ยดได้ง่าย และได้รับค่าตอบแทนน้อย ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ความพึงพอใจในการทางาน
และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานลดน้อยลงไปด้วยท้ายที่สุดก็จะส่ งผลถึงผลการดาเนิ นที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
(Dermody et al., 2008)
จากแนวความคิดในเรื่ องของความเครี ยดและสภาวะอารมณ์ในการทางานของ Lazarus (1999 อ้างถึงใน
Babakus et al., 2009) กล่ า วไว้ว่า สภาวะของการเรี ย กร้ องในงานเป็ นอุ ป สรรคของความเครี ย ดในการท างาน
อย่างเช่น การขาดแคลนทรัพยากรในการทางานทาให้จานวนของพนักงานไม่เพียงพอต่อการทางาน ความคลุมเครื อ
ของบทบาท ความขัดแย้งของบทบาทและการที่บุคคลมี ภาระงานทามากจนเกินไป สอดคล้องกับแนวความคิดของ
Moore (2000 อ้างถึงใน Muhammad and Hamdy, 2005) ว่าความเครี ยดจากข้อเรี ยกร้องในงานเป็ นอาการเริ่ มแรก
ของความเหนื่ อยหน่ ายที่ พนักงานเผชิ ญจากสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ แต่ละบุคคลมีอานาจแตกต่างกันไป
องค์การควรจะคานึ งความเป็ นอยู่ของพนักงานเพราะความสาเร็ จขององค์การไม่ได้อยู่ที่ผลกาไรเพียงอย่างเดี ยว
แต่รวมถึงความรู ้สึกความผูกผันต่อองค์การของพนักงานด้วย ซึ่ ง Khaya (2007) เสนอว่าลักษณะของงาน เงื่อนไข
ของงาน ระดับของงาน และบริ บทของงานได้สร้างอิทธิ พลที่ มีความแตกต่างต่อผลการดาเนิ นงานของพนักงานที่
เกิดขึ้น และสิ่ งเหล่านี้ ส่งผลต่อรู ปแบบการบริ หารงานที่ มีอิทธิ พลต่อระดับการผูกพันในองค์การของพนักงาน จึง
ท าให้ ผู ้วิ จัย มองเห็ น ถึ ง ความจ าเป็ นในการให้ ค วามส าคัญ ของการศึ ก ษา ลัก ษณะของงานเพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานและส่ งเสริ มให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและนาไปสู่ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรได้ใน
อนาคต ซึ่ งถือเป็ นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความยัง่ ยืนต่อความสาเร็ จในการทางานของธุรกิจร้านอาหารต่อไปได้
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1. ความเครี ยดของข้ อเรี ยกร้ องในงานที่อาจก่ อให้ เกิดความเครี ยด (Job demand)
เป็ นภาระงานที่ใช้ขอ้ เรี ยกร้องในการทางานสู ง และเป็ นปั ญหาหลักของพนักงานแถวหน้าที่ตอ้ งรับมือกับ
ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ซึ่ งอาจทาให้พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกถึงความกดดันจนนาไปสู่ สภาวะอารมณ์
ของความเครี ยด และเมื่ อมี เรื่ องมากระทบจิ ตใจเรื่ อยๆ ก็จะส่ งผลต่ อภาวะจิ ตใจของผูป้ ฏิ บตั ิ งานเป็ นอย่า งมาก
นอกจากนี้ Madare et al. (2013) กล่าวถึงสาเหตุหลักของความเครี ยดในงานว่ามาจากการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่สามารถ
คาดการณ์ หรื อทราบเกี่ยวกับความคาดหวังที่ แท้จริ ง ท้ายที่สุดจะส่ งผลการทางานในแง่ลบ เนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิ งาน
ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปั ญหาที่ เ กิ ดขึ้ นอย่า งไร ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการดาเนิ นงานขององค์กรเป็ นอย่า งมาก เนื่ องจาก
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานลดลง จากแนวความคิดของข้อเรี ยกร้องในงานโดย Singh et al. (1994 อ้าง
ถึงใน Rod, 2008) พบว่าความเครี ยดในงานมีท้ งั หมดสามมิติ ประกอบไปด้วย 1. ความคลุมเครื อในบทบาท (Role
ambiguity) 2. ความขัดแย้งของบทบาท (Role conflict) และ 3. การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (Role overload)
ซึ่ งเป็ นสาเหตุของความเครี ยด และความเหนื่ อยหน่ายในการทางาน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นอิทธิ พลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานโดยรวมของพนักงาน
1.1 ความคลุมเครื อของบทบาท (Role ambiguity)
เป็ นสถานการณ์ที่บุคคลทางานโดยไม่ทราบถึงความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงาน และความ
คาดหวังที่ องค์การมี ต่อตน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานดาเนิ นไปอย่างไม่ ราบรื่ น และมี
อุปสรรค Kahn et al. (1964 อ้างถึงใน Yesiltas, 2014) ด้วยสภาวะในการทางานที่มีความคลุมเครื อของบทบาทหาก
ปล่อยไว้นาน จะกลายเป็ นความเครี ยดในการทางาน ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้พนักงานเกิดความสับสน กังวล และ
คาดหวังว่าตนเองจะได้รับทราบถึงความรับผิดชอบที่ชดั เจนว่ามีอะไรบ้าง Rizzo et al. (1970); Senatra (1980) อ้าง
ถึงใน Rod et al. (2008); Beauchamp et al. (2005) นาเสนอแนวทางของลักษณะความคลุมเครื อในบทบาทหน้าที่
ของการทางาน ได้แก่ 1) การขาดความชัดเจนในบทบาทของบุ คคล 2) ขาดการกาหนดความแน่ นอนในความ
รับผิดชอบที่เป็ นไปตามบทบาท 3) ความคลุมเครื อของพฤติ กรรมที่ มีความสัมพันธ์กบั บทบาทของบุคคล 4) ไม่มี
การบอกกล่าวเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบที่ สมบูรณ์ ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่ มีการทางานในลักษณะที่ กล่าวมา
ข้างต้นถือเป็ นสาเหตุที่ทาให้พนักงานผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่ กาลังเผชิ ญหน้ากับความเครี ยดในงานซึ่ งอาจนาไปสู่ ความ
เหนื่อยหน่ายในการทางานในที่สุด
สมมติฐานที่ 1a ความคลุมเครื อของบทบาทมีอิทธิ พลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานของ
พนักงาน
1.2 ความขัดแย้ งของบทบาท (Role conflict)
สภาวะความขัดแย้งของบทบาทเกิ ดขึ้ นเมื่อบุคคลมีสภาวะจิ ตใจ มีประสบการณ์ มีการรับรู ้ของบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกิดจากการกระตุน้ หรื อการยินยอมทาตามข้อเรี ยกร้องของผูค้ วบคุมงานที่ นอกเหนื อจาก
บทบาทหน้าที่ ของตน อย่างไรก็ตามถ้ามีการยินยอมในครั้งแรกเกิ ดขึ้ นครั้งต่อๆ ไปก็จะเกิ ดเหตุการณ์เช่ นเดิ มอีก
Pandey and Kumar (1997, p. 191 อ้างถึงใน Mohr and Puck, 2007) กล่าวว่า สภาวะของความขัดแย้งของบทบาทจะ
รุ นแรงขึ้ นเมื่ อบุ คคลเผชิ ญหน้ากับความไม่ ลงรอยจากการทางานหลายๆ ที่ มีสาเหตุ มาจากข้อเรี ยกร้ องในงาน
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อย่างเช่นการให้บริ การที่มีคุณภาพที่พนักงานต้องรับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย หรื อจากการไม่ได้รับ
ความร่ วมมือในการทางานจากเพื่ อนร่ วมงานทาให้งานล่าช้า และเมื่อพบว่าข้อเรี ยกร้องในงานที่ ปรากฏขึ้ นไม่ มี
ความสอดคล้องต่อการตัดสิ นจากคุณค่าที่บุคคลเหล่านั้นพึงมี (Ghorpade et al., 2011) ดังนั้นเมื่อมีสภาวะของความ
ขัดแย้งในการทางานในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีความรู ้สึกต่องานและเพื่อนร่ วมงานในเชิ ง
ลบ ท้ายที่สุดสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความเครี ยดและความเหนื่ อยหน่ายในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิ งาน
(Knight and Leimer, 2010)
สมมติฐานที่ 1b ความขัด แย้งของบทบาทมี อิ ทธิ พ ลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานของ
พนักงาน
1.3 สภาวะที่บุคคลมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (Role overload)
เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ บุ ค คลรู ้ สึ ก ถึ ง สภาวะความเรี ยกร้ อ งของการมี บ ทบาทภาระงานมากเกิ น ไป หรื อเกิ น
ความสามารถของตัวบุคคลเองที่ไม่สามารถทาให้งานสาเร็ จสมบูรณ์ได้ Rod et al. (2008) กล่าวว่าบุคลากรที่ประสบ
กับการมีบทบาทภาระงานทามากเกิ นไป จะมีความวิตกกังวลเกี่ ยวกับงานที่ ได้รับมอบหมายเนื่ องจากต้องทุ่ มเท
ความสามารถต่อการทางานมาก ดังนั้นพนักงานที่ อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จะรู ้สึกได้ถึงความเครี ยดซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อความรู ้สึก พฤติกรรมและอาจนาไปสู่ความเหนื่อยหน่ายในการทางาน
สมมติ ฐานที่ 1c การมี บทบาทภาระงานมากเกิ นไปมี อิ ทธิ พ ลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานของ
พนักงาน
อิทธิ พลของข้อเรี ยกร้องในงานได้ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน Kim (2008) กล่าว
ไว้ว่าสาเหตุของการแสดงอารมณ์ในการทางานของพนักงานถูกแบ่งจากคุณลักษณะของงาน และคุณสมบัติส่วน
บุคคล ทาให้ผลของการแสดงอารมณ์ในการทางานมุ่งไปที่ ความเหนื่ อยหน่ ายในงาน นอกจากนี้ การค้นคว้าของ
Babakus et al. (2009) กล่าวย้ าอีกว่าอิทธิ พลของข้อเรี ยกร้องจากงานจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่พบ
มากในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานที่เชื่อมโยงกับความเหนื่อยหน่ายในงาน
สมมติฐานที่ 2 ข้อเรี ยกร้องในงานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงานของพนักงาน
2. ความเหนื่อยหน่ ายในการทางาน (burnout)
เป็ นสภาวะของความเครี ย ดที่ เกิ ดจากข้อเรี ย กร้ องในงาน และเงื่ อนไขในงาน อย่างเช่ น ภาระงานที่ มี
ปริ มาณเยอะและการถูกเรี ยกร้องจนมากเกินไป และเป็ นอาการที่ประกอบไปด้วยความรู ้สึกของความเหนื่ อยล้าทาง
อารมณ์ การถูกเยาะเย้ยถากถาง และขาดความสาเร็ จในอาชี พ Maslash et al. (2001 อ้างถึงใน Chen and Kao, 2011)
ตามแนวความคิดของจิ ตแพทย์ชาวอเมริ กนั Freudenberger and Richelson (1980) ได้อธิ บายถึงความเบื่ อหน่ ายใน
การทางานจากการแสดงออกของบุคคลได้ 3 องค์ประกอบ 1) อาการอ่อนหล้าทางอารมณ์ (Emotional exhaustion)
เป็ นอาการสะท้อนต่ออารมณ์ของบุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบจากภาระงานที่ทาให้เกิดความเครี ยดและมีอิทธิ พลทาให้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานหมดกาลังใจ และขาดแรงจูงใจในการทางาน 2) การลดความเป็ นบุ คคล (Depersonalization) เป็ น
อาการที่ บุค คลปฏิ บัติ ต ัวเสมื อนกับวัต ถุ ที่ไ ร้ จิต ใจโดยการแสดงท่ า ที ที่ เ มิ นเฉย ไม่ เ ต็มใจหรื อไม่ ใส่ ใจในการ
ให้บ ริ การ ไม่ อยากเข้า สังคม หรื อมี เ จคติ ในทางลบต่ อเพื่ อนร่ วมงานและผูร้ ั บบริ การ 3) ความรู ้ สึ กว่า ตนเอง
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ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ (Lack of Personal accomplishment) ตามที่ ต้ งั ใจไว้ บุ ค คลคิ ด ว่า ตนเองมี ค วามสามารถ
ไม่เพียงพอ ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรื อรู ้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าจนสูญเสี ยความนับถือในตนเองทาให้
คิดหาลู่ทางใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนงาน หรื อลาออกจากงาน จากวรรณกรรมพบว่าความเหนื่ อยหน่ายในงานเป็ นตัวกลาง
ของผลกระทบที่มาจากคุณลักษณะของงานที่องค์การได้ให้คุณค่าไว้กบั ผลลัพธ์ของงาน ยกตัวอย่างเช่นสมรรถนะ
ในการทางาน และความตั้งใจลาออกจากงาน Podsakoff et al. (2007) ถ้าผลกระทบในแง่ลบเกิดขึ้นบ่อยก็จะส่ งผล
ต่อความรู ้สึกผูกผันต่อองค์การของพนักงานอาจลดลงไปด้วย ดังนั้นความผูกผันต่อองค์การจึงเป็ นปัจจัยที่เหมาะสม
แก่การวิเคราะห์ในการทาความเข้าใจและพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ ผูน้ าหรื อนักจัดการที่ดีมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ ตอ้ งใส่ ใจมากขึ้ นกับความรู ้ สึ กของพนักงาน ดังนั้นความพึ งพอใจในงานไม่ ได้เพี ยงส่ งผลต่ อผลการ
ดาเนินงานของพนักเท่านั้นแต่ยงั ส่ งผลต่อความรู ้สึกผูกผันต่อองค์การของพนักงาน ก่อนที่พวกเขาจะตัดสิ นใจคงอยู่
หรื อการลาออกจากงานในที่สุด (Gunlu et al., Rose et al., 2009 อ้างถึงใน Hayat and Caniago, 2012)
สมมติฐานที่ 3 ความเหนื่ อยหน่ ายในงานมี อิทธิ พลเชิ งลบกับความผูกพันทางอารมณ์ ต่อองค์การของ
พนักงาน
3. ความผูกผันต่ อองค์ การ (Organizational Commitment)
แนวความคิ ดในเรื่ องความผูกผันต่ อองค์การ Mowday et al. (1979 อ้างถึงใน Curtis et al., 2009) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าเป็ นทัศนคติ ของพนักงานในการตั้งใจแสดงพฤติ กรรมด้วยความเต็มใจจากความรู ้ สึกที่ ตนเอง
ผูกพันกับองค์การและมีความต้องการอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกหรื อเป็ นตัวแทนขององค์การไว้
นอกจากนี้ ยงั เป็ นความแข็งแกร่ งในความเป็ นตัวตนของบุคคลกับการมีส่วนร่ วมในองค์การและเป็ นที่มาของความ
ผูกพันต่ อ องค์การ การศึ กษาเรื่ องความผูกพันต่ อองค์การได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากในวรรณกรรมของ
สังคมศาสตร์ แนวทางทฤษฎีความผูกพัน ต่อองค์การของ Meyer และ Allen (1997)ได้รับความสนใจมากที่สุดและ
ถูกนามาใช้ในวงการศึกษาเป็ นจานวนมาก ทั้งสองได้เสนอโครงสร้างของความผูกผันต่อองค์การทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1)
ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective commitment) เป็ นความผูกพันที่ มาจากอารมณ์และความรู ้สึกของผูใ้ ห้บริ การ
เมื่อทางานมาสักเวลาหนึ่ งจะพบว่าตนเองสามารถยอมรับและเห็นด้วยในเป้ าหมายและค่านิ ยมในองค์การ เกิดเป็ น
แรงผลักดันทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกมุ่งมัน่ ที่จะทางานในองค์กรต่อไป เพราะเชื่ อว่าตนเองจะได้รับประสบการณ์ใน
การทางานที่ สามารถต่อยอดความรู ้ความสามารถของตน ประกอบกับองค์การสามารถตอบสนองความต้องการ
พื้ นฐานของบุ คคลได้อีกเช่ นกัน ดังนั้นลักษณะขององค์การในรู ปแบบนี้ จะเป็ นการบริ หารจัดการแบบกระจาย
อานาจในการตัดสิ นใจ 2) ความผูกพันด้านการคงอยู่กบั องค์กร (Continuance commitment) เป็ นความผูกพันที่
พนักงานได้อยู่กบั องค์การมานาน มีความผูกผันตั้งแต่แรกเริ่ มพนักงานมีความทุ่มเทให้กบั งานอย่างเต็มที่ทาให้เมื่อ
ต้อ งออกจากงานจะทาให้รู้ สึ กสู ญเสี ย เกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ เ คยได้รั บ มา 3) ความผูกพันด้า นบรรทัด ฐาน (Normative
commitment) เป็ นความผูกผันที่ มาจากภาระหน้า ที่ ทาให้พ นักงานรู ้ สึ กผิ ด ถ้า ต้องไปจากองค์กรพนัก งานรู ้ สึ ก
จงรักภักดี ในองค์กรเนื่ องจากทางานมาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับองค์การได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เข้า
ฝึ กอบรมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา พนักงานจึงรู ้วา่ ตนมีหน้าที่ตอ้ งตอบแทนและอยูก่ บั องค์ต่อไป
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การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้มุ่งความสนใจไปที่ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective commitment ) เนื่ องจากมี
ความเหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การมากที่สุด จากการวิเคราะห์บทบาทที่พนักงานได้ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
สมมติฐานที่ 4 ข้อเรี ยกร้องในงานมีอิทธิ พลเชิงลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน
สมมติฐานที่ 5 ความเหนื่อยหน่ายในงานเป็ นตัวแปรกลางระหว่างข้อเรี ยกร้องในงานและความผูกพันทาง
อารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน
จากการทบทวนแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องสามารถนามาแสดงผลเป็ นกรอบแนวคิ ดในงานวิจยั และ
สมมุติฐานได้ดงั ภาพที่ 1
กรอบแนวความคิด
H4

Job Demand
ข้ อเรียกร้ องในงาน
ความคลุมเครื อของบทบาท
(Role Ambiguity)
ความขัดแย้งของบทบาท
(Role Conflict)
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป
(Role Overload)

H1 a-c

ความเหนื่ อยหน่าย
ในการทางาน
(Burnout)

H3

ความผูกพันทางอารมณ์
ต่อองค์การ
(Affective Commitment)

H2
H5
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1.ประโยชน์ เชิงการจัดการ
การศึ กษาผลกระทบของข้อเรี ย กร้ องในงานที่ มีต่ อความผูกพันทางอารมณ์ ต่ อองค์การของพนักงาน
ร้านอาหารระดับดับกลาง (Casual dining) องค์การสามารถเข้าใจถึ งปั จจัยที่ เป็ นตัวแปรสาคัญในการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานร้านอาหารเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการเชิงนโยบายและกาหนดกลยุทธ์
ขององค์การเพื่อพัฒนาและดูแลบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีความรักและมีความผูกพันต่อองค์การต่อไป โดยสามารถ
พิ จารณาจากปั จจัย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อความผูกพันทางอารมณ์ ต่ อองค์การของพนักงานร้ า นอาหาร 2 ประการ
ประการแรกคือ ความคลุมเครื อของบทบาท เนื่ องด้วยลักษณะของงานบริ การ มีลกั ษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนธุ รกิ จ
อื่นๆ ที่ตอ้ งอาศัยความเอาใจใส่ ในการทางานเป็ นพิเศษ เพื่อดาเนิ นการส่ งมอบบริ การที่ น่าประทับใจให้แก่ ลูกค้า
ดังนั้นลักษณะงานจาเป็ นต้องมีความชัดเจนของบทบาทหน้าที่และขอบเขตในการทางาน ผูค้ วบคุมงานจาเป็ นต้อง
สื่ อสารให้ชดั เจนว่ามีความคาดหวังจากตัวผูป้ ฏิ บตั ิ งานอย่างไรบ้าง และการทางานจะถูกประเมินอย่างไร ดั้งนั้น
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ความชัดเจนในการทางานจะทาให้พ นักงานไม่รู้สึกเครี ยดและมีความสุ ขในการทางานและส่ งผลทางอารมณ์ต่อ
ความผูกพันในองค์การในเชิ งบวก ประการที่ สองคื อการมีบทบาทภาระงานมากเกิ น อาจทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิ งานเกิ ด
ความรู ้ สึกเหนื่ อยหน่ ายหรื อตึ งเครี ยดในการทางาน ดังนั้นผูค้ วบคุ มงานควรพิ จารณาในเรื่ องของการฝึ กอบรม
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางานและสามารถรับมือกับความหลากหลายของ
งานและสภาวะอารมณ์ของผูร้ ่ วมงาน หัวหน้างาน และลูกค้าได้ซ่ ึ งจะส่ งผลให้ความกดดันในการทางานก็จะลด
น้อยลง
2. ประโยชน์ ในเชิงทฤษฎี
งานวิจยั ชิ้นนี้ ก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องในงานของปั จจัยด้าน ความคลุมเครื อ
ของบทบาท ภาระงานที่ มากเกิ นไป และความผูกพันด้านอารมณ์ ต่อองค์การ โดยเป็ นการศึ กษาในลักษณะการ
พิสูจน์ความสัมพันธ์และอิ ทธิ พลระหว่างตัวแปร โดยผ่านตัวแปรกลางคื อความเบื่ อหน่ ายในงาน (Burnout) ซึ่ ง
สภาวะความเหนื่อยหน่ายในงานสามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกอาชีพ แต่บุคลากรทางอุตสาหกรรมบริ การมีหน้าที่ในการ
ดูแลลูกค้า อานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้า แต่ ดว้ ยคุ ณลักษณะพิ เศษของอุตสาหกรรมบริ การที่ มีรายละเอี ยดที่
เด่นชัดมากกว่าธุ รกิจอื่นๆ การนาปั จจัยแต่ละด้านของข้อเรี ยกร้องในงานมาพิจารณาสามารถทาให้ผอู ้ อกแบบงาน
สามารถวางแผนการทางานได้เหมาะสมสอดคล้องต่ อสภาพการทางานมากขึ้ นและยกระดับความสามารถและ
ทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การต่อไป
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั มีระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2559
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานร้านอาหารชื่ อดังแห่ งหนึ่ งบนถนนอุทยาน ได้แก่ พนักงานใน
ส่ วนหน้าที่มีหน้าที่ตอ้ นรับและให้บริ การแก่ลูกค้า และพนักงานที่เป็ นฝ่ ายสนับสนุนให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น ทางร้านอาหารมีจานวนพนักงานทั้งหมดโดยประมาณการที่ 110 คน ผูว้ ิจยั จึงเลือกกาหนดขนาดตัวอย่าง
จากตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970) ทาให้ตอ้ งได้กลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 86 คน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวม
แบบสอบถามจนได้ฉบับที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ 100 ชุ ด และสาเหตุที่ไม่ได้เก็บทั้งกลุ่มประชากร เนื่ องจากมี กลุ่ม
พนักงานที่ไม่ได้ทาหน้าที่ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยตรง และไม่ได้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะ
ศึ กษาอย่างเช่นกลุ่มพนักโบกรถเพื่อจัดสรรที่ จอดรถให้ลูกค้า พนักงานรักษาความปลอดภัย และด้วยภาระหน้าที่
รับผิดชอบของพนักงานกลุ่มนี้จึงไม่สะดวกในการให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิ ดเป็ นร้อยละ 60 ช่ วงอายุระหว่าง 20-30 ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 41 การศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมต้น คิดเป็ นร้อยละ 41 ระยะในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50
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เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
เลื อกตอบ (Check list) ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นของปั จจัย ที่ 1) ด้านข้อเรี ยกร้ องในงานได้แ ก่
บทบาทที่คลุมเครื อ บทบาทที่ขดั แย้ง และบทบาทภาระงานที่มากเกินไป รวมคาถามทั้งหมด 14 ข้อ แบบสอบถามนี้
ถูกดัดแปลงมาจาก (Singh et al., 1994; Beerh et al., 1976 อ้างถึงใน Rod et al., 2008) 2) ความเหนื่อยหน่ายในงาน
มี คาถามจานวน 4 ข้อ 3) ความผูกพันทางด้านจิ ตใจมี คาถามจานวน 5 ข้อ แบบสอบถามในส่ วนที่ 2 นี้ ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดระดับความคิดเห็นตามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert
Scale) แบ่งการวัดเป็ น 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้วยการหาค่าความ
เชื่ อมัน่ (Reliability) ของคาถาม โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ ของค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) อยู่
ระหว่าง 0.70- 0.87 แสดงว่าเครื่ องมือวิจยั มีความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง (บุญชม ศรี สะอาด, 2556) สถิติที่ใช้ในงานวิจยั
คือ สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s correlation) ใช้วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อใช้วิ เ คราะห์ อิ ทธิ พ ลของตัวแปร รายละเอี ย ดของแต่ ละ
ตัวแปรมีดงั นี้
JD= Job Demand (ข้อเรี ยกร้องในงาน)
RA= Role Ambiguity (ความคลุมเครื อของบทบาท)
RC= Role Conflict (ความขัดแย้งของบทบาท)
RO= Role Overload (การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป)
BO= Burnout (ความเหนื่อยหน่ายในงาน)
AF= Affective Commitment (ความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ได้แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนาเสนอด้านความสัมพันธ์และส่ วนที่ 2 ที่นาเสนอ
เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

33

34

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ตัวแปร
RA
RC
RO
BO
ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.38
2.26
2.32
2.12
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
.41
.46
.45
.61
ความคลุมเครื อของบทบาท (RA)
ความขัดแย้งของบทบาท (RC)
.504**
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (RO) .657** .623**
ความเหนื่อยหน่ายในงาน (BO)
.556** .471** .645**
ความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การ (AF) -505** -651** -615** -.615
ข้อเรี ยกร้องในงาน (JD)
.830** .840** .892** .651**
*p<0.05, **p<0.01

AF
3.99
.65

JD
2.32
.38

-709**

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่ศึกษา พบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรความเหนื่ อยหน่ายในงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่
ระดับ 0.01 และตัวแปรความเหนื่ อยหน่ ายในงานมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรความผูกผันด้านอารมณ์ต่อองค์การ
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุของสมมติฐานที่ 1 ถึงสมมติฐานที่ 4

ตัวแปรต้ น
ข้อเรี ยกร้องในงาน (JD)
ความคลุมเครื อของบทบาท (RA)
ความขัดแย้งของบทบาท (RC)
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (RO)
ความเหนื่อยหน่ายในงาน (BO)
ความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การ (AF)
Adjust R2
*p<0.05, **p<0.01

1a
BO

สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
1b
1c
2
3
BO
BO
BO
AF
1.052*

4
AF

.328*
.106*
.605*
-.654*
.435

.433

.433

.418

.372

ตารางที่ 2 เป็ นผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐานซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้

-1.217*
.497
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สมการที่ 1a ความคลุมเครื อในบทบาทมี ผลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานของพนักงาน
ร้านอาหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=.328, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 26 จาก
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 1a
สมการที่ 1b ความขัด แย้งในบทบาทมี ผ ลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ า ยในการทางานของพนัก งาน
ร้านอาหาร พบว่ามีความสัมพันธ์แต่สมั พันธ์แบบไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (β=.106, p<0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 1b
สมการที่ 1c การมี บทบาทภาระงานมากเกิ นไปมี ผ ลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ า ยในการทางานของ
พนักงาน ร้านอาหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=.605, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ
26 จากผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 1c
สมการที่ 2 ข้อเรี ยกร้องในงานมีผลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ายในการทางานของพนักงาน ร้านอาหาร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=1.052, p<0.05)โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 72 จากผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมติฐานที่ 2
สมการที่ 3 ความเหนื่ อยหน่ ายในงานมีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การของ
พนักงานร้านอาหาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=-.654, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ
59 จากผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 3
สมการที่ 4 ข้อเรี ยกร้องในงานมีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน
ร้านอาหาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=-1.217, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 98 จาก
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 4
ตารางที่ 3 การทดสอบนัยสาคัญอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรกลาง (Sobel’s Test)ของสมมติฐานที่ 5
ตัวแปรกลาง
Effect
se
Z
P
BO
-.298
.106
-2.807
.0050
สมการที่ 5 เมื่อมีการควบคุมความเหนื่อยหน่ายในงานซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่าข้อเรี ยกร้องในงาน
มีความสัมพันธ์แบบมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ข้อเรี ยกร้องในงานและความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ (ab≠0) และ
ยอมรับเมื่อค่า Z > 1.64 (Z= -2.807 p<0.05) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยการศึกษานี้ โดยศึกษาจากค่า (Z) พบว่า
ความเหนื่ อยหน่ายในการทางานทาหน้าที่เป็ นตัวแปรกลางที่ถ่ายทอดอิทธิ พลของตัวแปรอิสระไปสู่ ตวั แปรตามได้
เพียงบางส่ วน (partial mediation effect) ระหว่างข้อเรี ยกร้องในงาน และความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ Baron
and Kenny (1986 ) จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมติฐานที่ 5
อภิปรายผล
ข้อเรี ยกร้องในงานเป็ นประเด็นพื้นฐานสาคัญเพื่อให้เข้าใจลักษณะของงานและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากข้อเรี ยกร้องในงาน จากการศึกษาของ Babakus et al. (2009) พบว่าผลกระทบขอข้อเรี ยกร้องในงานมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และสภาพการทางานในอุตสาหกรรมบริ การจะส่ งผลต่อความผูกพันทางด้านอารมณ์
ต่อองค์การของพนักงาน
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จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ เมื่อทาการศึ กษาข้อเรี ยกร้องในงานของพนักงานร้านอาหารเป็ นรายด้านพบว่า
มีปัจจัยสองด้านที่ส่งผลต่อความเหนื่ อยหน่ายในการทางาน ได้แก่ ด้านความคลุมเครื อของบทบาท และด้านการมี
บทบาทภาระงานมากเกินไป สาหรับด้านความคลุมเครื อของบทบาทพบว่ามีอิทธิ พลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่าย
ในงานของพนักงานร้ า นอาหาร ตรงกับสมมติ ฐานและสอดคล้องกับงานวิ จยั ที่ ผ่า นมาของ Yunas and Mahaja
(2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเหนื่ อยหน่ายในงานต่อการทางาน จากผลการศึกษาของทั้งสองพบว่า
ความคลุมเครื อของบทบาทมีความสาคัญและมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความเหนื่ อยหน่ายในงาน เพราะงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ การมีสภาวะการทางานที่กดดันและส่ งผลต่อสภาวะจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นหนึ่งในปัจจัยที่เป็ นปั ญหา
ขององค์การเนื่ องจากผูป้ ฏิ บตั ิ งานขาดความชัดเจนเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ข องงาน ความรั บผิดชอบ และความ
คาดหวัง ที่ หัว หน้า งานมี ต่ อ ตน ส่ ว นในด้า นการมี บ ทบาทภาระงานมากเกิ น ไปมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกกับ ความ
เหนื่ อยหน่ายในงานสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของสายบัว บุญหมื่น และคณะ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิ ทธิ พลต่ อการตั้งใจลาออกจากงาน จากผลการศึ กษาพบว่าบทบาทที่ มีภาระงานมากเกิ นไปมี อิทธิ พลต่ อความ
เหนื่อยหน่ายในการทางาน จากการได้รับมอบหมายให้ทางานในระยะเวลาที่กาหนด และการจัดการเกี่ยวกับสภาวะ
ต่างๆ ในการทางานของพนักงานแต่ละคน ทาให้บุคลากรต้องทุ่มเทความพยายามและใช้เวลาในการทางานเพิ่มมาก
ขึ้ นทาให้เกิ ดการเหนื่ อยหน่ ายในการทางาน เพราะผูป้ ฏิ บตั ิ งานงานจาเป็ นต้องปรับตัวเข้ากับสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในงาน
บริ การที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ส่ วนความขัดแย้งในบทบาทมีความสัมพันธ์ต่อความเหนื่ อยหน่ายในงานแต่ ไม่ได้
ส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกเหนื่อยหน่ายในงานของพนักงานร้านอาหาร
จากผลการวิจยั ในประเด็นของข้อเรี ยกร้ องในงานมี อิทธิ พลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในงานของ
พนัก งานร้ า นอาหาร ตรงกับ สมมติ ฐ านและสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Babakus et al. (2009) ที่ พ บว่ า
ข้อเรี ยกร้องในงานมีอิทธิ ผลเชิ งบวกต่อความเหนื่ อยหน่ายในงานของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การที่ ทาหน้าที่ ในการ
ดูแลลูกค้า พฤติกรรมของพนักงานกลุ่มนี้ จะถูกสังเกตจากลูกค้า เพื่อนร่ วมงาน และผูค้ วบคุมงาน พนักงานกลุ่มนี้
ประสบความเหนื่ อยหน่ ายในงานได้ง่ายเนื่ องจากต้องทนรั บสภาวะของข้อเรี ยกร้ องในงานที่ มีความท้าทายต่อ
ความเครี ยด และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Poksakoff et al. (2007) ที่กล่าวไว้ว่าข้อเรี ยกร้องในงานเป็ น
ธรรมชาติ ข องความสั ม พัน ธ์ ที่ ใ ช้ก าหนดกระบวนการของความเหนื่ อ ยหน่ า ยในงาน โดยแบ่ ง ประเภทของ
ข้อเรี ยกร้องในงานว่าเป็ นความเครี ยดที่ ถูกซ่ อนอยู่ในตัวของผูป้ ฏิบตั ิ งาน เช่นความกดดันจากการที่ตอ้ งทางานให้
เสร็ จสมบูรณ์ สภาวะงานที่เร่ งด่วน และลาดับของความเอาใจใส่ ต่องานของผูป้ ฏิบตั ิงานต่อข้อเรี ยกร้องในงาน
จากผลการวิจยั ในประเด็นความเหนื่ อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อความผูกพันทางอารมณ์ต่อ
องค์การของพนักงานร้านอาหารสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Muhamad and Hamdy (2005) เกี่ยวกับความเหนื่ อย
หน่ ายในงานและผลของการปฏิ บตั ิ งาน พบว่ากลุ่มพนักงานที่ ประสบกับความเหนื่ อยหน่ ายในงานจะมี ค วาม
พึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างต่า และมีแนวโน้มต่อเนื่ องในการลาออกจากงาน หัวหน้างาน
ที่ ดี ต ้อ งลดภาวะที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความเหนื่ อ ยหน่ า ยในงานและให้ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ พ นัก งานโดยการใส่ ใ จต่ อ
สภาพแวดล้อมในการทางานมากขึ้น หรื อจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้
อย่างเต็มความสามารถและลดอาการเครี ยดที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะงาน
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จากผลการวิจยั ในประเด็นข้อเรี ยกร้องในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การ
ของพนักงานร้านอาหาร ตรงกับสมมติ ฐานและมี งานวิจยั ที่ คล้ายคลึงกันจากผลการศึ กษาของ Rod et al. (2008)
เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องในงานที่มีอิทธิ พลต่อการพลิกฟื้ นประสิ ทธิ ภาพการบริ การกับความผูกพันต่อองค์การและความ
พึงพอใจในงาน พบว่าข้อเรี ยกร้องในงานมีความสัมพันธ์กบั กับการพลิกฟื้ นการบริ การและส่ งผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผลวิจยั ของงานชิ้ นนี้ พบว่าถ้าข้อเรี ยกร้ องใน
งานอยูใ่ นระดับสูงก็จะทาให้ความผูกพันทางอารมณ์ของพนักงานในองค์การต่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หวั หน้างาน
หรื อผูจ้ ดั การมีหน้าที่เข้าไปแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ในเรื่ องของความคลุมเครื อในบทบาทเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ
เกี่ ยวกับความรั บผิดชอบของตนได้ชัด เจนยิ่ งขึ้ นและข้อขัด แย้งในการทางานจะไม่เ กิ ดขึ้ นมากนัก ซึ่ งผูจ้ ดั การ
สามารถทาการประเมินระดับการรับรู ้ในการรับผิดชอบในหน้าที่ให้เหมาะสมหรื อมีความสอดคล้องเพิ่มมากขึ้ นก็
จะช่วยลดปั ญหาเกี่ยวกับการมีภาระงานมากเกินไป ทาให้ความไม่สอดคล้องที่เกิ ดขึ้นในการทางานสามารถนามา
แก้ไขเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความประนี ประนอมและลดปั ญหาดังกล่าวเมื่อพนักงานเหล่านี้ ตอ้ งรับมือกับลูกค้าที่รู้สึก
ไม่พึงพอใจต่อการบริ การ
จากผลการวิจยั ในประเด็นความเหนื่ อยหน่ายในงานที่เป็ นตัวแปรกลางที่มีความสัมพันธ์กบั ข้อเรี ยกร้องใน
งานและการความผูกพันด้านอารมณ์ของพนักงานต่อองค์การสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ใกล้เคียงกันของ Lin (2012)
ได้ศึกษาและพบว่าข้อเรี ยกร้องในงานและทรัพยากรในงานเป็ นสาเหตุของความเหนื่ อยหน่ ายในงานที่ ส่งผลต่ อ
ความผูกพันต่ อองค์การและความพึ งพอใจในงาน ผลของงานวิ จัย ยังสนับสนุ นอี กว่า ข้อเรี ย กร้ องในงานและ
ทรัพยากรในงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การถ่ายทอดไปสู่ ผลกระทบบางส่ วนไปสู่ ความเหนื่ อยหน่ ายใน
งาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาผลกระทบของข้อเรี ยกร้ องในงานที่ มีความสัมพันธ์กบั งานวิจยั ชิ้ นนี้ คือ
ความคลุมเครื อของบทบาท ความขัดแย้งของบทบาท และการมีบทบาทภาระงานมากเกิ นไปส่ งผลต่อความรู ้สึก
ผูก พัน ในองค์ก ารของพนัก งานร้ า นอาหาร ดัง นั้น ส าหรั บ งานวิ จัย ในอนาคตควรวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ มิ ติ ข อง
ความเครี ยดในงานเพื่อมาสนับสนุนถึงความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น และศึกษาอิทธิ พลระหว่าง
ตัวแปรที่เกิดขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันกับบุคลากรในกลุ่มสายงานในอุตสาหกรรมบริ การที่มีความ
ซับซ้อนในรายละเอี ยดของงาน และมี ขนาดของบุ คลากรที่ เพิ่มมากยิ่งขึ้ น เพื่ อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการองค์การในเชิงกว้างยิ่งขึ้น
3. ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถาม ดังนั้นในการวิจยั ในอนาคตควรมีการ
ทาวิจยั เชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยก็จะทาให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและผลของการวิจยั จะมีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Relating to Participation in the Development and Hospital Accreditation of Personnel in
Bangchak Hospital, Samutprakan Province
อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ1
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ทิพยรัตน์ แก้วศรี 1
Mai_thipyarat@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและด้านการบริ หาร
ที่ มีความสัมพันธ์ต่อการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากร กลุ่มตัวอย่างเป็ น
บุ คลากรในโรงพยาบาลบางจาก จานวน 155 คน สุ่ มตัวอย่างโดยการแบ่ งชั้นภูมิ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม ที่ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา มีค่าความเชื่ อมัน่ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคของ
แบบสอบถามตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน จากการศึกษา
พบว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร โรงพยาบาลบางจาก อยู่ในระดับ
ปานกลาง ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วม
ในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากร อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 แรงจู งใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกและมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง ภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกค่าและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ส่ วนการสนับสนุ นจาก
องค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง กับการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

1

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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
หัวใจหลักของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA คือการพัฒนาคุณภาพ
ซึ่ งจะเอื้ อประโยชน์ให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล การบริ การที่ ปลอดภัย ประชาชนหรื อผูป้ ่ วยได้รับการ
พิ ท ักษ์สิ ทธิ ผูป้ ่ วยและศักดิ์ ศรี ของความเป็ นคนมากขึ้ นภายใต้การรั กษาแบบองค์รวมที่ ดู แลทั้งทางด้านสุ ขภาพ
ร่ างกายและจิตใจ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555) เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ รวมถึง
มีการทางานเป็ นที ม บทบาทของบุคลากรในโรงพยาบาลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการปฏิ บตั ิ งานเพื่อการดูแลที่ มีคุณภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ การทางการแพทย์ เป็ น
แนวทางที่ สร้างประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุ ขของไทย ในสภาวะการแข่งขันของระบบบริ การสุ ขภาพ
และความคาดหวังต่อคุณภาพและความปลอดภัยของบริ การสุ ขภาพที่ เพิ่มขึ้ น ทาให้ผใู ้ ห้บริ การให้ความสาคัญกับ
ระบบและกระบวนการการทางานมากขึ้ น เพื่ อให้บริ การที่ ดี แก่ ผูป้ ่ วยและญาติ จึ งนามาสู่ การพัฒนาระดับของ
มาตรฐานการรักษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พในปั จจุบนั โรงพยาบาลจึงต่างแข่งขันกันเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริ การให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพ ผูป้ ่ วยสามารถได้รับบริ การที่มีคุณภาพ ไม่เสี่ ยงต่อการดูแลรักษาที่
ไม่ได้มาตรฐาน (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555)
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แผนพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ ปี 2555 - 2559 ของกระทรวงสาธารณสุ ข จึ งมีการกาหนดทิ ศทางการ
พัฒนาและออกแบบระบบบริ การสุ ขภาพในส่ วนภูมิภาคทั้งประเด็นการเสริ มสร้างศักยภาพหรื อขี ดความสามารถ
ของสถานบริ การสุ ขภาพ และการสร้างเครื อข่ายของระบบบริ การ โดยการจัดให้มีระบบบริ การสุ ขภาพที่ครอบคลุม
ทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ โดยมุ่งหวังให้บริ การแต่ละระดับมี
บทบาทหน้า ที่ ที่แ ตกต่ า งกัน ตลอดจนเป็ นระบบบริ การสุ ข ภาพที่ มีศ ักยภาพรองรั บปั ญหาทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ขที่ มีความซับซ้อน (สถาพร รัตนวารี วงษ์, 2556, น. 1) โรงพยาบาลซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบบริ การ
สุ ขภาพที่มีความพร้อมในด้านกาลังคน เครื่ องมือและเทคโนโลยี ขณะเดียวกันการบริ การที่ซับซ้อนประกอบกับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กรอาจก่อให้เกิดปั ญหาที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
ได้ การปรั บเปลี่ ยนอย่า งเป็ นระบบและมี ทิศทางชัด เจน จึ งมี ความสาคัญและมี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่ง กระทรวง
สาธารณสุ ขจึงได้มีการนาแนวคิ ดการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารงาน
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่ อพัฒนาคุณภาพระบบบริ การด้านการรั กษาพยาบาลให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์กรมหาชน, 2556) การบริ หารคุณภาพโดยรวม
มีความหมายเป็ นพลวัต มีพฒั นาการเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่สมาชิ กทุกคนต่างให้ความสาคัญและมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการดาเนิ นงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งที่ จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แ ก่
ลูกค้า ซึ่ งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจความได้เปรี ยบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยงั่ ยืนขององค์กร (เศกสิ น ศรี วฒั นา
นุกลู กิจ, 2553)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการพัฒนาคุ ณภาพจะนามาซึ่ งสุ ขภาวะของผูร้ ั บบริ การ ทั้งทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจซึ่ งจะทาให้เกิ ดผลดีต่อผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การควรเป็ นผูท้ ี่ เห็นคุณค่าของการพัฒนาคุณภาพและ
สร้างสรรค์การพัฒนางานด้วยความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงหลักการพัฒนาที่ถูกต้อง
โรงพยาบาลบางจากเป็ นโรงพยาบาลชุมชน (Community Hospital) ขนาด 60 เตียงได้เริ่ มดาเนินการพัฒนา
คุณภาพ HA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปั จจุบนั และยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาต่อไป ในระยะเวลาที่ผา่ นมา โรงพยาบาล
บางจากประสบความสาเร็ จผ่านการประเมินในขั้นที่ 2 แม้จะประสบกับปั ญหาในเรื่ องของบุคลากรมีภาระงานมาก
ทาให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ แต่โรงพยาบาลบางจากยังมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
นาไปสู่การรับรองและผ่านการประเมินในขั้นที่ 3 (ศูนย์พฒั นาคุณภาพโรงพยาบาลบางจาก, 2558)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลากรของโรงพยาบาลบางจาก
ว่าอยู่ในระดับใด รวมทั้งศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั การมี ส่วนร่ วมในด้านต่ างๆ เพื่ อนาผลการศึ กษาที่ ได้
นามาใช้เป็ นแนวทางให้กบั ศูนย์ประกันคุณภาพของโรงพยาบาลได้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อองค์กรในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านการบริ หารมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึ กษา ต าแหน่ งงานที่ ปฏิ บัติ และระยะเวลาในการปฏิ บัติ งานมี
ความสัมพันธ์กบั การมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากรโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
2. ปั จจัยด้านการบริ หาร ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง และการสนับสนุ นจาก
องค์กร มี ความสั มพันธ์ กับการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
นิยามศัพท์
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ
ของบุคลากรในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล วัดโดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่ วมตามแนวคิ ด
ของ Cohen and Uphoff (1980) มี 4 ด้าน คือ 1.ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หมายถึง การที่บุคลากรมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจและเข้าร่ วมดาเนิ นงานการพัฒนาในโรงพยาบาล หรื อ ร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ 2. ด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิ หมายถึง การที่บุคลากรมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โดยร่ วมเป็ นคณะกรรมการและกาหนดแนวทางเพื่อควบคุมและป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงต่อผูใ้ ช้บริ การ 3. ด้านการมีส่วนร่ วม
ในผลประโยชน์ หมายถึง การที่ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาลแล้วเกิ ดความ
พึงพอใจ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปฏิ บตั ิ งาน เกิ ดความภาคภูมิใจ รู ้สึกมีคุณค่า และ 4. ด้านการมีส่วนร่ วม
ในการประเมิ นผล หมายถึ ง การที่ บุค ลากรมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
วิเคราะห์และสรุ ปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลสาหรั บผูบ้ ริ หาร ในการวางแผนพัฒนาองค์กร ให้การสนับสนุ นปั จจัยต่ างๆ ที่ มีผลต่ อ
บุคลากรให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบางจาก
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2. เพื่ อให้ศูนย์พฒ
ั นาคุ ณภาพโรงพยาบาลบางจาก สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งเพื่ อให้เกิ ดความ
ร่ วมมือของบุคลากรในการนาไปสู่การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป
3. เพื่ อให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้นาข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั นาไปประยุกต์ใช้ในการเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้กบั
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) และเชิงความสัมพันธ์ (Correlational research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 252 คน
กลุ่มตัวอย่าง คื อ บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานในโรงพยาบาลบางจาก คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Yamane (1973)ได้ 155 คน ประกอบด้วย กลุ่มรักษาพยาบาล จานวน 116 คน และกลุ่มสนับสนุนบริ การ จานวน 39
คน การเลือกตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) หลังจากนั้นจะเลือกตัวอย่างอีก
ครั้งจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายไม่หย่อนคืน
การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
1. ผูว้ ิจยั ได้ส่งเอกสารการวิจยั เพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ
2. ชี้แจงเรื่ องการพิทกั ษ์สิทธิ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและดาเนิ นการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เท่านั้น
3. รักษาความลับและวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความเชื่ อมัน่
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าครอนบาคของแบบสอบถามตามตัวแปรที่ ใช้ในการวิ จยั เท่ ากับ 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93
ตามลาดับ
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการทาวิจยั บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก พบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองโรงพยาบาล
ดังตาราง
ตารางที่ 1.1 จานวนและร้ อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล (n = 155)
จานวน

ร้ อยละ

23
60
59
13

14.8
38.7
38.1
8.4

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ เทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี ระบุ เช่น ปริ ญญาโท

12
36
18
74
15

7.7
23.2
11.6
47.7
9.7

ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปี ขึ้นไป

70
37
19
9
20

45.2
23.9
12.3
5.8
12.9

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
18-25 ปี
26-35 ปี
36-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

จากตาราง 1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลสรุ ปได้ดงั นี้ อายุ พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.7 ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วน
ใหญ่จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า คิ ดเป็ นร้อยละ 47.7 ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า ส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิพบว่า ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มการ
รักษาพยาบาลคิดเป็ นร้อยละ 74.8 และกลุ่มการสนับสนุน คิดเป็ นร้อยละ 25.2
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ส่ วนที่ 2 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาล ปัจจัยด้ านการบริ หาร ได้ แก่ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการสนั บสนุ นจากองค์ กรของบุ คลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการ
2.1 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ตารางที่ 1.2 ค่ าเฉลีย่ ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยรวมและรายด้ าน (n = 155)
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ด้านการตัดสิ นใจ
ด้านการปฏิบตั ิ
ด้านผลประโยชน์
ด้านการประเมินผล

3.26
3.21
3.49
3.13
3.32

รวม

S.D.

ระดับการมีส่วนร่ วม

0.96
0.99
0.88
0.98
0.89

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 1.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสรุ ปได้ดงั นี้
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล พบว่า บุ ค ลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32, S.D. =
0.89) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( = 3.49, S.D. = 0.88) ด้านการตัดสิ นใจ
ด้านการปฏิบตั ิ และด้านการประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.26, S.D. = 0.96), ( = 3.21, S.D. = 0.99) และ
( = 3.13 , S.D. = 0.98) ตามลาดับ
ตารางที่ 1.3 ค่ าเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสั มพันธ์ ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง และภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงะโดยรวมและรายด้ าน (n = 155)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
S.D.
ระดับความสั มพันธ์
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
3.58
0.74
มาก
ด้านการยอมรับนับถือ
3.45
0.74
มาก
ด้านลักษณะงาน
3.77
0.78
มาก
ด้านความรับผิดชอบ
3.43
0.83
ปานกลาง
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
3.57
0.84
มาก
รวม

3.56

0.74

มาก
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ตารางที่ 1.3 (ต่ อ)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

S.D.

ระดับความสั มพันธ์

ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
การสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปัญญา
การคานึงถึงการเป็ นปั จเจกบุคคล
รวม

3.62
3.23
3.45
3.41
3.43

0.84
0.95
0.89
0.81
0.85

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

การสนับสนุนองค์ กร
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ด้านใส่ ใจความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ด้านการเห็นคุณค่าของผลงาน

3.34
3.17
3.21
2.98

0.79
0.90
0.79
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.24

0.80

ปานกลาง

รวม

จากตาราง 1.3 ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานพบว่า บุ คลากรในโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.56, S.D. = 0.74) และเมื่อ
พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า ด้า นความส าเร็ จ ในการท างาน,ด้า นการยอมรั บ นับ ถื อ , ด้า นลัก ษณะงาน และด้า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานอยู่ในระดับมาก ( = 3.58, S.D. = 0.74), ( = 3.45, S.D. = 0.74), ( = 3.77, S.D. =
0.78) และ ( = 3.57, S.D. = 0.84) ตามลาดับส่ วนแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านความรั บผิด ชอบอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.43, S.D. = 0.83) ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงพบว่า บุ ค ลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการมี ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.43, S.D. = 0.85) และเมื่ อพิ จารณา
รายด้าน พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงด้านการสร้ างวิสัยทัศน์ร่วม, ด้านการกระตุ น้ ทางปั ญญาและด้านการ
คานึงถึงการเป็ นปัจเจกบุคคลอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.62, S.D. = 0.84), ( = 3.45, S.D. = 0.89) และ ( = 3.41, S.D.
= 0.81) ตามลาดับ ส่ วนภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.23, S.D.
= 0.95)การสนับสนุนจากองค์กร พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการมีการสนับสนุนจาก
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.24, S.D. = 0.80) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การสนับสนุ นจาก
องค์กรด้านการปฏิบตั ิงาน, ด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา, ด้านความใส่ ใจความเป็ นอยูท่ ี่ดีและด้านการเห็นคุณค่า
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ของผลงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.34, S.D. = 0.79), ( = 3.17, S.D. = 0.90), ( = 3.21, S.D. = 0.79 ) และ (
= 2.98, S.D. = 0.93) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีความสั มพันธ์ กับการมีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ งาน ระดับการศึกษา และ
ตาแหน่งในการปฏิบตั ิงานกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.4 การทดสอบไคสแคว์ แสดงความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้ แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึ กษา และตาแหน่ งในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)

ปัจจัยส่ วนบุคคล

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล
จานวน (ร้ อยละ)
สู ง

ปานกลาง

26-35 ปี

36 ปี ขึ้นไป

4

18

1

(2.6)

(11.6)

(0.6)

12

37

11

(7.7)

(23.9)

7.1)

24

41

7

(15.5)

(26.5)

(4.5)

ระดับการศึกษา
8

30

p-value

df

7.634

0.106

4

6.42

0.040*

น้ อย

อายุ
18-25 ปี

x2

10
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 / มัธยมศึกษาปี ที่ 6
/ เทียบเท่า
อนุปริ ญญา / ปริ ญญาตรี / สูงกว่า

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล
จานวน (ร้ อยละ)
สู ง

ปานกลาง

น้ อย

(5.2)

(19.4)

(6.5)

32

66

9

(20.6)

(42.6)

(5.8)

x2

p-value

df

16.000

0.002*

4

6.946

0.031*

2

ปริ ญญาตรี
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
1-5 ปี

6-10 ปี

11 ปี ขั้นไป

9

47

14

(5.8)

(30.3)

(9.0)

12

24

1

(7.7)

(15.5)

(0.6)

19

25

4

(12.3)

(16.1)

(2.6)

ตาแหน่ งในการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มการรักษาพยาบาล

กลุ่มการสนับสนุน

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

34

65

17

(21.9)

(41.9)

(11.0)

6

31

2

(3.9)

(20.0)

(1.3)

49

50

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

จากตาราง 1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าไคสแคว์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ
ระดับการศึ กษา ระยะเวลาที่ ปฏิ บัติงาน และตาแหน่ งงานที่ ปฏิ บัติ กบั การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรอง
คุณภาพโรงพยาบาล พบว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตางานที่ปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั การ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 (x 2 = 6.426, = x 2 16.00 และx 2 = 6.946) ตามลาดับ ส่ วนอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุ ณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.5 ผลวิเคราะห์ ค่าความสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพียรสั นของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านกับการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
รวม

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
0.43
0.64
0.57
0.57
0.49
0.66

p-value
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ระดับความสัมพันธ์
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 1.5 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันของแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานกับ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน โดยรวมมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าด้านการยอมรับนับถือ, ด้านลักษณะงานและด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 (r = 0.64, r = 0.57 และ r = 0.57 ตามลาดับ) ส่ วนด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานและด้านความสาเร็ จในการ
ทางานมี ค วามสัมพันธ์ ทางบวกกับการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากร
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.49 และ r = 0.43) ตามลาดับ
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3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของกับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาและรั บรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
ตาราง 1.6 ผลวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพียรสั นของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงกับการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
การสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปัญญา
การคานึงถึงการเป็ นปัจเจกบุคคล

สั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ (r)
0.42
0.44
0.38
0.55

รวม

0.50

p-value

ระดับความสั มพันธ์

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง

0.00*

ตา่

* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตาราง 1.6 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
รั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ ค ลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 (r = 0.05) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการคานึ งถึงการเป็ นปั จเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ 0.05 (r = 0.55) ส่ วนด้า นการสร้ างแรงบันดาลใจ, การสร้ า งวิ สัยทัศ น์ร่วมและการกระตุ ้นทางปั ญญามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลบางจากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.44, r = 0.42 และ r = 0.38) ตามลาดับ
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง การสนับสนุนจากองค์กรกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

51

52
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ตารางที่ 1.7 ผลวิเคราะห์ ค่าความสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพียรสั นของการสนับสนุนจากองค์ กรกับการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
การสนับสนุนจากองค์ กร
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ด้านความใส่ ใจความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ด้านการเห็นคุณค่าของผลงาน
รวม
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

สั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ (r)
0.61
0.58
0.48
0.59
0.60

p-value

ระดับความสั มพันธ์

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1.7 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันของการสนับสนุ นจากองค์กรกับการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การ
สนับสนุ นจากองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r=0.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการปฏิบตั ิงาน, ด้านการเห็นคุณค่าของผลงานและด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.61, r =0.59,r = 0.58) ตามลาดับ ส่ วนด้านความใส่ ใจความเป็ นอยู่ที่ดีมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ ากับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.48)
อภิปรายผล
1. ระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรใน
โรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32, S.D. = 0.89) จากการศึ กษา
ครั้งนี้ พบว่า บุคลากรร้อยละ 39.4 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมาบุคลากรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดับมาก ร้อยละ 34.8 และมีส่วน
ร่ วมในระดับน้อยที่ สุดเพียงร้อยละ1.3 โดยมีส่วนร่ วมด้านผลประโยชน์มากที่ สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือมี ส่วน
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ร่ วมในด้านการตัดสิ นใจร้อยละ 49.3 ส่ วนด้านที่ มีส่วนร่ วมต่ าคื อ การมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผล ร้ อยละ 8.4
อธิ บายได้ว่า บุ คลากรส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่ องมาจากบุคลากรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มการรักษาพยาบาล ซึ่ งสามารถนาทักษะในด้านต่างๆ จากการ
เข้า ร่ ว มกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพมาใช้ในการทาให้โรงพยาบาลเป็ นที่ ย อมรั บจากผูร้ ั บบริ การได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (นภาภรณ์ อินต๊ะ, 2554) พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับจิรานี ย ์ สายสนัน่ ณ อยุธยา, (2556) พบว่า การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเฉพาะ
กลุ่ม เช่น กลุ่มการพยาบาล หรื อกลุ่มสนับสนุนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วม เช่น ทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพ
บริ การ
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่ ผ่านการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ โดยสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น ทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จานวน 180 คน แล้ว
นามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน และการถดถอย
เชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ กระบวนการ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีอิทธิ พลกับการ
รับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ส่ วนการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่ สาหรับการทดสอบลักษณะความเป็ นตัวแปรกลาง พบว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีลกั ษณะเป็ น
ตัว แปรกลางของความยุติ ธรรมทั้งสามด้านกับ การปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้า ที่ มี การอภิ ปราย สรุ ปผล และ
ประโยชน์ของการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการวิจยั ในอนาคต
คาสาคัญ: การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ความ
ยุติธรรมด้านการปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
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Abstract
The objective of this research was to study the influence of organizational justice on in-role performance
through the mediating variable of perceived organizational support. Data were collected by conducting a
questionnaire based survey of 180 academic personnel and support personnel in the 12 academic schools of
Sukhothai Thammathirat Open University. Descriptive statistics for data analysis were the frequency, percentage,
Pearson’s correlation coefficient, and multiple regression analysis.
The results showed that distributive justice, procedural justice, and interactional justice had an effect on
perceived organizational support. Moreover, perceived organizational support had an effect on in-role performance.
Testing of the effect of the mediating variable indicated that perceived organizational support was a mediating
variable between the three kinds of organizational justice and in-role performance. The findings were discussed,
the implications, and suggestions were also made for further study.
Keywords: Perceived Organizational Support, Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice,
In-role Performance
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (มสธ.) เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดที่ใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ ง
เป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่ ไม่มีช้ นั เรี ยน ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ร่ วมกันได้โดยอาศัยสื่ อประสม และมี รูปแบบการบริ หารองค์การเป็ นแบบรวมบริ การ ประสานภารกิ จ” ซึ่ งเป็ น
แนวคิ ดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความชานาญการร่ วมกัน ดังนั้น มสธ. จึ งกาหนดให้หน่ วยงานที่ มี
ภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริ การแบบรวมศูนย์เพื่อลดขั้นตอนการทางานหรื อลดระยะเวลาในการ
ทางาน อันก่อให้เกิดความประหยัดคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น ส่ วนพัสดุ ส่ วนการเงินและบัญชี ส่ วนอาคาร
สถานที่ อาคารที่ทาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เป็ นต้น (www.stou.ac.th)
จากรู ปแบบการบริ หารงานแบบรวมบริ การ ประสานภารกิจ ทาให้องค์การมีการแบ่งส่ วนงานแตกต่าง
จากมหาวิทยาลัยในระบบปิ ดหรื อมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ในประเทศ อย่างที่เห็นได้ชดั ในส่ วนงานที่รับผิดชอบด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน โดยมหาวิทยาลัยทัว่ ไป เรี ยกว่า “คณะ” แต่ มสธ. เรี ยกว่า “สาขาวิชา” ซึ่ งมีการบริ หารงาน
โดยประธานกรรมการประจาสาขาวิชา เทียบเท่ากับ คณบดี และมีรองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา เลขานุการ
ประจาสาขาวิชา และกรรมการประจาสาขาวิชาเป็ นทีมบริ หาร ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนคอยอานวยความสะดวก
ในการปฏิบตั ิงาน บทบาทหน้าที่ของคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาต้องดาเนินตามภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) งานการศึกษา
2) งานวิจยั บทความวิชาการ ตารา นวัตกรรม สิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร 3) งานพัฒนาองค์กร 4) งานบริ การวิชาการ
และ 5) งานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม ซึ่ งรายละเอี ย ดในการปฏิ บัติ ง านไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
(คณาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุ นต้องปฏิ บตั ิ งานตามภารกิ จทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งจะนาไปใช้เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ผลการ
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ปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้า ที่ ข องแต่ ละบุ ค คลในการปรั บเลื่ อนเงิ นเดื อน แม้แ ต่ การต่ อสัญญาจ้า งกรณี ที่ เ ป็ น
พนักงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะวางกรอบและการกาหนดภาระงานตามข้อตกลงมาให้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์จะจัดทาภายในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ เป็ นผูก้ าหนดและที่
มีความคล้ายกันคื อ ประธานกรรมการปรจาสาขาวิชานั้นๆ เป็ นผูม้ ีส่วนในการประเมินและให้คะแนนร้อยละ 10
จากผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ทีมบริ หารมีหน้าที่ตรวจสอบและกลัน่ กรอง
ด้านสวัสดิการทางมสธ. ยังจัดสวัสดิการในเรื่ องต่างๆ ให้แก่บุคลากรโดยการสนับสนุนสิ่ งตอบแทนที่
เป็ นตัวเงินและการสนับสนุนจากองค์การที่ไม่ที่เป็ นตัวเงินอีกด้วย
การศึ กษาความยุติธรรมในองค์การ ซึ่ งประกอบไปด้วย ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ และความยุติธรรมด้านการมีปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน ที่ มีอิทธิ พลกับผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่
ผ่ า นการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก ารของบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนับ สนุ น ทั้ง 12 สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การกับผลการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ผา่ นการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ผ่านการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ
กรอบแนวคิดการวิจยั
โครงการวิจยั อิทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ มีกรอบแนวความคิด ดังนี้
ความยุติธรรมในองค์ การ
(Organizational Justice: OJ)
- ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์
(Distributive: DIS)
- ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
(Procedural: PRO)
- ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
(Relation Justice: RJ)

H1-H3

การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
(Perceived Organizational
Support: POS)

H5a-H5c
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

H4

ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
(In-role Performance: IOP)
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1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
ทฤษฎี การแลกเปลี่ ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ได้พยายามอธิ บายให้เข้าใจถึ งการเพิ่ มและ
สู ญเสี ยอานาจ เหมื อนกับกระบวนการแลกเปลี่ ยนอิ ทธิ พลระหว่า งผูน้ ากับผูต้ ามที่ เ กิ ดขึ้ นตลอดเวลาในการอยู่
ร่ วมกัน ทฤษฎีน้ ี พิจารณาบนพื้นฐานของกระบวนการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อใช้อธิ บายพฤติกรรมของ
กลุ่มคนในสังคมอันซับซ้อน สิ่ งสาคัญของการมีความสัมพันธ์กนั ในสังคมก็เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรื อความ
พอใจด้านต่ างๆ กัน การนาประสบการณ์ น้ นั ๆ มาใช้ได้ ในการดาเนิ นการแลกเปลี่ ยนทางสังคม ไม่ใช่ แต่ เพี ยง
ผลประโยชน์ดา้ นวัตถุ ยังรวมทางด้านจิตใจ เช่น การถูกยอมรับ ยกย่องและผลกระทบทางจิตใจอื่นๆ ทุกคนเรี ยนรู ้
การแลกเปลี่ยนทางสังคมตั้งแต่เยาว์วยั และพัฒนาการแลกเปลี่ยนตามความคาดหวังของตนเองมากขึ้นและต้องการ
ความยุติธรรมมากขึ้นด้วย
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2553 อ้างถึงใน Blau (1964) กล่าวถึง ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมว่าถูกนามาใช้
ในงานวิจยั ทางด้านองค์การเพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับความเข้าใจในบทบาทขององค์การที่ มีต่อการสร้างความรู ้สึก
และภาระหน้าที่ของพนักงานที่จะช่วยเหลือองค์การ และแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ และเมื่อ
นาทฤษฎี การแลกเปลี่ยนทางสังคมมาใช้ในองค์การก็จะพบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน 2 ประเภท คื อ การ
แลกเปลี่ยนระหว่างองค์การกับพนักงาน และระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
2. ทฤษฎีการรั บรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
การรั บรู ้ ในการสนับสนุ นขององค์การ (Perceived Organization Support: POS) คื อ ความเชื่ อโดยทัว่ ไป
ของบุคลากรเกี่ยวกับการที่องค์การให้ความสาคัญแก่การช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ ในความเป็ นอยูข่ องพวกเขา ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Rhoades and Eisenberger (2002) ที่กล่าวถึงการรับรู ้สนับสนุนจากองค์กรว่าเป็ นปั จจัยที่
ก่อให้เกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร ความรู ้สึกที่สัมพันธ์กบั งาน และตอบสนองความรู ้สึกที่ส่งผลต่องานในด้าน
ความพึงพอใจในงานและอารมณ์ของพนักงานผูป้ ฏิ บตั ิงาน Homans (1958) กล่าวว่า มนุ ษย์ส่วนใหญ่จะประเมิน
ต้นทุนและผลประโยชน์อยู่เสมอว่า ต้นทุนและผลประโยชน์สมดุลกันหรื อไม่ ต้นทุนคือการทุ่มเททางาน ความรัก
ความผูกพันองค์การ ผลประโยชน์อาจเป็ นผลทางเศรษฐกิ จหรื อทางจิ ตวิ ทยา เช่ น การเห็ นคุ ณ ค่ าผลงานและ
ตัวบุคคล การใส่ ใจทุกข์สุข การดูแลความเป็ นอยู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการก็คือ การทางานตามบทบาทเดิม และการทางาน
เกินบทบาท
3. ความยุติธรรมในองค์ การ
ความยุติธรรมในองค์การ (Organization Justice: OJ) คือ สิ่ งที่พนักงานรับรู ้ว่าตนได้รับการปฏิบตั ิ ในเรื่ อง
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการทางานด้วยความเป็ นธรรมหรื อไม่ ความยุติธรรมในองค์การอาจเป็ นความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ (Procedural Justice: PJ) คือกระบวนการตลอดจนกฎ ระเบียบ และเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ให้ผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนมีความถูกต้องเป็ นธรรมหรื อไม่ เลือกปฏิบตั ิหรื อเอนเอียงเป็ น 2 มาตรฐานหรื อไม่
ความเป็ นธรรมด้านผลลัพธ์ (Distributive Justice: DJ) พนักงานรับรู ้วา่ ตนได้รับผลตอบแทนหรื อค่าตอบแทนสมดุล
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กับแรงงาน แรงใจ ความทุ่มเท ความพากเพียรพยายามที่ให้กบั งานหรื อไม่ และความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน (Interactive Justice: IJ) พนักงานรับรู ้ว่าได้รับการยอมรับในผลงาน ความรู ้ความสามารถจากผูน้ าหรื อไม่
ได้รับสิ ทธิ ความสนใจ การเข้าพบ ความเป็ นกันเองและการอธิ บายข้อสงสัยอย่างมีเหตุผลหรื อไม่ (Greenberg and
Baron, 1997) Greenberg (1990) กล่ า วว่า ความยุติ ธรรมภายในองค์การเป็ นความยุติ ธรรมของผลตอบแทนที่
องค์การจัดสรรให้พนักงาน และความยุติธรรมของกระบวนการที่ใช้ในการกาหนดผลตอบแทน สาหรับหลักสาคัญ
ของความยุติธรรมมี 2 ประการ (Sheppard, Lewicki and Minton, 1992) คือ (1) หลักความสมดุล และ (2) หลักการ
ความถูกต้อง ดังนั้น การจัดการต้องควบคู่กบั ธรรมาภิบาล โดยคานึ งถึงหลักของความยุติธรรมและความถูกต้องใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันไป พบว่าความยุติธรรมในองค์การ (Organization Justice: OJ) มีอิทธิ พลทางบวกต่อการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organization Support: POS) (Piercy et al., 2006; Asgari et al., 2006)
4. ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
ผลการปฏิ บัติ งานตามบทบาทหน้า ที่ (In-role Performance) หมายถึ ง ผลการปฏิ บัติ งานที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ มีงานวิจยั ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งต่อผลการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ ดังเช่น
การวิเคราะห์งานวิจยั ของที่ ระบุการเพิ่มขึ้ นของการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ จะเพิ่มผลการปฏิ บตั ิ งานตาม
หน้าที่ของพนักงาน และจากการศึกษาของ (Eisenberger et al., 2002 อ้างถึงในวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2553) ศึกษา
เชิ งทฤษฎี พบว่า การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การผ่านความรู ้สึกในการตอบแทนจะเพิ่มผลการปฏิบตั ิ งานตาม
บทบาทหน้าที่ ผลการปฏิ บตั ิ งานที่ นอกเหนื อบทบาทหน้า ที่ และลดพฤติ กรรมด้า นลบของพนักงาน และยังมี
งานวิจยั เชิ งประจักษ์ที่ศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์เส้นทางในโมเดลเชิงสาเหตุ พบว่า การรับรู ้การสนับสนุนจาก
องค์การ มี ค วามสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการด าเนิ นงานของพนักงาน และมี ลกั ษณะความเป็ นตัวแปรกลางใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ เกี่ ยวกับนโยบายระดับต่างๆ ขององค์การกับผลการดาเนิ นงานของพนักงานด้วย
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาของ (Eisenberger et al., 2001 อ้างถึงในวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ของการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การผ่านความรู ้สึกของการตอบแทน พบว่า เมื่อพนักงานรับรู ้ว่าองค์การให้การ
สนับสนุนก็จะมีความรู ้สึกต้องตอบแทนและจะเป็ นการเพิ่มผลการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ และลดพฤติกรรมใน
ด้า นลบด้วย ตลอดจนการศึ กษาของ (Stamper and Johlke, 2003 อ้า งถึ งในวิโ รจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2553) ศึ กษา
ความสัมพันธ์ของความเครี ยดจากความขัด แย้งและความไม่ชัด เจนในองค์การ กับทัศนคติ ต่องานและผลการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่โดยผ่านการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ พบว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีลกั ษณะ
เป็ นตัวแปรกลางจากการสารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จึงสรุ ปได้วา่
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
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สมมติฐานการวิจัย
Hypothesis 1 ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
Hypothesis 2 ความยุติธรรมด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
Hypothesis 3 ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน มีอิทธิ พลกับการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
Hypothesis 4 การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
Hypothesis 5a การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมในองค์การ
ด้านผลลัพธ์และผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
Hypothesis 5b การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมในองค์การ
ด้านกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
Hypothesis 5c การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมในองค์การ
ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันและผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ประชากรของการศึ กษาเป็ นบุ คลากรสายวิชาการ (อาจารย์) และบุ คลากรสายสนับสนุ น
(เจ้าหน้าที่) ทั้ง 12 สาขาวิชาของ มสธ. มีจานวน 414 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายสาขาวิชาละ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 180
คน จานวนตอบกลับทั้งหมด 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ของจานวนตอบกลับแบบสอบถาม
จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 (Aaker, Kumer and Day, 2001)
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 ด้านความยุติธรรมในองค์การ จานวน 12 ข้อ แบ่ งย่อยเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ ด้าน
กระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน อย่างละ 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ด้านการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ จานวน 17 ข้อ
ตอนที่ 4 ด้านผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จานวน 5 ข้อ
แบบสอบถามในตอนที่ 2-4 เป็ นแบบมาตรประมาณค่า Likert-scale จานวน 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 เท่ากับ
เห็นด้วยน้อยที่สุด ถึงระดับ 5 เท่ากับเห็นด้วยมากที่สุด และทาการหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของข้อคาถามแต่ละ
ด้า นด้ว ยค่ า Cronbach alphas ซึ่ งมี ค่ า อยู่ร ะหว่า ง 0.72-0.95 โดยมี เ กณฑ์การพิ จารณาระดับ ค่ า ความยากของ
แบบสอบถามที่ 0.71≤ p < 1.00 ระดับความเชื่อมัน่ สูง (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2544) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่ าความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือวัด
ตัวแปร
ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ (DIS)
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (PRO)
ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (RJ)
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ (POS)
ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ (INR)

ค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach Alpha)
0.77
0.87
0.95
0.92
0.72

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิ ติ เ ชิ งอนุ มาน ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น ส าหรั บการทดสอบ
สมมติ ฐานของการวิจัย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อทดสอบความมี
อิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ต่ า งๆ และการทดสอบลักษณะความเป็ นตัวแปรกลาง ซึ่ งมี ส มการที่ ใช้ในการทดสอบตาม
สมมติฐานดังต่อไปนี้
Equation 1: POS
= ß01 + ß1DIS + ε
Equation 2: POS
= ß02 + ß2PRO + ε
Equation 3: POS
= ß03 + ß3RJ + ε
Equation 4: INR
= ß04 + ß4POS + ε
Equation 5a: INR = ß05 + ß5POS +ß6DIS + ε
Equation 5b: INR = ß06 + ß7POS +ß8PRO + ε
Equation 5c: INR = ß07 + ß9POS +ß10RJ + ε
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้
DIS = Distributive Justice
(ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์)
PRO = Procedural Justice
(ความยุติธรรมด้านกระบวนการ)
RJ = Relation Justice
(ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน)
POS = Perceived Organizational Support (การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ)
INR = In-role Performance
(ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่)
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 74.4 มีอายุ 46 ปี ขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้อยละ
50.0 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 48.3 มีระดับการศึกษาปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 36.1 ระยะเวลาการทางาน
ในมหาวิทยาลัย 1-10 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 40.0 รายได้ที่ได้รับอยู่ในระหว่าง 30,001-45,000 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 37.8
ส่ วนใหญ่ปฏิ บตั ิ ตาแหน่ งสายวิชาการ คิ ดเป็ นร้อยละ 63.9 และมีสถานภาพในการทางานเป็ นข้าราชการ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 40.0
ผลการวิจยั ได้แบ่ งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนที่ หนึ่ งนาเสนอด้านความสัมพันธ์ และส่ วนที่ สอง
นาเสนอเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ค่ าเฉลีย่ ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ตัวแปร
DIS
PRO
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.32
3.22
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
1.04
1.05
ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ (DIS)
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (PRO)
0.65**
ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (RJ)
0.54** 0.61**
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ (POS)
0.69** 0.57**
ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ (INR)
0.16* 0.25**
*p<0.05, **p<0.01

RJ
3.56
1.04

POS
3.16
1.04

INR
3.64
0.67

0.60**
0.14

0.23**

-

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ข อง
ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ตัวแปรส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์แต่มีเพียงตัวแปร ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น ยกเว้นความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และการรับรู ้การ
สนับสนุนจากองค์การ
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรต้น

1
POS
0.70***

2
POS

สมมติฐานการวิจยั /ตัวแปรตาม
3
4
5a
POS
INR
INR
0.02

5b
INR

5c
INR

ความยุติธรรม
ด้านผลลัพธ์ (DIS)
ความยุติธรรม
0.57***
0.13*
ด้านกระบวนการ (PRO)
ความยุติธรรมด้านการมี
0.60***
0.03
ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน (RJ)
การรับรู ้การสนับสนุน
0.35*** 0.13*
0.07
0.13*
จากองค์การ (POS)
Adjusted R2
0.48
0.32
0.36
0.04
0.06
0.07
0.05
F
170.25*** 86.04*** 102.90*** 10.02*** 4.83*** 5.56*** 4.24***
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
จากตารางที่ 4 เป็ นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
สมการที่ 1 ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (ß=0.70, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 48 จากผลการ วิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1
สมการที่ 2 ความยุติ ธรรมด้า นกระบวนการมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บรู ้ การสนับสนุ น จากองค์การ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.57, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 32 จากผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 2
สมการที่ 3 ความยุติธรรมด้านปฏิ สัมพันธ์ต่อกันมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.60, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 36 จากผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 3
สมการที่ 4 การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.35, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 4 จากผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 4
สมการที่ 5a เมื่ อมี การควบคุ มการรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ ซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (ß=0.02, p>0.05) ขณะเดียวกันการรับรู ้
การสนับสนุ นจากองค์การ มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ผลการปฏิ บตั ิงานตามบทบาท
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หน้า ที่ (ß=0.13, p<0.05) แสดงว่า การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การมี ลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางระหว่างความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์และผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 5a
สมการที่ 5b เมื่อมีการควบคุมการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุติธรรมด้านกระบวนการมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติกบั ผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาท
หน้าที่ (ß=0.13, p<0.05) ขณะเดี ยวกัน การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.07, p>0.05) แสดงว่าการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางระหว่าง
ความยุติธรรมด้านกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่
5b
สมการที่ 5c เมื่อมีการควบคุมการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุ ติ ธ รรมด้า นปฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน มี ล ัก ษณะเป็ นตัว แปรกลางอย่ า งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (ß=0.03, p>0.05)
ขณะเดี ยวกันการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติกบั ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ (ß=0.13, p<0.05) แสดงว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปร
กลางระหว่างความยุติธรรมด้านปฏิ สัมพันธ์ต่อกันและผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ จากผลการวิจยั จึ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 5c
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อ
กันมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การศึกษาของ วิโรจน์
เจษฎาลักษณ์ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ โดยมีการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การเป็ น
ตัวแปรกลาง พบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการรับรู ้การ
สนับสนุนจากองค์การ เป็ นต้น และทฤษฎีของ Tepper และคณะ (Tepper…et al. 1998: p.144-160) ให้ความหมาย
ของการรับรู ้ความยุติธรรมด้านการมี ปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน หมายถึง การรับรู ้ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่าผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิต่อเขาด้วยความยุติธรรมในระหว่างที่ ปฏิ บตั ิ งานด้วยกัน ดังนั้น ผลการวิจยั จึ งแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุ น รั บรู ้ ถึงความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้านการมี ปฏิ สัมพันธ์
ต่ อกัน ที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ขององค์การอยู่ในระดับสู ง ก็จะทาให้เกิ ดการรั บรู ้ ถึงการสนับสนุ นขององค์การใน
ระดับสู งด้วย โดยมี การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ เป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมด้า นผลลัพธ์ ด้า น
กระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน กับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกัน
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การจะแสดงให้เห็นว่ามี
อิทธิ พลและมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ และในการศึกษาครั้งนี้ กพ็ บว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมี
อิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ และจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมทาให้บุคคลต้องแสดงการ
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ตอบแทนด้วยความรู ้สึกและการกระทา ซึ่ งจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่ งเป็ นไปตามผลการวิจยั
และสนับสนุนการศึกษาของ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2553)
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จัย กับ บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนับ สนุ น ทั้ง 12 สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งเป็ นองค์การที่ มีลกั ษณะเป็ นหน่ วยงานราชการด้านการศึ กษา จึงมีวฒั นธรรม
องค์การด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งาน มีความแตกต่างจากองค์การธุ รกิ จทัว่ ไปหรื อองค์การ
ระดับอุดมศึ กษาในระบบปิ ด ดังนั้นการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ นขององค์การใน
ระดับอุดมศึกษาที่เป็ นระบบเปิ ด เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์การตามระบบการบังคับบัญชาของ
ลักษณะความเป็ นหน่วยงานราชการ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่น้ นั เกิดจากความสานึ กในหน้าที่ของ
ข้าราชการ ที่มีลกั ษณะความเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ในการให้การศึกษาเพื่อผลิตสื่ อหลักคือ เอกสารการสอนสาหรับทุกคน
ที่ ตอ้ งการจะศึ กษาสามารถศึ กษาได้ต ลอดชี วิตและเปิ ดโอกาสสาหรับทุกคน และด้วยเป็ นหน่ วยงานราชการจึ งมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การจึงสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ที่ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ และมีลกั ษณะความเป็ นตัวแปรกลางของความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน กับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1. ประโยชน์เชิ งการจัดการ (Managerial Contributions) ประโยชน์ทางการจัดการในการศึ กษาเพื่อสร้าง
ความชัด เจนในลักษณะขององค์การ ที่ มีการบริ หารในระบบราชการ และกลุ่ มตัวอย่า งมี ลกั ษณะงานอาชี พที่
เฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากงานอาชีพอื่น
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ลักษณะกรอบแนวคิดในการวิจยั ก่อให้เกิดการบูรณา
การทางทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ ให้เห็นปั จจัยสาคัญที่ มาก่อน ได้แก่ ความยุติธรรมด้าน
ผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และปัจจัยที่เป็ นผลของการ
รั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์การในลักษณะของผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่ งการศึ กษาปั จจัยทั้งสาม
เปรี ยบเทียบกันทาให้เห็นความแตกต่างที่เกิ ดขึ้ นอย่างชัดเจน เนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่ มีลกั ษณะคล้ายกัน แต่สามารถ
แยกออกจากกันได้
บทสรุป
จากการศึ กษาอิ ทธิ พลของความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์ กระบวนการ และการมีปฏิ สัมพันธ์ ต่อกัน ต่ อผลการ
ปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าที่ ผ่ านการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ ผลการวิจัยพบว่ า ความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์
กระบวนการ และการมี ปฏิ สั มพั นธ์ ต่อกั น มี อิทธิ พ ลกั บการรั บรู้ การสนั บสนุ นจากองค์ การ ส่ วนการรั บรู้ การ
สนับสนุนจากองค์ การมีอิทธิ พลต่ อผลการปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าที่ สาหรั บการทดสอบลักษณะความเป็ นตัว
แปรกลาง พบว่ า การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การมีลักษณะเป็ นตัวแปรกลางระหว่ างความยุติธรรมทั้งสามด้ าน
กับการปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าที่
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต (Future Direction for Research) มีรายละเอียดดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติ มในส่ วนตัวแปรอื่นที่ นอกเหนื อจากงานวิจยั ครั้งนี้ โดยให้ครอบคลุมกับทุ กสาย
งานเพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริ งของบุคลากร
2. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
3. ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งผลการศึกษาเป็ นข้อมูลเชิ งสถิติ และมีขอ้ จากัดใน
การอธิ บายประเด็นทางสังคมศาสตร์ จานวนตัวอย่างที่ ศึกษาจากัดเฉพาะสาขาวิชา การศึ กษาครั้งต่อไปควรเพิ่ ม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นโดยครอบคลุมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่ งควรเพิ่มการศึกษา
เชิงลึกหรื อสัมภาษณ์ในประเด็นความยุติธรรมในองค์การ การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ และผลการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าที่ หรื อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การ ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานขององค์การเพื่อก้าวไปสู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคา ที่ให้คาแนะนาใน
การด าเนิ น การวิ จัย และขอขอบคุ ณ คณาจารย์แ ละเจ้า หน้ า ที่ ห น่ ว ยเลขานุ ก ารของทั้ ง 12 สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ใน
การวิจยั นี้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่า งการรั บรู ้ ถึงการได้รับการสนับสนุ น จาก
องค์กรแบ่งเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กองค์กรที่ ดี และผลการปฏิ บตั ิ งานด้าน
การศึกษา ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 343 คน คือ บุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ ได้จากการคานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เครื่ องมือที่ ใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กองค์กร
ที่ ดี และผลการปฏิ บตั ิ งานด้านการศึ กษา มีความเชื่ อมัน่ 0.92 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์
สัน และวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรด้วยการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยภายในของการรับรู ้ การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร 2) ปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรมีอิทธิ พล
เชิ งบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และ 3) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรมีอิทธิ พลเชิ งบวก
ต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001
คาสาคัญ: การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กร พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร ผลการปฏิ บตั ิ งานด้าน
วิชาการ
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
This research aimed to study the relationship between perceived organizational support including both intrinsic
and extrinsic factors, organizational behavior citizenship, and academic performance. The samples of this quantitative
research were 343 academic staff of Rajabhat Universities in Rattanakosin group which were calculated by using
Yamane’s formula with 95% confidence level. The instrument used was a questionnaire on perceived organizational
support, organizational behavior citizenship, and academic performance with a reliability level of 0.92. Statistics
employed for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation, and stepwise
multiple regression.
The results indicated that 1) perceived intrinsic organization support had a positive influence on the
organizational behavior citizenship; 2) perceived extrinsic organization support had a positive influence on the
organizational behavior citizenship; and 3) organizational behavior citizenship had a positive influence on academic
performance at the 0.001 level of significance.
Keywords: Perceived Organizational Support, Organization Behavior Citizenship, Academic Performance
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การเปลี่ ยนแปลงต่างๆ เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และสังคม ส่ งผลให้
องค์กรต่างๆ เข้าสู่ สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่องค์กรทางเศรษฐกิจเท่านั้น สถาบันอุดมศึกษา
ต่ างๆ ก็เข้าสู่ สภาวการณ์ แข่ งขันที่ รุนแรงมากยิ่งขึ้ นเช่ นเดี ยวกัน เห็ นได้จากหลายมหาวิทยาลัยมี การใช้เทคนิ ค
วิธีการและกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเข้ามาดึงดูดผูเ้ รี ยน เช่น การปรับสภาพแวดล้อม ปรับปรุ งเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความ
สะดวก รวมถึ งใช้การประชาสัมพันธ์หลากหลายวิธี ทั้งนี้ เพื่ อสร้ างความอยู่รอดให้กบั มหาวิทยาลัยของตนเอง
นอกจากนี้ ประเด็นหนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือสภาวการณ์เช่นนี้ คือ การ
พัฒนาทรั พยากรบุ คคลให้มีความรู ้ ค วามสามารถ เพื่ อเป็ นศักยภาพและภาพลักษณ์ ข องมหาวิทยาลัย ซึ่ งการมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะส่ งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงต้องตระหนัก
ถึงวิธีการที่จะดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพให้เข้ามาร่ วมทางาน และประเด็นสาคัญที่ยากกว่าการสรรหาบุคลากรเข้า
ทางาน คื อ การรั กษาบุ คลากรที่ มีศกั ยภาพให้คงอยู่กบั องค์กรและหลอมรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในมหาวิทยาลัยต่อไป
การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กรเป็ นประเด็นที่ ถูกหยิบยกขึ้ นมาศึ กษา เพื่ อหาปั จจัยที่ องค์กร ควร
ดาเนิ นการหรื อจัดสรรให้กบั พนักงานหรื อบุ คลากร เนื่ องจากหลักการของประเด็นดังกล่าวคื อการแลกเปลี่ ยน
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ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่ งหมายความถึ งเมื่ อองค์กรได้มอบผลประโยชน์ให้พนักงานหรื อบุ คลากร พวกเขา
เหล่านั้นจะหาทางตอบแทนสิ่ งที่ได้รับเช่นเดียวกัน ซึ่ งได้มีงานวิจยั หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการรับรู ้การสนับสนุ น
จากองค์กรจะสร้ างความพึ งพอใจ การยอมรั บองค์กร และพัฒนาเป็ นพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ที่พ นักงานหรื อ
บุคลากรจะเต็มใจปฏิบตั ิงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบตั ิงานนอกเหนื อจากหน้าที่อย่างเต็มใจ เช่น
การปฏิ บ ัติ ง านล่ ว งเวลาโดยไม่ เ รี ย กร้ อ งค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม การร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ก รอย่ า งเต็ ม ใจโดย
ไม่ตอ้ งร้องขอ หรื อการรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรขององค์กรด้วยความเต็มใจ เป็ นต้น ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้
เป็ นพฤติกรรมที่เรี ยกว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรนัน่ เอง
สิ่ งที่ องค์กรมอบให้กบั พนักงานหรื อบุคลากรเพื่อสร้างการรับรู ้ในการสนับสนุ นขององค์กรและพัฒนา
เป็ นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร มีวตั ถุประสงค์หลักที่ สาคัญคื อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน ใน
องค์กรธุรกิจประสิ ทธิ ภาพการทางานอาจอยู่ในรู ปของผลผลิตที่ได้ ปริ มาณงานที่ได้ ยอดขายที่ได้รับ เป็ นต้น แต่ใน
สถาบันอุดมศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยต่างๆ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน

คือ ผลการปฏิบตั ิงานตามภาระงานที่ถกู

กาหนดไว้ เช่น ภาระงานสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ่ งได้ถูกกาหนด
ไว้โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลอย่างเหมาะสม
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ทางานในสถาบันอุดมศึกษา จึงเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาวิจยั
เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร และผลการปฏิ บัติ งานด้า นการศึ ก ษา เพื่ อนาผลการวิ จัย ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนแล ะก าหนด
ทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเหมาะสม อันจะส่ งผลต่อการสร้างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ภายในของการรั บรู ้ การได้รั บการสนับสนุ น จากองค์ก รกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติ กรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีของค์กร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรกับผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม
1. การรั บรู้ถงึ การได้ รับการสนับสนุนจากองค์ กร
การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร อาจกล่าวได้วา่ เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์
ขององค์กรกับบุคลากรหรื อพนักงาน ซึ่ งหากบุคลากรหรื อพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กร จะส่ งผลให้มีการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ดีข้ ึ น (สุ มินทร เบ้าธรรม, 2554) ทั้งนี้ Ajmal et al. (2015) ได้จาแนกการศึ กษาการรับรู ้การได้รับการ
สนับสนุนขององค์กรในรู ปแบบของการให้รางวัล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ปั จจัยภายใน (Intrinsic) และปั จจัย
ภายนอก (Extrinsic) โดยปั จจัยภายในจะเกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมหรื อมี ลกั ษณะแฝงอยู่ในงานนั้นๆ เช่ น
สถานะในการทางาน ความท้าทาย ความรับผิดชอบ การพัฒนาลักษณะการทางาน เป็ นต้น และปั จจัยภายนอกจะ
เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่รูปธรรมมากกว่าหรื อเป็ นสิ่ งที่นอกเหนื อจากลักษณะงาน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ การให้
สวัสดิ การ และการเลื่อนตาแหน่ ง เป็ นต้น (Özutku, 2012) ซึ่ งการให้รางวัลหรื อการสนับสนุ นทั้ง 2 รู ปแบบนี้ จะ
ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร (Job Satisfaction) เกิ ด เป็ นความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Organizational
Commitment) อันจะส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรต่อไป (Mohsen et al., 2011; Swaminathan
and Jawahar, 2013)
นอกจากนี้ เปรมจิ ต ร์ คล้า ยเพ็ช ร์ (2548) และ มุ ทิ ต า คงกระพัน ธ์ (2554) ได้วิ เ คราะห์ แ ละจ าแนก
องค์ประกอบของการสนับสนุนจากองค์กรออกเป็ นด้านต่างๆ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นามาประยุกต์และสังเคราะห์ โดยจัดกลุ่ม
เป็ น 2 ปัจจัยที่สาคัญในการวิจยั ครั้งนี้ คือ 1) ปัจจัยภายในงาน คือ ปัจจัยสนับสนุนขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานโดยตรง ประกอบด้วย การให้ความรู ้ในงาน สร้างความท้าทายในงาน การเลื่อนตาแหน่ง/เพิ่มความรับผิดชอบ
สร้างบรรยากาศในการทางาน สนับสนุ นและช่ วยเหลือในภาระงาน การให้การอบรมหรื อโอกาสในการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ และสร้างการมีส่วนร่ วมในองค์กร เป็ นต้น และ 2) ปั จจัยภายนอกงาน คือ ปั จจัยสนับสนุ น
ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานโดยตรง ประกอบด้วย ค่าตอบแทน/เงินเดือน สวัสดิการ การให้รางวัล การ
ยกย่องให้เกียรติ/การยอมรับ สร้างความมัน่ คงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร เป็ นต้น
2. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรเป็ นพฤติกรรมที่พนักงานหรื อบุคลากรตอบสนองต่อองค์กรบน
พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรื อปฏิสมั พันธ์ที่มีต่อกันในเชิ งบวก (ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ และประพันธ์
ชัยกิจอุราใจ, 2556) ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามภาระงานหลัก ไม่หวังผลตอบแทนและมี
รู ปแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การช่วยเหลือองค์กรหรื อผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ ทางานที่ยากลาบากอย่างอดทนและไม่บ่น
ปกป้ องทรัพยากร ชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ขององค์กร เป็ นต้น (ปาริ ชาติ ปานสาเนียง, 2555) ทั้งนี้ พฤติกรรมต่างๆ
ดังกล่าวจะเป็ นพฤติ กรรมในเชิ งสนับสนุ นและมีความจาเป็ นต่อองค์กรเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในภาพรวมแก่
องค์กร (สฎายุ ธี ระวณิ ชตระกูล, 2547) โดย Organ (1988 cited in Polat, 2009; Tambe and Shanker, 2014) ได้แบ่ง
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องค์ประกอบของพฤติกรรมของการเป็ นสมาชิ กที่ดีในองค์กรเป็ น 5 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย 1) พฤติกรรมการ
ให้ความช่ วยเหลื อ (Altruism) 2) พฤติ กรรมความสุ ภาพอ่อนน้อม (Courtesy) 3) พฤติ กรรมการมี น้ าใจนักกี ฬ า
(Sportsmanship) 4) พฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ (Civic Virtue) และ 5) พฤติ ก รรมความส านึ ก ในหน้า ที่
(Conscientiousness) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกประเด็นที่สาคัญในแต่ละองค์กรประกอบและสังเคราะห์ในภาพรวมเพื่อทา
การวิจยั พฤติ กรรมของการเป็ นสมาชิ กที่ ดีในองค์กรในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลการวิจยั ของ Tekleab and Chiaburu (2011)
พบว่าการที่บุคลากรหรื อพนักงานรับรู ้การได้รับการสนับสนุนขององค์กรจะช่วยกระตุน้ พฤติกรรมเชิ งบวกของการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กรได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรดังสมมติฐานต่อไปนี้
สมมติ ฐานที่ 1 a ปั จจั ยภายในของการรั บรู้ ถึ งการได้ รับการสนั บสนุ นจากองค์ กรมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ กร
สมมติ ฐานที่ 1b ปั จจั ยภายนอกของการรั บรู้ ถึงการได้ รับการสนับสนุนจากองค์ กรมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ กร
3. ผลการปฏิบัติงานด้ านวิชาการ
ปั จ จุ บัน ได้มี ก ารก าหนดเกณฑ์ก ารวัด ผลการปฏิ บัติ ง านด้า นวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็ นตัวชี้ วดั ผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี ว่าบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ เพื่อนาไปประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐานที่แต่ละมหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดภาระงานที่สาคัญคือ
ต้องมีภาระงานไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชัว่ โมง จาแนกเป็ นภาระงานด้านต่างๆ ดังนี้ (คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา, 2558) 1) ด้านการสอน 2) ด้านงานทาวิจยั 3) ด้านงานบริ การวิชาการ 4) ด้านการทานุ
บารุ งศิ ลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านอื่นๆ ที่ สอดคล้องกับพันธกิ จของสถาบันอุดมศึ กษาและประกาศฉบับนี้ ซึ่ งใน
แต่ละมหาวิทยาลัยหรื อกลุ่มมหาวิทยาลัยอาจมีความแตกต่างกันในการกาหนดผลการปฏิ บตั ิ งานแต่ละด้าน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศได้มีการจัดประชุมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การการจัดทาร่ างประกาศมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูด้ ารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
เพื่อกาหนดเกณฑ์การวัดผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิ กายน 2558 โดยแบ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏออกเป็ นกลุ่ม
ต่างๆ ตามพื้นที่ต้ งั โดยผูว้ ิจยั เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งมีเกณฑ์ภาระงานประกอบด้วย 1) ภาระ
งานด้านการสอน จานวน 18 ชัว่ โมง แบ่งเป็ นการสอนจริ ง 12 ชัว่ โมง และ การปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิต จานวน 6 ชัว่ โมง เช่น งานนิ เทศนักศึกษา/สหกิจ งานบริ หารหลักสู ตร งานคุมสอบ งานที่ปรึ กษา เป็ น
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ต้น 2) งานวิจยั และผลงานวิชาการ จานวน 10 ชัว่ โมง 3) งานบริ การวิชาการ จานวน 3 ชัว่ โมง 4) งานทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 2 ชัว่ โมง และ 5) งานอื่นๆ จานวน 2 ชัว่ โมง (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558)
ทั้งนี้ Podsakoff et al. (2000) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรกับผล
การปฏิ บตั ิ งานจากทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ พบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรจะช่ วยส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทางาน ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน ลดการใช้ทรัพยากร
และใช้ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยสนับ สนุ น องค์ ก รให้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามบริ บทของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มความมัน่ คงและเสถียรภาพขององค์กร เป็ นต้น
ดังนั้นผูว้ ิ จัย จึ งศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่า งพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์กรที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการตามเกณฑ์ภาระงานดังกล่าวในเชิงบวก ดังสมมติฐานต่อไปนี้
สมมติ ฐานที่ 2 พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์ กรมี อิทธิ พ ลในเชิ งบวกต่ อผลการปฏิ บัติงานด้ า น
วิชาการ
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึ กษางานวิจยั ข้างต้น สามารถสรุ ปกรอบแนวคิ ดในการทาวิจยั ครั้งนี้ ได้
ดังนี้

ปัจจัยภายในของการรับรู้
ถึงการได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร (PIOS)
ปัจจัยภายนอกของการรับรู้
ถึงการได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร (PEOS)
ization Support (PIOS)

วิธีการวิจยั

H1a

พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดี
ขององค์กร
(OCB)

H1b
ถาพที่ 1 กรอบแนวคิด

xtrinsic

1. เครื่องมือการวิจยั

Organization Support

เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม มีท้ งั หมด 4 ส่ วน ประกอบด้วย

(PEOS)

H2

ผลการ
ปฏิบตั ิงานด้าน
วิชาการ
(AP)
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์การทางาน
ด้านการสอน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุ นจากองค์กร เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการรับรู ้ถึง
การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามในงานวิจยั ของ เปรมจิตร์
คล้า ยเพ็ช ร์ (2548) และ มุ ทิ ต า คงกระพัน ธ์ (2554) มาเป็ นต้น แบบพัฒ นาแบบสอบถามการวิ จัย ในครั้ งนี้
ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ 1) ปัจจัยภายในงาน จานวน 6 ข้อ และ2) ปัจจัยภายนอกงาน จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ที่ผวู ้ ิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามในงานวิจยั ของชุติมา ชุติชิวานันท์ (2554) และปาริ ชาติ ปานสาเนี ยง (2555) มา
เป็ นต้นแบบพัฒนาแบบสอบถามการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ 1) ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น จานวน 4 ข้อ 2) ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม จานวน 4 ข้อ 3) ด้านความมีน้ าใจนักกีฬา จานวน 4 ข้อ 4) ด้านการ
ให้ความร่ วมมือ จานวน 4 ข้อ และ 5) ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
เป็ นแบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามในงานวิจยั ของมุทิตา คงกระพันธ์ (2554) และใช้มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูด้ ารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา, 2558) เป็ น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาแบบสอบถามการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วยคาถาม จานวน 10 ข้อ
ทั้งนี้ แบบสอบถามได้ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยนาไปทดลองกับบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .92
2. การรวบรวมข้ อมูล
ประชากร คื อ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ จานวน 2,434 คน โดยมี
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 343 คน ซึ่ งได้จากการคานวณโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ข ้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation)
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3. วิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรด้วยการถดถอยพหุ คูณ และใช้การเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression)
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้กาหนดรายละเอียดของตัวแปร ดังนี้
PIOS = Perceived Intrinsic Organization Support (ปัจจัยภายในของการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร)
PEOS = Perceived Extrinsic Organization Support (ปัจจัยภายนอกของการรับรู ้ถึงการได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กร)
OCB = Organization Citizenship Behavior (พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร)
AP = Academic Performance (ผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของบุ คลากรสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรั ตนโกสิ นทร์
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.6 และเพศชาย ร้อยละ 43.4 อายุ ส่ วนมากอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ
46.4 รองลงมาคือ ต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 24.8 ระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 17.8 และน้อยที่สุด คือ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ
11.1 ตามลาดับ ส่ วนมากสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 61.2 รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี ร้อยละ 32.4 และ
ระดับปริ ญญาเอก ร้อยละ 6.4 ตามลาดับ ส่ วนมากเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ ข้าราชการ
ร้อยละ 32.1 และอื่นๆ ร้อยละ 2.6 ส่ วนมากมีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 1 – 5 ปี ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ
6 – 10 ปี ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 11 – 15 ปี ร้อยละ 21.0 และน้อยที่สุดคือ 16 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 9.2 ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่
มีตาแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 27.7 และน้อยที่สุดคือ รอง
ศาสตราจารย์ ร้อยละ 10.8 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปร พบว่า ตัวแปรการรั บรู ้ การได้รั บการสนับสนุ นจาก
องค์การทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และตัวแปรพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001 ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่าหากองค์กรมีการสนับสนุนพนักงานหรื อบุคลากรทั้งปั จจัยภายใน เช่น การให้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ให้
การอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ สร้างความท้าทายในงาน มีการประเมินเลื่อนตาแหน่ ง/เพิ่มความรับผิดชอบ
สร้างบรรยากาศในการทางาน เป็ นต้น หรื อปัจจัยภายนอก เช่น ค่าตอบแทน/เงินเดือน สวัสดิการ การให้รางวัลต่างๆ
เป็ นต้น การรับรู ้ของพนักงานหรื อบุคลากรต่อการสนับสนุนขององค์กรต่างๆ เหล่านั้น จะกระตุน้ ให้พนักงานหรื อ
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บุคลากรมีพฤติ กรรมในเชิ งบวกต่อการเป็ นสมาชิ กที่ดีในองค์กรได้ เช่น บุคลากรยินดีทางานนอกเหนื อภาระงาน
เพื่อช่วยเหลือองค์กรโดยไม่หวังผลตอบแทน ปกป้ องชื่ อเสี ยงและทรัพยากรขององค์กร เป็ นต้น และเมื่อพนักงาน
หรื อบุคลากรมี พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร จะส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการทางาน เช่ น
พฤติ กรรมการทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ยิ น ดี ป ฏิ บัติ ง านที่ น อกเหนื อ จากภาระงาน ช่ ว ยสนับ สนุ น องค์ ก รให้ ผ่ า นการเปลี่ ย นแปลงตามบริ บทของ
สภาพแวดล้อมที่ เป็ นพลวัตรในปั จจุบนั ซึ่ งพฤติ กรรมต่างๆ เหล่านั้นจะช่ วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
ทางานในภาพรวมขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืน โดยในบริ บทของสถาบันอุดมศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร จะส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา เช่น การเรี ยนการสอน การทาวิจยั การบริ การวิชาการ หรื อการ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม มีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ ึนนัน่ เอง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตัวแปร
POSI
POSE
OCB
AP
ค่ าเฉลีย่
3.96
4.23
3.72
3.33
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.439
0.476
0.466
0.627
ปัจจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การ (POSI)
ปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ น 0.565***
จากองค์การ (POSE)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB)
0.318*** 0.459***
ผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา (AP)
0.375*** 0.337*** 0.710***
** P<0.01, *** P<0.001
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 พบว่า
สมการที่ 1a ปั จจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=0.318, p<0.001) และสามารถใช้พยากรณ์ได้ ร้อยละ
9.8 ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมติฐาน 1a สมการที่ 1b ปัจจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ นจาก
องค์กรส่ งผลเชิ งบวกต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=0.459, p<0.001)
และสามารถใช้พยากรณ์ได้ ร้อยละ 20.8 ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมติฐาน 1b ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์แสดง
ให้เห็นว่าหากมีการกระทาใดๆ กับองค์ประกอบปั จจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรจะ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรในทิศทางเดียวกัน เช่น หากองค์กรประเมินขึ้นตาแหน่งหรื อเพิ่ม
ความรับผิดชอบให้พนักงานหรื อบุคลากรจะส่ งผลให้ พนักงานหรื อบุคลากรท่านนั้นมีคุณลักษณะของพฤติ กรรม
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การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรเพิ่มขึ้น เป็ นต้น เช่นเดียวกับปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร เช่ น หากองค์กรเพิ่มเงินเดือนหรื อให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น พนักงานหรื อบุคลากรจะแสดงคุณลักษณะของ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มขึ้นในลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนนัน่ เอง
สมการที่ 2 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=0.710, p<0.001) และสามารถใช้พยากรณ์ได้ ร้อยละ 50 ซึ่ งผลการวิจัยสอดคล้ องกับ
สมมติฐาน 2 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าหากมีการกระทาใดๆ กับองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์กรจะส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษาในทิศทางเดียวกัน เช่น หากองค์กรสามารถสร้าง
การรับรู ้ให้กบั พนักงานหรื อบุคลากรต่อการสนับสนุ นปั จจัยต่างๆ จนพนักงานหรื อบุคลากรเหล่านั้นแสดงหรื อมี
คุณลักษณะของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรเพิ่มมากขึ้ น จะส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิ งานด้านการศึ กษา
ต่างๆ มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ เป็ นต้น
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ น
จากองค์การ POSI
ปัจจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุน
จากองค์การ POSE
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ OCB
Adjusted R2
*p<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001

สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
1a
1b
2
OCB
OCB
AP
0.318***
(0.054)
0.459***
(0.047)
0.710***
(0.051)
0.098
0.208
.503

อภิปรายผล
1. การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งปั จจัยภายใน (1a) และภายนอก (1b) มีอิทธิ พลเชิ งบวก
กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีในองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Tekleab and Chiaburu (2011) ที่พบว่า
การที่บุคลากรหรื อพนักงานรับรู ้การได้รับการสนับสนุนขององค์กรจะช่วยกระตุน้ พฤติกรรมเชิ งบวกของการเป็ น
สมาชิ กที่ดีในองค์กรได้ เนื่ องจากว่าหากบุคลากรหรื อพนักงานนั้นได้รับรู ้ถึงการสนับสนุนจากองค์กร จะส่ งผลให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจและเกิดเป็ นความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่ งผลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
ต่อไปได้นนั่ เอง (Mohsen et al., 2011; Swaminathan and Jawahar, 2013)
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2. พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์กรมี อิ ทธิ พ ลเชิ งบวกกับผลการปฏิ บัติ งานด้า นวิ ช าการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Podsakoff et al. (2000) ที่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์กรกับผลการปฏิ บตั ิ งานจากทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ มากมายและได้ขอ้ สรุ ปว่า พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์กรจะช่ วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทางานในภาพรวมขององค์กร เช่ น ส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน ให้ความร่ วมมือในการลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยสนับ สนุ น องค์ก รให้ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามบริ บ ทของสภาพแวดล้อ มได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มความมัน่ คงและเสถียรภาพขององค์กร เป็ นต้น
บทสรุป
ผลการวิจยั การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และ
ผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสั งกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ พบว่าหาก
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการทางานให้กบั บุคลากรทั้งปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น การให้ความรู ้
เพิ่ มเติ ม การให้ค วามท้า ทายในงาน การเลื่ อนต าแหน่ งความรั บผิด ชอบ หรื อปั จจัย ภายนอกลักษณะงาน เช่ น
ค่ า ตอบแทน สวัส ดิ การ รางวัล การยกย่องเชิ ด ชู การสร้ า งความมัน่ คง จะส่ งผลให้บุ ค ลากรหรื อพนักงานเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรจนกลายเป็ นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึ่ งจะส่ งผลดีในเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานทางด้านวิชาการของบุคลากรได้
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ ด ้า นการศึ กษาในปั จจุ บัน จะพบว่า บุ ค ลากรสายวิ ช าการของมหาวิ ทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ งได้รับการกาหนดภาระงานทั้งด้านการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ งภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ งานหลักที่สาคัญที่ สุด คือ งานด้านการ
สอน และอาจส่ งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ ลดลงได้ นอกจากนี้ ปั ญหาความไม่มน่ั คงในสายอาชี พของบุคลากร
ทางการศึ กษาที่ กาลังเป็ นปั ญหาอย่างต่อเนื่ องในขณะนี้ กลายเป็ นสิ่ งที่ บน่ั ทอนแรงใจในการปฏิ บตั ิ งานอย่างมาก
ดังนั้น สิ่ งที่ ตน้ สังกัดคื อกระทรวงศึ กษาธิ การหรื อมหาวิทยาลัยเองอาจต้องพิ จารณาคื อการกาหนดนโยบายเพื่ อ
จัดสรรปั จจัยสนับสนุนเพื่อจูงใจหรื อกระตุน้ กาลังใจของบุคลากรทางการศึกษาซึ่ งเป็ นกาลังและแรงผลักดันสาคัญ
ในการพัฒนานักศึ กษาหรื อเยาวชนที่ จะกลายเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป โดยการจัดสรรสิ่ ง
สนับสนุนทั้งปั จจัยภายในและภายนอกที่ เหมาะสมนั้น จะกลายเป็ นแรงจูงใจสาคัญและสร้างคุณลักษณะการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กรให้กบั บุคลากรสายวิชาการรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเช่นเดียวกัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ต่อผลการปฏิบตั ิงานและคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการศึกษาของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปัจจัยหรื อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรทั้งบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในบริ บทของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์
ที่ ชัดเจนยิ่งขึ้ น เพื่ อนาข้อมูลมาวางแผนและพัฒ นาแนวทางการสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานทางด้า นวิชาการของ
บุคลากร ให้บุคลากรเกิดความสุ ขในการทางาน และส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานเกิดการพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดีข้ ึ น
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
2. ควรศึ กษาปั จจัย อื่ นๆ ที่ อาจส่ งผลต่ อผลการปฏิ บัติ งานด้า นวิ ช าการของบุ ค ลากรหรื อพนักงานใน
หน่วยงานอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการบุคลากรให้เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร อันจะส่ งผล
ต่อผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนต่อไปได้
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อิทธิพลของลักษณะส่ วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์ การ ต่ อภาวะหมดไฟในการทางาน
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์ การทีอ่ ยู่ระหว่ างการปรับโครงสร้ างองค์ การ: กรณีศึกษา
องค์ การสวนยาง
Effects of Personal Characteristics, Job Characteristics and Organizational
Characteristics on Burnout in the Transition Period of State Enterprise: A Case Study of
Rubber Estate Organization
ปรัชญ์ งามสมภาค1
prandka@yahoo.co.th
ประสพชัย พสุ นนท์1
บทคัดย่ อ
ภาวะหมดไฟในการทางานจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่องค์การคาดหวังจากพนักงานไม่เหมาะสมกันกับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากองค์การที่มีให้ อันนามาซึ่ งความอึดอัดไม่พอใจของพนักงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การจากที่
เป็ นอยู่เ ดิ มก็เ ช่ นกัน สามารถส่ งผลกระทบต่ อความพึ งพอใจในการทางานของพนักงานได้ โดยโครงสร้ างที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจนามาซึ่ งปั ญหาภาระงานที่ เพิ่มมากขึ้ น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันในที่ ทางาน และ
ความไม่ยุติธรรมในที่ทางาน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทางาน อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างทางบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลมีผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานที่ ต่างกัน เพราะฉะนั้น การ
พิจารณาถึงลักษณะส่ วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ในการป้ องกันปัญหาการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ทางานของพนักงานในองค์การจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ การศึกษาครั้งนี้จดั ทาขึ้นเพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิ พลของ
สามปั จจัย ลักษณะส่ วนบุ คคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่ อภาวะหมดไฟในการทางานของพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ โดยมีพนักงานขององค์การสวนยางเดิมก่อนที่ จะรวมกันกับ
สถาบันวิจยั ยางและสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางเป็ นการยางแห่ งประเทศไทยจานวน 152 คน เป็ น
กลุ่มประชากรศึ กษาในครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึ กษาครั้งนี้
แสดงถึ งความสัมพันธ์แ ละมี อิทธิ พ ลระหว่างปั จจัยทั้งสามต่ อภาวะหมดไฟในการทางานในหลายลักษณะ ซึ่ ง
1
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ครอบคลุมถึงในเรื่ องของความยุติธรรมและวัฒนธรรมองค์การ ซึ่ งหากปั จจัยทั้งสามได้นามาพิจารณาร่ วมกันใน
องค์การใดๆ ที่ อยู่ในช่ วงก่อนหรื อหลังการปรับโครงสร้างองค์การก็ตาม จะสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการวาง
โครงสร้างองค์การที่สามารถสร้างความพอใจในการทางานและป้ องกันปัญหาภาวะหมดไฟในการทางานได้ต่อไป
คาสาคัญ: ภาวะหมดไฟในการทางาน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โครงสร้างองค์การ ความยุติธรรม และวัฒนธรรม
องค์การ
Abstract
Burnout will be occurred when there is a discrepancy between what the organization expects and what the
organization provides, and this will lead to employee dissatisfaction. Changing organizational structure also affects
employee job satisfaction as it may increase work load, bring unsatisfactory relationship and injustice, and these
are all the causes of burnout. However, individual personality differences have a different effect on burnout. Thus,
it is important to consider personal characteristics along with job characteristics and organizational characteristics
in order to prevent employee burnout. This study aimed to investigate relationships and impacts of the three factors:
personal characteristics, job characteristics, and organizational characteristics on burnout of employees in the state
enterprise which is in the restructuring process. The research samples were 152 previous employees from Rubber
Estate Organization of Thailand before it was united with the Rubber Research Institute and the Office of the
Rubber Replanting Aid Fund, then became the Rubber Authority of Thailand. The instrument used was a
questionnaire. The results from this study explained relationships and impacts of the three factors on burnout in
various dimensions including justice and organizational culture. Considering these three factors before or after the
transition period would be a useful tool for structuring the organization that will create job satisfaction, and prevent
burnout situation.
Keywords: Burnout, The Five-Factor Model, Organization structure, Justice and Organizational culture
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การทางานของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็ นงานลักษณะใดมีผลตอบแทนเช่ นใด หรื อใช้ความรู ้ความสามารถและ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างไร ต่างก็มีความเครี ยดจากการทางาน ซึ่ งความเครี ยดนั้น หากมีการสะสมไว้ใน
ระยะเวลาที่ยาวนานและไม่ได้รับการแก้ไข อาจนามาซึ่ งภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) ซึ่ งเป็ นภาวะที่จิตใจ
ได้รับผลกระทบจากความตึงเครี ยดจากการทางาน ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายการทางาน อยากหลีก
หนี อ อกไปจากการทางานนั้น และลดค่ า ความสามารถของตนเองลงมองว่า ตนเองเป็ นคนไม่ มีค วามสามารถ
ไม่สามารถสร้างความสาเร็ จได้ จนในที่สุดอาจรุ นแรงถึงขั้นส่ งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่ างกายได้ นามาซึ่ ง
การสูญเสี ยสุ ขภาพของตัวบุคคลอันส่ งผลต่อองค์การในท้ายที่สุด
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ภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) สามารถอธิ บายได้ในลักษณะของหลักอุปสงค์และทรั พยากรของ
องค์การในการทางาน โดยอุปสงค์น้ นั มาจากความคาดหวังขององค์การหรื อนายจ้างต่อพฤติ กรรมการทางานของ
พนักงานหรื อลูกจ้าง สาหรับทรัพยากรนั้นคือสิ่ งที่องค์การมีให้กบั พนักงาน อันเป็ นส่ วนช่วยผลักดันกระตุน้ ให้เกิด
การทางานให้มีผลลัพธ์ตามอุปสงค์ขององค์การ เช่ น ผลตอบแทน การสนับสนุ น การให้อานาจตัดสิ นใจ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์การ เมื่อใดที่อุปสงค์และทรัพยากรนี้ ไม่สอดคล้องกัน อุปสงค์ขององค์การมีมากกว่า
ทรัพยากร ภาวะหมดไฟในการทางานจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะหมดไฟในการทางานโดยสรุ ปแล้วมีปัจจัยหลัก
จากสามปั จจัย คือ (1) ลักษณะส่ วนบุคคล อันหมายถึงบุคลิกและทัศนคติ (2) ลักษณะของงาน ซึ่ งรวมถึงภาระงาน
รู ปแบบของงานและหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในองค์การและกับบุคคลภายนอก (3) ลักษณะองค์การ ซึ่ ง
รวมถึง วัฒนธรรมองค์การ รู ปแบบโครงสร้างองค์การที่ส่งผลต่อความก้าวหน้า และความยุติธรรมในองค์การ
พนักงานรัฐวิสาหกิ จเป็ นอาชี พหนึ่ งที่ ตอ้ งสร้างรายได้ให้กบั องค์การเพื่อส่ งมอบให้แก่ภาครัฐ ทางานรับใช้
ประชาชน และเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ พนักงานรัฐวิสาหกิ จมีความมัน่ คงทางอาชี พ มีสวัสดิ การจาก
ภาครัฐไม่ต่างจากหน่ วยงานราชการเท่าใดนัก อาทิ ค่ารักษาพยาบาลของบิ ดา มารดา และบุตร เงินบาเหน็จ ทั้งยัง
เป็ นอาชีพที่มีโอกาสในการเติบโตในตาแหน่งหน้าที่การงานตามลาดับ แต่ท้ งั นี้ ด้วยการทางานที่มีลกั ษณะคล้ายการ
ทางานขององค์การเอกชน และมีลกั ษณะของงานบริ การประชาชนเช่นเดียวกับข้าราชการ รวมถึงเป็ นองค์การที่ตอ้ ง
สนองนโยบายของภาคการเมือง ในบางครั้งความกดดันในการทางานจากการให้บริ การประชาชนและรองรับการ
ปรับเปลี่ยนองค์การตามนโยบายของภาคการเมืองนี้ ก็นามาซึ่ งความเครี ยดในการทางานอันเป็ นสาเหตุของภาวะ
หมดไฟในการทางานได้
การยางแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ก่อตั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม
2558 ประกอบด้วยการยุบรวมกันของ 3 หน่วยงานภาครัฐ คือ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง องค์การ
สวนยาง และสถาบันวิจยั ยาง ซึ่ งจากการรวมหน่วยงานเข้าด้วยกันอาจส่ งผลกระทบต่อพนักงานของทั้ง 3 หน่วยงาน
ในหลายๆ ด้าน ส่ วนสาคัญคื อความกังวลในจิ ตใจ ในเรื่ อง สถานภาพในการทางาน ตาแหน่ งงาน การโยกย้าย
สวัสดิการ ลักษณะโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การที่เปลี่ยนไป และความคาดหวังในความรู ้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อให้ส ร้ า งรายได้ให้กับการยางแห่ งประเทศไทย ซึ่ งอาจนามาซึ่ งความกดดันหรื อ
ความเครี ยดอันอาจนามาซึ่ งภาวะหมดไฟในการทางานได้
ด้วยเหตุน้ ี จึงใช้พนักงานขององค์การสวนยางเป็ นกรณี ศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงาน และ
ปั จจัยด้านลักษณะองค์การ ที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทางาน เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์การและป้ องกันปั ญหาภาวะหมดไฟในการทางานที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยหลักสามประการ (ลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคล, ลักษณะงาน และลักษณะ
องค์การ) ต่อภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานรัฐวิสาหกิ จในองค์การที่ อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนลักษณะ
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โครงสร้ างองค์การ เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนหรื อออกแบบโครงสร้ างองค์การก่ อนการปรั บโครงสร้าง
องค์การ หรื อใช้สาหรับการพัฒนาและแก้ไของค์การหลังการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อป้ องกันปั ญหาการเกิ ด
ภาวะหมดไฟในการทางานต่อพนักงานต่อไป
การทบทวนทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องเพือ่ ทราบกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. ภาวะหมดไฟในการทางาน
ภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) คือ ภาวะที่จิตใจ ความรู ้สึกนึกคิด และร่ างกาย เกิดความอ่อนล้า เหนื่อย
หน่าย เป็ นผลมาจากความเครี ยดจากงานที่ทา (Chen and Kao, 2011) อันสามารถส่ งผลให้เกิดปัญหาทางสุ ขภาพใน
ด้านของจิตเวชและความเจ็บป่ วยทางด้านร่ างกายได้ โดยผลของภาวะหมดไฟในการทางานนี้จะส่ งต่อพฤติกรรมใน
3 รู ปแบบ ตาม Maslach Burnout Inventory (MBI) (1) อาการหมดกาลังใจในการทางานนั้นต่อไป หรื อภาวะเหนื่ อย
ล้าทางอารมณ์ (emotional exhaustion) (2) ความรู ้สึกไม่ดีต่อบุคคลโดยรอบหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อการมีทศั นคติ
ด้านลบ (depersonalization) (3) การประเมินศักยภาพในการทางานของตนเองต่ า หรื อการลดทอนความสามารถ
ของตนเอง (diminished personal accomplishment) (Muhammad and Hamdy, 2005) ซึ่ งลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้ น
นี้ ส่ งผลเสี ยต่อบุคคลเองในด้านสุ ขภาพจิตและร่ างกาย อันอาจนามาซึ่ งโรคซึ มเศร้า ควบคุมตนเองไม่ได้ การพึ่งพา
สารเสพติด อันจะส่ งผลต่อองค์การ เช่น การขาดงานบ่อย การก้าวร้าวต่อเพื่อนร่ วมงาน คุณภาพงานตกต่า และการ
ลาออกในท้ายที่สุด (Rasoolian, 2004)
ภาวะหมดไฟในการทางานนั้นสามารถอธิ บายได้ดว้ ย The Job Demands-Resources Model (Hobfoll, 1989;
Demerouti et al., 2001; Babakus, Yavas and Ashill, 2009) ซึ่ งอธิ บายว่า Job Demands คืออุปสงค์หรื อความคาดหวัง
ขององค์ก ารหรื อ ผูว้ ่ า จ้า งทั้ง ในด้า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณของการปฏิ บัติ ง านต่ อ พนัก งานหรื อ ลู ก จ้า ง ซึ่ ง Job
Resources หรื อทรัพยากร คื อ สิ่ งที่ องค์การมีให้กบั พนักงานในการทางาน เช่ น ผลตอบแทน ความก้าวหน้า การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การหรื อผูเ้ กี่ยวข้องต่อการทางานของบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในองค์การ ซึ่ งเมื่อใดก็ตามที่ อุปสงค์มีมากกว่าทรัพยากร ความเครี ยดในการทางานจะเกิดขึ้น อันเป็ นที่มาของ
ภาวะหมดไฟในการทางานในท้ายที่สุด ทั้งนี้ภาวะหมดไฟในการทางานยังสามารถอธิ บายได้ดว้ ย The Job Demands
- Control (JDC) Theory ของ Karasek (1979) ซึ่ งอธิ บายถึงภาระงานที่หนักเกินไป ทั้งในเรื่ องของปริ มาณและเวลา
อัน ไม่ ส อดคล้อ งกับ ความสามารถของพนัก งานที่ มี ก็ จ ะน าไปสู่ ภ าวะหมดไฟในการท างานได้ (Wong and
Laschinger, 2015)
โดยรวมแล้วภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นภาวะที่ เกิ ดจากความเครี ยดของบุ คคลจากสิ่ งแวดล้อมในการ
ทางาน ซึ่ ง Schaufeli และ Enzmann (1998) ได้ระบุไว้ใน 4 ลักษณะที่ จะก่อให้เกิ ดภาวะหมดไฟในการทางาน คื อ
(1) ลักษณะส่ วนบุคคล อันเกิดจากความคาดหวังในการทางานของบุคคลที่ไม่ได้รับการสนอง หรื อบุคลิกของบุคคล
ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน (2) ลักษณะของความสัมพันธ์ในที่ ทางาน ซึ่ งหมายถึงการขาดความสัมพันธ์ที่ดี กบั
เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อกับผูร้ ับบริ การ และข้อปฏิบตั ิในการทางานที่ทาให้ตอ้ งฝื นความเป็ นตัวของตัวเอง
ในการแสดงออก (3) ลักษณะขององค์การ ซึ่ งหมายถึ ง ภาระงานที่ มากเกิ นไป รางวัลหรื อผลตอบแทนจากการ
ทางานที่ไม่เหมาะสม ความไม่ชดั เจนในงาน การขาดอานาจและความไว้วางใจ โครงสร้างงานที่ไม่สอดคล้องกับ
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การเจริ ญเติบโต (4) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งหมายถึงภาวะหมดไฟในการทางานที่มาจากสิ่ งภายนอก
องค์การ เป็ นเรื่ องของสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้บุคคลมีบุคลิกและความคิดที่อาจสัมพันธ์กบั ภาวะหมด
ไฟในการทางานได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของการจัดการภายในองค์การแล้ว สาเหตุของภาวะหมดไฟใน
การทางานสามารถแสดงได้ใน 3 สาเหตุหลัก คือ ลักษณะทางปั จเจกของบุคคล (Personnel Characteristic) ลักษณะ
งาน (Job Characteristic) และ ลัก ษณะขององค์ ก าร (Organization Characteristic) (Silva, Hewage and Fonseka,
2009) ซึ่ งลักษณะทางปัจเจกบุคคลนั้น เกิดจากลักษณะทางบุคลิกภาพและความคิดหรื อทัศนคติที่แตกต่างกัน อันจะ
ส่ ง ผลต่ อ ภาวะหมดไฟในการท างานที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น the five factor model (FFM), locus of control และ
Cloninger’s biosocial model of personality (Paleksic, Ubovic and Popovic (2 0 1 5 ), Alarcon, Eschleman and
Bowling 2009) แต่ที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด คือ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ Costa และ McCrare (1992) ซึ่ ง
รวมบุคลิกภาพในห้ารู ปแบบอันมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน ดังนี้
2. บุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบ
1) บุ คลิกภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ (Openness) มี ความคิ ดเปิ ดกว้าง รั บและยินดี กบั ความคิ ดใหม่
สิ่ งใหม่สถานการณ์ใหม่ได้เสมอ ซึ่ งจากผลการศึกษาของ Piedmont, 1993 พบว่าบุคลิกภาพลักษณะนี้ มีอิทธิ พลกับ
อาการทั้งสามของภาวะหมดไฟในการทางานน้อยมากหรื อไม่มีเลย แต่อย่างไรก็ดีมีงานวิจยั ที่พบว่าบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดรับประสบการณ์น้ ี มีอิทธิ พลทางบวกต่อการสร้างความสาเร็ จของบุคคล (Personal Accomplishment) (Deary et
al., 2003) และมี อิทธิ พลทางลบต่ อความมี ทศั นคติ ดา้ นลบหรื อการตี ตวั ออกห่ า ง (Depersonalization) ซึ่ งรวมถึ ง
Schaufeli and Enzmann (1998) ที่พบว่า มีอิทธิ พลทางลบต่อภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion)
2) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness) แสดงถึงการมีสติ ระลึกคิ ดรู ้ตวั ในการปฏิ บตั ิ ตนหรื อ
แสดงออกอยู่ตลอดเวลา มีวินยั มีระเบียบ มีความคิดอย่างรอบคอบ ต้องวางแผน และมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ ซึ่ งจาก
ผลการศึ กษาที่ ผ่านมา พบว่าบุ คลิ กภาพแบบมี จิตสานึ กนี้ มี อิทธิ พลทางบวกต่ อการสร้ างความสาเร็ จของบุคคล
(Personal accomplishment) (Deary et al., 2003; Storm and Rothmann, 2003) อันนามาซึ่ งการมีอิทธิ พลด้านลบต่ อ
ภาวะหมดไฟในการท างานในรู ปแบบของการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished personal
accomplishment)
3) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) เป็ นผูม้ ีความกระฉับกระเฉง ชอบเข้าสังคม รักการแสดงออก
และเป็ นผูน้ า ชอบกระทาในสิ่ งตื่นเต้น มีความคิดในการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา รวมถึงการเป็ นผูค้ ิดเชิ งบวกต่อ
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบ และจากผลการศึกษาของ Storm and Rothmann (2003) ในตารวจของแอฟริ กาใต้ พบว่า
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวนี้ มีอิทธิ พลทางลบต่อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) และจะจดจ่อกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมคิดหาวิธีการจัดการได้อย่างดี ซึ่ งนามาซึ่ งการจัดการความเครี ยดอันเป็ นต้นเหตุของภาวะหมด
ไฟในการทางานได้
4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) เชื่ อและไว้ใจผูอ้ ื่น มีความถ่อมตน ไม่ชอบแสดงออก
ชอบอยู่เบื้องหลัง เห็นด้วยกับความคิดของผูอ้ ื่น และชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นเสมอ ซึ่ งจากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
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บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมนี้ มีอิทธิ พลน้อยมากต่อทั้งสามอาการของภาวะหมดไฟในการทางาน แต่ที่เห็นได้
เด่นชัดคื อการมี อิทธิ พลทางลบต่ อความมีทศั นคติ ดา้ นลบ (Depersonalization) (Bakker et al. 2006, Alarcon et al.
2009) และการมี บุคลิ กภาพแบบประนี ประนอมสู งนั้นนามาซึ่ งอิ ทธิ พลทางลบต่ อภาวะเหนื่ อยล้าในการทางาน
(Storm and Rothmann, 2003)
5) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) เป็ นผูม้ ีอารมณ์รุนแรงได้ง่ายเมื่อมีสิ่งเร้า จึ งเป็ นคนที่ ไม่ผ่อน
คลาย วิตกกังวลเสมอ และจัดการกับปั ญหาหรื อความเครี ยดได้ยาก เพราะมักประเมิ นปั ญหาหรื อภาระสู งและ
ประเมินศักยภาพตนเองต่า ซึ่ งจากงานวิจยั ที่ผ่านมานั้น บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวนี้ ถูกกล่าวถึงว่ามีอิทธิ พลทางลบ
ต่ออาการทั้งสามของภาวะหมดไฟในการทางานมากที่สุด (Bakker et al., 2006)
3. ลักษณะงานและลักษณะขององค์ การ
สาหรับลักษณะงานและลักษณะขององค์การซึ่ งเป็ นปั จจัยของภาวะหมดไฟในการทางานนั้น จะเกี่ยวข้อง
กันกับ The Job Demands-Resources Model ซึ่ งกล่าวในอีกทางก็คือ ความต้องการจากสิ่ งแวดล้อมในการทางานต่อ
บุ คคล(Job Demands) และ ความต้องการของบุ คคลต่ อสภาวะแวดล้อม (Job Resources) (Haghani, Bharami and
Sarkhosh, 2012) ลักษณะงานที่ไม่ดีไม่พึงประสงค์ เป็ นการขาดซึ่ งสิ่ งแวดล้อมที่ดี ส่ งผลให้ความต้องการของบุคคล
ไม่ได้รับการสนอง จึงเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน เช่นงานที่มีภาระมากเกินไป มีบทบาทหน้าที่ในการทางานที่
ทับซ้อนกันของพนักงาน งานไม่มีความชัดเจน มีความรับผิดชอบที่ สูงเกิ นไป ความสัมพันธ์ในการทางานที่ ไม่ดี
ทั้งกับเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และการไม่ได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เหมาะสมจากการทางานนั้น สิ่ งเหล่านี้
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลกันของอุปสงค์และทรัพยากร เป็ นเหตุให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางาน (Chemiss 1980,
Maslach and Leiter, 1997) สาหรั บลักษณะขององค์การนั้น มี ความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมองค์การ และ
ความพึงพอใจในการทางาน การมีลกั ษณะองค์การต่างกันหรื อวัฒนธรรมองค์การที่ ต่างกันนั้น มีผลให้เกิ ดความ
แตกต่างในความพอใจในการทางาน อันมีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางาน (Torfi, Alam, Nikbakhsh, 2014) เช่น
โครงสร้างองค์การที่ไม่มีความก้าวหน้า ความไม่เป็ นธรรมในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและการทุจริ ตในองค์การ
อันไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บได้ของบุ คคล สิ่ งเหล่ า นี้ สะท้อนถึ งวัฒ นธรรมองค์การและโครงสร้ างองค์การที่ ไม่ เ ป็ นที่
พึงพอใจในการทางานเนื่ องจากขาดความยุติธรรมอันเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างความสุ ขในการทางานให้แ ก่
พนักงาน ซึ่ งในท้ายที่สุดจะส่ งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานกับพนักงานได้ (Zhang et al., 2014)
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
1) บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ (Openness) มี ความสัมพันธ์ ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท างาน
ทั้งสามอาการ
2) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก (Conscientiousness) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสาม
อาการ
3) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
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4) บุคลิกภาพแบบประนี ประนอม (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสาม
อาการ
5) บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
1) ภาระงานที่มากเกินควรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
2) ความไม่ชดั เจนในลักษณะงานและอานาจหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสาม
อาการ
3) ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
4) ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
5) การได้รับการยอมรับที่ ดีจากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการ
ทางานทั้งสามอาการ
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะองค์การมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
1) โครงสร้างองค์การที่ไม่ยตุ ิธรรมในเรื่ องของโอกาสและภาระงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟใน
การทางานทั้งสามอาการ
2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
3) ความไม่เป็ นธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
4) วัฒนธรรมองค์การที่ไม่ประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
5) การทุจริ ตในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ลักษณะของงาน และลักษณะขององค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร สามารถ
ทานาย ภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) การมีทศั นคติดา้ นลบ (Depersonalization) และ การลดทอน
ความสามารถของตนเอง (Diminished personal accomplishment) ได้
วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ประชากรของการศึกษาคือ พนักงานระดับ 2-7 ขององค์การสวนยาง (การยางแห่ งประเทศ
ไทย) จานวน 244 คน จากสานักงานใหญ่
1.2 กลุ่มตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่างผูว้ ิจยั ใช้วิธีคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อทราบขนาดของประชากร โดยทา
การสุ่ มตัวอย่างตามสู ตร (Taro Yamane, 1973) ซึ่ งกาหนดตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ดีของกลุ่มประชากรโดยกาหนดความเชื่ อมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบบังเอิญ (Accidental sampling)ใช้กลุ่มตัวอย่างจากรายชื่ อพนักงานระดับ 2-7 ของพนักงาน
องค์การสวนยางทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงาน ณ สานักงานใหญ่ ซึ่ งมีจานวน 165 คน (พนักงานระดับ 2-7 ขององค์การฯทั้งหมด
มี จ านวน 244 คน ปฏิ บัติ งาน ณ สาขาอื่ นจ านวน 79 คน คงเหลื อพนักงานระดับ 2-7 ทั้งหมด 165 คน) ซึ่ งมี
แบบสอบถามที่เก็บได้และสามารถใช้งานได้จานวน 152 ชุด
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานระดับ 2-7 ขององค์การสวนยาง
(การยางแห่งประเทศไทย) ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานองค์การสวนยาง
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานองค์การสวนยาง
ซึ่ งรวมถึง
(1) ลักษณะทางบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ใช้แบบสอบถามของกฤติ กา หล่อวัฒนวงศ์ (2547) ที่ ได้พฒั นามาจากของคอสตาและแมคเคร
(Costa and McCrare, 1992)
(2) ลักษณะงาน
ถามถึงความถี่ในการเกิ ดขึ้ นของลักษณะการทางานใน 5 ลักษณะ (1) ภาระงานที่ มากเกิ นควร
(2) ความไม่ ชั ด เจนในงานและอ านาจในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ (3) ความสั ม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ ดี กับ ผู ้บัง คับ บั ญ ชา (4)
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และ (5) การได้รับการยอมรับที่ดีจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่สะท้อนถึงทรัพยากรที่องค์การมีให้กบั พนักงาน โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
(3) ลักษณะองค์การ
ถามถึงความคิ ดเห็นของพนักงานต่อลักษณะขององค์การที่ตนปฏิ บตั ิ งานอยู่ ใน 5 ลักษณะ (1)
โครงสร้างองค์การไม่มีความยุติธรรมต่อความเจริ ญก้าวหน้า (2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่เหมาะสม (3) ความ
ไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคลในองค์การ (4) วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ และ (5) การทุจริ ตภายในองค์การ ว่ามี
ความเห็ นด้วยหรื อไม่เ ห็ นด้วยเพี ย งใด โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) โดย
กาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การทดสอบภาวะหมดไฟในการทางานตามแบบสอบถามและวิธีการวัดผลของ Maslach Burnout
Inventory (MBI-GS) ที่ แปลเป็ นภาษาไทยโดยตรงโดยผูว้ ิจยั ซึ่ งวัดผลอาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการ
ทางาน คือ (1) ภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) (2) การมีทศั นคติดา้ นลบ (Cynicism) (3) การมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (Professional Efficacy) ซึ่ งการมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น ผลคะแนนที่ได้รับจะ
สะท้อนในด้านตรงกันข้ามกันกับการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment)
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ได้ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ราย ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity) แล้วนาข้อเสนอแนะ
ที่ ได้รับปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามจนมีความเที่ ยงตรง จากนั้นทาการทดลองแบบสอบถามที่ พฒั นาแล้วนี้ กบั
ข้าราชการกรมธุ รกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จานวน 30 ราย โดยได้สอบถามถึงความเข้าใจในปั ญหาและความ
ยากง่าย รวมถึงการถามนาหลังจากที่ผทู ้ ดสอบทาแบบสอบถามเสร็ จ เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบสอบถามให้มีความ
เหมาะสมที่สุดอีกครั้งต่อไป จากนั้นนาแบบสอบถามตอนที่ 2 ไปคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยวิธีหา
ค่ าสัมประสิ ทธ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าเท่ ากับ 0.80 โดยในตอนที่ 3 นั้น เป็ น
แบบสอบถาม Maslach Burnout Inventory (MBI-GS) ที่ แ ปลเป็ นภาษาไทยโดยตรงโดยผู ้วิ จัย ซึ่ งได้รั บ การ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ในระดับที่เหมาะสมแล้วจากผูส้ ร้างแบบสอบถาม จึงไม่คานวณหาความเชื่อมัน่ อีก
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิ งอนุมาน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยด้านลักษณะงาน และปั จจัยด้านลักษณะองค์การกับลักษณะอาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการทางาน
โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) จากนั้นใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทานายโอกาสในการเกิ ด
อาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) จากปั จจัยด้านบุคลิกภาพ ปั จจัยด้านลักษณะงาน และ
ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนาเสนอด้านความสัมพันธ์ และส่ วนที่ 2 นาเสนอเกี่ยวกับการ
ทานายภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
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ตารางที่ 1 แสดงแสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะทางบุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบกับภาวะหมดไฟ
ในการทางาน
บุคลิกภาพ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ห้าองค์ประกอบ
ภาวะเหนื่อยล้า
การมี
การมี
ทางอารมณ์
ทัศนคติ ประสิ ทธิ ภาพ
ด้านลบ
ในการ
ทางาน
บุคลิกภาพแบบเปิ ด
.091
.050
-.154
2.57 0.33
ปาน
ประสบการณ์
กลาง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
.238**
.119
-.113
2.99 0.38
ปาน
กลาง
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
.119
.028
.003
2.91 0.42
ปาน
กลาง
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
-.128
-.193*
.096
3.39 0.37
ปาน
กลาง
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
.068
.047
-.288**
2.28 0.39
ปาน
กลาง
*p<.05, **p<.01
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับ
ภาวะหมดไฟในการทางาน มีดงั นี้
ภาวะเหนื่อยล้ าทางอารมณ์ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้า
ทางอารมณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.238)
การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีทศั นคติดา้ น
ลบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.193)
การลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมี
ประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 (r=-.288) อันหมายถึงมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการลดทอน
ความสามารถของตนเอง
ดังนั้นผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานที่ 1.4 และ 1.5 บางส่ วน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1, 1.2 และ 1.3
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ตารางที่ 2 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างด้ านลักษณะของงานกับภาวะหมดไฟในการทางาน
บุคลิกภาพ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
ค่าเฉลี่ย S.D.
ห้าองค์ประกอบ
ภาวะเหนื่อยล้า
การมี
การมี
ทางอารมณ์
ทัศนคติ ประสิ ทธิ ภาพ
ด้านลบ
ในการ
ทางาน
ภาระงานที่มากเกินควร
.137
.100
.171*
2.79 0.69
ความไม่ชดั เจนในงานและ
อานาจ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อน
ร่ วมงาน
การได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
*p<.05, **p<.01

.037

.103

.065

2.60

0.83

-.058

.049

-.009

2.36

1.05

-.011

.096

.095

2.40

0.99

-.070

-.028

.024

2.88

0.79

ระดับ

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะงานกับภาวะหมด
ไฟในการทางาน พบว่า มีเพียงภาระงานที่มากเกินควรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของภาวะหมดไฟในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=.171) ซึ่ งสะท้อนถึงการมี
ความสัมพันธ์ดา้ นลบกับการลดทอนความสามารถของตนเอง จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน ดังนั้น ผลการวิจยั จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5
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ตารางที่ 3 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างด้ านลักษณะขององค์ การกับภาวะหมดไฟในการทางาน
บุคลิกภาพ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ห้าองค์ประกอบ
ภาวะเหนื่อยล้า
การมี
การมี
ทางอารมณ์
ทัศนคติ ประสิ ทธิ ภาพ
ด้านลบ
ในการ
ทางาน
โครงสร้างองค์การที่ไม่
.221**
.016
.081
2.98 0.70
ปาน
ยุติธรรม
กลาง
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
.122
-.074
.119
3.32 1.15
ปาน
กลาง
ความไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคล
.295**
.205*
-.058
2.75 1.18
ปาน
ในองค์การ
กลาง
วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึง
.160*
.026
.061
3.21 1.05
ปาน
ประสงค์
กลาง
การทุจริ ตในองค์การ
.126
.047
-0.63
3.05 0.95
ปาน
กลาง
*p<.05, **p<.01
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะขององค์การกับ
ภาวะหมดไฟในการทางาน มีดงั นี้
ภาวะเหนื่อยล้ าทางอารมณ์ พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การที่ไม่ยตุ ิธรรม ความไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคลใน
องค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .01 และ .05 ตามลาดับ (r=.221, .295 และ .160)
การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า มีเพียงความไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคลในองค์การเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีทศั นคติดา้ นลบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.205)
การลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า ด้านลักษณะขององค์การทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ลดทอนความสามารถของตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ดังนั้น ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1, 3.3, และ 3.4 บางส่ วน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.2 และ 3.5
สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, ลักษณะของงาน และลักษณะขององค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร
สามารถทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) การมีทศั นคติดา้ นลบ (Depersonalization), การ
ลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) ได้
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ตารางที่ 4 แสดงตัวแปรที่มปี ระสิ ทธิภาพในการทานายภาวะเหนื่อยล้ าทางอารมณ์
ตัวแปร
R
R2
Adjusted R2
ลักษณะขององค์การ

.355

.126

.114

F
10.722**

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
**p<.01
จากตารางที่ 4 แสดงตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ มีจานวน 2 ตัวแปร โดยตัวแปรลักษณะ
ขององค์การ และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ กร่ วมกัน สามารถทานายการเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้ร้อยละ
12.6
ตารางที่ 5 แสดงตัวแปรที่มปี ระสิ ทธิภาพในการทานายการมีทัศนคติด้านลบ
ตัวแปร
R
R2
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม

.249

.062

Adjusted R2

F

.049

4.921**

ลักษณะของงาน
**p<.01
จากตารางที่ 5 แสดงตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายการมีทศั นคติดา้ นลบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัว
แปรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายการมี ทัศ นคติ ด ้า นลบ มี จ านวน 2 ตัว แปร โดยตัว แปรบุ ค ลิ ก ภาพแบบ
ประนีประนอม และลักษณะของงานร่ วมกัน สามารถทานายการเกิดทัศนคติดา้ นลบได้ร้อยละ 6.2
ตารางที่ 6 แสดงตัวแปรที่มปี ระสิ ทธิภาพในการทานายการลดทอนความสามารถของตนเอง
ตัวแปร
R
R2
Adjusted R2
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว

.288

.083

.077

F
13.578**

**p<.01
จากตารางที่ 6 แสดงตัวแปรที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายการลดทอนความสามารถของตนเอง ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายการลดทอนความสามารถของตนเอง มีเพียง 1 ตัวแปร โดย
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสามารถทานายการลดทอนความสามารถของตนเองได้ร้อยละ 8.3
ผลการวิจยั จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ 4 ที่ กาหนดไว้ว่า บุ คลิ กภาพห้าองค์ประกอบ, ลักษณะของงาน และ
ลักษณะขององค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร สามารถทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) การมี
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ทัศนคติดา้ นลบ (Depersonalization) การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment)
ได้
การอภิปรายผล
ความสั มพันธ์ ของบุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบต่ อภาวะหมดไฟในการทางาน
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าบุคลิ กภาพที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ออาการของภาวะหมดไฟในการทางาน
ทั้งสามรู ปแบบแตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละอาการพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก (Conscientiousness)
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) ซึ่ งแตกต่างจากในหลายงานวิ จยั
ก่อนหน้านี้ ที่ผลจากการวิจยั พบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ กไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับภาวะเหนื่ อยล้า
ทางอารมณ์หรื อหากมีก็จะมีความสัมพันธ์ในทางลบ เช่นงานวิจยั ของ Azeem (2013) และมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนยั สาคัญกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคคล (Professional Efficacy) หรื อมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) เช่ น งานวิ จัย ของ Dearly et al.,
(1996), Hochwalder (2006); Kokinos (2007); Piedmont (1993) อันเกิ ดจากลักษณะทางบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก
ที่ มีการทางานอย่างมี แบบแผน มุ่งมัน่ ต่ อความสาเร็ จ ใส่ ใจในรายละเอี ยดของสิ่ งที่ ทา มี ความขยัน (McCrae &
Costa, 2006) อย่างไรก็ดีหากพิ จารณาถึงปั จจัยอื่ นประกอบ อาจเกิ ดผลแตกต่างในงานวิจยั ได้ เช่ น งานวิจยั ของ
Kokinos (2007) ได้แ สดงผลว่า บุ ค ลิ กภาพแบบมี จิต ส านึ กนี้ มี ค วามสัมพันธ์ ทางลบกับการมี ทัศ นคติ ด ้า นลบ
(Cynicism) หรื อการปลีกแยกตัวออกห่ างจากผูอ้ ื่น (Depersonalization) โดยให้เหตุผลว่าบุคคลจะมุ่งไปที่ผลสาเร็ จ
ของงานตามบุคลิกภาพของตน อันอาจมองข้ามผ่านปฏิสัมพันธ์อนั ดีที่ตอ้ งมีกบั บุคคลอื่นในการทางานได้ และหาก
พิจารณาให้ลึกลงไปถึงลักษณะการทางานและโครงสร้างองค์การ บุคคลผูม้ ีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ กนี้ จึงควรไม่
ชอบองค์การที่ ไ ม่มีระเบี ยบ ไม่มีโครงสร้างหรื อแผนงานที่ ชดั เจน อันอาจเป็ นสาเหตุให้เกิ ดภาวะเหนื่ อยล้าทาง
อารมณ์ได้ ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ในส่ วนนี้ จึงไม่สามารถตอบคาถามในข้อนี้ได้อย่างแน่ชดั
สาหรับการมีทศั นคติดา้ นลบ (Cynicism) หรื อการการปลีกแยกตัวออกห่ างจากผูอ้ ื่น (Depersonalization)
ผลจากการวิจยั พบว่าบุคลิกภาพแบบประนี ประนอม (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zopiatis, Constanti และ Pavlou (2010) ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมในประเทศ
ไซปรั ส และสอดคล้องกัน กับ ผลจากงานวิ จัย ของ Madnawat and Mehta (2012) ที่ มีกลุ่ มตัว อย่า งเป็ นผูจ้ ัด การ
โรงงานในหลายสาขาอุตสาหกรรมในอินเดีย ซึ่ งพบว่า บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมมีความสัมพันธ์ทางลบต่อ
การมีทศั นคติดา้ นลบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคคล และเมื่อพิจารณาในด้าน
ของผูท้ ี่ยงั ไม่ประกอบอาชี พหรื อยังอยู่ระหว่างศึ กษา จากการวิจยั ของ Keiko et al., (2015) ต่อนักเรี ยนพยาบาลใน
ประเทศญี่ปุ่น ก็มีผลสอดคล้องกันกับงานวิจยั ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั อาจขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างกันของ
กลุ่มประชากรได้ เช่นในงานวิจยั ของ Magnano, Paolillo และ Barrano (2015) ที่มีตวั อย่างประชากรเป็ นกลุ่มผูช้ ่วย
ผูช้ านาญการในการสื่ อสารและให้การศึ กษากับเด็กอ่อนและเด็กที่ มีความผิดปรกติ ทางร่ างกาย พบว่าบุคลิกภาพ
แบบประนี ประนอมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับภาวะหมดไฟในการทางานในอาการใดๆเลย จึ งอาจมี
ความจาเป็ นในอนาคตที่จะต้องทาการวิจยั ลึกลงไปในด้านความแตกต่างของอาชี พและบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อภาวะ
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หมดไฟในการทางาน ซึ่ งเหตุผลที่บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมนี้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีทศั นคติดา้ นลบ
นั้น เป็ นเพราะผูม้ ี บุคลิ กลักษณะนี้ เป็ นผูท้ ี่ ไว้วางใจคนง่ าย ทางานเป็ นที มได้ดี ชอบช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น รั บฟั งความ
คิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นเสมอ และมี ความจริ งใจ (Digman 1990, McCrae & Costa, 2006) จึ งไม่มองคนอื่ นอย่างรั งเกี ย จ
หรื อเข้ากับใครไม่ได้ อันเป็ นสาเหตุของการมีทศั นคติดา้ นลบหรื อปลีกแยกตัวเองออกห่างจากสังคม
ส าหรั บ อาการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) นั้น ซึ่ งใน
แบบสอบถามของ Maslach (MBI-GI) เป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (Professional Efficacy) ของบุคคล
หากมี ผ ลความสั ม พัน ธ์ เ ป็ นบวกนั้น แสดงว่ า บุ ค คลนั้น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานจึ ง ไม่ มี อ าการลดทอน
ความสามารถตนเอง ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวง่าย (Neuroticism) มีความสัมพันธ์เป็ น
ลบกับการมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดทอนความสามารถ
ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลในอินเดียของ
Azeem (2013) นักเรี ยนพยาบาลในญี่ปุ่นของ Keiko et al. (2015) และผูบ้ ริ หารโรงงานในอินเดียของ Madnawat and
Mehta (2012) ซึ่ งสาเหตุที่บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวง่ายนี้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดทอนความสามารถของ
ตนเอง หรื อทางด้านลบต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น เป็ นผลมาจากลักษณะบุคลิกที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้
ง่ าย และรุ นแรง และมี ความคิ ดเป็ นปฏิ ปักษ์กบั บุ คคลอื่ นได้ง่าย (McCrae and Costa, 2006) จะใช้อารมณ์ ในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาในการทางานจะรู ้สึกตื่นตกใจได้ง่าย ขาดสติขาดการไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ และ
จะประเมิ นความสามารถตนเองต่ าต่ อปั ญหาหรื อภาระนั้นๆ อันนามาซึ่ งการลดทอนความสามารถของตนเอง
(Bakker et al., 2006; Zellars, Perrewe and Hochwarter, 2000)
ความสั มพันธ์ ของลักษณะงานต่ อภาวะหมดไฟในการทางาน
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยในด้านลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางาน ผลจากการวิจยั นี้
แสดงว่า มีเพียงภาระงานหนักเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทางาน (Professional Efficacy)
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่าง อุปสงค์ขององค์การกับทรัพยากรที่องค์การมอบให้แก่พนักงาน จึงส่ งผลให้
เกิดแรงผลักดันให้พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพการทางานสู งขึ้นเมื่องานมีภาระมากขึ้น ไม่นามาซึ่ งภาวะหมดไฟในการ
ทางาน และเมื่อพิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ เกี่ยวกับลักษณะงานที่ใช้สร้างคาถามในงานวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญกับภาวะหมดไฟในการทางานนั้น ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็ นได้ว่าพนักงานองค์การสวนยาง
ภายใต้การยางแห่ งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันภายในองค์การทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเป็ นอย่างดี
อันส่ งผลให้ภาวะหมดไฟในการทางานเกิดขึ้นได้ยาก สอดคล้องกับ The Job Demands-Resources Model และ The
Job Demands - Control (JDC) Theory ซึ่ งอุ ปสงค์ข ององค์การโดยหลักแล้วคื อภาระงานที่ อาจอยู่ในรู ปปริ มาณ
คุณภาพ และเวลา และทรัพยากรหรื อการควบคุมนั้น ส่ วนสาคัญคือสิ่ งตอบแทนที่องค์การมอบให้และความร่ วมมือ
ช่ วยเหลื อสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (Maslach and Leiter, 1997) ซึ่ งเมื่ อหากลองเที ยบกับ
งานวิจยั ที่ ทาขึ้ นกับกลุ่มตัวอย่างในสาขาอาชี พอื่นที่ มีความกดดันสู งระหว่างการทางานและเกิ ดความเครี ยดและ
เหนื่ อ ยล้า ได้ง่า ย เช่ น ภาระงานของแพทย์ในประเทศญี่ ปุ่ นของ Yasuaki et al. (2014) พบว่า ภาระงานที่ สู ง ใน

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

บุคลากรแพทย์น้ นั ส่ งผลในทางบวกต่อความกดดันและภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งเป็ นไปในทางตรงกันข้ามกับ
งานวิจยั นี้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการช่วยเหลือและความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
พบว่าสามารถป้ องกันหรื อลดความกดดันและภาวะหมดไฟในการทางานได้ อันอาจสอดคล้องกันกับสภาพองค์การ
ขององค์การสวนยางนี้ ซึ่ งหากต้องการผลที่แน่ชดั จะต้องทาวิจยั ที่มุ่งลึกในเรื่ องนี้ อีกครั้งต่อไป
ความสั มพันธ์ ของลักษณะองค์ การต่ อภาวะหมดไฟในการทางาน
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะขององค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางาน พบว่า ความยุติธรรม
ในองค์การมี ผ ลต่ อภาวะหมดไฟในการทางานอย่า งมาก ซึ่ งแสดงผลโดยโครงสร้ า งองค์การที่ ไ ม่ ยุติ ธ รรมมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอย่า งมี นัย สาคัญต่ อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ และความไม่เป็ นธรรมในองค์การ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญต่อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์และการมีทศั นคติดา้ นลบ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของ Moliner et al. (2005) ที่ มีผ ลว่า การได้รั บรู ้ ถึงความยุติ ธรรมในการทางานจากผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องใน
องค์ ก ารในการให้ ค าแนะน าและข้อ มู ล ในการตัด สิ น ใจ (Interactional Justice) และ ความยุ ติ ธ รรมในด้า น
ผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มีอิทธิ พลอย่างมากในทางลบต่อภาวะหมดไฟในการ
ทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ และในงานวิจยั ของ Elci et al. (2015) ที่ มีผลว่า ความ
ยุติธรรมในด้านโครงสร้าง ระเบียบ และข้อบังคับ ต่อพนักงานในองค์การ (Procedural Justice) และ ความยุติธรรม
ในด้านผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มีอิทธิ พลในทางลบต่อ ภาวะเหนื่ อยล้าทาง
อารมณ์ และการมี ทศั นคติ ในทางลบ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Yener and Coskun (2013) ที่ มีผลว่า การมี
โอกาสในความก้าวหน้า และความยุติธรรมในด้านผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มี
อิทธิ พลในทางลบต่อภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์การที่ มีความยุติธรรม และมี
โอกาสที่เปิ ดกว้างให้กบั พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเป็ นสิ่ งสาคัญในการป้ องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ทางาน โดยสามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องของผลการวิจยั ที่ได้น้ ี กบั The Job Demands-Resources Model ของ
ภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งเมื่อสิ่ งที่องค์การให้ตอบแทนกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะของผลตอบแทน
หรื อสิ่ งจูงใจ และการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน รวมถึงการได้รับความยุติธรรมในด้านต่างๆ
เมื่อใดที่เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้ นในความรู ้สึกของพนักงาน แสดงว่าอุปสงค์ขององค์การและทรัพยากรไม่มีความ
สอดคล้องกันนัน่ เอง จากผลการวิจยั ยังพบว่าวัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ต่อพนักงานนั้นมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ ซึ่ งมีลกั ษณะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Haghani, Bharami and Sarkhosh
(2012) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเจ้าขุนมูลนาย (Bureaucratic) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อภาวะหมดไฟใน
การทางานของพนักงานที่ มีระดับการศึ กษาตั้งแต่ช้ นั มัธยมปลายขึ้ นไป แต่ในทางกลับกันวัฒนธรรมองค์การใน
แบบผู ้ป ระกอบการรายเล็ ก (Entrepreneur) แบบงานตามภารกิ จ (Mission Type) และแบบวัฒ นธรรมผูก พัน
(Involvement) เป็ นที่พึงประสงค์และมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งเมื่อพิจารณาในเรื่ อง
ของวัฒนธรรมองค์การที่ พึงประสงค์น้ นั จะสอดคล้องกับ “ความพึงพอใจในงาน” (Job Satisfaction) ซึ่ งเมื่อใดที่
บุคคลมีความพึงพอใจในงานที่ ทา ความเครี ยดจะเกิดได้ยาก อันส่ งผลให้การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานเกิดได้
ยากตามไปด้วย ซึ่ งสามารถสร้างพึงพอใจด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานให้เกิดขึ้ น (Zhang et al, 2014)
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ซึ่ งสอดคล้องกันกับ Torfi, Alam, and Nikbakhsh (2014) ที่ ใช้ลกั ษณะของวัฒนธรรมองค์การ 5 รู ปแบบ ในการ
วิเคราะห์การมีอิทธิ พลต่อภาวะหมดไฟในการทางาน ได้ผลว่า การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เป็ นที่พึงประสงค์
ต่อพนักงานนั้นสามารถป้ องกันภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานได้
การทานายภาวะหมดไฟในการทางานทั้ งสามอาการโดย บุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบ ลักษณะงาน และ
ลักษณะองค์ การ
เมื่อนาเอาปั จจัยทั้งสามที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานมาใช้ในการทานายโอกาสของการ
เกิ ด ขึ้ น พบว่า ลักษณะขององค์การและบุ ค ลิ กภาพแบบมี จิต ส านึ กสามารถทานายภาวะเหนื่ อยล้า ทางอารมณ์
(Emotional Exhaustion) ได้ ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แสดงให้เห็นว่าในองค์การรัฐวิสาหกิจที่ มีการ
ปรั บ โครงสร้ างองค์การเช่ นองค์การสวนยางนั้น บุ ค ลากรที่ มีบุ ค ลิ กภาพแบบมี จิตส านึ กจะให้ค วามสาคัญกับ
ลักษณะขององค์การหรื อโครงสร้างองค์การที่เป็ นระบบ มีรูปแบบการทางานที่เป็ นระเบียบ และมีความยุติธรรมใน
องค์การมาก หากขาดสิ่ งนี้ไปอาจทาให้บุคลากรเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ ซึ่ งส่ วนหนึ่งนั้น อาจมาจากความ
กังวลหรื อยังไม่ปรั บตัวคุน้ ชิ นได้กบั โครงสร้างองค์การใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ ยน อันอาจทาให้บุคคลที่
ต้องการการทางานอย่างมีแบบแผน เกิดความเครี ยดหรื อไม่พอใจกับลักษณะองค์การแบบใหม่น้ ี ได้ ซึ่ งสามารถใช้
ผลการวิจยั นี้ ในการป้ องกันภาวะหมดไฟในการทางานได้ดว้ ยการออกแบบหรื อปรับโครงสร้างองค์การ สายการ
บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์การ ให้สะท้อนถึงความโปร่ งใสยุติธรรม อันนามาซึ่ งความพึงพอใจในการทางาน
สาหรับการมีทศั นคติดา้ นลบต่อผูอ้ ื่น (Depersonalization) นั้น พบว่าสามารถทานายได้ดว้ ยบุคลิกภาพแบบ
ประนี ประนอมและลักษณะของงาน โดยบุคลิกภาพแบบประนี ประนอมนั้นแสดงถึงความสามารถในการปรับตัว
ให้เ ข้า กับ ผูอ้ ื่ นได้ดี ส่ งผลให้เ ป็ นผูร้ ั บอารมณ์ หรื อกริ ย าของบุ ค คลที่ ติ ด ต่ อสัมพันธ์ ด ้วยได้เ ป็ นอย่า งดี อันเป็ น
ภูมิคุม้ กันที่ดีต่อการมีทศั นคติดา้ นลบต่อผูอ้ ื่นซึ่ งเป็ นอาการหนึ่งของภาวะหมดไฟในการทางาน และสาหรับตัวแปร
ด้านลักษณะงานที่สามารถทานายการมีทศั นคติดา้ นลบได้น้ นั เมื่อพิจารณาถึงหัวข้อคาถามจะพบว่าส่ วนประกอบ
สาคัญคื อความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และการได้รับการยอมรั บในความสามารถในการ
ทางาน หากบุ คคลมี ความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรับและสนับสนุ นจากเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ประกอบกับเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะของความประนี ประนอมต่อผูอ้ ื่น การมีทศั นคติดา้ นลบต่อผูอ้ ื่นในการทางานจะ
เกิ ดได้ยาก องค์การที่ มีการปรั บโครงสร้ างใหม่ จึงควรพิ จารณาในเรื่ องดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมหรื อความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในการทางาน อันเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่องค์การควรหาทางสร้าง
ให้เกิดขึ้นในลักษณะของวัฒนธรรมครอบครัว เพื่อสร้างความสุ ขในการทางาน อันก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์ที่องค์การมี ต่อพนักงานและทรั พยากรที่ องค์การมี ให้กบั พนักงาน อันจะเป็ นเครื่ องมื อที่ ยงั่ ยืนสามารถ
ป้ องกันปัญหาภาวะหมดไฟในองค์การได้
ท้ายที่สุดนั้น บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวปั จจัยเดียวที่สามารถทานายอาการลดทอนความสามารถตนเองใน
การทางานได้ (Diminished personality accomplishment) ซึ่ งผูม้ ีบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวนี้ จะเป็ นบุคคลที่มีอารมณ์
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและมีความรุ นแรง ไม่สามารถจัดการหรื อแก้ไขกับปั ญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มักประเมิน
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ปั ญหาใหญ่กว่าความจริ ง จึงทาให้คิดว่าความสามารถของตนเองมีไม่เพียงพอในการแก้ปัญหานั้นๆ จึงเกิดอาการ
การลดทอนความสามารถของตนเอง และบุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพในลัก ษณะนี้ ต้อ งการเพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่เข้าใจและสนับสนุนให้กาลังใจเสมอ เพราะอาจเกิดอาการน้อยใจ โกรธ เสี ยใจ ได้ง่าย ซึ่ งองค์การที่
มีบุคลากรในลักษณะนี้ เป็ นจานวนมาก ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาอารมณ์หรื อจิตใจของพนักงานให้มีความ
มัน่ คง มี สติ รู้ตวั ในการกระทาและนาไปใช้ในการพิ จารณาปั ญหาอยู่เสมอ ซึ่ งสามารถลดอาการหวัน่ ไหวและ
แปรปรวนทางอารมณ์ได้ ซึ่ งวิธีที่เป็ นที่ นิยมและได้รับการพิสูจน์แล้วจากงานวิจยั คื อ การนัง่ สมาธิ ในแบบของ
พระพุทธศาสนา ซึ่ งสามารถส่ งผลได้ต่อเนื่ องถึงในระดับของการพัฒนา DNA (Telomerase Activity) ในเรื่ องของ
สุ ขภาพได้ (Jacobs et al., 2010)
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงลักษณะการทางานและสภาพแวดล้อมการ
ทางาน อันส่ งผลให้เกิ ด ความกังวล ความคาดหวัง และความเครี ยด ของพนักงานต่ อการทางานในโครงสร้ าง
องค์การแบบใหม่ ที่ มีวฒั นธรรมและวิธีการทางานที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
ซึ่ งมีวฒั นธรรมองค์การที่ คล้ายกับราชการแต่มีลกั ษณะการทางานที่ คล้ายกันกับเอกชน การปรับเปลี่ยนนามาซึ่ ง
อุปสงค์ขององค์การในโครงสร้างใหม่ต่อพนักงาน และทรัพยากรที่องค์การจะมีให้เป็ นสิ่ งตอบแทน ซึ่ งหากอุปสงค์
สู งกว่าทรัพยากร ผลที่เกิดขึ้นคือภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงาน อันส่ งผลเสี ยหายต่อทั้งตัวพนักงานและ
องค์การ ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ ได้นาเสนอให้เห็นถึงปั จจัยสาคัญที่สามารถก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ ซึ่ ง
องค์การควรให้การพิจารณาถึงสิ่ งนี้ ในการออกแบบโครงสร้างองค์การ หรื อพิจารณาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
องค์การต่อไป ซึ่ งจากผลการวิจยั ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ (1) บุคลิกภาพที่แตกต่างกันของพนักงานนั้น มีผลต่อ
ภาวะหมดไฟในการทางานที่แตกต่างกัน การทดสอบบุคลิกภาพพนักงานในองค์การในภาพรวมจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นใน
การวางรู ปแบบองค์การ (2) ลักษณะของงาน ซึ่ งรวมถึงภาระงาน ความชัดเจนของงาน และความสัมพันธ์อนั ดี ใน
องค์การ เป็ นสิ่ งที่องค์การต้องคิดหาเครื่ องมือในการปลูกฝั งสร้างเป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่าขององค์การเพื่อป้ องกัน
ภาวะหมดไฟในการทางาน (3) ลักษณะองค์การที่มีความยุติธรรม ทั้งในด้านของความเจริ ญก้าวหน้าตามโครงสร้าง
องค์การ จากผูบ้ งั คับบัญชา ผลตอบแทน และกฎระเบี ยบการทางาน อันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์การที่ ดี เป็ นสิ่ งที่
ต้องพิจารณาในการรวมหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่ งอาจเกิดปั ญหาความไม่ยุติธรรมและความแตกต่าง
กันทางด้านวัฒนธรรมได้ การคิ ดหาเครื่ องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ โปร่ งใสมีความยุติธรรมสามารถ
สร้างความสุ ขในการทางานให้แก่พนักงาน ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือป้ องกันภาวะหมดไฟในการทางานได้อย่างยัง่ ยืน
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ข้ อเสนอแนะ
งานวิ จัย นี้ จัด ท าบนพื้ น ฐานของพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งช่ ว งเริ่ ม ต้น ของการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างองค์การโดยการรวมหลายหน่ วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่ งอาจเกิ ดปั ญหาการเข้ากันไม่ได้ในทางวัฒนธรรม
ความเหลื่อมล้ ากันในอานาจหน้าที่ หรื อโครงสร้างงานที่ไม่ยตุ ิธรรม และรวมถึงปั จจัยด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
ของพนักงาน อันมีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางานของบุคคลได้ แต่งานวิจยั ฉบับนี้ มิได้สอบถามในลักษณะของ
ความต้องการหรื อคาดหวังต่อโครงสร้างองค์การใหม่ หรื อไม่ได้ทาการศึ กษาในลักษณะของความรู ้สึกก่อนและ
หลังการปรับโครงสร้างองค์การ อันอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
องค์การ จึ งควรที่ นกั วิจยั ที่ สนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับโครงสร้ างองค์การนี้ จะทาการวิจยั ในลักษณะ
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อิทธิพลของความมีอสิ ระในการทางานกับบุคลิกภาพด้ านเปิ ดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพ
ด้ านสานึกในหน้ าทีแ่ ละการรับรู้ ความสามารถของตนเองทีม่ ตี ่ อประสิ ทธิผลการทางานของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร
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Conscientiousness Personality-Perceived self-efficacy on
Effectiveness of academic performance
ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน1
teacherpla@hotmail.com
ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
viroj_jade@hotmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อประสิ ทธิ ผลการทางาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร 2.เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับประสิ ทธิ ผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร 3.เพื่อศึกษาอิทธิ พลของบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์
และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ต่ออิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามกับประชากรทั้งหมด คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัด ชุ มพร จานวน 111 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเ คราะห์อิทธิ พ ลของตัวแปรด้วยการวิเ คราะห์ถดถอยเชิ งพหุ
ผลการวิ จัย พบว่ า ความมี อิ ส ระในการท างานมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการท างาน อี ก ทั้ง การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองมี อิทธิ พลเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานเช่ นกัน สาหรั บการทดสอบตัวแปรกากับ
พบว่า บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่เป็ นตัวแปรแทรกที่มีอิทธิ พลทางบวก
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางาน และการรับรู ้ความสามารถของตนเองอีกด้วย
คาสาคัญ: ความมีอิสระในการทางาน การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ประสิ ทธิ ผลการทางาน
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Abstract
The research proposes of this study were to 1) study the influence of job autonomy of the effectiveness of
university lecturer at Chumphon province 2) to study the influence of perceived self-efficacy with the effectiveness
of academic performance at Chumphon province 3) to study the influence of openness to experience personality
and conscientiousness personality on the relation of job anatomy and perceived self-efficacy. This study was
designed based on quantitative methods. A questionnaire was used to collect the data from 111 university lecturers
in Chumphon province as a research sampling. Multiple regression analysis were employed to analyze the collected
data. The results indicated that job autonomy had a positive effect on the performance of university lecturers. Also,
the perception of self-efficacy had a positive effect on the performance of university lecturers in as well. For testing
the extraneous variable openness to experience personality and conscientiousness personality had a positive effect
on between job autonomy and perceived self-efficacy.
Keywords: Autonomy, Perceived self-efficacy, Effectiveness of academic performance
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยอยูใ่ นช่วงเวลาที่ตอ้ งเผชิ ญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงมากขึ้ นกว่ า ที่ ผ่ า นมา เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรี ของอาเซี ยนกับจีน ญี่ปุ่น
และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุ สังคมของความเป็ นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปั ญหาวิกฤติ ดา้ น
พลังงานและสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุ นแรงมาก
ดังนั้น อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้ที่ตอบสนองการ
แก้ไขปั ญหาวิกฤติและชี้ นาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้ นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและต้องส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชมคม
อาเซี ยนและประชาคมโลก โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิ ตกาลังคนที่ มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทางานเพื่ อดารงชี พตนเองและเพื่อช่ วยเหลื อสังคม มี
คุ ณ ธรรม มี ค วามรั บผิ ด ชอบ และมี สุ ข ภาวะทั้งร่ างกายและจิ ต ใจ รวมทั้งพัฒ นาอาจารย์ให้เ ป็ นมื ออาชี พ และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญมื ออาชี พ ให้เ ป็ นอาจารย์ พัฒนาวิช าชี พ อาจารย์ให้เป็ นที่ ยอมรั บของสังคม มี การจัด การเพื่ อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและ
การบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยง่ั ยืนของประเทศไทย (สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556)
การเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วมากกว่าในอดี ตที่ ผ่านมา ส่ งผลให้สภาพแวดล้อมในการ
ทางานเปลี่ยนแปลงไป วิธีการหรื อกระบวนการใหม่ในการทางานซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร ด้วย
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เหตุน้ ี สถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่ งมีความใกล้ชิดกับชุมชนจึงต้องตระหนักถึงความสาคัญใน
การใช้ความรู ้และงานวิจยั เพื่ อพัฒนา สร้างความร่ วมมือกับชุ มชนในการพัฒนาความรู ้และเป็ นพลังหลักในการ
พัฒนาฐานรากของประเทศให้มน่ั คงและยัง่ ยืน อุดมศึ กษาต้องเป็ นแกนนาในการเชื่ อมโยงงานวิจยั ลงสู่ พ้ืนที่ผ่าน
กระบวนการบริ การวิชาการ เกิ ดเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาที่ทางานประสานความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้น ความมีอิสระในการทางาน หรื อการที่งานนั้นให้อิสระในการจัด
ตารางการทางาน ตัดสิ นใจและเลือกวิธีที่ใช้ในการทางาน เป็ นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมในการทางาน
มอริ สัน (Morrison, 2006) พบว่า ความเป็ นอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทานอกกฎเพื่อให้
เกิ ดสิ่ งที่ ดีงามในองค์กรอย่า งมี นัยสาคัญนอกจากนี้ บุ คลิ กภาพ การรั บรู ้ ความสามารถของตนเองของอาจารย์
มหาวิทยาลัยจะนาไปสู่ผลในทางบวกต่อทั้งบุคคลและองค์กร เช่น ความสาเร็ จในสายอาชีพและผลการปฏิบตั ิงาน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการ
ทางาน กับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ และการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั จะ
ทาให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของอาจารย์ได้ดียิ่งขึ้นอันจะนาไปสู่ การพัฒนาอาจารย์ให้เป็ น
มืออาชีพอย่างเป็ นระบบ มีความแข็งแกร่ งในการทาผลงานทางวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดชุมพร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร
3. เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พ ลของบุ ค ลิ กภาพด้านเปิ ดรั บประสบการณ์ แ ละบุ คลิ กภาพด้า นส านึ กในหน้า ที่ ต่อ
อิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
ประโยชน์ เชิงการจัดการ (Managerial Contributions)
การศึ กษาอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพ
ด้านสานึกในหน้าที่และการรับรู ้ความสามารถของตนเองที่มีต่อประสิ ทธิ ผลการทางาน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ หาร
ควรทาให้บุคคลในองค์การที่มีบุคลิกภาพที่แ ตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงรุ กเพิ่มขึ้นตามระดับบุคลิกภาพและการรับรู ้
ความสามารถของตน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม ซึ่ งผูท้ ี่มีบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์สูง จะมี
ความคิดหลากหลายและพร้อมรับค่านิ ยมใหม่ มีทศั นะที่เปิ ดกว้างและผูท้ ี่ มีบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ สูง จะมี
ลักษณะรู ้สึกว่าตนมีความสามารถ และมีประสิ ทธิ ภาพ มีความพยายามเพื่อให้งานประสบความสาเร็ จ ดังนั้น คนทั้ง
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สองกลุ่มนี้ องค์การควรให้ความเป็ นอิสระในการทางาน (ความเป็ นอิสระในการจัดตารางในการทางาน ความเป็ น
อิ สระในการตัดสิ นใจในการทางาน และความเป็ นอิ สระในการเลื อกวิธีในการทางาน) พร้ อมๆ กับการให้การ
สนับสนุ นของผูบ้ งั คับบัญชา (การสนับสนุ นของผูบ้ งั คับบัญชาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีการตั้งเป้ าหมายของตนเอง
ตามการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ให้แรงเสริ มกับตนเองในการทางาน คาดหวังผลการทางานของตนเอง และ
ประเมิ นผลการทางานของตนเอง) นอกจากนี้ เพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางานทั้งต่ อพนักงานและองค์การ
ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้พนักงานมี อิสระในการปฏิ บตั ิ งานตามขอบเขตหน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ควบคุ มจนเกิ นไป
เพื่อให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การต่อไปในอนาคต
ประโยชน์ เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions)
งานวิจยั นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิ งทฤษฎีสองประการได้แก่ ประการแรก ลักษณะกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ให้เห็นปัจจัยสาคัญที่มาก่อน ได้แก่
ความมี อิ ส ระในการท างาน บุ ค ลิ ก ภาพด้า นเปิ ดรั บ ประสบการณ์ และบุ ค ลิ ก ภาพด้า นส านึ ก ในหน้า ที่ และ
ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่ งการศึกษาปั จจัยดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ายกัน แต่สามารถแยกออก
จากกันได้ ประการที่สอง เป็ นประโยชน์ทางทฤษฎีในการศึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในลักษณะขององค์การ ที่มี
กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะงานอาชีพที่เฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากงานอาชีพอื่นภายใต้รูปแบบการบริ หารในระบบ
ราชการ
นิยามศัพท์
ความมีอิสระในการทางาน หมายถึง การรับรู ้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพรที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ในการเปิ ดโอกาสให้อาจารย์ปฏิบตั ิ งานอย่างมีอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจและตัดสิ นใจด้วยตนเองในการควบคุม
เวลาในการปฏิบตั ิงาน หยุดพักงาน ควบคุม อัตราความเร็ วของการปฏิบตั ิงาน มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน
ที่จะทาให้งานนั้นแล้วเสร็ จ และมีอิสระในการพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน
บุ คลิกภาพด้ านเปิ ดรั บประสบการณ์ (Openness to Experience) คื อ ลักษณะของบุ คคลที่ มีความเพ้อฝั น
(Fantasy) มีอารมณ์สุนทรี ย ์ (Aesthetics) มีความไวต่อความรู ้สึก (Feelings) ชอบการปฏิ บตั ิ (Actions) มีความคิ ด
(Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values)
บุคลิกภาพด้ านสานึกในหน้ าที่ (Conscientiousness) คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ (Competence)
มี ค วามเป็ นระเบี ย บ (Order) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ (Dutifulness) มี ค วามต้อ งการประสบความส าเร็ จ
(Achievement Striving) มีวินยั ในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ (Deliberation)
การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง คื อ การตัดสิ นใจของบุ คคลต่ อความสามารถของตนเองในการที่ จะ
ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นความเชื่อของบุคคลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานของตน
ประสิ ทธิผลการทางานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุ มพร คื อ การใช้ความรู ้ ประสบการณ์ ทาง
วิ ช าการถ่ า ยทอดสู่ นักศึ กษาด้วยทักษะและความสามารถด้านการสอนเพื่ อให้นักศึ กษาเกิ ด การเรี ย นรู ้ ท้ งั ด้าน
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คุณธรรมและวิชาการ รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในรู ปของงานวิจยั เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คาสอน ตารา หนังสื อ และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ที่สามารถนาไปใช้ในการสอน บริ การวิชาการตลอดจน
การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมได้
การทบทวนทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องเพือ่ สร้ างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. ความมีอสิ ระในการทางาน (Job Autonomy)
ความเป็ นอิ สระในการทางาน เป็ นระดับของความเป็ นอิสระซึ่ งงานนั้นเอื้ อให้สามารถทาได้ในการจัด
ตารางการทางานและเลื อกวิธีในการทางานที่ ได้รับมอบหมายเป็ นมิ ติหนึ่ งของงานในทั้งหมด 5 มิ ติซ่ ึ งมี ผลต่ อ
ศักยภาพของการจู งใจในการทางาน (Hackman, & Oldham, 1975) ในมิ ติของงานทั้ง 5 มิ ติประกอบด้วย ความ
หลากหลายของทักษะในการทางาน (Skill Variety) การทางานที่ ได้เห็ นภาพรวมของการทางานทั้งหมด (Task
Identity) ความสาคัญของงาน (Task Significance) ความเป็ นอิ สระในการทางาน (Autonomy) และการได้รับผล
ตอบกลับ (Feedback) ความเป็ นอิสระในการทางานเป็ นตัวแปรที่สาคัญตัวแปรหนึ่ งในการศึ กษาเกี่ยวกับแนวทาง
ในการออกแบบงานที่มีความจูงใจ (Campion, 1988) การศึกษาวิจยั ที่ทาสื บเนื่องต่อมานั้นได้ขยายแนวคิดของความ
เป็ นอิสระในการทางานออก โดยให้คานิยามว่าเป็ นการที่งานนั้นให้อิสระในการพิจารณาไตร่ ตรองถึงการจัดตาราง
การทางาน การตัดสิ นใจ และการเลือกวิธีที่จะใช้ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย (Wall, Jackson, & Davids, 1992;
Wall, Jackson, & Mullarkey, 1995)
มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงและนิยามความหมายของคาว่าความมีอิสระในการทางาน หมายถึง ลักษณะงานที่
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีอิสรเสรี ภาพสามารถใช้ดุลพินิจ และตัดสิ นใจด้วยตนเองในการกาหนดเวลาทางาน และ
วิธีปฏิบตั ิงานให้งานนั้นแล้วเสร็ จ โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะทาให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความรู ้
และความสามารถ และรู ้สึกว่าต้องการที่จะทุ่มเทกาลัง ความสามารถเพื่อทาประโยชน์แก่องค์การ และมีโอกาสได้
ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเพื่อพัฒนาองค์การให้เจริ ญก้าวหน้า (Steer, 1977)
Ozturk (2011) กล่าวว่า มืออาชีพที่สามารถประสบความสาเร็ จได้น้ นั มาจากพวกเขามีความสามารถในการ
แข่งขันในอาชีพของพวกเขาซึ่ งจะต้องใช้องค์ความรู ้มาสนับสนุนการทางานและจะต้องมีอิสระในการตัดสิ นใจด้าน
การทางานด้วย
Chung (1977) กล่าวว่า ความมีอิสระในการทางานมีผลต่อวิธีการทางาน หน่วยงานและการตั้งเป้ าหมาย
Susanti Saragih (2011) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ผลกระทบของความมี อิ ส ระในการท างานต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยการรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นตัวแปรแทรก” ได้สารวจพนักงานขายของธนาคารจานวน 190
คน พบว่า ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า ความมีอิสระในการทางานมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การทางานและประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แก้วตา ผูพ้ ฒั นพงศ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “คุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทย”
โดยได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ต่อคุณภาพชีวิตการทางานในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงปัจจัยที่เป็ นสาเหตุ
ให้อาจารย์มีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดี ผลการวิจยั พบว่าอาจารย์มีคุณภาพชี วิตการทางานอยูใ่ นระดับสู ง และอยู่ใน
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เกณฑ์เ ป็ นที่ น่า พอใจ ส่ วนปั จจัย ที่ เ ป็ นผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต การทางาน ประกอบไปด้วย ระยะเวลาทาการสอน
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัย และเสรี ภาพทางวิชาการ ซึ่ งสมรรถนะของมหาวิทยาลัยนั้นมี
อิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากที่สุด รองลงมาคือ เสรี ภาพทางวิชาการ ตามด้วย
ระยะเวลาทาการสอน และสุ ดท้ายคือนโยบายของมหาวิทยาลัย
ประนมวัน เกษสัญชัย (2555) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของ
พยาบาลวิชาชี พ งานอุบตั ิเหตุ และฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ความมีอิสระใน
การทางาน ทานายประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของพยาบาลวิชาชี พ งานอุบตั ิ เหตุ และฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลชุ มชน
เขต 12 กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ซึ่ งอธิ บายว่า พยาบาลวิชาชี พงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นต้องการความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากลักษณะงานของพยาบาลวิชาชี พงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นต้องใช้การตัดสิ นใจและความคิด
สร้างสรรค์
การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แนวคิ ดเรื่ องความเป็ นอิสระในการทางานของ (Morgeson & Humphrey, 2006)
ซึ่ งได้พฒั นาแบบสอบถามการออกแบบงานขึ้นโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากกงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและจัดกลุ่ม
ของการออกแบบงานเป็ น 3 หมวดหมู่คือ 1. ลักษณะงานที่มีความจูงใจ 2. ลักษณะทางสังคมในการทางาน และ 3.
ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบสอบถามนี้ นาไปหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่ อมัน่ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ทางานใน 540 ตาแหน่งซึ่ งทางานที่แตกต่างกัน 243 งาน มีความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในแต่ละด้านอยู่
ในช่วง .80 ถึง .95 ยกเว้นเพียงด้านเดียวคือ เออร์โกโนมิกส์ ที่มีค่าความเชื่อมัน่ ต่ากว่า .70
ความเป็ นอิสระในการทางานจัดอยู่ในหมวดหมู่ของลักษณะงานที่ มีความจูงใจ หมายถึง ความเป็ นอิสระ
ในการจัดตารางในการทางาน ความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจในการทางาน และความเป็ นอิสระในการเลือกวิธีใน
การทางาน การวัดความเป็ นอิสระในการทางานทาโดยการใช้แบบสอบถามซึ่ งวัดโดยการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต มี
ข้อคาถามจานวน 9 ข้อ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาในแต่ละด้านอยูใ่ นช่วง .85 ถึง .88
2. ประสิ ทธิผลการทางานของอาจารย์ มหาวิทยาลัย (Effective of academic performance)
มหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็ นสถาบันการศึ กษาที่ เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาแล้ว มหาวิทยาลัยควรจะมี
หน้าที่เป็ นตัวกลางในการพัฒนาชุมชนและสังคม และงานของมหาวิทยาลัยในด้านการบริ การแก่สังคมนั้น เป็ นงาน
ที่กว้างขวางและยากลาบากแก่การจัดให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน หากมหาวิทยาลัยจะเป็ นตัวกลางในการพัฒนาชุ มชน
มหาวิทยาลัยจะต้องมีความคล่องตัว และมีเสรี ภาพ ทั้งในด้านการบริ หารและด้านวิชาการ ซึ่ งการที่มหาวิทยาลัยมี
หน้าที่เป็ นตัวกลางในการพัฒนาชุมชนและสังคม คือ มหาวิทยาลัยนอกจากจะทาหน้าที่สอน วิจยั แล้ว ควรมุ่งขยาย
งานในด้านการให้บริ การแก่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้ น เช่ น อาจารย์ในส่ วนกลางควรจะออกนอกพื้นที่ ไปสอนในส่ วน
ภูมิภาคให้มากขึ้ น (สุ ภรณ์ ศรี พหล, 2531) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยส่ วนภู มิภาคควรมี ลกั ษณะที่ แตกต่ างไปจาก
มหาวิทยาลัยส่ วนกลาง คื อพัฒนาภูมิภาคของตนเองโดยดึ งดูดให้นกั ศึ กษามีใจรักที่ จะอยู่ต้ งั รากฐานและช่ วยกัน
พัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริ ญก้าวหน้าสื บไป โดยอาจารย์เป็ นผูม้ ีบทบาทที่ สาคัญในการปลูกฝั งและชักจูง (ลิปป
นนท์ เกตุทตั , 2531)
วรเดช จันทรศร (2531) หน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สาคัญควรเป็ นไปตามลาดับดังต่อไปนี้ คือ
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1. การสอนหนังสื อ เป็ นหน้าที่ที่สาคัญที่สุด ซึ่ งประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การเตรี ยมการสอน
การทบทวนในสาขาวิชาที่ สอน การบรรยายในชั้นเรี ยน การออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ การให้คาปรึ กษาและ
ชี้แนะแก่นกั ศึกษา เป็ นต้น
2. การวิจยั เป็ นหน้าที่ที่สาคัญต่อมาของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะเป็ นการแสวงหาความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้
และสัจธรรม วิธีหนึ่ งของอาจารย์มหาวิทยาลัย ฉะนั้น นอกจากอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องทาหน้าที่ในการสอนแล้ว
ยังคงต้องมีการฝึ กฝนตนเองให้ลึกซึ้ งทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อที่จะนาเอาสิ่ งที่ตนศึกษามาถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นทฤษฎีเบื้องต้น และการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆไปใช้
3. การให้บริ การชุมชน ซึ่ งหมายถึงการที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยไปปฏิ บัติหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่หน่วยงาน
ราชการ และธุรกิจเอกชนทัว่ ไป ซึ่ งถือเป็ นช่องทางหนึ่งของอาจารย์ในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างชื่อเสี ยงให้แก่ตนเอง
และมหาวิทยาลัย อีกทั้งอาจารย์ยงั มีรายได้เพิ่มเติ มจากเงิ นเดื อนประจาอีกด้วย แต่ประเด็นแรกที่ ควรคานึ งถึง คื อ
การให้คาปรึ กษาของอาจารย์แก่หน่วยงานราชการ หรื อองค์การธุรกิจต้องไม่มากเกินไป เพราะไม่ได้เป็ นหน้าที่หลัก
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ประเด็นที่สอง คือ การให้บริ การทางวิชาการแก่อาจารย์จะต้องอยู่ในขอบเขตไม่เป็ นภัยต่อ
สังคมและยึดหลักคุณธรรม
รพี สุ วรรณะชฎ (2521) ได้ทาการวิจยั เรื่ องบทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย: การศึ กษาเปรี ยบเที ยบการ
คาดหวังบทบาท พบว่าในทัศนะของอาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และนักศึกษาอาจารย์ควรมีหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ สอน วิจยั
เขียนบทความวิชาการ ให้คาแนะนานักศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ ประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดี บริ การวิชาการแก่
สังคม ร่ วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่ วมมือในการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์และผูบ้ ริ หารมีความเห็นที่
คล้ายกันว่า การสอน วิจยั การเขียนบทความวิชาการและให้คาแนะนานักศึ กษา เป็ นหน้าที่ที่สาคัญมากกว่าหน้าที่
อื่นๆ แต่ในขณะเดี ยวกันนักศึ กษามีความเห็นว่า หน้าที่ ของอาจารย์ที่สาคัญสามประการแรก ได้แก่ การสอน ให้
คาแนะนานักศึกษาและค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ แม้ว่านักศึกษาไม่ได้ระบุว่าการเขียนบทความวิชาการเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ในสามอันดับแรก แต่กเ็ ห็นตรงกันว่า การวิจยั และการเขียนบทความวิชาการ เป็ นหน้าที่ที่สาคัญมากเช่นกัน
จากความสนใจในการศึ กษาเกี่ ย วกับ ความมี อิ ส ระในการทางาน การรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเอง
ตลอดจนบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ และได้ทาการทบทวนแนวคิด และ
ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องสามารถสรุ ปถึงอิทธิ พลจากปั จจัยดังกล่าวว่าซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ดังที่ได้มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงและนิยามความหมายของคาว่าประสิ ทธิ ผลการทางานและประสิ ทธิ ผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ไว้ดงั นี้
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
2525 ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผล คื อ ผลสาเร็ จหรื อผลที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งแตกต่างจากความหมายของประสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) เป็ นความสามารถที่ทาให้เกิ ดผลในงานความแตกต่างระหว่างสองคานี้ พอจะเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
การอธิ บายของ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2539) กล่าวคื อ ประสิ ทธิ ผล คื อ ความสามารถในการสร้างให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อจุ ดมุ่งหมายที่ กาหนดไว้ ซึ่ งอาจจะไม่ได้คานึ งถึ งปริ มาณของทรั พยากรที่ ใช้ในกระบวนการ
แต่ประสิ ทธิ ภาพเป็ นความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่าสุ ดและใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรร
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ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยมีเป้ าหมาย คือ ประสิ ทธิ ผลหรื อการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้อย่างสู งสุ ดใน
ขณะที่ Kuriloft and others (1993) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผล หมายถึง ความสามารถในการจัดการให้ปัจจัย
นาเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Output) ที่ ได้มีความสมดุล (Equilibrium) นอกจากนี้ Morphet and other (1967) ยังให้
ความหมายของประสิ ทธิ ผลว่าเป็ นความสามารถของผูน้ าที่ จะทาหน้าที่ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มาทางานอย่าง
เสี ยสละ ทั้งนี้ ผูน้ าจะทาหน้าที่ประสานงานให้งานนั้นเกิดผลสาเร็ จแก่หน่วยงาน
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยศึกษาจากทักษะกลุ่มงาน
สายวิชาการ ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน ดังนี้
1. ทักษะการให้คาปรึ กษา (Counseling / Advising Skills) คือ สามารถสื่ อสารให้ความรู ้และข้อมูลวิชาการ
มีจิตวิทยาในการรับฟั ง เข้าใจผูอ้ ื่น และพูดแนะนาในการให้คาปรึ กษาแก่ผรู ้ ับบริ การภายนอกหรื อนักศึ กษา เพื่อ
กระตุน้ ให้สามารถคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง นาไปสู่การตัดสิ นใจที่ถกู ต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ทักษะการสอน (Teaching Skills) คื อ ปฏิ บตั ิ การสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ตามเป้ าประสงค์ วางแผนการ
เรี ยนการสอน สร้างสื่ อการสอน การวิจยั ในชั้นเรี ยน และนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ ทนั สมัยมาปรับใช้เพื่อ
สนับสนุนประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญ
3. ทักษะด้านการวิจยั และนวัตกรรม (Research Skills) คื อ ความรู ้และเข้าใจในระเบี ยบวิธีวิจยั สามารถ
ดาเนินการวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เผยแพร่ องค์ความรู ้ ประยุกต์ และพัฒนาไปสู่นวัตกรรม
4. ความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านวิชาการ (Academic Expertise) คือ มีความรู ้ ความชานาญ และเชี่ ยวชาญใน
สายวิชาการ มีการปรับปรุ งพัฒนาตนอยูเ่ สมอ มีศกั ยภาพและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5. ความกระตือรื อร้นและการเป็ นแบบอย่างที่ดี (Enthusiasm and Role Modeling) คือ มีความมุ่งมัน่ ในการ
ทางาน ติดตามผล เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ มีจรรยาบรรณวิชาชี พคณาอาจารย์ มีความเสี ยสละ อบอุ่น จริ งใจ มีมนุษยสัมพันธ์
อัธยาศัยดี ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษาและผูอ้ ื่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555)
สาหรับประเด็นความสนใจเกี่ยวกับความมีอิสระในการทางาน งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึ กษาอิทธิ พลของความมี
อิสระในการทางานกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความมีอิสระในการทางาน ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการทางาน ทั้งนี้ผลจาก
ความมีอิสระในการทางานสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานให้ดีข้ ึนได้เนื่ องจากบุคคลที่รับรู ้ความสามารถ
ของตนเองและมี ความคิ ดสร้ างสรรค์น้ ัน สามารถทางานของพวกเขาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ (Saragih, 2011)
บุ ค คลที่ ป ระสบการณ์ แ ละมี อิส ระในการทางานสู งมัก จะมี ข ้อ จากัด ตามปั จ จัย สถานการณ์ น้อยกว่า บุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ และมี อิสระในการทางานน้อย (Gellatly & Irving, 2001) นอกจากนี้ (Nicholson, 1984) ได้อธิ บาย
เกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการทางาน เสนอแนะเกี่ยวกับการให้อิสระในการทางานแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
นั้นจะทาให้บุค คลนั้นรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเองในวิ ธี การและจุ ด สิ้ นสุ ด ของการทางาน เช่ นเดี ย วกัน กับ
ระยะเวลาของกระบวนการ (Black, 1988) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้องผูว้ ิ จัย สามารถนามาตั้ง เป็ น
สมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ความมี อิสระในการทางาน มี อิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัย
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3. การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Perceived self- efficacy)
2.1 ความหมายของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
นักวิจยั ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ให้ความหมายของการรับรู ้ ความสามารถ
ของตน โดยนิ ยามว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเอง คือ การตัดสิ นใจของบุคคลต่อความสามารถของตนเองใน
การที่ จะปฏิ บตั ิ งานอย่างใดอย่างหนึ่ ง Parker (1998) ส่ วน Bandura (1986) ได้ให้นิยามการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองว่า หมายถึง การที่ บุคคลพิจารณาตัดสิ นความสามารถของตนเองในการที่ จะจัดการและปฏิ บตั ิ งานนั้นให้
สาเร็ จลุล่วงตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งการรับรู ้ความสามารถของตนเองไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ทักษะที่บุคคลมีเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั การที่บุคคลพิจารณาตัดสิ นว่า ตนจะสามารถทาอะไรได้จากทักษะที่มี
2.2 ผลของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
การรับรู ้ความสามารถของตนเองส่ งผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ โดยบุคคลที่ มีการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองสูง จะมีลกั ษณะแสดงพฤติกรรมที่นาไปสู่ การเพิ่มศักยภาพของตนเอง มีความกระตือรื อร้น ใช้ความพยายาม
และมีความมุมานะในการทางาน เอาใจใส่ ในการกระทาพฤติ กรรม เมื่อพบอุปสรรคจะกระตุน้ ตนเองให้ใช้ความ
พยายามมากขึ้น พยายามกระทาพฤติกรรมยอมรับผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง เลือกการกระทาที่มี
ลักษณะท้าทาย ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ไม่ทอ้ ถอย ไม่อา้ งโชคชะตา และบุคคลที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองต่ า จะมี ลกั ษณะแสดงพฤติ กรรมที่ หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ แสดงพฤติ กรรมที่ ขดั ต่ อการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ขาดความกระตือรื อร้น ขาดความมุมานะในการทางาน มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อตนเอง
ทางลบ ไม่มีความสุ ข มี ความหวาดหวัน่ มี ความเครี ยดสู ง กระทาพฤติ กรรมอย่า งไม่ เต็มความสามารถ รอให้
ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวเป็ นไปตามความเชื่อหรื อคานาย หลีกเลี่ยงการกระทาที่ยากๆ มีความทะเยอทะยานต่า
และมีความเครี ยดสูง (Bandura, 1986)
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง Pentz and Kazdin (1982)
ศึ ก ษาเรื่ องรู ป แบบการแสดงออกและสิ่ ง เร้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการแสดงออกที่ เ หมาะสมและการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในวัยรุ่ น พบว่า รู ปแบบการแสดงออกอย่างเปิ ดเผย ทาให้เกิดการแสดงออกอย่างเหมาะสม
ต่อคุณครู เพื่อน และผูป้ กครอง การรับรู ้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการแสดงออกมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง และพบว่าประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการแสดงออกระยะสั้นต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับ
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมนั้นแตกต่างกัน
สาหรับประเด็นความสนใจเกี่ ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึ กษาอิทธิ พลของ
การรับรู ้ความสามารถของตนเองกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยได้ทาการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ซึ่ งสามารถนามาตั้งเป็ นสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีความอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย
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4. บุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบ (Big Five Personality)
Allport (1961) ให้ความหมายของบุคลิกภาพว่า หมายถึง เป็ นโครงสร้างชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ระบบพลวัตรอยู่ภายในร่ างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่ งบุคลิกภาพจะเป็ นตัวกาหนดลักษณะพฤติ กรรมและ
ความคิดเฉพาะของบุคคลนั้น
Furnham (1992) ให้ความหมายของบุ คลิ กภาพว่าหมายถึ ง เป็ นรู ปแบบที่ ค่อนข้า งจะคงที่ ในการแสดง
พฤติกรรมทางสังคม ซึ่ งสะท้อนถึงโครงสร้างและกระบวนการภายในตัวของบุคคล
Costa และ McCrae (1985) ได้พิ จารณาทฤษฎี ข อง Eysenck (1970) ร่ วมกับแนวความคิ ด ของ Norman
(1963) และได้พฒั นาบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบขึ้ น โดยช่ วงแรก บุคลิกภาพที่ อธิ บายลักษณะของบุคคลมีเพียง 3
องค์ประกอบ คือ ด้านความแปรปรวนทางอารมณ์ (Neuroticism) ด้านเปิ ดเผยตนเอง (Extraversion) และด้านเปิ ดรับ
ประสบการณ์ (Openness to Experience) ต่อมา Costa และ McCrae พบว่าองค์ประกอบที่ ได้พฒั นาขึ้ นนั้นมี ความ
คล้ายคลึงกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบมาก จึงได้เพิ่มบุคลิกภาพอีก 2 ด้าน คือ ด้านคล้อยตามผูอ้ ื่น (Agreeableness)
และด้านสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness)
ส าหรั บ งานวิ จัย นี้ จะใช้ต ัว แปรที่ ส าคัญ 2 ประการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บุ ค ลิ ก ภาพห้า องค์ป ระกอบ ได้แ ก่
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ (Conscientiousness) เนื่ องจากบุคลิ กภาพ
ทั้งสองแบบมีความใกล้เคียงกับพฤติกรรมในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยตามพันธกิจด้านการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความเพ้อฝั น
(Fantasy) มี อารมณ์ สุนทรี (Aesthetics) มี ความไวต่ อความรู ้ สึ ก (Feelings) ชอบการปฏิ บตั ิ (Actions) มี ความคิ ด
(Ideas) และการยอมรับค่านิ ยม (Values) โดยลักษณะของผูท้ ี่มีบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ต่า จะมีลกั ษณะ
ให้ความสาคัญกับปั จจุบนั ไม่สนใจศิ ลปะ เพิกเฉย และไม่สนใจความรู ้สึก ชอบทาในสิ่ งที่ เคยชิ น เน้นที่ ความคิด
แคบๆ ยึดกับกฎเกณฑ์เดิ ม เป็ นแบบอนุ รักษ์นิยม ชอบความเรี ยบง่ายสนใจในรายละเอียด และลักษณะของผูท้ ี่ มี
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์สูง จะมีลกั ษณะมีจินตนาการ ชอบฝั นกลางวัน มีความซาบซึ้ งในศิ ลปะ และ
ความสวยงามเห็นคุณค่าของอารมณ์ต่างๆ ชอบความหลากหลาย ชอบลองของใหม่ มีความคิดหลากหลายพร้อมรับ
ค่ า นิ ย มใหม่ ค้น หาความยุ่ ง ยากซับ ซ้อ น มี ทัศ นะที่ เ ปิ ดกว้า ง (Costa และ McCrae, 1992 อ้า งถึ ง ใน Howard &
Howard, 2000)
4.2 บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) คือ บุคคลที่มีความสามารถ (Competence) มีความ
เป็ นระเบียบ (Order) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Dutifulness) มีความต้องการประสบความสาเร็ จ (Achievement
Striving) มีวินยั ในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ (Deliberation) โดยลักษณะของผูท้ ี่ มี
บุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ ต่ า จะมีลกั ษณะรู ้ สึกว่าตนมักไม่ได้เตรี ยมความพร้อม ไม่มีความเป็ นระเบียบ ไม่มี
ระบบ ไม่เอาใจใส่ หน้าที่ มีความต้องการประสบความสาเร็ จในระดับต่ า ผลัดวันประกันพรุ่ ง วอกแวก ตัดสิ นใจ
อย่างเร่ งรี บ และลักษณะของผูท้ ี่มีบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่สูง จะมีลกั ษณะรู ้สึกว่าตนมีความสามารถ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย สะอาด มีความสานึ กในหน้าที่ มีความไว้วางใจได้ มีความพยายาม
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เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ มุ่งการปฏิบตั ิให้สาเร็ จ คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะปฏิบตั ิ (Costa และ McCrae, 1992 อ้าง
ถึงใน Howard and Howard, 2000)
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่พบงานวิจยั เชิ งประจักษ์ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความมีอิสระใน
การทางานและการรับรู ้ความสามารถของตนเองโดยตรง ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมงานวิจยั ที่ใกล้เคียงไว้ดงั นี้
Naquin and Holton lll, (2002) ทาการศึกษาผลของบุคลิกภาพ อารมณ์ความรู ้สึก และความผูกใจมัน่ ต่องาน
ต่อแรงจูงใจในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในการทางาน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กอบรมที่
จัดขึ้ นภายในองค์การจานวน 239 คน ผลการวิจยั พบว่า อารมณ์ ความรู ้ สึกทางบวก ความผูกใจมัน่ ต่ องาน และ
บุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเองส่ งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน นอกจากนี้ ในการวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพ และความผูกใจมัน่ ต่องาน กล่าวคือ บุคลิกภาพทั้ง 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั ความผูกใจ
มัน่ ทางความรู ้สึก
Morrison (1997) ทาการศึกษาผลของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของผูซ้ ้ื อสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์ ต่อความ
ตั้งใจที่จะยังคงทาธุ รกิจเฟรนไชส์ต่อไป ความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายสัญญาธุ รกิ จเฟรนไชส์ การดาเนิ นธุ รกิจเฟรนไชส์
และความผูกใจมัน่ ต่ อองค์การ กลุ่มตัวอย่างคื อ ผูซ้ ้ื อสัญญาธุ รกิ จเฟรนไชส์ จานวน 307 ราย ผลการวิจยั พบว่า
บุคลิกภาพด้านแปรปรวนทางอารมณ์และบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจ
ที่จะยังคงทาธุรกิจเฟรสไชส์ต่อไป ส่ วนบุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเอง บุคลิกภาพด้านคล้อยตามผูอ้ ื่น และบุคลิกภาพ
ด้านสานึกในหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะยังคงทาธุรกิจเฟรนไชส์ต่อไป
Thoms, Moore, and Scott (1966) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง
ส าหรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การตนเองต่ อ การท างานกลุ่ ม และบุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง และการจัดการตนเองต่อการ
ทางานกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Saragih (2011) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ผลกระทบของความมีอิสระในการทางานต่อผลการปฏิบตั ิ งานโดย
การรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นตัวแปรแทรก” ได้สารวจพนักงานขายของธนาคารจานวน 190 คน พบว่า
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า ความมีอิสระในการทางานมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการทางาน
และประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ปั จ จัย แทรกคื อ บุ ค ลิ ก ภาพด้า นเปิ ดรั บ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ ซึ่ งมีอิทธิ พ ลต่อการทางานในอาชี พต่างๆ และเป็ นปั จจัยสาคัญที่
หลายองค์การต้องติดตามตรวจสอบอิทธิ พลของบุคลิกภาพต่อการทางานต่างๆ อย่างต่อเนื่ องเพราะเป็ นปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อองค์การ ดังนั้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับ งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาอิทธิ พลของบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางานและการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ซึ่ งสามารถนามาตั้งเป็ นสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ มีอิทธิ พลทางบวก
ต่อความมีอิสระในการทางานต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
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จากการทบทวนแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั เอามาสร้างกรอบแนวความคิ ดและสมมติ ฐานเพื่ อ
ทดสอบอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางาน กับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ ก
ในหน้าที่ และการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัย ใน
จังหวัดชุมพร ได้ดงั ภาพที่ 1
Openness to experience (บุคลิกภาพ
ด้านเปิ ดรับประสบการณ์)

Autonomy
(ความมีอิสระในการทางาน)

Perceived
self-efficacy
(การรับรู ้ความสามารถของตนเอง)

Effectiveness of
academic performance
(ประสิ ทธิผลการทางาน
ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย)

Conscientiousness
(บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั มีระยะเวลา
การเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2558
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร ซึ่ งมีอาจารย์ท้ งั สิ้ น จานวน 111 คน
และกาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 86 คน (Krejcie and
Morgan, 1970) ทั้งนี้ จากเงื่อนไขในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) จะต้องมีขนาด
ตัวอย่าง 10-20 เท่าของตัวแปรอิสระแต่ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงทาการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 111
ราย
เครื่องมือวิจยั
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จัย เป็ นแบบสอบถามแบ่ งเป็ น 5 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพในสถานศึกษา คณะ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่งทางวิชาการ อายุงาน
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การเป็ นอาจารย์ ลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบวัดการรับรู ้ความเป็ นอิสระในการ
ทางาน รวม 5 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รวม 12 ข้อ ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง รวม 9 ข้อ ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย รวม 20 ข้อ โดยตอนที่
2,3,4 และ 5 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) โดยกาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (likert
Scale) แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้วยการหาความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของข้อคาถาม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาคอนบาค (Cronbach,s Alpha) อยู่ระหว่างเท่ากับ 0.950 0.954 แสดงว่าเครื่ องมือวิจยั มีความเชื่อมัน่ ในระดับสูง (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
สถิติที่ใช้การวิจยั คื อ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s correlation) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรโดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร มีดงั นี้
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้
Autonomy
แทน
ความมีอิสระในการทางาน
PERCIVE
แทน
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
POE
แทน
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์
PC
แทน
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่
AP
แทน
ความมีอิสระในการทางาน × บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์
AC
แทน
ความมีอิสระในการทางาน × บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่
EAP
แทน
ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. การรั บรู ้ ค วามเป็ นอิ ส ระในการทางาน ในภาพรวมจัด อยู่ในระดับมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.54
(S.D.=0.39) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเองว่าจะดาเนิ นการอย่างไร
เกี่ยวกับการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (S.D.=0.49) รองลงมาคือ มีความสามารถในการตัดสิ นใจว่าจะใช้วิธีไหน
ในการทางานให้สาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (S.D.=0.49) และลาดับสุ ดท้าย คือมีความสามารถในการตัดสิ นใจได้
ด้วยตนเองว่าจะจัดลาดับการทางานอย่างไร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (S.D.=0.49)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพด้ านเปิ ดรั บประสบการณ์ ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 (S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความอยากรู ้อยากเห็น ชอบเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลามี
ความเพ้อ ฝั นมี จินตนาการ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.31 (S.D.=0.55) รองลงมาคื อ มี ค วามคิ ด หลากหลาย สร้ า งสรรค์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 (S.D.=0.48) และลาดับสุ ดท้าย คื อ มีความหลากหลาย ชอบทาสิ่ งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 (S.D.=0.72) ตามลาดับ บุคลิกภาพด้ านสานึกในหน้ าที่ ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.15 (S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีวินยั ในตนเอง มุ่งการปฏิบตั ิงานและมีความพยายามทางานเพื่อให้
ประสบความสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D.=0.68) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (S.D.=0.61) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีความรอบคอบก่อนที่จะปฏิบตั ิงานต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.08 (S.D.=0.72) ตามลาดับ
4. การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (S.D.=0.39) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เมื่อพบปั ญหาสามารถแก้ไขได้ ถ้ามีความทุ่มเทพยายามให้กบั มันอย่างจริ งจัง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 (S.D.=0.47) รองลงมาคือ มีความสามารถที่จะจัดการกับปั ญหายากๆ ได้ ถ้าใช้ความพยายามมากพอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (S.D.=0.44) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีความสามารถรับมือได้กบั ทุกเรื่ องที่เข้ามาใช้ชีวิต มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 (S.D.=0.62) ตามลาดับ
5. ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.58
(S.D.=0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ให้ความสาคัญกับการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและประพฤติ ต นอย่า งมี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อเป็ นแบบอย่า งที่ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.89 (S.D.=0.33)
รองลงมาคือ ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พและเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่นกั ศึ กษาและผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
(S.D.=0.54) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีการคิดค้น พัฒนางานวิจยั จนเกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเป็ นต้นแบบได้
ซึ่ งอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 (S.D.=1.06) ตามลาดับ
6. การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ และความถดถอยแบบพหุ
ผลการวิจยั ได้แบ่ งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนาเสนอด้านความสัมพันธ์ และส่ วนที่ 2 นาเสนอ
เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2-3
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ตัวแปร

Autono POE
PC
PERCIV EAP
my
E
ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.54
4.12
4.15
4.07
3.58
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
.40
.44
.51
.40
.37
ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy)
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ (POE)
0.35**
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ (PC)
0.44** 0.77**
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE)
0.45** 0.48** 0.53**
ประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 0.25** 0.42** 0.58** 0.53**
(EAP)
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นผลการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่ าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.25-0.58 จึ งนาไปสู่ การทดสอบสมมติ ฐานด้วยการถดถอย
แบบพหุ ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ความถดถอยแบบพหุคูณของความมีอสิ ระในการทางานและการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองมีอทิ ธิพลทางบวกกับประสิ ทธิผลการทางานของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
EAP
EAP
ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy)
0.231**
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE)
Adjusted R2
F
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

0.485***
0.054
7.291**

0.268
41.347***

จากตารางที่ 2 เป็ นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐานซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ ความมี
อิสระในการทางานมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
1 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความมีอิสระในการทางานส่ งผลกระทบเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.231, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์
ได้ ร้ อยละ 5.4 จากผลการวิจยั จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ 1 สาหรั บการรั บรู ้ความสามารถของตนเองส่ งผลกระทบ
เชิ งบวกกับ ประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัยอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 (ß = 0.485,
p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 26.8 จากผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลิกภาพด้ านเปิ ดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้ าน
สานึกในหน้ าที่ มีอทิ ธิพลทางบวกในความสั มพันธ์ ระหว่ างความมีอสิ ระในการทางานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
ตัวแปรตาม
การรับรู ้ความสามารถ
การรับรู ้ความสามารถ
ตัวแปรอิสระ
ของตนเอง
ของตนเอง
(PERCIVE)
(PERCIVE)
ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy)
0.446
0.446
(0.086)
(0.086)
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ (POE)
0.439
(0.077)
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ (PC)
0.414
(0.064)
Autonomy*POE
0.076***
(0.011)
Autonomy*PC
0.067***
(0.009)
R2
0.320
0.319
F
52.665***
52.547***
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
จากตารางที่ 3 เป็ นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ เพื่อทดสอบสมมติ ฐานซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางานและการ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลิกภาพ
ด้า นส านึ ก ในหน้า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกในความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความมี อิ ส ระในการท างานและการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4
ผลการวิเคราะห์ พบว่า บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่าง
ความมีอิสระในการทางานและการรับรู ้ความสามารถของตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ß = 0.076,
p<0.001) โดยมี ค วามสามารถในการพยากรณ์ ไ ด้ ร้ อยละ 32 จากผลการวิจัย จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ 3 ส าหรั บ
บุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่มีอิทธิ พลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางานและการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ß = 0.067, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ได้ ร้อยละ 31.9 จากผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
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อภิปรายผล
ในการน าเสนอการอภิ ป รายผล ผูว้ ิ จัย อภิ ป รายผลเพื่ อให้ส อดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านในการวิ จัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ความมีอิสระในการทางาน มีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าความมีอิสระในการทางานมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการ
ทางานของอาจารย์ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของการวิจยั ที่ ผ่านมา เช่ น เบญจพร ทิ พยกุล (2539) พบว่า ความมี
อิสระในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งคนที่มีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การจะมี
ความตั้งใจที่ จะทุ่มเทและอุทิศตนที่ จะปฏิ บตั ิ งานให้มีคุณภาพและบรรลุเป้ าหมายขององค์การ เช่ นเดี ยวกับ Steer
(1977) กล่าวถึ ง ความมี อิสระในงานว่าเป็ นลักษณะงานที่ เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี อิสรเสรี ภาพ สามารถใช้
ดุ ลพิ นิจ และตัดสิ นใจด้วยตนเองในการกาหนดเวลาทางาน และวิธีปฏิ บตั ิ งาน บุ คลากรได้ปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็ม
ความรู ้ความสามารถ จะมีความรู ้สึกว่าต้องทุ่มเทกาลังความสามารถ ทาประโยชน์ให้แก่องค์การ และยังทาให้เกิ ด
ความรู ้สึกของความเป็ นเจ้าขององค์การ ซึ่ งจะเพิ่มความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์การมากขึ้น
สมมติฐานข้ อที่ 2 การรั บรู ้ ความสามารถของตนเอง มี อิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัย
ส าหรั บการรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเองมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของการวิจยั ที่ผา่ นมา เช่น Grissom (1994) ได้ศึกษาพบว่า มีความเป็ นไปได้
72% พนักงานที่ มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองสู งสาหรับงานที่ เฉพาะเจาะจง จะมีผลการปฏิ บตั ิ งานที่ ดี กว่า
พนักงานที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่า
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพด้ านเปิ ดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้ านสานึกในหน้ าที่ มีอทิ ธิพลทางบวกต่ อความมี
อิสระในการทางานต่ อการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
พรทิ พย์ วิศาลสุ วรรณกร (2546) ศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล และความผูกใจมัน่ ต่ อการเปลี่ ย นแปลง พบว่า ความผูกใจมัน่ ทางความรู ้ สึ กต่ อการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และด้านสานึกในหน้าที่ ความผูกใจมัน่
ทางความต่อเนื่ องต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเอง และความผูกใจมัน่
ทางบรรทัดฐานต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และด้านสานึก
ในหน้าที่ และการรับรู ้ความสามารถของตนเองซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของการวิจยั ที่ ของ Judge, Shaw and
Jackson (2007) ศึ กษาเรื่ องการรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเอง และผลการปฏิ บัติงาน :บทบาทส าคัญจากความ
แตกต่างของบุคคล พบว่า ความสามารถทางสถิติปัญญาทัว่ ไป บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
อารมณ์มน่ั คง และประสบการณ์ส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ดังนั้น จากผลการวิจยั จึ งแสดงให้เห็นว่า เมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยมีอิสระในการทางานและมีพฤติกรรม
รับรู ้ความสามารถของตนเองสู ง ก็จะทาให้ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยสูงด้วย เมื่อเพิ่มตัวแปร
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ไปในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระใน
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การทางานและการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ก็จะทาให้การรับรู ้ความสามารถของตนเองสูงตามไปด้วยเช่นกัน
อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ กษาในกลุ่มตัวอย่างที่ แตกต่างออกไป หรื ออาจมีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกลุ่มตัวอย่างที่ มีลกั ษณะ
วัฒนธรรมการทางานขององค์การที่แตกต่างกัน เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลในเชิ ง
ลึ ก มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์ ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้แ ละพัฒ นาให้ส อดคล้อ งในการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผ ล ตามเป้ าหมายขององค์การและนาไปใช้เ ป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารตัด สิ น ใจในการวางแผน และ
ประเมินผลขององค์การ
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มการศึ กษาตัวแปรทานายอื่นเพิ่มเติ ม เช่น การรับรู ้การสนับสนุ นจาก
องค์การ บุคลิกภาพด้านความแปรปรวนทางอารมณ์ บุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเอง และบุคลิกภาพด้านคล้อยตาม
ผูอ้ ื่น
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ผลของการใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ ลดแนวคิดด้ านวัตถุนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
The Effects of Using a Guidance Activities Package to Reduce the Materialism Concept
of Upper Secondary Students at Triam Udom Suksa Pathumwan School in Bangkok
Metropolis
สุ ขอารมย์ เพิม่ พันธุ์วรวัฒน์1
kitty_ae2523@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว (2) เปรี ยบเที ยบการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้ใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนว และ
ของนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับข้อสนเทศทางการแนะแนว และ (3) เปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองในระหว่างระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผล
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่ งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยน
เตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558 ได้มาโดยการเลือกตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการศึกษาจานวน
60 คน แล้วจึงสุ่ มอย่างง่ายเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน นักเรี ยนกลุ่มทดลองได้รับการฝึ กโดยใช้
ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวจานวน 12 ครั้ง ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มควบคุมได้รับข้อสนเทศเพื่ อการแนะแนว เครื่ องมือที่ ใช้
ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม (2) ข้อสนเทศเพื่อการแนะแนว และ (3) แบบวัดแนวคิด
ด้านวัตถุนิยม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ภายหลังการทดลองนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา
ปทุมวัน ซึ่ งเป็ นกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ภายหลังการ
ทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รับการฝึ กด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมลงกว่าการลด
แนวคิ ดดังกล่าวของกลุ่มควบคุ มอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ในระยะติ ดตามผลนักเรี ย นกลุ่ ม
ทดลองมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไม่แตกต่างกับในระยะหลังการทดลอง
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว แนวคิดด้านวัตถุนิยม นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1
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Abstract
The purposes of this study were (1) to compare the materialism concept reduction levels of upper
secondary students at Triam Udom Suksa Pathumwan School in Bangkok Metropolis, who were in the experiment
group, before and after using a guidance activities package; (2) to compare the materialism concept reduction level
of the experimental group students who used the guidance activities package and the counterpart reduction level
of the control group students who received a set of guidance information; and (3) to compare the materialism
concept reduction level of the experimental group students at the end of the experiment with their counterpart
reduction level in the follow-up period.
This research is a quasi-experimental research. The research sample consisted of 60 purposively selected
upper secondary students at Triam Udom Suksa Pathumwan School in Bangkok Metropolis in the 2015 academic
year. Then they were randomly assigned into an experimental group and a control group, each of which consisting
of 30 students. The experimental group students were trained for 12 periods with the use of a guidance activities
package to reduce the materialism concept; while the control group students received a set of guidance information
to study. The employed research instruments were (1) a guidance activities package to reduce the materialism
concept, (2) a set of guidance information, and (3) a scale to assess the materialism concept, with reliability
coefficient of .95. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test.
The results of this research showed that (1) after experiment, upper secondary students at Triam Udom
Suksa Pathumwan School, who were in the experimental group, were able to reduce their materialism concept
significantly at the .05 level; (2) after the experiment, the level of materialism concept of the experimental group
students, who used the guidance activities package, was significantly more reduced than the counterpart level of
the control group students who received the guidance information; and (3) no significant difference was found
between the materialism concept reduction level at the end of the experiment of the experimental group students
and their counterpart reduction level in the follow-up period.
Keywords: Guidance activities package, Materialism concept, Upper secondary student
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสังคมยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเรื่ องของสังคมความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติ เข้ามามี อิทธิ พลกับกลุ่มผูค้ นในยุคสมัยนี้ ส่ งผลให้เยาวชนหลงใหลกับสิ่ งที่ เรี ยกว่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่า งๆที่
ทันสมัยเพื่อแข่งขันกัน จากการสารวจโดยนักวิจยั เอแบคโพล เรื่ องการใช้สินค้าแบรนเนมของนิสิตนักศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าวัยรุ่ นชาย-หญิงนิ ยมซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ราคาแพงหรื อของมียี่หอ้ มากขึ้น อาทิ โทรศัพท์มือถือ
นาฬิกา น้ าหอม กระเป๋ าถือ เป็ นต้น ต่างตกอยู่ในวังวนของวัตถุนิยม (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) ปั จจุบนั ได้
ลามเข้าไปในเรื่ องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเป็ นอีกสิ่ งของจาเป็ นของชีวิตเด็กสมัยนี้ การใช้โทรศัพท์มือถือยัง
เป็ นแฟชัน่ แต่ละคนต้องตามกระแสรุ่ นของโทรศัพท์ให้ทนั (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2548)
วัตถุนิยมคือความเชื่ อที่บุคคลเห็นว่าวัตถุเท่านั้นสาคัญกว่าสิ่ งอื่นใด ด้วยการเพิ่มปริ มาณวัตถุในชี วิตหรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการทาให้ชีวิตต้องอาศัยวัตถุมากขึ้น แต่ในที่สุดวัตถุได้กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ขาดเสี ยไม่ได้ ซึ่ งเป็ น
ผลทาให้มนุษย์กระทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุ (สิ นีนาฏ กาเนิดเพ็ชร์, 2547) คาว่าวัตถุนิยมเงินตรากลายเป็ นสิ่ ง
ที่เด็กทุกคนต่างแสวงหาเพื่อจะนามาบาเรอความสุ ขทางวัตถุเช่นเครื่ องมือสื่ อสารนานาชนิ ด เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
ราคาแพงที่ ประชันขันแข่งกัน (สวนดุสิตโพล, 2542, ออนไลน์) สังคมมีความเจริ ญทางวัตถุและเทคโนโลยี มาก
เท่าใด ปั ญหาความเสื่ อมทรามทางจิตใจก็มีมากขึ้ นเท่านั้น จึงเป็ นภาระหน้าที่ของทุกฝ่ ายจะต้องหาแนวทางพัฒนา
เด็กและเยาวชน (จิรภา ฉิ มปรุ , 2550)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ช้ ีให้เห็นถึงความจาเป็ นในการ
ปรั บเปลี่ ยนจุ ดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความ
พร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและสติ ปัญญา อารมณ์และศี ลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ สังคม
ฐานความรู ้อย่างมัน่ คง แนวการพัฒนาคนดังกล่าว มุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งสมรรถนะ ทักษะและความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิ การ, 2551)
ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมโลกอย่างสันติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้งเป้ าหมายของหลักสู ตรในการพัฒนาคุณภาพ
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ผูเ้ รี ย นและกระบวนการนาหลักสู ต รไปสู่ การปฏิ บัติ ใ นระดับเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและสถานศึ กษา (กระทรวง
ศึกษาธิ การ, 2551)
กระทรวงศึกษาธิ การประกาศให้ทุกสถานศึกษาใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่ งมี การกาหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนนั้นนับเป็ นโอกาสอันดี ยิ่งที่
นักเรี ยนทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ และศิ ลป์ ของการแนะแนวให้เป็ นที่รู้จกั เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอ้ ื่น สามารถตัดสิ นใจคิดแก้ปัญหา กาหนดเป้ าหมาย วางแผนชี วิต ทั้งในด้านการศึกษา อาชี พ ส่ วนตัว
และสังคม รวมทั้งมีทกั ษะชี วิต สามารถปรับตนและดารงชี วิตได้อย่างเหมาะสม เป็ นประโยชน์ และเป็ นสุ ข (ศูนย์
พัฒนาเครื อข่ายกิจกรรมแนะแนว สพม.เขต 2, 2553)
กิ จกรรมแนะแนวเป็ นกระบวนการพัฒนาส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนด้วยการจัดบริ การ และกิ จกรรมที่ หลากหลาย
ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นรายกลุ่ม โดยมุ่งส่ งเสริ ม พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท ทักษะชี วิตบนพื้นฐานตามความเชื่ อ
ที่ ว่า ทุ กคนมี ความแตกต่ างกัน ทุ กคนมี คุณค่ า สามารถพัฒนาตนเองให้เจริ ญงอกงาม และได้เติ มเต็มให้ผูเ้ รี ยน
สามารถจัดการชีวิตของตนเองได้ตามความสนใจ ตามความถนัดและความสามารถได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
(ศิริวรรณ อินทรวัฒนา, 2553)
ซึ่ งมีผกู ้ ล่าวถึงชุดกิจกรรมแนะแนวไว้ว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็ นเครื่ องมือที่ สร้างขึ้ นโดยใช้สื่อประสม
เช่น รู ปภาพ วีดิทศั น์ แถบบันทึกเสี ยง เอกสารที่บนั ทึกรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งเกม กรณี ตวั อย่าง บทบาท
สมมติ แบบฝึ กหัด ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ยน โดยจัด ไว้เ ป็ นชุ ด กล่ อ งหรื อ ซองจะบรรจุ คู่ มื อ ผูเ้ รี ย น และสื่ อ
ประกอบการจัด กิ จ กรรมแต่ ละเรื่ อง (ผ่องพรรณ เกิ ด พิ ทักษ์, 2545) จากตัวอย่า งผลการวิ จัย เรื่ อ ง “ผลการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนับถือตนเองของนักเรี ยนวัยรุ่ นตอนต้น” ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนวัยรุ่ น
ตอนต้นที่ ได้รับการฝึ กด้วยชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมเคารพนับถือผูอ้ ื่นมีพฤติ กรรมเคารพนับถือ
ผูอ้ ื่นสู งกว่านักเรี ยนที่ ไม่ได้รับการฝึ กด้วยชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมเคารพผูอ้ ื่น (วัชรี ยา แจ่มใส,
2551)
จากการที่ ได้ศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการศึ กษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ย ม
อุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีอายุต้ งั แต่ 14-18 ปี ที่เรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่
ของประเทศในสภาพแวดล้อมที่เป็ นสังคมเมือง มีหา้ งสรรพสิ นค้าชั้นนาของประเทศหลายแห่ ง อาจจะกล่าวได้ว่า
สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งยัว่ ยวนจิตใจให้นกั เรี ยนได้พบเห็นอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัย มีวิวฒั นาการก้าวหน้าและ
โฆษณาชวนเชื่อจากบรรดาดาราชื่อดังที่เป็ นแบบอย่างของวัยรุ่ นในยุคนี้ จึงทาให้นกั เรี ยนต่างหลงใหลกับวัตถุนิยม
และแข่งขันกันซื้ อสิ นค้าที่ทนั สมัยมาอวดกันผูว้ ิจยั จึ งขอสัมภาษณ์และได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนในระดับชั้นละ 10 คน
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เกี่ยวกับพฤติ กรรมและแนวคิดด้านวัตถุนิยม พบว่านักเรี ยนมีความอยากได้เครื่ องมือสื่ อสาร น้ าหอม กระเป๋ าและ
ข้าวของเครื่ องใช้อื่นๆ ที่ เป็ นสิ นค้าแบรนด์เนมรุ่ นใหม่ล่าสุ ด ในขณะเดี ยวกันนักเรี ยนมีโทรศัพท์มือถือ กระเป๋ า
สตางค์ ปากกา นาฬิ กาและอื่นๆที่ ยี่ห้อดังและราคาแพงอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่านักเรี ยนกลุ่มนี้ มีฐานะร่ ารวย พ่อแม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ แต่การกระทาเช่นนี้จะทาให้เด็กไม่รู้จกั คุณค่าของเงินและใช้จ่ายเกินจาเป็ น
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นนักศึ กษาปริ ญญาโท หลักสู ตรปริ ญญาศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการ
แนะแนว สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อใช้ในการ
วิจยั ประกอบการศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการลดแนวคิดด้านวัตถุ นิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ด้วยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อให้นกั เรี ยนมีการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมลง มีวตั ถุ
นิ ยมที่ เหมาะสมกับวัย และสามารถเอื้ อประโยชน์ต่อการอยู่ร่ วมกันโดยสันติ ของบุ คคลในสังคม ประเทศชาติ
แม้กระทัง่ การมี สันติ ภาพของโลกด้วย ผูว้ ิจยั จึ งสร้ างชุ ดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนให้สามารถเลือกใช้วตั ถุ
เพื่อความสาเร็ จ เพื่อความสุ ข และเพื่อเป็ นศูนย์กลางของชี วิต รู ้จกั ใช้วตั ถุอย่างพอเพียง และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้จดั ทากิจกรรมแนะแนวเป็ นชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุ
นิ ยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา กรุ งเทพมหานคร ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นนั้นมีคุณภาพ มีกระบวนการสร้างเครื่ องมืออย่างเป็ นระบบและประณี ต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุ มภายหลังการ
ทดลอง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองระหว่างระยะหลังการทดลองกับ
ระยะติดตามผล
นิยามศัพท์
1. วัตถุนิยม หมายถึง ความเชื่ อที่ บุคคลเห็นว่าวัตถุน้ นั สาคัญกว่าสิ่ งอื่นใด ด้วยการเพิ่มปริ มาณวัตถุใน
ชี วิต การทาให้ชีวิตต้องอาศัยวัตถุมากขึ้ นแต่ ในที่ สุดวัตถุได้กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ขาดเสี ยไม่ได้ ซึ่ งเป็ นผลทาให้
มนุษย์กระทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุ มี 3 องค์ประกอบได้แก่
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1.1 การได้ ครอบครองวัตถุสื่อถึงความสาเร็ จ (Success) หมายถึ ง การตัดสิ นความสาเร็ จของ
ตนเองและผูอ้ ื่นจากปริ มาณ และคุณภาพของสิ่ งที่ครอบครอง
1.2 การได้ ครอบครองวัตถุเป็ นศูนย์ กลางของชีวิต (Centrality) หมายถึงผูท้ ี่มีลกั ษณะวัตถุนิยม มี
เป้ าหมายชี วิตในการกระเสื อกกระสนให้ได้มาซึ่ งการครอบครองวัตถุ บูชาสิ่ งของถือว่าการครอบครองวัตถุเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ
1.3 การได้ ครอบครองวัตถุนาไปสู่ ความสุ ข (Happiness) หมายถึ งการครอบครองวัตถุเป็ นสิ่ ง
สาคัญของชีวิต เป็ นแหล่งที่สร้างความพึงพอใจ และความเป็ นอยูด่ ีมีสุข
2. ชุ ดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง เครื่ องมือทางการแนะแนวที่ ประกอบด้วย กิ จกรรมแนะแนวหลายๆ
กิจกรรมที่มารวมกัน โดยนาหลักการเรี ยนรู ้แบบเน้นประสบการณ์ และขอบข่ายของการแนะแนวเกี่ยวกับการลด
แนวคิดด้านวัตถุนิยม

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุ นิย ม ซึ่ งสามารถนาไปใช้กบั นักเรี ยนได้อย่า ง
เหมาะสม
2. ช่วยให้ครู แนะแนว อาจารย์ที่ปรึ กษา และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนได้แนวทางในการนาชุด
กิจกรรมแนะแนวไปใช้เพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนในระดับอื่นต่อไป
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวน 105 ห้องเรี ยน
2) กลุ่มตัวอย่ างในการศึ กษาครั้ งนี ้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ขอความอนุ เคราะห์ให้ครู แนะแนวคัดเลือกให้โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
สมัครใจจานวน 60 คน แล้วจึงทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุ ม
กลุ่มละ 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบวัดวัตถุนิยม
2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
3) ข้อสนเทศเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล การวิจยั ครั้งนี้มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง (Pretest-Posttest & Randomized Control Group Design) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1) ขั้นเตรี ยมการทดลอง
(1) ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตเก็บข้อมูลเพื่อทาการวิจยั โดยทาหนังสื อถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ย น
เตรี ยมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพื่อขอความร่ วมมือในการจัดกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม นัดหมาย
เวลาและขอใช้สถานที่ในการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
(2) ผูว้ ิจยั พบปะพูดคุยเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ กบั ครู และนักเรี ยนที่ ทาการ
ทดลอง ผูว้ ิจยั นาแบบวัดวัตถุนิยมไปให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบวัดวัตถุนิยม บันทึกผลคะแนน
ที่ได้เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)
2) ขั้นดาเนินการทดลอง
(1) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมจานวน 12 กิจกรรม ดาเนิ นกิจกรรมโดย
มุ่งเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกันเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที กบั กลุ่มทดลอง ส่ วนกลุ่มควบคุมผูว้ ิจยั มอบ
แผนการดาเนิ นกิ จกรรมทั้ง 10 กิ จกรรม ให้ครู แนะแนวประจาโรงเรี ยนใช้ชุดการให้ขอ้ สนเทศ โดยเน้นการให้
ข้อมูลและใบงานนักเรี ยนทา
(2) ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบภายหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
แบบวัดซึ่ งเป็ นแบบวัดชุ ดเดี ยวกันกับที่ ทาการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) แล้วจึ งตรวจและบันทึ กคะแนน
หลังการทดลอง (Posttest) นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัดวัตถุนิยมก่อนและหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่มไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบด้วยวิธการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั
3) ขั้นหลังการทดลอง เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองแล้ว 1 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั ได้ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาแบบวัดวัตถุนิยม โดยใช้แบบวัดเดียวกับที่นกั เรี ยนได้ทาก่อนและหลังการ
ทดลอง แล้วตรวจ และบันทึกคะแนนที่ได้ของทั้งสองกลุ่มไปวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะติดตามผลเพื่อเปรี ยบเทียบด้วย
วิธีการทางสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดวัตถุนิยม ก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นและได้รับการตรวจสอบพร้อมการปรับปรุ ง
แก้ไขจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านแล้ว มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยนาผลของคะแนน นักเรี ยนกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรี ยบเทียบวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยสถิติ t-test
Dependent
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3) เปรี ยบเทียบวัตถุนิยม ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวด้วย
สถิติ t-test Independent
4) เปรี ยบเที ยบวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังการให้ชุดกิ จกรรมแนะแนวระยะติ ดตามผลสถิ ติ
t-test Dependent
เครื่องมือวิจยั
1. แบบวัดวัตถุนิยม ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบวัดวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ งผูว้ ิจยั
สร้างขึ้น โดยมีแนวทางการสร้างดังนี้
ขั้นตอนการสร้ างแบบวัดวัตถุนิยม
1) กาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวัดวัตถุนิยม
2) ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎี เอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ วิเคราะห์พฤติกรรมย่อยตามนิยามปฏิบตั ิการที่ระบุไว้
4) ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัด เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุนิยม จานวน 30 ข้อให้สอดคล้องกับ
นิยามปฏิบตั ิการ วัตถุประสงค์ของการวิจยั และให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558
5) ผูว้ ิ จัย น าแบบวัด ไปหาค่ า ความตรงเชิ ง ประจัก ษ์ (Face Validity) ด้ว ยวิ ธี ก าร IOC (Item
Objective Congruency) โดยนาแบบวัดวัตถุนิยม ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาข้อความในแบบวัดวัตถุนิยมที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ว่าสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์และนิ ยามปฏิบตั ิการของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ หรื อไม่ แล้ว
นามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยได้ขอ้ คาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
6) ผูว้ ิ จัย นาแบบวัด วัต ถุ นิย มที่ ผ่า นการตรวจสอบความตรงเชิ งประจัก ษ์แ ล้วไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่ อวิเคราะห์หาค่ า
จาแนกรายข้อ ด้วยการวิเคราะห์การแจกแจงของ (t – distribution) เทคนิ ค 25 % กลุ่มสู ง – ต่า ได้ค่าอานาจจาแนก
ของแบบวัดเท่ากับ 0.20-0.87
7) ผูว้ ิ จัย นาแบบวัด วัต ถุ นิย มที่ ผ่า นการตรวจสอบความตรงเชิ งประจักษ์แ ล้วไปทดลองใช้
(Try out)กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา ปทุมวัน กทม. ที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อการหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบ
วัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
8) นาแบบวัดวัตถุนิยมไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั นาแบบวัดวัตถุนิยมที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วโดย
การหาค่าจาแนกและค่าความเที่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนดได้แล้วจานวน 30 ข้อ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
เพื่อการศึ กษาที่ เข้าใจมากขึ้ นผูว้ ิจยั ได้นาเสนอขั้นตอนการสร้างแบบวัดวัตถุนิยมเป็ นภาพของ
ชาร์ทที่เห็นได้ชดั เจนดังต่อไปนี้
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1.กาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบวัดวัตถุนิยม
2. ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ตามนิยามปฏิบตั ิการที่ระบุไว้

4. สร้างข้อคาถามแบบวัดวัตถุนิยม ตามนิยามปฏิบตั ิการ
5. นาแบบที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาความตรง
(Validity)
6. นาแบบวัดวัตถุนิยมที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์ไปหาค่า
อานาจจาแนกของแบบวัดทั้งฉบับกับกลุ่มตัวอย่าง
7. นาแบบวัดวัตถุนิยมที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงประจักษ์ ไปหาค่าความเที่ยงโดย

วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach)
8. นาแบบวัดวัตถุนิยมที่มีค่าอานาจจาแนก และตรวจสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability) แล้วไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง
ภาพที่ 1 การสร้างแบบวัดวัตถุนิยม

2. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ การลดแนวคิดด้ านวัตถุนิยม
ผูว้ ิ จัย ได้ส ร้ า งชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ การลดแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิย มของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 12 กิจกรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
ขั้นตอนการสร้ างชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ การลดแนวคิดด้ านวัตถุนิยม
1) กาหนดวัตถุประสงค์และรู ปแบบของการสร้างชุ ดกิ จกรรมแนะแนวกลุ่ม เพื่อการลด
แนวคิดด้านวัตถุนิยมโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้จากบทบาทสมมุติ สถานการณ์จาลองและกรณี ตวั อย่าง
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2) ศึกษาค้นคว้า เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมแนะแนว
3) กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ กิจกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่ องการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
4) ดาเนินการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านวัตถุนิยม โดยการ
ดาเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นดาเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุ ปและนาไปใช้
5) นาชุ ดกิ จกรรมแนะแนวไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
นิยามปฏิบตั ิการ จุดประสงค์ เนื้อหา และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ภาษาและรู ปแบบของชุดกิจกรรมแนะแนว (ดังภาคผนวก ค)
6) ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งแก้ไขชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมให้เหมาะสม
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7) นาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน เพื่อหาข้อบกพร่ องในด้านความชัดเจนของกิจกรรม การดาเนิ นกิจกรรมอุปกรณ์ และ
เวลาที่ใช้ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
8) นาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม ที่ได้รับการปรับปรุ งแล้วไป
ทาการทดลองกับกลุ่มทดลอง 10 กิ จกรรม (ชุ ดกิ จกรรมมี ท้ งั หมด 12 กิ จกรรมนับรวมกิ จกรรมปฐมนิ เ ทศและ
กิจกรรมปัจฉิ มนิเทศ) กิจกรรมละ 50 นาที
การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนปลายโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา ปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั สามารถเขี ยนเป็ นแผนผังประกอบให้ดู
ตามลาดับดังต่อไปนี้
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1. กาหนดวัตถุประสงค์และรู ปแบบของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
2.ศึกษาค้นคว้า เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับชุดกิจกรรมแนะแนว

3.กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ กิจกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่ อง
การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
4.สร้างชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการดาเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นนา ขั้นดาเนินการ ขั้นอภิปราย ขั้นสรุ ปและนาไปใช้
5.นาชุดกิจกรรมแนะแนวที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่อหาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
6.นาชุดกิจกรรมแนะแนวไปปรับปรุ งตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ

7. นาชุดกิจกรรมแนะแนวที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรี ยน 50 คน ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
8. นาชุดกิจกรรมแนะแนวที่ปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมแล้วไป

ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ภาพที่ 2 การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 พบว่าภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึ กกิ จกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
ลดลงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระยะติดตามผลนักเรี ยนมีการลดแนวคิ ดด้าน
วัตถุนิยมไม่แตกต่างกับระยะหลังการทดลอง
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง “ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผลของการทดลองพบว่า การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองที่ต่า
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
แนะแนวสามารถนามาลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานครได้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะชุดกิ จกรรมแนะแนวที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้ นประกอบไปด้วยเทคนิ คต่างๆ
ได้แก่ บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง และกรณี ตวั อย่าง โดยแต่ละครั้งผูว้ ิจยั เลือกใช้เทคนิคต่างๆ กันให้เหมาะสม
โดยมีการดาเนินการอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และการคิด ซึ่ งเกิดจากการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่ม ทาให้นกั เรี ยนนั้นได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการลดแนวคิดด้าน
วัตถุนิยมซึ่ งส่ งผลให้การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยนลงหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ อินทรวัฒนา (2553, น. 65) ทดลองการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
ส่ งเสริ มความเอื้ออาทรของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิ ตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลการทดลองพบว่าพฤติ กรรมการเอื้ ออาทรของนักเรี ย นกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองสู งขึ้ นกว่าก่ อนการ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาพฤติ กรรมการเอื้ออาทรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ศิริเสน่ห์
หอมนาน (2554, น. 71) ทาการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้านชะอา (ชะอาวิทยาคาร) พบว่า นักเรี ยนที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีพฤติกรรมความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นสู งกว่านักเรี ยนที่ได้ใช้กิจกรรมแนะ
แนวอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลของการทดลองพบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดด้าน
วัตถุนิยมลงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ ได้รับข้อสนเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอภิปราย การรายงานเป็ นกลุ่ม การรายงานเป็ นรายบุคล การแสดงบทบาทสมมุติ กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์จาลอง การแก้ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นสื่ อในการทากิ จกรรมเพื่อให้นกั เรี ยนเกิ ดการ
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เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการใช้รูปภาพประกอบเป็ นส่ วนในการเสริ มสร้าง การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยน
ส่ วนในข้อสนเทศนั้นเป็ นวิธีการที่ทาให้นกั เรี ยนรู ้โดยใช้ใบความรู ้เป็ นสื่ อประกอบการทากิจกรรมซึ่ งเป็ นจุดอ่อน
ในการทากิ จกรรมเพราะกิ จกรรมส่ วนใหญ่นกั เรี ยนต้องศึ กษาด้วยตนเองทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ชา้ กว่าการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวซึ่ งสอดคล้องกับพัชราภรณ์ รักช่วย (2546) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการพัฒนา
ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นปากพนัง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีความรับผิดชอบในการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนกลุ่มทดลองระยะติ ดตามผลที่ ได้รับชุ ด กิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้า นวัต ถุ นิย ม
ไม่แตกต่ างจากหลังการทดลอง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ สามารถอภิ ปรายภาพรวมได้ว่านักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ ไ ด้รั บการใช้ชุด กิ จกรรมแนะแนวได้รั บการเรี ย นรู ้ ต ลอดทั้ง 12 กิ จกรรม อาจเป็ นเพราะชุ ดกิ จกรรม
แนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
เสริ ม แรงจู ง ใจในการลดแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิ ย มที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ เ ป็ นแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ นพมาศ คงมี สุ ข (2556: 40) ได้ใ ช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ พัฒ นาวจี สุ จ ริ ตของนัก เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่าหลังการใช้ชุดการสอน
กิ จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวจี สุจริ ตของนักเรี ยนมกลุ่มทดลองระยะติ ดตามผลที่ ได้รับชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อ
พัฒนาวจีสุจริ ตไม่แตกต่างจากกลุ่มหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่สถิติ .01
ทั้งนี้เป็ นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอย่างมีระบบ
เหมาะกับวัยของผูร้ ับบริ การ ตรงตามองค์ประกอบของแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมจึ งสามารถสร้างเสริ ม ป้ องกัน หรื อ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน ดังนั้น การวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการ
ลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม มีส่วนช่วยให้การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการ
ลดแนวคิดด้านวัตถุนินมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
การวิจยั ในครั้ งนี้ แสดงให้เห็ นว่า การใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่ อการลดแนวคิ ดด้านวัตถุนิยมของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนวัยรุ่ นตอน
ปลายที่ ให้ความสาคัญกับการมีปฏิ สัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ื่ น ต้องการการยอมรับ ซึ่ งสิ่ งหนึ่ งที่ สามารถจะทาให้ผูอ้ ื่ น
ยอมรับได้คือแนวคิดด้านวัตถุนิยม บุคคลที่มีค่านิ ยมแบบวัตถุนิยมสู งมีการเพิ่มคุณค่าให้ตนเองโดยเลือกใช้สิ่งของ
โก้หรู การวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร สามารถนาไปใช้เป็ นกิจกรรมเพื่อ
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การลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมให้นกั เรี ยนมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลง ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับครู อาจารย์ที่
ทาหน้าที่แนะแนวในโรงเรี ยนตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนวัยรุ่ นดังนี้
1.1 ควรนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน
กับนักเรี ยนเพื่อให้เกิดการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมอย่างต่อเนื่ อง
1.2 ก่อนนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไปใช้ผดู ้ าเนิ นกิจกรรมการแนะแนว
ควรศึ กษาขั้นตอนต่ า งๆ จากคู่ มือการใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ การลดแนวคิ ด ด้า นวัต ถุ นิย มอย่า งละเอี ย ด
ทั้งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนิ นกิ จกรรมหรื ออาจจะปรึ กษากับผูส้ ร้างชุดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิ ด
ด้านวัตถุนิยม และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อนาไปใช้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนในทุกระดับชั้น
1.3 การนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมไปใช้ควรคานึ งถึงผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม
โดยให้ทุกคนทากิจกรรมอย่างทัว่ ถึง มีการเสริ มแรง และดาเนิ นกิจกรรมให้สนุกสนาน และหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมแล้วควรมีการติดตามและประเมินผลเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ต่ อไป
2.1 ควรทาการศึกษาวิจยั ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมกับนักเรี ยนใน
ระดับอื่นๆ
2.2 ควรทาการศึ กษาการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวกับตัวแปรตามอื่ นๆ เช่ น การลดแนวคิ ดด้านความ
ประหยัด ด้านอิทธิ พลของภูมิหลังครอบครัวที่ มีต่อค่านิ ยมแบบวัตถุนิยม ด้านความแตกต่างระหว่างเพศที่ มีต่อ
ค่านิยมแบบวัตถุนิยม เป็ นต้น
2.3 ควรทาการวิจยั เกี่ ยวกับการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมโดยบูรณาการการใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรื อหลักการคิดแบบต่างๆเช่น หลักคิดละเอียดลออ หลักการคิดวิเคราะห์ หลักการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นต้น
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ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้ การสอนแบบ 4 MAT
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนห้ วยยอด จังหวัดตรัง
Satisfaction towards science 2 teaching by the 4 MAT teaching method
of grade 7 students at Huai Yod secondary school, Trang Province.
สุ เมธ เนาว์รุ่งโรจน์1
sumeth7069@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2
โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 117 คน โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัด
ตรัง เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้คือแบบสอบถามความพึงพอใจที่ สอบถามข้อมู ล 4 ด้าน คือ ด้านปั จจัยและสภาพแวดล้อม
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลลัพธ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระทาโดยใช้วิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป และในการแปรผลระดับความพึงพอใจใช้วิธีการแปรผลตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert scale)
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 รวมจานวน 117 คน มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT เฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70)
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ วิชาวิทยาศาสตร์ การสอนแบบ 4 MAT

1

โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง
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Abstract
The objective of this study was to examine the satisfaction towards science 2 subject which teaching by
the 4 MAT teaching method. The population of this research was 117 students in grade 7 from Huai Yod secondary
school, Trang Province. The instruments used were satisfactory questionnaires which consisted of 4 sections; the
factors and the conditions, the process, the productivity and the result. The data was analyzed by a statistical method
program and the results were interpreted by the Likert scale. The finding of the study was the satisfaction of the
117 in grade 7 students of level 2 science subject which teaching by the 4 MAT teaching method was at the highest
level .(X̅= 4.38 and S.D. = 0.70)
Keywords: satisfaction, Science subject, 4 MAT teaching method.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดให้การศึ กษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
ความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
แต่ละกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะในเรื่ องความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ แ ละจัด กิ จกรรมให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จากการปฏิ บัติ จริ ง โดย
คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้และการจัดการศึ กษาต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนและคนไทยทุกคนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่ างกาย
จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน เป็ นคนดี
คนเก่งและมีความสุ ข (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2557)
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในยุคปั จจุบนั เนื่ องจาก
วิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐานทางความรู ้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการคิดในการดารงชี วิตประจาวัน รู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในห้องเรี ยนจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะทาให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนห้วยยอด
จังหวัดตรัง จึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT เป็ นรู ปแบบการสอนที่คานึงถึงการทางานของสมองซี กซ้ายและขวา
(ทิศนา แขมมณี , 2553) เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ และความพึงพอใจใน
การจัดการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะช่ วยนาไปสู่ ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการ
สอนได้ง่ายขึ้ น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งต้องการทราบถึงความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2
โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ให้ดีข้ ึนในการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง
นิยามศัพท์
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความชอบของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT ซึ่ งสามารถลดความตึ งเครี ยดในการเรี ยนและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนทาให้นาไปสู่ความสาเร็ จและความก้าวหน้าในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ (ดัดแปลงจาก สมศักดิ์ คงเทียน
และอัญชลี โพธิ์ ทอง, 2542 และ ธงชัย สันติวงษ์, 2533)
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ
4 MAT ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. ข้อมูลจากการวิจัย นามาปรั บปรุ งการจัด การเรี ย นการสอนรายวิช าวิทยาศาสตร์ 2 ในครั้ งต่ อไป เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
วิธีการวิจยั
ประชากร
สาหรับประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 117 คน โรงเรี ยนห้วยยอด
จังหวัดตรัง
เครื่องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ที่ใช้ในการสอนแบบ 4 MAT
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลช่ วงเวลาเดี ย ว หลังจากจบการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช า
วิทยาศาสตร์ 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2558 โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทาการ
สอบถามนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 117 ชุด และได้รับกลับคืนมาทั้งหมด
คือ 117 ชุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ผูว้ ิจยั แบ่งจานวนแบบสอบถามตามจานวนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ในแต่ละห้อง เพื่อให้
ผูว้ ิจยั ได้รับความสะดวกในการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
2) สาหรับการวัดตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 โดยใช้วิธีการให้คะแนนของ
ลิเคิร์ท โดยแบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1 คะแนน
ส่ วนเกณฑ์การวัดความพึงพอใจนั้นได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานพิจารณาเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ที่คานวณดังนี้
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ
4 MAT ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง” ได้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 117 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง แสดงดังข้อมูลใน
ตาราง
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ข้อ
1
2
3

ด้านปัจจัยและ
สภาพแวดล้อม

4
5

7

9
10
11
12

แต่งกายเหมาะสม สุ ภาพเรี ยบร้อย
มีเอกสารหรื อสื่ อประกอบการสอน
ความรู ้ความสามารถของครู ผสู ้ อน

6

8

รายการประเมิน
มีการแจ้งให้ทราบถึงวิธีจดั การเรี ยนการสอน
มีการแจ้งวิธีการวัดและการประเมินผล
เข้าห้องสอนตรงเวลา

ด้าน
กระบวนการ

ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู ้ของ
ครู ผสู ้ อน
สอนโดยสนใจความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
สอนแล้วเข้าใจเนื้อหาที่กาลังเรี ยนหรื อศึกษา

X̅
4.40
4.27
4.53
4.63
4.50
4.90
4.69
4.14
4.25

S.D. แปลความหมาย
0.54 พึงพอใจมาก
0.49 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.50
ที่สุด
พึงพอใจมาก
0.60
ที่สุด
0.62 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.77
ที่สุด
พึงพอใจมาก
0.58
ที่สุด
0.61 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.74
ที่สุด
1.05 พึงพอใจมาก
0.81 พึงพอใจมาก
0.84 พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
0.71
ที่สุด

สอดแทรกศีลธรรมจรรยาหรื อข้อคิดในขณะสอน
3.66
กิจกรรมการเรี ยนมีความน่าสนใจ
4.26
มีกิจกรรมหลากหลายที่เสริ มความรู ้ให้นกั เรี ยน
4.03
ความรู ้และประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับจากการเรี ยนใน
13
4.51
รายวิชานี้
ด้านผลผลิต
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรี ยนการ
14
4.48 0.54 พึงพอใจมาก
สอน
15
ความรู ้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4.48 0.74 พึงพอใจมาก
ด้านผลลัพธ์ นักเรี ยนตระหนักและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
16
4.39 1.01 พึงพอใจมาก
และเทคโนโลยีมากขึ้น
เฉลี่ยรวม
4.38 0.70 พึงพอใจมาก
จากตาราง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (X̅= 4.38 และ S.D. = 0.70)
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บทสรุป
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 117 คน มีความพึงพอใจในการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนห้วยยอด
จังหวัดตรัง ในระดับพึงพอใจมาก เนื่องจากการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้กิจกรรมที่
คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยน ทั้งทางด้านระดับเชาว์ปัญญา ความสามารถ ความถนัด ความ
ต้องการ แรงจูงใจและทัศนคติ รวมถึงพัฒนาการของสมองซี กซ้ายและซี กขวา และในห้องเรี ยนนักเรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและสนใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มาก
ขึ้ น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา
2558 โรงเรี ยนห้วยยอด จังหวัดตรัง จึ งประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรวรรณ พลายละหาร
(2545) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่
ได้รับการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติ พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและมีความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ และในผลการวิจยั ของ Bower (1987) พบว่าในการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเจตคติทางการเรี ยนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 54 คน จาก 3 โรงเรี ยน ของรัฐแคโรไลนาเหนือ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ ใช้การเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT และกลุ่มที่ ใช้การเรี ยนการสอนแบบจากัดให้ใช้สมองซี กซ้ายเท่านั้น ทั้งสอง
กลุ่มได้รับการสอนเรื่ องการค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของนิ วตัน ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งในเรื่ องของผลสัมฤทธิ์ และเจตคติ ดังนั้น การเรี ยนการสอนแบบ
4 MAT จึงเป็ นรู ปแบบการสอนที่ช่วยให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจและสนใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบอื่นเข้ามาร่ วมด้วยเพื่อ
ทาให้ผูเ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนมากขึ้ น ควรมี การนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่ อการพัฒนา
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ และในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรเป็ นการวิจยั เชิ งลึกและดาเนิ นการวิจยั ร่ วมกับนักเรี ยนเพื่อให้
การจัดเก็บข้อมูลในเชิงลึก สามารถนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในเชิงลึกได้
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บทคัดย่ อ
วิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน สังกัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ ก ษา เขต 37 (2) ศึ กษาพฤติ กรรมการสอนของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารกับพฤติ กรรมการสอนของครู ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 8 คน ครู 279 คน รวม 287 คน จากสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 โดยทาการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ ใช้ ได้แก่
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีค่าความเที่ยงเท่ากับ
.99 และพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า (1) พฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับดังนี้ การพัฒนาหลักสู ตร การนิ เทศการสอนการสนับสนุนการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน การสนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน การสนับสนุ นทรัพยากรการศึกษา
และการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ (2) พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด เรี ยงตามลาดับดังนี้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมิ นผล การวิจยั ในชั้นเรี ยน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี และการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน (3) พฤติกรรมความเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ พฤติกรรมการสอนของครู เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1

นักศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the academic Leadership of administrators in Basic
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37; (2) to study the teaching behaviors of
Teacher in Basic Education School under the Secondary Education Service Area Office 37; and (3) to study the
relationship between Academic Leadership of Administrators and Teaching Behaviors of Teacher in basic
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37.
The research sample totaling 287 persons consisted of 8 administrators and 279 teachers from the basic
Education School under the Secondary Education Service Area Office 37, obtained by stratified random sampling.
The employed research instrument of academic Leadership of administrators and teaching behaviors of teacher
were the rating scale questionnaire with reliability of .99 and 98. Statistics employed for data analysis were the
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient.
The results showed that (1) the overall and by-aspect academic Leadership of administrators were rated
at the highest level and could be ranked as follows: instructional supervision, support for classroom research,
support for information technology in teaching and learning, support educational resources and promote academic
atmosphere; (2) the overall and by-aspect teaching Behaviors of Teacher were rated at the highest level and could
be ranked as follows: learning management plan, measure and evaluation, classroom research, learning and
teaching activities, media and technology and classroom atmosphere; (3) the academic Leadership of
Administrators correlated positively and significantly at the .01 level with teaching Behaviors of Teacher.
Keywords: Academic Leadership of administrators, Teaching behaviors of teacher, Secondary Education
Service Area
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านวิชาการ งานบริ หารงานบุคคล
งานด้านงบประมาณ งานด้านการบริ หารทัว่ ไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, น.19) สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ สอง ที่ กล่าวถึงการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาให้สถานศึ กษา พร้อมทั้งสร้างภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงและนวัต กรรมการบริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพ และพัฒ นาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา
(สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552) ซึ่ งภารกิจงานทั้ง 4 ด้านข้างต้นนั้นงานวิชาการถือได้ว่าเป็ นงานที่สาคัญ
ที่สุด เพราะเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษาทุกประเภทโดยเฉพาะการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
เพื่ อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามที่ หลักสู ตรกาหนด ซึ่ งเป็ นจุ ดมุ่งหมายหลักของสถานศึ กษา และงานวิชาการ เป็ น
เครื่ องชี้ วดั ความสาเร็ จและความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและคุ ณภาพของสถานศึ กษา จึ งกล่าวได้ว่า
ความสาเร็ จของสถานศึกษาขึ้นอยูก่ บั การบริ หารงานวิชาการ
อย่างไรก็ตามรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ปี การศึ กษา 2557 ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 และ 6 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 จังหวัดแพร่ พบว่า
คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชาหลักสู งกว่าระดับประเทศ จากผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นว่าการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37
จังหวัดแพร่ มีความประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาหลักมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงของนักเรี ยนอาจเนื่ องมาจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา การจัดการเรี ยนการสอนของครู หรื อจากตัวผูเ้ รี ยนและครอบครัว ซึ่ งจากการศึกษาของ
คลอสเมียร์ (Klausmier, 1961) ได้กล่าวเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า นอกจากผูเ้ รี ยนและ
ครู แล้วยังมีปัจจัยอื่ นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เช่ น บ้าน สิ่ งแวดล้อม และการศึ กษาส่ วนตัวของ
นักเรี ย น เป็ นต้น โดยได้เ สนอรู ปแบบของปั จจัย ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ไ ว้ 6 ประการ คื อ 1) คุ ณ ลักษณะของผูเ้ รี ย น 2)
คุณลักษณะของผูส้ อน 3) พฤติกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน 4) คุณลักษณะของกลุ่ม 5) คุณลักษณะของพฤติกรรม
เฉพาะตัว และ 6) แรงผลักดันภายนอก นอกจากนี้ ฮาร์ กเฮริ สท์และนิ วการ์ เตน (Hiavighurt and Neugarten, 1969)
ยังกล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมที่ มีอิทธิ พ ลต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นมี 2 ทาง คื อ ทางครอบครั วและทาง
โรงเรี ยน ครอบครัวที่มีประสบการณ์ที่ดี สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถติ ดตัวมาแต่กาเนิดในระดับกลาง มีผล
การเรี ยนที่ ดี ในทานองเดี ยวกันโรงเรี ยนที่ ดีสามารถสามารถทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถติ ดตัวมาแต่กาเนิ ดใน
ระดับกลางมีผลการเรี ยนที่ดีเช่นเดียวกัน
ดัง นั้น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจะสู ง ขึ้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่กับ พฤติ ก รรมการสอนของครู ซึ่ งครู ผูส้ อนจะมี
พฤติกรรมที่มีประสิ ทธิ ผลได้น้ นั ย่อมขึ้นกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะต้องมีบทบาทการส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่ หลากหลายเพื่อพัฒนาบุคลากรครู ให้เป็ นบุคคลแห่ งการ
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เรี ยนรู ้ สอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการที่มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารวิ ช าการ เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารวิ ช าการอย่า งมาก โดยเฉพาะ
คุณลักษณะของภาวะผูน้ าทางวิชาการในด้านของการมีความรอบรู ้และสามารถบูรณาการความรู ้มาใช้ เอาใจใส่
ชี้ แนะแนวทาง สนับสนุ น ช่ วยเหลือเป็ นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง ความสามารถของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่ วนของวางแผน กลยุทธ์การบริ หารการศึ กษาวิชาการ รวมทั้งในด้านพฤติ กรรมของภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในส่ วนของสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ สนับสนุ นและกล้าต่ อสู ้ทางวิชาการและวิชาชี พ
ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคคลให้มีศกั ยภาพมีผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการ สอดคล้องกับ นาวา สุ ขรมย์ (2550)
ได้ช้ ี ให้เห็นว่าภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ใน
ทางบวกอยูใ่ นระดับสูง จึงทาให้ครู เกิดความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงานหรื อพัฒนาตนเองตามไปด้วย ซึ่ งทาให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดความสร้างสรรค์ในการทางาน ด้วยเหตุน้ ีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาทในการส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จากที่กล่าวมานั้นสะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและ
มี พ ฤติ ก รรมความเป็ นผูน้ าทางการเรี ย นการสอนซึ่ งจะช่ ว ยให้ค รู ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการสอน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลขององค์กรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสิ ทธิ ผลในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจะเป็ นสิ่ ง
ที่ช่วยประเมินว่าผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารให้สถานศึกษาประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ และจะเป็ นตัวชี้ วดั
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนของครู ดว้ ย ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษาว่าพฤติ กรรม
ความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับพฤติ ก รรมการสอนของครู สัง กัด ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หาร สังกัด ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 37
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารกับพฤติ กรรมการ
สอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
นิยามศัพท์
พฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการ หมายถึง พฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารที่ ตอ้ งวางแผนและยุทธศาสตร์
ทางด้านวิชาการเพื่ อปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ของสถานศึ กษาโดยการสนับสนุ นให้ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้
บรรลุจุดหมายของหลักสู ตร สนับสนุนให้ครู ใช้นวัตกรรมการสอนเป็ นแบบอย่างที่ดีในเชิ งวิชาการ สนับสนุ นให้
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ครู มีวิธีการสอนแบบต่างๆ นิ เทศและกากับให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามแผนการสอนที่ กาหนดไว้ สนับสนุ น
และส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการของโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แบ่ง
ออกเป็ น 6 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสู ตร การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศการสอน การส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ และการสนับสนุนการทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน
พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง การกระทาของครู ที่แสดงออกถึงความพยายามจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยการใช้เทคนิ คและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย กิจกรรมการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด ได้
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งและฝึ กปรับปรุ งตนเองด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มการใช้คาถามในการกระตุน้ และเสริ มแรงให้เกิ ดการ
อยากเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้คิดค้นคว้าและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู และนักเรี ยน การเปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อนหรื อผูถ้ ่ายทอดข้อมูลความรู ้มาเป็ นผูจ้ ดั
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนในการสอนการใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรี ยนรู ้ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายโดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การเชื่ อมโยงประสบการณ์กบั ชีวิตเพื่อฝึ กคิดการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ การวัดประเมินผล
ตามสภาพจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ตามมาตรฐานหลักสู ตรที่ กาหนด การสังเกตและประเมินพัฒนาการ
ของนักเรี ยน พฤติกรรมการสอนของครู แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน คือ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผล การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน และการวิจยั ในชั้นเรี ยน
สถานศึ กษา หมายถึง หน่ วยงานตามกฎหมายที่ มีหน้าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร่ ที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จานวน 16 แห่ง
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ ในการ
พัฒนาพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการให้แก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและเป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการ
สอนของครู
2. ได้ขอ้ มูลสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
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วิธีการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 51 คน ครู
จานวน 967 คน ที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้ น 1,018 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จากการคานวณสู ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ผูว้ ิจยั ใช้ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratifieg
Random Simpling) มีผบู ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 8 คน ครู จานวน 279 คน รวมทั้งหมด 287 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและพฤติ กรรมการสอนของครู ได้ค่าความเที่ ยงของแบบสอบถามซึ่ งเป็ น
ข้อมูลพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เท่ากับ .98 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
ซึ่ งเป็ นข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากับ .99
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
ตาแหน่งในสถานศึกษา และประสบการณ์สอน มีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตร การสนับสนุ นทรั พยากรการศึ กษา การสนับสนุ นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศการสอน การส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ และการสนับสนุ น
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method) 5 ระดับ จานวน 35 ข้อ ระดับ
การปฏิบตั ิเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุดหรื อสม่าเสมอ
4 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากหรื อบ่อยครั้ง
3 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อค่อนข้างบ่อย
2 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยหรื อเป็ นบางครั้ง
1 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดหรื อไม่ค่อยปฏิบตั ิ
ตอนที่ 3 สอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการสอนของครู ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การ
วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผล
การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน และการวิจยั ในชั้นเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert’s Method)
5 ระดับ จานวน 35 ข้อ ระดับ การปฏิบตั ิเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับ คือ
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุดหรื อสม่าเสมอ
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากหรื อบ่อยครั้ง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อค่อนข้างบ่อย
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยหรื อเป็ นบางครั้ง
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดหรื อไม่ค่อยปฏิบตั ิ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน วุฒิการศึ กษา การดารงตาแหน่ งในสถานศึ กษา โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ส่ วนข้อมูล
เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและพฤติ กรรมการสอนของครู ผูว้ ิ จัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation Coefficient) แล้ว
แปลผลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่า งพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษากับพฤติ กรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 ได้ขอ้ ค้นพบ
ที่น่าสนใจควรแก่การนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผู้ บริ หารสถานศึ กษาสั งกั ด ส านั กงานเขตพื ้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 จั งหวัด แพร่ มี
พฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการระดับมากที่ สุดในทุกด้ าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสู ตรด้านการสนับสนุ น
ทรัพยากรการศึกษา ด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการนิ เทศการสอน
ด้า นการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิ ชาการ และด้า นการสนับสนุ น การทาวิจัย ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 มาตรา 39 ที่ ไ ด้ก าหนดให้มี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาไปยัง สถานศึ กษา
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545, น. 19) และการกระจายอานาจดังกล่าวนี้ เองถือได้ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
จะต้องรั บมาปฏิ บตั ิ เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารสถานศึ กษาโดยเฉพาะในด้านวิชาการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงจาเป็ นต้องมีความรู ้ความสามารถและพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้านของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ งถือได้วา่ การพัฒนาหลักสูตรเป็ นกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทุ กประเภท เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมตามความมุ่ งหมายและจุ ด ประสงค์ที่ กาหนดไว้ ใน
ขณะเดี ยวกันเมื่ อเกิ ดการปฏิ รูปการศึ กษาทาให้มีระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติฉบับดังกล่าว ให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
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คุณภาพการศึ กษาและพัฒนามาตรฐานการศึ กษาทุ กระดับ (หมวด 6 มาตรา 47, 48 และ 49) ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทาให้ส ถานศึ กษามี การตื่ น ตัว ในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อรองรั บ การประเมิ น ได้กาหนดลักษณะผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาต้นแบบไว้ประการหนึ่ ง ว่าต้องมีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการพร้อมกับขยายความเป็ นผูน้ าทางวิชาการว่า
เป็ น ผูท้ ี่ตอ้ งให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็ นผูส้ ร้าง
พลังความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543ก)
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาความสามารถในการบริ หารงานวิชาการเพื่อบรรลุเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และสิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ งก็คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ที่ดี คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พที่
เหมาะสม ในอันที่ จะทาให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2548, น. 41)
ด้วยเหตุดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาในจังหวัดแพร่ ตระหนักในความสาคัญของการเป็ น
ผูน้ าทางด้านวิชาการ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการมีพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
2. ครู ในสถานศึ กษามัธยมศึ กษา สั งกัดสานั กงานเขตพื ้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 จั งหวัด แพร่
มีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมากที่ สุดทุกด้ าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน และ
ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลจากความพยายามในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ของรัฐ ทาให้ครู ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากผูส้ อนมาเป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยยึดหลักการว่าผูเ้ รี ยนทุกคน
มี ค วามสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ย นมี ความสาคัญที่ สุ ด และจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้
สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่ า งของผูเ้ รี ย น ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การแก้ไขปั ญหา
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ด้ว ยเหตุ น้ ี ครู จึ ง ต้อ งศึ ก ษาหาความรู ้ เ พื่ อ ให้ เ ข้า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสาระสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็ น
เป้ าหมายสาคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบกับใน
ปั จจุบนั ได้มีการกาหนดให้ครู มีวิทยฐานะเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชี พของตนเอง ดังนั้นครู จึงต้องเพิ่มพูนความรู ้
ทักษะ และเจตคติที่ดี คุณธรรม จริ งธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันเป็ นการประกันคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
3. พฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึ กษามีความสั มพันธ์ เชิ งบวกกับพฤติกรรมการ
สอนของครู อยู่ในระดับสู งมาก โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็น
ว่าสถานศึกษาที่ผบู ้ ริ หารมีพฤติกรรมทางวิชาการสู งจะเกี่ยวข้องหรื อมีแนวโน้มทาให้พฤติกรรมการสอนของครู มี
ประสิ ทธิ ผลสู งตามไปด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาด้านการสนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรี ยนการสอนมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
พฤติ กรรมการสอนของครู ดา้ นการใช้สื่อและเทคโนโลยี ในระดับสู งที่ สุด ทั้งนี้ จากเอกสารมาตรฐานการศึ กษา
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ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานด้านผูบ้ ริ หารมาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ ที่
10.3 กาหนดว่า ผูบ้ ริ หารต้องมีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและเป็ นผูน้ าทางวิชาการ (สานักรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา, 2549, น. 28) นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติได้
กาหนดเกณฑ์การประเมินผูบ้ ริ หารไว้ 3 ด้าน หนึ่ งในนั้นคื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
(ธี ระ รุ ณเจริ ญ และคณะ, 2546, น. 25) โดยมีลกั ษณะสาคัญ 5 ประการ คือ มีวิสยั ทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทนั การ
เปลี่ ย นแปลง มี ค วามเป็ นผูน้ าในการริ เ ริ่ มการนานวัต กรรมเพื่ อการเรี ย นการสอน ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ มีศกั ยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และ
แสวงหาความรู ้ ใ หม่ ๆ มาปรั บ ใช้ต ลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของละอองดาว ปะโพธิ ง (2554)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิ ทธิ ผลของครู
มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกอยู่ในระดับค่ อนข้างสู ง สอดคล้องกับนาวา สุ ขรมย์ (2550) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู มีค วามสัมพันธ์ กันในทางบวกระดับสู ง และปราโมทย์
สุ วรรณเวก (2547) พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการ
สอนของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ พรรณบุรี ซึ่ งอาจเป็ นผลมา
จากการที่ผบู ้ ริ หารส่ งเสริ มการทางานแบบมีส่วนร่ วมและสามารถเป็ นที่ปรึ กษาที่ดีของครู และพบว่าบทบาทการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพนักเรี ยนในทางบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
อัญชลี อินเรื อง (2552) จากการที่ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มการทางานแบบมีส่วนร่ วมและสามารถเป็ นที่ปรึ กษาที่ดีของครู
และพบว่าบทบาทการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพนักเรี ยน
ในทางบวกในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ พอยเรี ย ล (Poirier, 2009) ได้ศึ กษาทัศ นคติ และรั บรู ้ ของครู
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าการเรี ยนการสอนของผูบ้ ริ หารพบว่าครู รับรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นผูน้ าทางการ
เรี ยนการสอนของผูบ้ ริ หาร คือ การสร้างวัฒนธรรมในโรงเรี ยนการให้ครู มีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาคัญของโรงเรี ยน
การชี้ แ จงเกี่ ยวกับวัต ถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานและการกาหนดนโยบายการพัฒนาวิช าชี พ ทั้งของ
ผูบ้ ริ หารและครู เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บทสรุป
พฤติ ก รรมความเป็ นผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุดทุกด้าน โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่นๆ คื อ
การส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
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พฤติกรรมการสอนของครู สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กด้านโดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุ ดคือ ด้านการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่นๆ คือ การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมความเป็ นผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารกับพฤติกรรมการ
สอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าในภาพรวม
พฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติ กรรมการสอน ของครู อยู่ใน
ระดับสู งมาก โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการด้านการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษามีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติ กรรม
การสอนของครู อยูใ่ นระดับสูงมากที่สุด และพบว่าพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศ
ทางวิชาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนของครู อยูใ่ นระดับต่าที่สุด
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 พบว่า พฤติกรรมความเป็ น
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านการสนับสนุ นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน
มี ค วามสัมพันธ์ เ ชิ งบวกกับพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิ ช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านการสนับสนุ น
ทรัพยากรการศึกษา ในระดับสู งมากที่สุดและด้านที่ต่าที่สุดคื อ พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาด้านการสนับสนุนการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการสอนของครู ดา้ นการ
วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับต่ามาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นอีก โดยอาจมีนโยบายการพัฒนาพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการให้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยการจัด
ให้มีการอบรม สัมมนา ศึ กษาดูงาน เพื่อให้ผบู ้ ริ หารมีโอกาสได้พฒั นาพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของ
ตนเอง โดยเฉพาะในด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
2. ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บัติ การเกี่ ยวกับการจัด บรรยากาศในชั้นเรี ย นของครู เพื่ อให้ค รู มี
ความรู ้ความสามารถในการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน หรื ออาจมีนโยบายให้มีกลุ่มเครื อข่ายทางการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรี ยน เพื่อให้ครู แกนนาช่วยพัฒนาครู ที่ตอ้ งการมีประสบการณ์ดา้ นการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน อันจะช่วยปรับ
การเรี ยนเปลี่ยนการสอนได้อย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา

155

156

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

2. ควรศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าด้านอื่นๆ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
พฤติกรรมการสอนของครู
3. ควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการใน
สถานศึกษา และการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน
4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารกับพฤติ กรรม
การสอนของครู โดยใช้เ ครื่ องมื อที่ ต่ างกัน หรื อแยกออกเป็ น 2 ฉบับ เพราะการตอบคาถามของผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนไม่เหมือนกัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เฉพาะของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเฉพาะโรงเรี ยน

กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ์ เล่ มนี้ ส าเร็ จได้ด ้วยดี โดยได้รั บความกรุ ณาและอนุ เคราะห์ อย่ างดี จากรองศาสตราจารย์
ดร.สุ ทธิ วรรณ ตันติ รจนาวงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล วิจิตรวรรณา อาจารย์
ที่ ปรึ กษาร่ วม ซึ่ งได้กรุ ณาให้คาแนะนาตั้งแต่เริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นอย่างสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั มีความซาบซึ้ งในความกรุ ณา
ของท่านและขอขอบพระคุณท่านทั้งสองไว้เป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้คาแนะนา
ในการปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ นางรั ชนี วรรณ บุ ญทวี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสาธุ กิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิ เษก
นายชานันท์ มณเฑียร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสู งเม่นชนูปถัมภ์ นายศิลป์ ชัย ทัศณี วรรณ์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี นคร
น่าน นายกฤษดา นันทวาสน์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสา และนายนิติพนั ธ์ ปางน้อย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านน้ ามวบ
ที่กรุ ณาตรวจเครื่ องมือวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่ องมือการวิจยั เป็ นอย่างยิง่
ขอขอบคุ ณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ย น หัวหน้า ฝ่ ายงาน หัวหน้า กลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู ้ และคณะครู จากโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 37 ทุกท่านที่ได้กรุ ณา
ตอบแบบสอบถามทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการวิจยั เป็ นอย่างมาก
ขอขอบคุณ ครอบครัว บิ ดา มารดา และเพื่อนทุกคนที่ สนับสนุ นการทาวิทยานิ พนธ์และให้กาลังใจ
ด้วยดีเสมอมา
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที่ ให้โอกาสได้มาเรี ยนรู ้และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวนิ ัย และเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสั งคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทีเ่ รียนรู้ ผ่านระบบจัดการเรียนรู้
บนเครือข่ าย
A Study of Matthayomsuksa2 Student’s Learning achievement, Discipline and Attitude
toward social studies subject through the Network Learning
ปัทมาศ ทองไสว1
sukhon@swu.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรี ยน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น การดาเนินการวิจยั มีดงั นี้ 1) การพัฒนาเว็บเพจรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2) การหาประสิ ทธิ ภาพเว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) การศึกษาการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และ
โรงเรี ย นสั ง กัด กรุ ง เทพมหานครที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2554 รวมทั้ง สิ้ น 236 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย (1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ าย
มัธยม) จานวน 44 คน (2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมสุ วิทย์เสรี อนุสรณ์ จานวน 44 คน (3) นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิชูทิศ จานวน 27 คน (4) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยม-ประชานิ เวศน์
จานวน 45 คน (1) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมบ้านบางกะปิ จานวน 40 คน และ (6) นักเรี ยนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมั ธ ยมนาคนาวาอุ ป ถั ม ภ์ จ านวน 36 คนโดยการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง
( purposive sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ได้แก่ เว็บเพจรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีแบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายและแบบวัดเจตคติ ที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ดาเนิ นการทดลองตามแบบแผนการ
ทดลอง One Group Pretest – Posttest Design โดยทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย แล้วนา
ผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน จากนั้นดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนเรี ยนจากเว็บเพ็จรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 คาบๆ ละ
50 นาที รวมเวลา 15 คาบ เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้ตามกาหนดแล้ว ทาการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบ
1

โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
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วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่าย แบบวัดเจตคติ ที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
และแบบวัดเจตคติ ที่เรี ยนรู ้ ผ่านระบบการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ าย แล้วนาคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์ t-test Dependent
Sample เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู งขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั สู งขึ้ นอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และ 3) หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ทุ กโรงเรี ยนมี เจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่เรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
และด้านเว็บเพจรายวิชา
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั เจตคติ การเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
Abstract
The purposes of this research were to study Matthayomsuksa 2 students’Learning achievement, Discipline
and Attitude towards social studies subject through the network learning. The methods of the study were as follows:
1. the developed social course webpage 2. Investigation on the efficiency of social course webpage 3. A study of
try-out.
The sample were 236 students of Matthayomsuksa 2 from Srinakharinwirot Prasarnmit Demonstration
School (Secondary) and schools under Bangkok Metropolitan Administration in the 2nd semester of 2012 academic
year. There were 44 students from Srinakharinwirot Prasarnmit Demonstration School (Secondary), 44 students
from Suwitserianusron High School, 27 students from Wichutit High School, 45 students from Mathayom
Prachaniwet School, 40 students from Mathayom Banbangkapi School and 36 students from Mathyom
Naknawaoupatump school. Research tools were social course webpage, Social study achievement test, learning
discipline test and attitude test.
The results of this study revealed that: 1) Post-test through the networksignificantly from pre-test through
the network at .01 level 2) the student’s discipline wasnot significantly better after learning through the network
and 3) the students had better attitude towards the network learning for social course both in the management
system and the course webpage after learning through the network learning .
Keywords: Student’s Achievement, Discipline, Attitude, Network Learning
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั การดารงชี วิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็ นอย่างมากอันเนื่ องมาจากหลากหลาย
สาเหตุ โดยเฉพาะเรื่ องพฤติกรรมการดารงชี วิตของมนุษย์ที่มีความฟุ้ งเฟ้ อ และต้องการความสะดวกสบายมากขึ้ น
ทาให้มีค่ า นิ ย มทางสังคมเปลี่ ย นไป อี กทั้งปั จจุ บันเทคโนโลยี เ ข้า มามี บทบาทเป็ นอย่า งมาก ไม่ ว่า จะเป็ นด้า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ตลอดจนระบบการศึกษา ส่ งผลให้ทุกๆ ด้านเจริ ญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการศึ กษาขับเคลื่อนไปได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ วตั น์
ตอบรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ วของเทคโนโลยี ที่ นับ วันยิ่ ง มี ค วามก้า วหน้า และเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา การจัดการศึกษาในปั จจุบนั จึ งจาเป็ นจะต้องมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย และ
เพิ่มช่องทางทางการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจัดการเรี ยน
การสอนผ่านระบบเครื อข่ายถือเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้โดยนาเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีช่องทางในการศึ กษาการค้นคว้า และสร้างปฏิ สัมพันธ์บนเครื อข่าย การจัดการเรี ยนรู ้ บ น
เครื อข่ายนั้น มีท้ งั กิจกรรมทางด้านเนื้ อหา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรมกระดานเสวนา กิจกรรมแบบฝึ กหัด เป็ นอีก
ช่องทางที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ที่นอกเหนือจากห้องเรี ยน หรื อจากตาราเรี ยน การจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดวินยั และ
เจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรี ยนการสอน เพราะจะสามารถทาให้การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถมุ่งหวังประสิ ทธิ ผลต่อการเรี ยนรู ้ได้ การเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่
ดีต่อการเรี ยน และเพิ่มความมีวินยั ต่อการเรี ยนได้น้ นั จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
วิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นวิชาที่ อธิ บายความเชื่ อมโยงของกิ จกรรมต่ างๆ ของมนุ ษย์
ทั้งในอดี ต ปั จจุ บัน และอนาคตเข้า ด้วยกัน วิ ช าสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ในหลักสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติ ให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุ ล
ทั้งด้านร่ างกาย ประกอบ ด้วยความรู ้คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกและมีความรู ้
ตลอดจนทักษะพื้ นฐานรวมทั้งเจตคติ ที่จาเป็ นต่ อการศึ กษา โดยทุ กคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรม
ของศาสนา การเห็ นคุ ณค่ าทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม ความรั กชาติ และภูมิใจในความเป็ นไทย โดยหลักสู ต ร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ
คื อ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่ครู ผสู ้ อนต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่ มีศกั ยภาพ
ในการใช้และเสริ มสร้างทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีได้ การเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายถือเป็ นการสอนวิธีหนึ่ ง
ที่นาเอากระบวนการการเรี ยนการสอน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ด้วยระบบ LMS (Learning
Management System) โดยใช้ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ Moodle ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ รวมทั้งติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ เสริ ม (Moodle Plug-in) เพิ่มเติ ม และพัฒนาโมดูลประเมิ นและปรั บพฤติ กรรมความมี วินยั ของผูเ้ รี ย น
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จากความสาคัญของการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่าย ผูว้ ิจยั จึ งได้พฒ
ั นาเว็บเพจรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยใช้สื่อ Multimedia ที่ สามารถนาเสนอได้ท้ งั ภาพ เสี ยง ตลอดจนภาพเคลื่ อนไหว และสามารถนา
เนื้ อหาบทเรี ยนผ่านเว็บได้ ทาให้บทเรี ยนมีความน่ าสนใจและน่ าเรี ยนมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
และเข้าใจในเนื้ อหามากขึ้ น อี กทั้งยังทาให้สะดวกในการเรี ยน สามารถเรี ยนได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสู งขึ้น ความมีวินยั
สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.เพื่อพัฒนาความมีวินยั ของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3.เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นิยามศัพท์
1. ระบบการจัดการเรี ยนรู้ บนเครื อข่ าย หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์และเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ ระบบบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ Moodle ที่ มีโมดูลความมีวินยั ระบบ Video Streaming
โปรแกรมเสริ ม (Module Plug-in) สนับสนุ นการทางานของ Moodle ในการนาเสนอเนื้ อ หา การสื่ อสาร การ
ปฏิสมั พันธ์ การวัดและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติ
1.1 โมดูลความมีวินัย หมายถึ ง โปรแกรมเสริ มที่ สนับสนุ น LMS Moodle ให้มีความสามารถในการ
ส่ งเสริ มความมีวินยั ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดการเรียนรู้ บนเครือข่ าย หมายถึง การนาเสนอกิจกรรมเนื้อหา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรมกระดาน
เสวนา กิจกรรมแบบฝึ กหัดที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระและสะดวก จากสถานที่ใด เวลาใดก็
ได้ตามระยะเวลาที่ได้กาหนดหรื อกากับไว้ในกิจกรรม โดยอาศัยเครื่ องมือการจัดการเรี ยนรู ้จาก Moodle
3. เว็บเพจรายวิชา หมายถึ ง สื่ อการสอนของรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ จดั ให้อยู่ใน
ระบบการจัด การเรี ย นรู ้ บ นเครื อข่ า ย มี เ ครื่ องมื อและแหล่ ง ที่ เ ข้า ไปถึ งและเข้า หาได้โ ดยผ่า นระบบเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมด้านการเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ประกอบด้วย กิจกรรมเนื้ อหา กิจกรรมการบ้าน
กิจกรรมแบบฝึ กหัด และกิจกรรมกระดานเสวนา
4. ประสิ ทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ าย หมายถึง คุณภาพของบทเรี ยนบนเครื อข่าย รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยมีเกณฑ์การหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
80 ตั ว แรก หมายถึ ง ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของคะแนนค าตอบที่ นัก เรี ย นตอบถู ก ต้อ งจากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนแต่ละบทบนเครื อข่ายโดยคิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
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80 ตั ว หลั ง หมายถึ ง ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของคะแนนค าตอบที่ นัก เรี ย นตอบถู ก ต้อ งจากการท า
แบบทดสอบหลังจากเรี ยนบนเครื อข่ายทั้งหมดโดยคิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนที่วดั จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
เป็ นปรนัยเลือกตอบ4 ตัวเลือก
6. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการควบคุมตนเองในระบบแบบแผนหรื อข้อกาหนด มีความ
ตระหนักและรู ้ คิ ด ในสิ่ งที่ ค วรประพฤติ ปฏิ บัติ เ พื่ อให้เ กิ ด ความถู กต้องเหมาะสม ซึ่ งในการวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ ง เน้น
คุ ณลักษณะความมี วินัยของผูเ้ รี ย นด้า นความรั บผิดชอบทางการเรี ย น ซึ่ งวัดโดยใช้แบบประเมิ นความมี วินัย ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
7. ความรั บผิดชอบทางการเรี ยน หมายถึง การที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิภารกิ จที่ตนกระทาได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งให้ผูอ้ ื่ นคอยตักเตื อนหรื อควบคุ มเพื่ อให้บรรลุจุด มุ่งหมาย ได้แก่ ความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความตรงต่อเวลา
7.1 ความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ และการทางานที่ ได้รับมอบหมายด้วย
ความตั้งใจ เต็มใจ มี ส มาธิ เ พื่ อให้งานในหน้า ที่ ข องตนหรื องานที่ ไ ด้รับมอบหมายเสร็ จเรี ยบร้ อย ติ ด ตามงาน
ไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้ งหรื อหลี กเลี่ ยง ไม่ทากิ จกรรมหรื องานอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจากที่ ได้รับมอบหมายขณะเรี ย น
ซักถามครู ในสิ่ งที่ไม่เข้าใจหรื อสงสัย ปรับปรุ งวิธีการเรี ยน ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมการเรี ยน
7.2 ความขยันหมั่นเพีย ร หมายถึง ความพยายามอย่างสม่าเสมอเพื่ อให้ได้รับผลสาเร็ จในงาน
เอาใจใส่ อย่างต่อเนื่อง ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและงานที่ทาอาสางานไม่ชอบอยูเ่ ฉย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7.3 ความตรงต่ อเวลา หมายถึง การเข้าเรี ยนตรงเวลา การทางานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน
และส่ งงานทันตามเวลาที่กาหนดให้
8. เจตคติต่อการเรียนรู้ บนเครือข่ าย หมายถึง ความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้เว็บเพจรายวิชาของ
รายวิชา สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่ งวัดโดยใช้แบบวัดเจตคติ ที่ ผวู ้ ิจยั
พัฒนาขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครื อข่ายจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการทดลองสู งกว่า
ก่อนการทดลอง
2. เมื่ อนักเรี ยนเรี ย นด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครื อข่ ายจะมี ค วามมี วิ นัยในการเรี ย นรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
3. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนด้วยเว็บเพจรายวิชาบนเครื อข่ายจะมีเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
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ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติ ต่อการเรี ยนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ในสังคมไทย
2. ผลการวิจยั จะทาให้ทราบข้อค้นพบของงานวิจยั ซึ่ งจะเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ ที่จะนาไปสู่ การเสนอแนะ
หรื อเป็ นแนวทางแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วิธีการวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2554
จานวนโรงเรี ย นทั้งหมด 6 คื อ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม) และ
โรงเรี ย นสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งเป็ นโรงเรี ย นในเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกับ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) 5 โรงเรี ยน มีกลุ่มประชากรทั้งสิ้ นจานวน 236 คน โดย
ใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sample) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งกลุ่มประชากรตามโรงเรี ยนได้
ดังนี้
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) จานวน 44 คน
โรงเรี ยนวิชูทิศ จานวน 27 คน
โรงเรี ยนบ้านบางกะปิ จานวน 40 คน
โรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์ จานวน 45 คน
โรงเรี ยนมัธยมสุ วิทย์เสรี อนุสรณ์ จานวน 44 คน
โรงเรี ยนมัธยมนาคนาวามัธยมอุปถัมถ์ จานวน 36 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1. เว็บเพจรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้กิจกรรม
การเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย เรื่ อง พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ผลปรากฏว่าเว็บเพจรายวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งได้ค่า E1/E2 คือ 80.89/81.54
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. แบบประเมินความมีวินยั ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
4.แบบวัดเจตคติที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample
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2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความมีวินยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย โดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-test Dependent
Sample
3. วิเคราะห์เจคติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่าย โดยนาคะแนนการวัดเจตคติหลังการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายมาดาเนินการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติ ต่อการเรี ยนวิชาสังคม
ศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ผูว้ ิจยั ได้จดั แบ่งผลของการ
นาเสนอออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมก่อนทดลอง
และหลังทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในการเรี ยนสู งขึ้น
และเมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) โรงเรี ยนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรี ยน
มัธยมสุ วิท ย์เ สรี อนุ ส รณ์ มี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช าสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สู งขึ้ นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

28.30

8.18

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

32.30

5.92

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

18.08

10.54

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

21.31

9.20

มัธยมบ้านบางกะปิ

ก่อนเรี ยน

40

20.70

10.39

หลังเรี ยน

40

25.50

8.58

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

21.45

7.25

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

24.20

4.99

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

16.81

6.48

หลังเรี ยน

27

18.15

6.84

ก่อนเรี ยน

45

23.00

10.27

หลังเรี ยน

45

25.09

12.09

ก่ อนเรียน

236

21.85

9.70

หลังเรียน

236

24.97

9.27

ประชานิเวศน์
รวม

t

p

2.81*

.01

1.51

.14

2.18*

.04

2.16*

.04

.79

.44

.91

.37

4.04**

.00

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความมีวินยั ของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีวินยั ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน สู งขึ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
ด้ านเอาใจใส่ ต่อการเรียน พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั ด้านการเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรี ยนมัธยมบ้านบาง
กะปิ มีความมีวินยั ด้านการเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

3.26

.41

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

3.10

.19

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

3.13

.30

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

3.10

.22

มัธยมบ้านบาง

ก่อนเรี ยน

40

3.06

.24

กะปิ

หลังเรี ยน

40

3.23

.38

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

3.16

.36

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

3.13

.25

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

2.98

.80

หลังเรี ยน

27

3.19

.36

ก่อนเรี ยน

45

3.22

.37

หลังเรี ยน

45

3.10

.30

ก่ อนเรียน

236

3.11

.26

หลังเรียน

236

3.18

.44

ประชานิเวศน์

รวม

t

p

2.36*

.02

.53

.60

2.51*

.02

.38

.71

1.51

.14

1.89

.07

2.10*

.04

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ านความขยันหมั่นเพียร พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั ด้านความขยันหมัน่ เพียร สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ของโรงเรี ยนวิชูทิศมีความมีวินยั ด้านความขยันหมัน่ เพียร สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

3.05

.31

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

3.15

.19

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

3.17

.24

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

3.24

.20

มัธยมบ้านบางกะปิ

ก่อนเรี ยน

40

3.08

.34

หลังเรี ยน

40

3.17

.38

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

3.11

.33

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

3.06

.27

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

2.83

.74

หลังเรี ยน

27

3.21

.52

ก่อนเรี ยน

45

3.11

.32

หลังเรี ยน

45

3.22

.29

ก่ อนเรียน

236

3.07

.39

หลังเรียน

236

3.17

.32

ประชานิเวศน์

รวม

t

p

1.98

.05

1.44

.16

1.43

.16

.90

.38

2.72*

.01

1.67

.10

3.48**

.00

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ านการตรงต่ อเวลา พิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั ด้านการตรงต่อเวลา สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั ด้านการตรงต่อ
เวลา ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
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โรงเรียน

การทดสอบ

n

X

SD

สาธิ ต มศว.

ก่อนเรี ยน

44

3.02

.31

ประสานมิตร

หลังเรี ยน

44

3.05

.24

มัธยมนาคนาวา

ก่อนเรี ยน

36

3.16

.39

อุปถัมภ์

หลังเรี ยน

36

3.25

.25

มัธยมบ้านบาง

ก่อนเรี ยน

40

3.11

.36

กะปิ

หลังเรี ยน

40

3.08

.30

มัธยมสุ วิทย์เสรี

ก่อนเรี ยน

44

3.14

.37

อนุสรณ์

หลังเรี ยน

44

3.15

.32

วิชูทิศ

ก่อนเรี ยน

27

3.05

.84

หลังเรี ยน

27

3.20

.42

ก่อนเรี ยน

45

3.13

.33

หลังเรี ยน

45

3.11

.28

ก่ อนเรียน

236

3.10

.44

หลังเรียน

236

3.13

.30

ประชานิเวศน์

รวม

t

p

.55

.58

1.26

.22

.40

.69

.11

.92

1.06

.30

.37

.71

.94

.35

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการศึ กษาเจตคติ ข องนักเรี ย นที่ เรี ย นรู ้ ผ่า นระบบจัด การการเรี ย นรู ้ บนเครื อข่ าย ระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 พบว่าทุกโรงเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
และเมื่อวิเคราะห์แยกแต่ ละโรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายมัธยม) มี เจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ ายรายวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ถึง ดี เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับได้แก่ นักเรี ยนพอใจ
ที่ สามารถเรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายได้ทุกที่ ทุ กเวลาที่ สะดวก ระบบการจัดการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่าย ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และการเรี ยนผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนาคนาวาอุปถัมภ์มีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 2 อันดับได้แก่ การ
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เรี ยนผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น และนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ตามขอบเขตของเนื้อหาจากการเรี ยนรู ้ผา่ นบนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมบ้านบางกะปิ มีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ าย
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 2 อันดับได้แก่ การ
เรี ยนผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้ น และนักเรี ยนมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้ นจาก
การทากิจกรรมบนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยมสุ วิทย์มีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชา
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมาก 2 อันดับได้แก่ การเรี ยน
ผ่านเว็บรายวิชาทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้ น และระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ใช้ง่าย สะดวก
รวดเร็ ว
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิชูทิศมีเจตคติ ที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ในระดับดี
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทุกข้อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ นักเรี ยนพอใจที่ สามารถ
เรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัด การเรี ย นรู ้ บนเครื อข่ ายได้ทุ กที่ ทุ กเวลาที่ สะดวก นักเรี ยนมี อิส ระในการเรี ย นและท า
กิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย และเนื้อหาการเรี ยนรู ้เข้าใจง่ายมีประโยชน์
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนประชานิ เวศน์มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชา
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทุกข้อ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ นักเรี ยนพอใจที่
สามารถเรี ยนรู ้ผา่ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก และมีความสะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อ
การเข้าใช้บทเรี ยน

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

โรงเรียน
สาธิ ต มศว.ประสานมิตร

มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

มัธยมบ้านบางกะปิ

มัธยมสุ วิทย์เสรี อนุสรณ์

วิชูทิศ

ประชานิเวศน์

รวม

เจตคติ
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา
โดยรวม
ด้านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
ด้านเว็บเพจรายวิชา

X

3.51
3.51
3.51
4.01
4.09
4.05
3.78
3.88
3.83
3.85
3.86
3.86
4.30
4.23
4.27
4.28
4.34
4.31
3.93
3.97

SD
.32
.32
.32
.65
.64
.63
.85
.70
.74
.50
.57
.52
.49
.44
.44
.43
.40
.39
.62
.59

แปลความหมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติ และความมี วินัยต่ อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษาศาสนา
วัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ าย ครั้ งนี้ อภิ ปราย
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ได้ดงั นี้
1. หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมทั้ง 6
โรงเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สู งขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ เ ป็ นเพราะรู ปแบบของเว็บเพจรายวิ ช าสังคมศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายนั้นได้ถูกพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อการเข้า
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ใช้บทเรี ยนสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้มีความหลากหลายน่าสนใจเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ชดั เจน มีความต่อเนื่ อง และมีการ
นาเสนอกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้หลากหลายโดยมีประสิ ทธิ ภาพของเว็บเพจเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทาให้การเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ ายมี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดและมี ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนสู งขึ้ น
สอดคล้องกับ Clark and Mayer (2003: อ้างถึงใน ศิริชยั นามบุรี. 2550 : 139) กล่าวว่า เหตุผลที่ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้น เป็ นเพราะในการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนมีข้ นั ตอน ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มี
การตรวจสอบประเมิ นคุ ณภาพบทเรี ยนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญก่ อนนามาใช้ทดลองเรี ยนจริ ง บทเรี ยนทั้งแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์และแบบบทเรี ยนสาเร็ จรู ปอิเล็กทรอนิ กส์ ออกแบบให้เนื้ อหาแต่ ละหัวข้อหรื อความคิ ดรวบยอด
(Concept) มีภาพประกอบที่ สามารถสื่ อความหมายและเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและจาเนื้ อหาได้ง่าย
ยิ่งขึ้ น นอกจากนั้นข้อดี ของการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายในประเด็นที่ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยน
ของตนเองได้ เนื่องจากมีการนาเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์ มีเดีย ซึ่ งมีลกั ษณะการเชื่ อมโยงข้อมูลไม่วา่ จะเป็ นในรู ปของ
ข้อความ ภาพนิ่ ง เสี ยงกราฟฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว มาประยุกต์ใช้ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรื อหลังก็
ได้ ทาให้ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ตามจังหวะของตนเอง (Self-paced Learning) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นสามารถ
ควบคุมการเรี ยนรู ้ของตนในด้านของลาดับการเรี ยนได้ ตามพื้นฐานความรู ้ ความถนัด และความสนใจของตน และ
สามารถเลื อกเรี ยนเนื้ อหาเฉพาะบางส่ วนที่ ต ้องการทบทวนได้โดยไม่ตอ้ งเรี ย นส่ วนที่ เข้าใจแล้ว ทั้งทาให้เ กิ ด
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู ผสู ้ อน และกับเพื่อนๆ ได้ เนื่องจากมีเครื่ องมือต่างๆ มากมาย เช่น กระดานสนทนา
(chat room) กระดานแสดงความคิ ด เห็ น (web board) จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) เอื้ อ ต่ อ การโต้ต อบ
(interaction) ที่ หลากหลาย และไม่จากัดว่าจะต้องอยู่ในสถาบันการศึ กษาเดี ยวกัน ทาให้เกิ ดรู ปแบบการเรี ยนที่
สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยนในวงกว้างขึ้ น เพราะผูเ้ รี ยนจะไม่มีขอ้ จากัดด้านการเดิ นทางมาศึ กษาใน
เวลาใดเวลาหนึ่ ง และสถานที่ ใดสถานที่ หนึ่ ง ดังนั้นจึ งสามารถนาไปใช้เพื่ อสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต จึ ง
อาจจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้นมากกว่าก่อนเรี ยน และสมพร สุ ขขะ (2545) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบของเว็บเพจเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยั พบว่า
การทดสอบความรู ้หลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ เป็ นเพราะผูเ้ รี ยนได้รับการประเมินและส่ งเสริ มความมีวินยั ด้านความรับผิดชอบทางการเรี ยน
ในองค์ประกอบด้านความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนความขยันหมัน่ เพียร ความตรงต่อเวลาจากโมดูลความมีวินยั ของ
ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ ายสามารถช่ วยพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นให้สู งขึ้ นและผลที่ ส นับสนุ น
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นมาจากเจตคติที่มีต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายผลการศึกษาเจตคติครั้ง
นี้ พบว่าเจตคติต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี ท้ งั ด้านระบบการ
จัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
2. หลังเรี ย นรู ้ ผ่า นระบบการจัด การเรี ย นรู ้ บนเครื อข่ ายพบว่านักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ของแต่ ละ
โรงเรี ยนมี ความมี วินัยสู งขึ้ นอย่างไม่ มีนัย สาคัญทางสถิ ติ ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจจะเกิ ด จาก
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในตัวแปรชั้นปี ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่ งจากการเรี ยนรู ้ในระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายมีการส่ งเสริ มพฤติกรรมความมีวินยั ด้านความรับผิดชอบ
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ทางการเรี ยนให้กบั นักเรี ยนโดยมีการแจ้งคะแนนพฤติกรรมของนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอเป็ นการกระตุน้ และปลูกฝั ง
ให้ผเู ้ รี ยนต้องควบคุมพฤติกรรมการเรี ยนด้วยตนเองส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนต้องรักษาระเบียบวินยั ในการเรี ยนได้แก่ 1)
ความเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน นักเรี ยนทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จเรี ยบร้อย ติดตามงานไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้งหรื อ
หลี กเลี่ ยง ไม่ทากิ จกรรมหรื องานอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจากที่ ได้รั บ 2) ความขยันหมัน่ เพี ยร มี ความพยายามอย่า ง
สม่าเสมอเพื่อให้ได้รับผลสาเร็ จในงาน เอาใจใส่ อย่างต่อเนื่ อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3) ความตรงต่อเวลา
คื อ การเข้า เรี ย นตรงเวลา การทางานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายได้ค รบถ้วน และส่ งงานทันตามเวลาที่ กาหนดให้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กุลชา ศิ รเฉลิมพงศ์ (2544) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 316 คน โรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนมีวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองที่ มีการ
ปฏิบตั ิมากที่สุดคือด้านความรับผิดชอบ ที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ ด้านการกระทาตามระเบียบของทางโรงเรี ยน
โดยเสนอแนวทางการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ มีลาดับแนวทางสู งสุ ด 3
ลาดับแรก คื อ ประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กเผยแพร่ ความรู ้ และประโยชน์ของความมี วินัยในตนเองโดยเสี ยงตามสาย
นาบุคคลที่มีผลงานและแบบย่างที่ดีมาเผยแพร่ และอภิปลายถึงประโยชน์และโทษของการปฏิบตั ิ ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
ด้านการปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบของสถานศึ กษาและสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิชุดา หรรษาจารุ พนั ธ์ (2540, น. 103)
ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ซึ่ งมีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในวิชาชี พมากจะมีการรับรู ้ว่าตนเองมีความพร้อม
ในการเรี ยนรู ้สูงกว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
ผลการศึ ก ษาความมี วิ นัย ของนัก เรี ยนที่ เ รี ย นรู ้ ผ่ า นระบบจัด การการเรี ย นรู ้ บ นเครื อข่ า ย ระดับ ชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน พบว่า หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความมีวินยั สู งขึ้ นอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาแต่ละโรงเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวินยั ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
3.หลังเรี ยนรู ้ผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ทุกโรงเรี ยนมี
เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในด้านระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชาเป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ เป็ นเพราะระบบจัดการเรี ย นรู ้ บ น
เครื อข่ายเป็ นระบบที่ออกแบบโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมีการนาเสนอกิจกรรมเนื้อหา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรม
กระดานเสวนา กิ จกรรมแบบฝึ กหัด ที่ ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนซ้ าได้ทุกครั้งตามความต้องการสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองอย่างอิสระและสะดวก จากสถานที่ใด เวลาใดก็ได้ตามระยะเวลาที่ได้กาหนดหรื อกากับไว้ในกิจกรรม อีกทั้ง
ผูเ้ รี ยนยังสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูส้ อนได้โดยผ่านระบบออนไลน์ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
มากขึ้ นนอกจากนี้ ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒ
ั นาขึ้ นมี สื่อการสอนที่ หลากหลายทั้งสื่ อเนื้ อหาและแหล่งค้นคว้า
เพิ่มเติมสอดคล้องกับยืน ภู่วรวรรณและสมชาย นาประเสริ ฐชัย (2546) กล่าวไว้วา่ การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ผ่านเครื อข่ายผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนอะไรก็ได้ เรี ยนเวลาใดก็ได้ตามความต้องการ ผูเ้ รี ยนจะพอใจกับการเรี ยนรู ้ที่
มีความอิสระและคล่องตัว การเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอีเลินนิ่ งจะทาให้ลดระยะเวลาการเรี ยนรู ้ได้มากกว่า 50
เปอร์ เ ช็ น ต์แ ละเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยกว่ า การเรี ย นการสอนแบบเดิ ม 30-60 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สอดคล้อ งกับ กิ ต ติ พ ัน ธ์
อุดมเศรษฐ์ (2547: 5) ที่ได้เสนอแนวทางสาหรับการสร้างเจตคติ ต่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายด้านผูเ้ รี ยนไว้ว่าผูเ้ รี ยน
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จะต้องสามารถเข้ามาศึกษาบทเรี ยนค้นหาความรู ้และข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาทุกสถานที่สามารถเรี ยน
ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตสามารถเลือกเรี ยนตามความยากง่ายก่อนหลังได้ตามความถนัดของ
แต่ ละบุ ค คลหากมี ข ้อสงสัย ในบทเรี ย นสามารถตั้งค าถามเพื่ อสอบถามครู ผูส้ อนได้ส ามารถฝากค าถามหรื อ
ข้อคิ ดเห็นหรื อนัดสนทนาระหว่างเพื่อนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ สามารถทากิ จกรรมตามที่ ได้รับมอบหมาย
เช่น ทาแบบฝึ กหัดและส่ งการบ้านได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การเรี ยนการสอนบนเครื อข่าย มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่ องจาก
นักเรี ยนมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ Internet จึงสามารถแก้ไขปัญหาและเรี ยนรู ้ระบบได้อย่างรวดเร็ ว
1.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่าย ไปใช้ จะต้องมีการปรับปรุ งและประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้นๆ และสอดคล้องกับการ
เรี ยนการสอนที่ตอ้ งการยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายสามารถสร้างเสริ มและแก้ไขปัญหา
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เพราะนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
1.3 การเรี ยนการสอนบนเครื อข่าย ต้องอาศัยการเสริ มแรงเพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยตนเอง
นอกเวลาเรี ยนและการจัดความยากง่ายของบทเรี ยนและการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอนที่ น่าสนใจเพื่ อให้
นักเรี ยนสามารถเข้าไปใช้ระบบได้อย่างต่ อเนื่ องด้วยตนเอง และครู ผูส้ อนก็ตอ้ งมี ปฏิ สัมพันธ์กบั นักเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นในเรื่ องของการตรวจแบบฝึ กหัด การตอบกระทู ้ กระดานข่าวเวลานักเรี ยนเกิดข้อสงสัยระหว่างเรี ยน
1.4 ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และระบบบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน (LMS) ในส่ วนของระบบ
อินเทอร์เน็ตจะต้องมีความเร็ วที่เพียงพอสาหรับเข้าถึงข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ การดาวน์โหลดข้อมูล และการโต้ตอบ
ที่ทนั ต่อกิจกรรมต่างๆ ร่ วมถึงการเข้าสื บค้นข้อมูลเว็บไซต์และกิจกรรมที่ตอ้ งเชื่ อมต่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ในข้อมูลต่างๆ และเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดในการเรี ยนการสอนและการวิจยั
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวินยั และเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึ กษาศาสนา
และวัฒนธรรมของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายในเนื้อหาอื่นๆ และในระดับช่วงชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรทาการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบการจัด การ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุ งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
2.3 ควรศึ กษาตัวแปรอื่นๆ เช่ น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิ ดสร้างสรรค์
ความสามารถในการตัดสิ นใจ เป็ นต้น
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