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การจัดการนวัตกรรม: ภารกิจใหม่ของนักบริหารการศึกษา 

 
ดร.จักรกฤษณ์  สิริริน * 

 
บทน า 
 ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่เรียกกันว่า “ศตวรรษที่ 21” มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลากหลายวงการ ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในเรื่องของการ
สร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของประชากรโลกให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ล้วนมีการสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ขึ้นอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการ
เผยแพร่ออกมาจากวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกน าไปต่อยอด ขยายผล และใช้งานในแทบจะทุกวงการ รวมทั้งแวดวง
การศึกษาด้วย 
 “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการการศึกษาเช่นกัน โดยมีการเผยแพร่ทฤษฎีและ
องค์ความรู้เก่ียวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาแล้วมากมายอย่างต่อเน่ือง ความแตกต่างหน่ึงซ่ึงเห็นได้ชัดระหว่างการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 กับการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ก็คือการเน้นเก่ียวกับเรื่องของ “ทักษะ” และ “ทักษะ” ที่ส าคัญที่สุดก็คือ 
“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ทักษะหน่ึงซ่ึงมีความส าคัญก็คือ “ทักษะการเรียนรู้” (Learning skill)  ดังที่ วิจารณ์ พานิช 
(2556) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการเรียนรู้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ แม้สาระวิชาจะมีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 
เพราะในปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครู
ช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 “ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม” (Innovation and learning skill) เป็นหน่ึงในทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 
21 ที่จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียน ซ่ึงประกอบด้วย ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Innovative and 
Creative)  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) การสื่อสารและความ
ร่วมมือ (Communication and collaboration นอกจากน้ียังมี “ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี” (Information 
technology and media skill) ซ่ึงมีความส าคัญไม่แพ้กัน ด้วยเหตุผลที่ว่าใน “ศตวรรษที่ 21” ได้มีการเกิดขึ้นของช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ดังน้ัน ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้หลายด้าน อันประกอบไปด้วย ความรู้ด้าน
สารสนเทศ ความรู้เก่ียวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ส าหรับนักบริหารการศึกษา ในวงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องอาศัย “ทักษะ” หลากหลายด้านในการบริหาร
จัดการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” จะต้องเรียนรู้เก่ียวกับ “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” 
ใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
 
 
 

* อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ภารกิจของนักบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษา จะมี
ภารกิจ 4 ด้านซ่ึงเป็นความรับผิดชอบหลักของนักบริหาร
การศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แ ก่ 
ภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ ภารกิจด้านการ
บริหารงบประมาณ ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล 
และภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป ขณะที่ภารกิจของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การสอน การวิจัย การ
บริการ วิชาการ และการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2554) ที่กล่าว
ว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39 ที่เน้นการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล 
และการบริหารทั่วไป 

โดย มีภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ 
ครอบคลุมตั้งแต่งานบริหารหลักสูตรและการสอน งาน
บริหารการประกันคุณภาพ งานบริหารการวัดและ
ประเมินผล งานบริหารการวิจัย รวมถึงงานบริหารการ
บริการวิชาการ ขณะที่ภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ
ครอบคลุมตั้งแต่งานก าหนดนโยบาย งานเขียนแผน
งบประมาณ งานติดตามผลการของบประมาณ งาน
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งานตรวจสอบ และงาน
ประเมินผลการใช้งบประมาณ ส่วนภารกิจด้านการ
บริหารงานบุคคล เป็นเรื่องของการประเมินและวางแผน
อัตราก าลังบุคลากร การแสวงหาบุคลากร การก าหนด
ขอบข่ายอ านาจหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ส่วน
ภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยการก าหนด
นโยบายและแผนงานโครงการพิเศษ การจัดท าระบบการ
จัดการความรู้ งานธุรการ และการประชาสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับ Hoy and Miskel (2013) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาต้องมีทั้ง
ศาสตร์ และทั้ งศิ ลป์ ในการบริหาร จัดการ  ซ่ึ ง เป็น

คุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังน้ัน เม่ือกล่าวถึงคุณลักษณะของนักบริหาร
การศึกษาก็ดูเหมือนจะมีการกล่าวไว้มากมาย ซ่ึงมีทั้ง
ทัศนะส่วนตัว ที่เกิดจากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร 
และมาจากผลการศึกษาและการวิจัยของนักวิชาการทั้งที่
เป็นคนไทยและต่างประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ นัก
บริหารการศึกษาซ่ึงนอกจากจะมีภารกิจ 4 ด้านดังกล่าว
ข้างต้นที่เป็นบทบาทหลักในการบริหารการศึกษาแล้ว 
“นักบริหารการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21” ควรทบทวน
ภารกิจทั้ ง 4 ด้าน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการศึกษาที่พลิกโฉมหน้า
จาก “ศตวรรษที่ 20” ไปอย่างสิ้นเชิง 
 
การจัดการนวัตกรรม 
 “นวัตกรรม” หมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธี
ให ม่ๆ  และยั งอาจหมายถึ งการ เปลี่ ยนแปลงทา ง
ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการ
เปลี่ยนน้ันจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอน
รากถอนโคน การปฏิรูป หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งน้ี มัก
มีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการ
ประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึง
ความคิดริเริ่มที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธ์ิผล และการ
ที่องค์กรยุคใหม่จะประสบความส าเร็จได้ น้ัน องค์กร
ทั้งหลายจ าเป็นที่ต้องมีลักษณะของ “องค์กรนวัตกรรม” 
ดังที่  Mckeown (2008) ได้กล่าวถึง  “องค์กรแห่ง
นวัตกรรม” ไว้ว่า หมายถึง องค์กรที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิดเพื่อ
ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ขึ้นมา เป็น
องค์กรที่มีการน าความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
จนเป็นผลส าเร็จและแผ่กว้างออกไปจนกลายเป็นระเบียบ
วิธีปฏิบัติแก่บุคคลทั่วไป 
 “องค์กรการศึกษา” ก็เช่นเดียวกับองค์กรอ่ืนๆ 
โดยทั่วไป การที่องค์กรการศึกษาจะประสบความส าเร็จ 
และอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าง
รวดเร็วดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการมีความคิดสร้างสรรค์ การ
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ค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการสร้างนวัตกรรม ดังที่ Adams 
และคณะ (2006) ได้กล่าวไว้ว่า “องค์กรการศึกษา” มี
รูปแบบการพัฒนามาจากองค์กรแบบดั้งเดิม (Traditional 
Organization) ที่ เ น้นการ สั่ งการ จากบนลงล่ า ง 
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมสั่งการ  และวางแผนการ
ท างานทั้งหมด ต้องเปลี่ยนลักษณะองค์กรไปสู่การเป็น
องค์ กรแห่ งน วัตกรรมการศึกษา  (Educational 
innovative organization) ที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษา และการบริหารงานใหม่ๆ 
 “การจัดการนวัตกรรม” จึงเป็นการด าเนินการ
ให้เกิดสิ่งใหม่ หรือวิธีการใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันในอนาคต ดังที่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(2547) ได้กล่าวไว้ว่า การจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้
น้ัน ผู้บริหารต้องสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง 
มีการท าแผนที่เส้นทางการท านวัตกรรมโดยความร่วมมือ
จากบุคลากรขององค์กร และผู้บริหารต้องสนับสนุนให้
บุคลากรเหล่าน้ันสร้างนวัตกรรมด้วย 
 โดยค าว่า “นวัตกรรม” นอกจากจะกินความถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ในแวดวง
การศึกษายังหมายถึงกระบวนการจัดการความรู้อีกด้วย 
ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่ “องค์กรทางการศึกษา” จะต้อง
มี “การจัดการนวัตกรรม” เพื่อผลักดัน “องค์กรแห่ง
การศึกษา” ไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการศึกษาใน
ศตวรรษที่  21” ที่ มี  “การ จัดการนวัตกรรม” เป็น
แกนกลางในการบริหารการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

นวัตกรรมการศึกษา 
ค าว่า “นวัตกรรมการศึกษา” ในปัจจุบัน เป็นที่

รู้จักแพร่หลาย ดังที่ พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า (2553) ได้
กล่าวไว้ว่า สมาคมเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาแห่ง
สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคโนโลยี
การศึกษาและพยายามปรับปรุงความหมายตามล าดับ 
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นทฤษฎีและการปฏิบัติของการ
ออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ การวิจัยและการ
ประเมินผลของกระบวนการและทรัพยากรส าหรับการ
เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับ 

ธวัชชัย เกิดประดับ (2554) ที่อธิบายว่า ในปัจจุบัน ค าว่า 
“นวัตกรรมการศึกษา” มีความคึกคักมาก ตัวอย่างเช่นใน
รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงขั้นลงทุนซ้ือ Tablet 
PC แจกให้กับนักเรียนเพื่อใช้แทนหนังสือในรูปแบบเดิมๆ 
ทั้งน้ี เพราะ Tablet PC จะช่วยประหยัดงบประมาณใน
การจัดพิมพ์หนังสือและต าราเรียนได้อย่างมากในระยะ
ยาว 

นอกจากน้ี ยังมีตัวอย่างของการใช้ “นวัตกรรม
การศึกษา” ในมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกที่ ได้น า
น วัต กรรมการศึ กษามา ใช้  ดั ง ตา รางสรุ ปการน า 
“นวัตกรรมการศึกษา” มาใช้ในการบริหารงานการศึกษา
ในของมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของโลก ประจ าปี ค.ศ.
2014 ที่จัดโดย Times Higher Education’s Global 
Rankings (2014) ดังปรากฏในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  e-Education on Academic Affair Administration 
In World University Rankings 2013-2014 

ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อระบบ ปีท่ีเริ่ม 
1. CALTECH COURSERA 2011 
2. University of Oxford TALL 1996 
3. Harvard University edX 2012 
4. Stanford University OpenEdX 2010 
5. MIT edX 2012 
6. Princeton University COURSERA 2011 
7. University of Cambridge ICE 2000 
8. University of California BRCOE 2011 
9. University of Chicago Alpha1 2011 
10. Imperial College London BlackBoard 1997 

     ที่มา: Times Higher Education’s Global Rankings (2014) 

 
เม่ือพิจารณาจากตารางที่ 1 จะพบว่า การน า 

“นวัตกรรมการศึกษา” มาใช้ในการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยระดับโลก 10 อันดับแรกประจ าปี ค.ศ.2014 
เป็นดัชนีชี้วัดส าคัญของการใช้ “นวัตกรรมการศึกษา” ได้
เป็นอย่างดี 
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นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 “นวัตกรรมการเรียนรู้” เป็นการน าสิ่งใหม่ที่เกิด
จากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงในปัจจุบัน
นวัตกรรมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ วไปว่า นวัตกรรม
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการระบบ
เศรษฐกิจ  สังคมฐานความรู้  เป็นพื้นฐานส าคัญของ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) 

ดังที่ ไพรัช ธัชยพงษ์ (2548) ได้กล่าวว่า 
“นวัตกรรมการเรียนรู้” คือการน าพลวัตของเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ โลหะ และวัสดุ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี มาใช้ สร้างให้ เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการใหม่ หรือธุรกิจใหม่ อันจะผลส่งให้ภาค
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เจริญเติบอย่างม่ัน และ
ยั่งยืน สอดคล้องกับ โกศล ดีศีลธรรม (2548) ที่กล่าวว่า 
บทบาทส าคัญในการพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมการ
เรียนรู้จะก่อให้เกิดความม่ันคงให้กับองค์กร และประเทศ 
และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน “นวัตกรรมการเรียนรู้” จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การ
สร้างเทคโนโลยีใหม่ แต่รวมไปถึงการประยุกต์ และการ
ผนวกเทคโนโลยีที่มีอยู่ ดังน้ัน เทคโนโลยีจึงเป็นผู้นิยามถึง
ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม เพิ่มผลิตภาพ และสร้าง
ศักยภาพให้กับบุคลากร 

ดังน้ัน “นวัตกรรมการเรียนรู้ ” จึงเป็นแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา และ
รากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาการเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
ดังที่ Allen และคณะ (2008) ได้กล่าวถึง “นวัตกรรมการ
เรียนรู้” เอาไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการ
บริการ และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้าน
การบ ริ ห า ร  เ ช่ น  ร ะ บบก าร จัด การ องค์ ค ว าม รู้ 
(Knowledge Management System : KMS) ที่
พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของบุคลากรและเก็บบันทึกไว้
ใ น รู ป แ บ บ สื่ อ ป ร ะ ส ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ล า ย มิ ติ 
(Hyperlink Multimedia) บนเว็บไซต์ โดยบุคลากรอ่ืนๆ 

สามารถ เรี ยกใช้ ง านได้จากเ ว็บบราวเซอร์  ( Web 
Browser) เป็นต้น 
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม” และ “ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ และ
เทคโนโลยี” ต่างก็เป็นทักษะที่ส าคัญในการศึกษาศตวรรษ
ที่  21” ซ่ึงเ น้นไปที่  “ทักษะการเรียนรู้ ” อีกหน่ึงใน 
“ทักษะแห่งศตวรรษที่  21” โดยเฉพาะ “ทักษะด้าน
นวัตกรรม” ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของ “นัก
บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ที่ส าคัญ 

การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา คือ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการท างาน การ
ผลิตผลงาน ทั้งในรูปแบบการบริหาร การจัดท าหลักสูตร 
การสร้างสื่อ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
วัดและประเมินผล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ และมีสมรรถนะพร้อมในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังที่ องค์อร ประจันเขตต์ (2557) ได้กล่าวว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมการศึกษาน้ัน 
ต้องประกอบไปด้วย  ภาวะผู้น า  (Leadership) 
บรรยากาศนวัตกรรม (Innovative climate) และนิสัย
นวัตกรรม (Innovative behavior) สอดคล้องกับ บุญ
เก้ือ ควรหาเวช (2553) ที่กล่าวว่าองค์กรแห่งนวัตกรรม
การศึกษา (Educational innovative organization) 
หมายถึง องค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่มีการกระท าใหม่ 
การสร้างใหม่ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วท า
ให้การศึกษา หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม  ท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มี
แรงจูงใจในการเรียน ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน 

ดังน้ัน การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 
จึงคือความส าคัญจ าเป็นส าหรับ “นักบริหารการศึกษาใน
ศตวรรษที่  21” ซ่ึงต้องบริหารสถานศึกษาภายใต้
สภาพแวดล้อมแห่ง “นวัตกรรม” ในยุคปั จจุบันที่
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ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะในวงการการศึกษาซ่ึงถือเป็น “องค์กรแห่งการ
เรียนรู้” อันส าคัญที่สุดในสังคม 
ภารกิจใหม่ของนักบริหารการศึกษา 

ดังที่กล่าวมาแล้ว ว่าภารกิจของนักบริหาร
การศึกษาทั้ง 4 ด้าน ส าหรับการบริหารการศึกษาในทุก
ระดับการศึกษา เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้บริหาร
สถานศึกษา น้ันได้แก่ ภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ 
ภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ ภารกิจด้านการ
บริหารงานบุคคล และภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป 
โดยต้องไม่ลืมว่า ทุกวันน้ี ทั้งสี่ด้าน ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้องทั้งสิ้น ดังที่ พรรณี สวนเพลง (2552) ได้กล่าวถึง
ความจ าเป็นของการน านวัตกรรมมาใช้ส าหรับการบริหาร
การศึกษา ไว้ 3 ประเด็น คือ 1) ความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากระบบสารสนเทศเดิมไม่สามารถให้ข้อมูล หรือ
ท างานได้ตามต้องการในเรื่องของการจัดการความรู้ ซ่ึง
เป็นมิติใหม่ของการจัดการ 2) การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ราคาที่ถูกลง และ 3) การปรับองค์กรเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

โดยเฉพาะ “การศึกษาในศตวรรษที่  21” 
ภาร กิจของสถานศึกษาแต่ละด้ าน ต่ าง ก็ มีการน า 
“นวัตกรรม” มาใช้ในการบริหารการศึกษาในแต่ละด้าน
กันอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ซ่ึงใน “ศตวรรษที่ 21” 
มีการน า “นวัตกรรม e-Education” เข้ามาช่วยในการ
บริหารการศึกษากันค่อนข้างมาก ซ่ึงหมายถึง การพัฒนา
และประยุกต์สารสนเทศ  Information) และความรู้ 
(Knowledge) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology) เพื่อสร้าง ต่อยอด และ
เผยแพร่ความรู้และสารสนเทศ มีการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) มาใช้ หรือระบบ
การสื่อสารผ่านอีเมล์ (e-Mail) หรือการท าเอกสารและ

ต าราแบบอี-บุ๊ค (e-Book) ที่ก าลังก้าวเข้ามาแทนหนังสือ
กระดาษต่อไป 

สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (2545) ที่
กล่าวไ ว้ ว่า e-Education เป็นการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร
ของสถาบันการศึกษา กระบวนการรับนิสิต งานทะเบียน
และวัดผล งานหลักสูตรและการสอน งานห้องสมุด งาน
แนะแนว งานวิจัยและพัฒนา งานกิจการนักศึกษา งาน
อาคารสถานที่ งานสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
บทสรุป 
 “ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 ”  มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงการศึกษา โดยการน า 
“นวัตกรรมทางการศึกษา” เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ัน “องค์กรทางการศึกษา” จึงจ าเป็นต้อง
มี “การจัดการนวัตกรรม” เพื่อน า ไปสู่การเป็น “องค์กร
แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญประการ
หน่ึงของ “การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ส่งผล
ให้ภารกิจดั้งเดิมของนักบริหารการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ
ภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ ภารกิจด้านการ
บริหารงบประมาณ ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล 
และภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป จึงไม่เพียงพอต่อ 
“การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซ่ึงมีบรรยากาศ
ที่ เ ต็ม ไปด้ วยนวัตกรรมทางด้ าน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ามกลางการกระจายตัวของ “นวัตกรรม” 
โดยเฉพาะ “นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21” จึงมี
ความจ าเป็นที่นักบริหารการศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ทั้งรวดเร็ว เข้มข้น และรุนแรง ดังน้ัน 
“ภารกิจใหม่” ของนักบริหารการศึกษาในยุค “นวัตกรรม
การศึกษาในศตวรรษที่ 21” จึงต้องเพิ่ม “ภารกิจใหม่” 
ทางด้าน “การจัดการนวัตกรรม” หรือ “การบริหาร
นวัตกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของแวดวง
การศึกษา เพราะในปัจจุบัน การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ต่างต้องอาศัย “นวัตกรรม” เป็นตัว
ขับเคลื่อนน่ันเอง. 
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ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษา 

ในส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
นันทภัค  อินทุยศ* 

บทคัดย่อ 
 การท าวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานกับระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จ านวน 48 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test และ One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
การทดสอบสมมติฐาน ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ย มากที่สุด ร องลงมา คือ ด้าน
ความรู้สึก และน้อยที่สุด คือ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และจากสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม ในด้านความรู้สึกแตกต่างกัน  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนไม่แตกต่างกัน และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงมากทั้งสองด้าน ปัจจัยด้านลักษณะงานไม่พบความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
 
ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ : บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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Abstract 
 

The objective of this research was to study the organizational commitment , to studies on 
the relationship among the factors composed of the characteristic of task, characteristic of organization, 
and work experience to analyze the level of the organizational commitment of the educational personnel 
in Continuing Education Office of Sukhothai Thammathirat Open University. 

Sample size were 48 educational personnel in Continuing Education Office of Sukhothai 
Thammathirat Open University. The questionnaires were used to collect data. Additionally, they were 
analyzed to perform the frequency, percentage, means, SD, Independent Sample t-test, One-way ANOVA, 
and the correlation coefficients were done applied by Pearson. The hypothesis test was at the 0.05 level 
of significance. 

Research finding showed that the educational personnel in Continuing Education Office of 
Sukhothai Thammathirat Open University, the level of the organizational commitment, on average, the 
scores were very high. To determine each area found that the current standard, on average, was the 
highest of all whereas the correlation of their common sense was the lowest such as being adherence in 
the organization, the hypothesis that the personnel factor such as their sex tends to have an effect on 
the organizational commitment, the overall that significantly affected by perceived different sense; 
however, other personnel factors was not different. The factor of correlation among the organizational 
commitment such as characteristic of organization, and work experience, the results showed that the 
correlation between characteristic of organization and work experience were very high whereas the 
characteristic of task was no significant correlation with the organizational commitment. 
 
Keywords: Organizational commitment; Educational personnel in Continuing Education Office 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
สภาพการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเน่ืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ค่า นิยม วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของ
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ  องค์ การต่ างๆทั้ ง ภาครั ฐและ
ภาคเอกชนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 คว าม ผู กพั นต่ อ อ ง ค์ ก า ร แ ส ด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพขององค์การ องค์การจะด าเนินการหรือ
ปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญ คือ คนหรือบุคลากรในองค์การว่ามีความ
ผูกพันต่อองค์การมากน้อยเพียงใด เม่ือบุคคลเข้ามา
ท า ง า น ใน อ ง ค์ ก า ร ก็ มี ค ว า ม ห วั ง ที่ จ ะ ไ ด้ พ บ กั บ
สภาพแวดล้อมที่ดี  เปิดโอกาสให้ตนเองได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ และตอบสนองความพึงพอใจ
ของตนได้ องค์การใดที่ท าให้บุคคลก้าวไปถึงเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้บุคคลน้ันย่อมต้องการท างานอยู่ ในองค์การน้ัน
ต่อไป ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ มีความเต็มใจ
ยอมทุ่มเทท างานให้องค์การอย่างสุดความสามารถเพื่อให้
งานบรรลุเปูาหมายและไม่คิดย้ายหรือลาออกจาก
องค์การ แต่ถ้าองค์การใดไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจของบุคคลได้ บุคคลย่อมเกิด
ความผูกพันได้ยากและส่งผลต่อองค์การในหลาย ๆ ด้าน 
 ดังน้ันการจะรักษาบุคลากรให้อยู่ กับองค์การ
นานๆ น้ันผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญใน
การท างานให้กับบุคลากรเม่ือบุคลากรน้ันมีคุณภาพชีวิต
การท างานที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
ซ่ึงผลดังกล่าวจะส่งผลให้บุคลากรและองค์การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันความสัมพันธ์น้ีจะเห็นได้ว่าหากบุคลากร
ในองค์การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้วก็จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและประสิทธิผลโดยรวมของ

องค์การ แต่ปัญหาก็คือจะบริหารจัดการอย่างไรจึงจะท า
ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การที่ตัวเองสังกัดอยู่
เพราะหากบุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์การแล้ว
องค์การย่อมเกิดความเสียหาย เปูาหมายขององค์การ
ย่อมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ส านักการศึกษาต่อเน่ือง เป็นหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2 ด้าน คือ ด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มี วัตถุประสงค์ส าคัญในการ
ด าเนินงาน คือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ส านักศึกษาต่อเน่ืองมีบุคลากรในสังกัดที่
ปฏิบัติงาน จ าแนกเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   
ลูกจ้างประจ า   และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
 แต่ในระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา การบริหาร
จัดการบุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงมีการปฏิบัติงาน
หลากหลายหน้าที่ ทั้งในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบให้เปล่า และหารายได้โดยการจัดฝึกอบรมให้
กลุ่มเปูาหมายที่เป็นทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป โดยรายได้แต่ละปีมหาวิทยาลัยเป็นผู้
ก าหนดน้ัน รายได้ต่ ากว่าค่าเปูาหมายทุกปี  อาจจะ
เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น ส านักมีการปรับเปลี่ยน
นโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์การ จากการ
ปรับเปลี่ยนส่งผลโดยตรงต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่
จ าเป็นต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย
และการบริหารเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต้องรับผิดชอบงาน
หลายด้าน ทั้งงานที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและงาน
ที่ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของตน ส่งผลให้งานหลาย 
ด้านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่วางไว้ เน่ืองจาก
บุคลากร มีห น้าที่ค วามรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิม  
เงินเดือนเท่าเดิม ขาดความม่ันคงในหน้าที่การงาน เช่น 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน บางคนท างานมา 10 – 20 ปี  
แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนบรรจุเป็นลูกจ้างประจ า หรือ
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พนักงานของมหาวิทยาลัย ขาดขวัญและก าลังใจ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  ขาดจิตส านึกในการ
ท างาน  โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะท างานโดยที่ไม่ได้
ผูกพันและรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์การ ความพึงพอใจใน
การท างานจะลดลงเรื่อย ๆ  
 จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เพื่อที่จะน าข้อมูลมาปรับปรุง และวางแผนในการพัฒนา
เพิ่มความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันพัฒนาให้องค์การ
ประสบความส าเร็จต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเ น่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทาง
การศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
 3.เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักการศึกษาต่อเน่ือง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช  ที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน 
 2.ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาในส านัก
การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
เชิงบวก 
 3.ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาใน

ส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในเชิงบวก 
 4.ปัจ จัยด้ านประสบการณ์ในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทาง
การศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชในเชิงบวก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ 
 

 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1.ท าให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักการ ศึกษาต่อ เ น่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษา ส านัก
การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช ซ่ึงเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การต่อไป 
 3.  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์การ เพื่อน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและการพัฒนาองค์การ 
 
วิธีการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็นการศึกษาในเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้บุคลากรทาง
การศึกษาของส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยวิเคราะห์ด าเนินการศึกษา
ตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ในครั้งน้ี คือ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ซ่ึงทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง จ านวน 48 คน ดังน้ัน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6. ต าแหน่งงาน 
7. รายได้ต่อเดือน 

 
 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1. ความหลากหลายของงาน 
2. ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
3. ความท้าทายของงาน 
4. โอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

 
 

ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ 
1. การกระจายอ านาจในองค์การ 
2. การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์การ 
3. ขนาดขององค์การ 

 
 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
1. ความคาดหวังที่จะได้รับการ 
    ตอบสนองจากองค์การ 
2. ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ 
3. ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
ท่ีมา : แนวคิดของเมาว์เดย์ และคณะ 

 

ตัวแปรตาม 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 

1. ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ 
2. ความผูกพันด้านความรู้สึก 
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 

ท่ีมา : แนวคิดของกรีนเบิก 
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ในการวิจัยครั้งน้ีจะใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนทั้งสิ้น 48 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม
เ ก่ียว กับความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรทาง
การศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จ านวน 7 ข้อ 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเ ก่ียวกับปั จจัยด้าน
ลักษณะงาน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความมี
อิสระในการปฏิบัติงาน ความท้าทายของงาน โอกาสใน
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จ านวน 20 ข้อ 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามเ ก่ียวกับปั จจัยด้าน
ลักษณะขององค์การ ได้แก่ การกระจายอ านาจใน
องค์การ การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์การ ขนาดของ
องค์การ จ านวน 15 ข้อ 
 ตอนที่  4  แบบสอบถามเ ก่ียวกับปั จจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ ความคาดหวังว่าจะ
ได้รับการตอบสนองขององค์การ ความรู้สึกว่าองค์การ
เป็นที่พึ่งพาได้ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 
จ านวน 15 ข้อ 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อ
องค์การ ได้แก่ ด้านการคงอยู่ กับองค์การ ด้าน ด้าน
ความรู้สึก ด้านบรรทัดฐาน จ านวน 15 ข้อ 
 โดยตอนที่ 2 – 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดระดับและเกณฑ์
น้ าหนักคะแนน ดังน้ี (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543) 
 เห็นด้วยมากที่สุด ให้คะแนน  5  คะแนน 
         เห็นด้วยมาก      ให้คะแนน 4 คะแนน 
         เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
         เห็นด้วยน้อย      ให้คะแนน 2 คะแนน 
         เห็นด้วยน้อยที่สุด   ให้คะแนน 1 คะแนน 

 น าคะแนนที่ ได้มาหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและแปลผล โดยใช้เกณฑ์ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย
ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ดังน้ี 
 1.00 – 1.49 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49 เห็นด้วยน้อย 
 2.50 – 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 
 3.50 – 4.49 เห็นด้วยมาก 
 4.50 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
 ตอนที่ 5 เป็นค าถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบ
เก่ียวกับความผูกพันที่มีต่อองค์การ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิดก าหนดค าตอบเป็น
ข้อความ 5 ระดับในด้านความรู้สึกว่าตนมีความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับองค์การ ความผูกพันด้านความรู้สึก 
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ านวน 15 ข้อ เกณฑ์การให้
คะแนนมีความผูกพันมีดังน้ี 
 ระดับมากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
 ระดับมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
 ระดับปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
 ระดับน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
          ระดับน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
 น าคะแนนที่ ได้มาหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและแปลผล โดยใช้เกณฑ์ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย
ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ดังน้ี 
 1.00 – 1.49 มีความผูกพันในระดับน้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49 มีความผูกพันในระดับน้อย 
 2.50 – 3.49 มีความผูกพันในระดับปานกลาง 
 3.50 – 4.49 มีความผูกพันในระดับมาก 
 4.50 – 5.00 มีความผูกพันในระดับมากที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเ น่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ด้งน้ี  
 1.ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี  คิด เป็นร้อยละ 68.80 มี
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การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.20 มี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 54.20  มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 68.80 มี
ต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 83.30 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 
43.80 
 2. ปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก รายด้านพบว่า ด้านโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืน  มี ค่ า เ ฉลี่ ยสู งสุ ด  ร องลงมา คื อ  ด้ านค วาม
หลากหลายของงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านความมีอิสระ
ในการท างาน 
 3.ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง ในรายด้าน พบว่า ด้านการ
กระจายอ านาจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านขนาด
ขององค์การ และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าขององค์การ 
 4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานโดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44 เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญในองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.69 รองลงมา 
คือ ด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ มีค่าเฉลี่ย 
3.32 และน้อยที่สุด คือ ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.31  
 5. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก รายด้าน พบว่า ด้านบรรทัดฐาน  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และน้อย
ที่สุด คือ ด้านการคงอยู่กับองค์การ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเ น่ือง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีประเด็นส าคัญที่
สามารถน ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ือง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระดับความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านบรรทัดฐานเป็นด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และ
ด้านการคงอยู่ กับองค์การตามล าดับ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของมศารัศม์  วีระยุทธศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ)
ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การของ
ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ผลการศึกษา พบว่า ระดับความ
คิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานใน
เทศบาล ต าบลประโคนชัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของเนตรนภา  นันทพรวิญญู 
(2551) ที่ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท เซ็ลทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พบว่าความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เซ็ลทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับการศึกษาของอธิพล  วงษ์มหา (2548) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
บริษัท คิงพาวเวอร์ ดิวตี้  ฟรี จ ากัด พบว่าพนักงานมี
ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่
ในระดับมาก อันเน่ืองมาจากส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการก าหนดนโยบาย 
โครงสร้างและแนวทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน 
บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเ น่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความเต็มใจในการใช้
ความสามารถที่ มีอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติงาน ยินดี
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อชื่อเสียงที่ดีของ
หน่วยงาน ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้งาน
ส าเร็จลุล่วงทันเวลา และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แม้จะมี
อุปสรรค กรณีได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ ก็ยินดีท าด้วยความเต็มใจ  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ น่ื อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า 
        2.1 เพศต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับวิโรจน์ 
สว่างเถื่อน (2547) ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของ
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พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า เพศ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่าง
กันหากพิจารณารายด้านพบว่าเพศต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การในด้านความรู้สึกแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมี
ความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึกมากกว่าเพศชาย 
อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารและ
หัวหน้างาน มีโอกาสน าความรู้ค วามสามารถจาก
การศึกษามาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานทั้งการก าหนด
นโยบายและการปฏิบัติ มีบทบาทในการบริหารงาน มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน ท าให้มีความยึดม่ัน 
ผูกพันต่อองค์การสูง และความช านาญในงานตาม
ระยะเวลาที่นานขึ้น ท าให้ดึงดูดใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น และหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จึงท า
ให้มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าสอดคล้องกับวัชรา 
วัชรเสถียร (2540) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน 
  2.2 อายุต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับวรพันธ์ 
เศรษฐแสง (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ฉะเชิงเทราพบว่าพนักงานมีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน 
  2.3  การศึกษาต่ างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
ลออมีรักษ์  (2540 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อสถาบัน
ของข้าราชการมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่าวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
  2.4 สถานภาพสมรสต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับศันสนีย์ ศรีภิรมย์ (2553)  ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขอองค์กร : กรณีศึกษา  บริษัท
วิศวกรที่ปรึกษา พบว่าสถานภาพสมรสต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

  2.5 ระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับบุญช่วย คล้าเอม (2551)  ที่ได้ศึกษาความ
ผูกพันองค์การของพนักงานบริษัท บี.พี.เอ็น ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์ วิส พบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
  2.6 ต าแหน่งงานต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
วิรัตน์ พ่วงเพ็ชร (2549)  ที่ได้ศึกษาความผูกพันองค์การ
ของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่มีต าแหน่ง
งานต่างกัน พบว่าพนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
  2.7 รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
เพ็ญศรี  เมณ เสน (2549) ที่ ได้ ศึ กษาปั จ จัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาย
การเงินบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  พบว่า
พนักงานที่ มีระดับเงินเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน 
  จากผลการทดสอบเป็นเพราะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผนการท างาน การ
พัฒนาการท างานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพจะอยู่บน
พื้นฐานระบบความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งงานต่าง ๆ เป็นส าคัญ สวัสดิการที่
หน่วยงานจัดให้ท าให้ทุกคนมีความพึงพอใจ มีความสบาย
ใจ รู้สึกม่ันคงเม่ือเป็นสมาชิกขององค์การ การได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าล่วงเวลา) ที่นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานปกติมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการด ารง
ชีพในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาความรู้
ในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงาน เหตุผลดังกล่าวท าให้
บุ คลากรทางการศึ กษาที่ มี อายุ  ระดับการศึ กษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
งาน และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
ไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกันในด้านความรู้สึกโดยเพศหญิงมี
ความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย 
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   2.8 ปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมไม่
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ รายด้านพบว่า
ด้านความท้าทายของงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน 
ต่อองค์การในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สอดคล้องกับชาญวุฒิ บุญชม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์การศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แ ก่ ความท้าทายของงาน 
(ปัจจัยด้านลักษณะงาน) นอกจากน้ียังพบว่า ด้านความ
หลากหลายของงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์ การด้ านบรรทัดฐาน และด้ านโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ด้านบรรทัดฐาน อภิปรายผลรายด้านได้ดังน้ี  
  2.8.1 ด้านความท้าทายของงาน 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวม อาจเน่ืองมาจากบุคลากรทางการศึกษาในส านัก
การศึกษาต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
ลักษณะงานที่ รับผิดชอบเป็นงานที่ มีความส าคัญต่อ
องค์การ มีความท้าทาย ใช้สติปัญญาและใช้ความรู้
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการท างานและความพึงพอใจเม่ืองาน
ปร ะสบความส า เ ร็ จ  แ ละ งานยั งส่ ง เ สริ ม ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้า และน าไปสู่การพัฒนาองค์การ สร้างความ
ภาคภู มิใจในการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานก้าวหน้ามี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก บุคลากรมีเปูาหมายร่วมกันกับองค์การ 
และเต็มใจที่จะช่วยเหลือในกรณีที่องค์การเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  หน่วยงานมีความส าคัญส าหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมาก และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะ
เป็นบุคลากรปฏิบัติ งานของหน่วยงาน จนกว่าจะ
เกษียณอายุงานหรือเลิกจ้าง 
  2.8.2 ด้านความหลากหลายของงาน 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้าน
บรรทัดฐาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักการศึกษาต่อเน่ืองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
มีคุณลักษณะของงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติ เป็นลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหลาย
ด้าน ซ่ึงเป็นแรงกระตุ้นและส่ง เสริมภาพพจน์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีขั้นตอนและวิธีการท างานที่เป็นระบบและ
ชัด เจน ท าให้ เ กิดความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถใช้วิธีการท างานรูปแบบใหม่ ๆ ที่
แตกต่างจากเดิม และงานที่รับผิดชอบมีความส าคัญต่อ
องค์การ ท าให้เกิดความเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ มีความพร้อมและเต็มใจท างาน
แม้งานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อความส าเร็จขององค์การและชื่อเสียงของหน่วยงาน 
แม้จะมีปัญหาอุปสรรค เพื่อให้งานบรรลุเปูาหมายส าเร็จ
ลุล่วงทันเวลา จึงท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
องค์การ 
   2 .8 .3  ด้ านโ อกาสในการปฏิ 
สัมพันธ์กับผู้ อ่ืน พบว่า มีสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การด้านบรรทัดฐาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรทาง
การศึกษาในส านักการศึกษาต่อเน่ืองมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช งานที่ปฏิบัติมีลักษณะที่ต้องติดต่อ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืน สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน และ
ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน เป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถ ท าให้เกิดความคิดที่หลากหลายในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
  2.9 ปัจจัยด้านขององค์การโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  สอดคล้องกับนันทนา ผ่องเภสัช 
(2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ :  ได้
ศึกษากรณีข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์ พบว่า
ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลเ ก้ือการุณย์ส่วนใหญ่
ตระหนักถึงหน้าที่ของตน ประกอบกับองค์การมีระเบียบ
ปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การของตน มีความสัมพันธ์กับ
ผูกพันต่อองค์การ (ด้านลักษณะขององค์การ)อภิปรายผล
รายด้านได้ดังน้ี  
 2.9.1 ด้านการกระจายอ านาจ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอาจ
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เน่ืองมาจากบุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษา
ต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้บริหารที่ให้
ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการบริหารองค์การ มอบอ านาจ
หน้าที่ให้ตรงกับความสามารถรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติงาน มีการ
แบ่งส่วนการท างานที่ชัดเจน มีเปูาหมายและค่านิยม
องค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเต็มใจที่
จะให้ความช่วยเหลือเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
  2.9.2 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอาจ
เน่ืองมาจากบุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษา
ต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงทุน
ปฏิบัติงาน ทุ่มเทแรงใจทั้งความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์จากการท างานที่สั่งสมมานาน มีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าขององค์การ ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันและ
ตั้งใจที่จะท างานอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนท า
ให้หน่วยงานมีความก้าวหน้า มีชื่อเสียงเป็นที่ รู้ จัก 
องค์การมีความหมายต่อตนเองมาก และมีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานไปจนกว่าจะเกษียณ 
   2.9.3 ด้านขนาดขององค์การ พบว่า 
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอาจ
เน่ืองมาจากบุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษา
ต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การที่ มีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับขนาดขององค์การ องค์การมีการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารองค์การให้ทันสมัย มี
ระบบโครงสร้างที่ชั ด เจน มีส วัสดิ การและระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูง มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนสูง และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของฝุายงานที่
ปฏิบัติอยู่  ท าให้เกิดความยึดม่ันผูกพันต่อองค์การสูง
   2.10 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สอดคล้องกับ 

วรพันธ์  เศรษฐแสง (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อภิปราย
ผลรายด้านได้ดังน้ี 
 2.10.1 ด้านความคาดหวังที่จะ
ได้รับการตอบสนองจากองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอาจเน่ืองมาจาก
บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเ น่ือง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับทราบและเรียนรู้
เม่ือเข้าไปปฏิบัติงานในองค์การ และได้รับการตอบสนอง
จากองค์การในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ได้รับ
การสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถตามต าแหน่ง
หน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ และได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบอย่างยุติธรรม ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีโอกาสความก้าวหน้าและ
ประสบความส าเร็จในการท างาน 
 2.10.2 ด้านความรู้สึกว่าองค์การ
เป็นที่พึ่งพาได้ พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การในภาพรวมอาจเ น่ืองมาจากบุคลากรทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ น่ื อ ง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความช่วยเหลือเม่ือ
ประสบปัญหาในการท างาน มีความรู้สึกและไว้วางใจต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน จึงม่ันใจและเชื่อม่ันเม่ือได้
ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน รู้สึกสบายใจ ม่ันคงเม่ือเป็น
สมาชิกขององค์การ 
 2.10.3 ด้านความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญในองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอาจเน่ืองมาจากบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ น่ื อ ง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความรู้สึกว่าตนเอง
ได้รับการยอมรับจากองค์การและเป็นทรัพยากรที่มี 
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คุณค่างานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จ
ขององค์การ รู้สึกว่าการปฏิบัติงานของตนมีคุณค่า งานที่
ท าได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
เม่ือได้รับมอบหมายงานจึงทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ 
เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรระดับผู้บริหารที่มี
ต าแหน่งเป็นเลขานุการส านัก หัวหน้าฝุาย หัวหน้างาน 
และบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มีต าแหน่งเป็นนักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างศิลป์ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากการวิเคราะห์
สรุปผลได้ดังน้ี 
 ระดับผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ มีประสบการณ์การ
ท างานที่สั่งสมกันมานาน และใกล้เกษียณอายุราชการกัน
เป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของความม่ันคงและความผูกพันต่อ
องค์การน้ันอยู่ในระดับมาก สังเกตได้จากทุกคนจะเป็น
กังวลว่าเม่ือเกษียณอายุราชการไปแล้ว มีความเป็นห่วง
ว่าองค์การจะเดินไปในทิศทางใด มีความคาดหวังว่า
บุคลากรในรุ่นต่อมาจะสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความรักและความผูกพันต่อองค์การอย่าง
แท้จริงเหมือนผู้บริหาร  ทุกคนพยายามถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้รู้จักแก้ไขปัญหา
ในการท างานได้ มีความรักความสามัคคีกัน ท างาน
ร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนให้พัฒนาทักษะและความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ ให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประจ าเทศเป็นประจ าทุกปี  ในส่วนของ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้ัน ผู้บริหารมองว่ากฎ 
ระเบียบขององค์การไม่เอ้ือในการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ บางคนเป็นลูกจ้างมานานเกิน 20 ปี  แต่ก็
พยายามส่ง เสริมให้ น้อง ๆ ในสายบังคับบัญชาไป
สอบแข่งขันเม่ือมีการรับสมัครงานที่มีความม่ันคงกว่า ไม่
ว่าจะภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ระดับผู้ปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ 
มองว่ามีความม่ันคงในหน้าที่การงานอยู่แล้ว แต่ผู้บริหาร
ควรสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเตรียมเข้าสู่

ต าแห น่งผู้ บ ริหาร  ในปั จ จุบันผู้ บ ริหาร ไ ม่ค่ อย ให้
ความส าคัญ บางครั้งเม่ือท างานก็เกิดความท้อแท้บ้าง  
หมดก าลังใจ แต่โดยรวมแล้วทุกคนมีความรักและความ
ผูกพันกับเพื่อนร่วมงานและองค์การอยู่ในระดับมาก  
รับผิดชอบงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์การ เ ม่ือท างานเสร็จจะมีความ
ภาคภูมิใจว่าเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกัน ส าหรับ
ความเห็นของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนน้ันส่วนใหญ่
ต้องการความม่ันคงในหน้าที่ การ งาน เพราะบาง
คนท างานมานาน ถ้าออกจากงานก็ไม่รู้จะไปหางานที่ไหน
ท า เพราะอายุมาก ต้องการให้ผู้บริหารให้ความส าคัญหา
แนวทางหรือวิธีการปรับต าแหน่งให้มีความม่ันคงขึ้น เม่ือ
เกษียณอายุ มีค่าตอบแทนที่จะสามารถน าไปใช้ ใน
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพได้    ในเรื่องของความม่ันคง
และความผูกพันต่อองค์การ น้ันทุกคนรักและผูกพัน
องค์การอยู่ในระดับมาก  เม่ือได้รับมอบหมายงานทุกคน
จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อให้งานส าเร็จตามเวลาที่
ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์การ
บุคลากรทางการศึกษาในส านักการศึกษาต่อเ น่ือง 
มหาวิทยาลัยสุ โขทั ยธรรมา ธิราช  ผู้ วิ จั ย ขอเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ดังน้ี 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1  ด้านลักษณะงาน  
                 1.1.1  จากการวิจัยพบว่าผู้บังคับบัญชามัก
คอยควบคุมดูแลการท างานของท่านอย่างใกล้ชิดและ
เข้มงวด มีคะแนนต่ ากว่าทุกข้อ ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด ให้อิสระทางความคิด 
สร้างสรรค์วิธีการด าเนินงาน และส่งเสริมให้คิดนอก
กรอบในการท างาน 
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                1.1.2 ด้านความท้าทายของงานควรจัดสรร
งานที่รับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
เพื่ อสร้ า ง แรง จูง ใจ ในการท า งาน รวมถึ งส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
องค์การอย่างยั่งยืนและควรมีรางวัลตอบแทนความมุ่งม่ัน 
ความพยายามในการท างาน 
 
 1.2. ด้านลักษณะองค์การ 
               1.2.1 จากการวิจัยพบว่าหน่วยงานเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปูองกัน
ความบกพร่องจากความเหน่ือยล้าในการปฏิบัติงานมี
คะแนนต่ ากว่าทุกข้อดังน้ันผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมและ
สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการวางแผนปูองกันความ
เหน่ือยล้าและความบกพร่องจากการท างาน เพื่อให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในด าเนินงานขององค์การเกิดความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  
 1.2.2  ด้านการกระจายอ านาจ ควรมีการ
ชี้แจงนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานทุกเรื่องให้
บุคลากรได้ทราบและเข้าใจ มีการแบ่งงานที่รับผิดชอบให้
มีความชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ 
 
 1.3. ด้านประสบการณ์ในการท างาน 
              1.3.1 จากการวิจัยพบว่าการได้รับค่าตอบ 
แทนพิเศษ (ค่าล่วงเวลา) ที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากงาน
ปกติอย่างเหมาะสม มีคะแนนต่ ากว่าทุกข้อ  ดังน้ัน
ผู้บังคับบัญชาควรด าเ นินการในเรื่องให้ น้ีให้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปอย่างทั่วถึง 
              1.3.2  หน่วยงานควรจัดการบริหารการให้
ผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรมแก่บุคลากรด้วย
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 1.4. ด้านความผูกพันต่อองค์การ 
 จากการวิจัยพบว่าด้านการคงอยู่ กับ
องค์การเป็นด้านที่มีคะแนนต่ ากว่าทุกด้านและประเด็น
ความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากออกจากงานโดยที่

ยังไ ม่ มีทางเลือกใหม่มีคะแนนต่ ากว่าทุกข้อ ดั ง น้ัน
หน่วยงานควรด าเนินการให้บุคลากรทางการศึกษาคงไว้
ซ่ึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นบุคลากรปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน โดยการเปิดโอกาสให้ มีการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งงานและสร้างความม่ันคงในต าแหน่งหน้าที่ให้
บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานส าหรับบุคลากรที่
เป็นข้าราชการ  
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลในเชิงลึก
มากขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการของบุคลากร
ทางการศึกษาหรือความผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริง 
 2. ควรศึกษาคุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานอ่ืน ๆ ของหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช หรือในสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
 3. ควรศึกษาว่าปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์หรือมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการท างานเพื่อจะได้สามารถที่
จะน าข้อมูลมาพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ 
                                                                                                                                     

พรพิมล  มากพันธ์ุ * 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อเปรียบเทียบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
จัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้   จ าแนกตาม  เพศ   วุฒิ
การศึกษาสูงสุด  และต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ จ านวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี  LSD 
  ผลการวิจัยพบว่า   

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับดังน้ี  ด้านการจัดสรรทรัพยากร  ด้านการกระตุ้นการท างาน ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และ ด้านการ
ประเมินผล  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม
เม่ือจ าแนกตาม  เพศ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  และต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน และเม่ือ
พิจารณารายด้านมีความแตกต่างกันดังน้ี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ด้านกระตุ้นการท างาน  และเม่ือจ าแนกตามต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการประสานงาน และด้านการประเมินผล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาเ น่ืองจากติดภารกิจงาน
ประจ าที่ท า ขาดการมีส่วนร่วมประชุมวางแผนทุกขั้นตอน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
เน่ืองจากขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน อีกทั้งไม่มีงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมถึงการติดต่อสื่อสารยังขาดความต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

ค าส าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การจัดการศึกษา, ศูนย์การศึกษานอกระบบ  
 และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ 
 

* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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Abstract 
The objectives of this study were to study; compare and summarize the level and problems of 

the participation management of the Office of Basic Education Commission of Thailand in the Bangkok 
Non-formal and Informal Education Center, South Bangkok Area. 

The sample group was 73 committees of the Office of Basic Education Commission of Thailand in 
the Bangkok Non-formal and Informal Education Center, South Bangkok Area.  The data was collected by 
using the rating scale questionnaire.  The statistical analysis used was the percentage, average, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA, and LSD 
 Finding were shown as follows: 

1. The result had been shown that the participation management of the Office of Basic Education 
Commission of Thailand in the Bangkok Non-formal and Informal Education Center, South Bangkok Area 
was generally in the high level. 
 2. In comparing the opinion toward the participation management of the Office of Basic 
Education Commission, in overall gender education background and job position were no different  but in 
considering in gender factor, it was found the different in the aspects of working motivation. In considering 
the job position factor, it was found the different in the aspects of the coordination and evaluation. 
 

Keywords: Participation Management, Office of Basic Education Commission, Bangkok Non-formal and 
Informal Education Center, South Bangkok Area 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย ทั้งใน
ด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างต่อเน่ือง
และมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษา
ดังกล่าวจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเอกชนเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน ให้ประชาชน มีส่วนร่วม และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง หลักการส าคัญดังกล่าว ตรงกับแนวคิดหลักใน
การจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝุาย (Education for All) 
และทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for-
Education) อันเป็นหลักการพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับ
ทั่วโลก 
 การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
ให้ก้าวหน้า และประสบความส าเร็จได้ประการหน่ึง คือ 
โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลที่
เก่ียวข้องทุกฝุายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ  ระเบี ยบ และ
กฎกระทรวงต่างๆที่เก่ียวข้อง ยิ่งในสภาพปัจจุบันมีความ
จ า เ ป็ นที่ จ ะ ต้ อ ง อาศั ย ค วามร่ วม มื อ  ร่ วม ใ จจา ก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงถือว่าเป็นองค์
คณะบุคคลที่มีความพร้อม ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากกว่า
หน่วยงานอ่ืนๆ หากได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแล ก ากับ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอย่าง
เต็มที่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิด
โอกาส ให้ มีกา ร เสนอความคิด เห็น  มีการประชุ ม
ปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับ
ผลประโยชน์อันเกิดจากงาน ท าให้ผู้ร่วมงานมีความพึง
พอใจ และมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือตัวแทนของ
ประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเขตชุมชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่
ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเน่ืองมาจาก
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ต้องการ
ให้ประชาชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะเป็น
เจ้าของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545) 
 ในปัจจุบัน พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากนัก  จาก
ผลการวิจัยหลายเรื่องเก่ียวกับการด าเนินงานและการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เช่น  
งานวิจัยของชัญญา  อภิปาลกุล  (2545 :  บทคัดย่อ)  อุ
มา  ศรีชัย  (2546 :  บทคัดย่อ)    และธีระ  รุญเจริญ  
(2547 :  บทคัดย่อ) อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานยังขาดความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ไม่มี
ส่วนร่วมในการวางแผน  ไม่มีเวลาเข้าประชุมและร่วม
กิจกร รม   ไ ม่ กล้ า แสด งค วามคิ ด เ ห็ น   ข าดการ
ประสานงานและงบประมาณไม่เพียงพอ 
  จากปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และที่ส าคัญจากงานวิจัยดังกล่าว  
ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึ กษา  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยโซนกรุงเทพใต้  ทั้งน้ีเพื่อการหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตโซนกรุงเทพใต้  
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ความต้องการของชุมชน  โดยใช้ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นแนว
ทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโซนกรุงเทพใต้ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้   
  2. เพื่อเปรียบ เทียบการมีส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ จ าแนกตาม เพศ 
วุฒิการศึกษาและต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  3.  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนว
ทางแ ก้ไขปัญหาการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้   
 
ค าถามการวิจัย 
  1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วน
ร่วม ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตกรุงเทพมหานคร โซน
กรุงเทพใต้  อยู่ในระดับใด 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 
เพศ วุฒิการศึกษา และต าแหน่งในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ แตกต่างกันหรือไม่ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี เพศ 
วุฒิการศึกษาและต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซน
กรุงเทพใต้  แตกต่างกัน 
 
 ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. จะท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นการมี
ส่วนร่วม ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัด
การศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้   
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา การ
บริหารสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษา ที่ ส่ ง เ สริ มการ มีส่ วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  ในการวิจัย ครั้งน้ีใช้แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับการ
มีส่วนร่วมของสมาคมผู้บริหาร  โรงเรียนอเมริกัน 
(American Association of School Administrators) 
ก าหนดภารกิจของการบริหารโรงเรียนไว้  ดังน้ี  การ
วางแผน  (Planning)  การจัดสรรทรัพยากร 
(Allocation)  การกระตุ้นการท างาน (Stimulation)  
การประสานงาน (Coordination)  การประเมินผล 
(Evaluation)  และส าหรับการมีส่วนร่วมตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  
5 กลุ่ม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  สรุป
เป็นกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
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         ตัวแปรต้น 
                     (Independent Variables) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
    ขอบเขตด้านเน้ือหา  การศึกษาครั้งน้ี  มุ่ง
ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน  5  ด้าน ได้แก่  ด้านการวางแผน  ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร  ด้านการกระตุ้นการท างาน ด้านการ
ประสานงาน  และด้านการประเมินผล 
   ขอบเขตด้านประชากร   
    1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย เ ข ต 
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ซ่ึงประกอบด้วย   เขต
เขตปทุมวัน เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา  
เขตคลองเตย เขตวัฒนา  เขตพระโขนง   เขตสวนหลวง 
และ เขตบางนา  จ านวน  90  คน  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ   ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท า ง ด้ า น ศ า ส น า  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  
ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ท า งด้ านสั ง คม  ชุ มชน  สิ่ ง แ วดล้ อม  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเมือง การปกครอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านความม่ันคง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข  
ผู้ทร งคุณ วุฒิทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และกรรมการและเลขานุการ 

  
 
 
 

 
 
ภาพประกอบที่  1  แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ จ านวน 73 คน โดย
ใช้การสุ่มอย่างง่าย 
 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศั ยเขต  กรุ ง เทพมหานคร เ น่ืองจากมีบริบท
สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้เลือกที่
จะท าการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร 
โซนกรุงเทพใต้  

 
ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ

ข้อมูลอยู่ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2556 ถึงภาคเรียนที่ 
2/2556 

 
 

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

  1.  เพศ 

1.   2. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
2.   3. ต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.        
4.        

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ 
 
    1. การวางแผน  
    2. การจัดสรรทรัพยากร  
    3. การกระตุ้นการท างาน  
    4. การประสานงาน  
    5. การประเมินผล 

ตัวแปรตาม        
(Dependent Variables) 
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วิธีการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
ประกอบด้วยค าถามลักษณะปลายปิด และปลายเปิด เพื่อ
สอบถามข้อมูลเก่ียวกับเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครโซนกรุงเทพใต้ แบ่งเป็น 
3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เพื่อ
สอบถามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และสถานะภาพการเป็นผู้แทน
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โซนกรุงเทพใต้มี
ลักษณะเป็น check list 
 ตอนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครโซนกรุงเทพ
ใต้ ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการ
กระตุ้นการท างาน ด้านการประสานงาน และด้านการ
ประเ มินผล โดยใช้แบบมาตรส่วนประมาณค่าของ 
ลิเคอร์ท 
 ตอนที่  3  ค าถามปลายปิด เ ก่ียวกับปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ซ่ึงน าแบบสอบถาม
ไปใช้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
   1.  ศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร บทความและ
งานศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่ เ ก่ีย วข้อง  แล้ วใช้ กรอบ 
American Association of School Administrators 
เป็นแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ  และรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
แบบสอบถาม 

  2.  สร้างข้อค าถามหรือตัวชี้ วัดให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์การสร้างแบบสอบถามและตามกรอบแนวคิด
มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ จ านวน 31 ข้อ จ าแนกเป็น 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร  ด้านการกระตุ้นการ
ท างาน ด้านการประสานงานและด้านการประเมินผล 
แล้วน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3  ท่าน  
ตรวจสอบความตรงโดยหาค่า IOC แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และได้ค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  
0.66 – 1.00 
 3. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว  ไป

ทดลองใช้ (Try Out ) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จริง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร 

โซนกรุงเทพตะวันออก (เขตประเวศ) และโซนกรุงเทพ

กลาง (เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย, เขตดินแดง, เขตพญาไท)  

จ านวน 30  คน น ามา วิเคราะห์หาความเที่ย งของ

แบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของครอน 

บาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) โดยมีค่าความ

เที่ย ง 0 .87  (ลั ดดา วัลย์  เพชร โรจน์,  อัจฉรา ช า นิ

ประศาสน์. 2547 : 145) 

 4  น าเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้แล้วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
จัดท าเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล  
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากผู้อ านวยการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้  ทั้ง  10  เขต ด้วย
ตนเองและนัดวันมารับแบบสอบถามด้วยตนเอง 
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 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ให้
ครบถ้วนทุกฉบับ  จ านวน  73  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย เ ข ต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้  มีดังต่อไปน้ี   
  1  สถิติพื้นฐาน  เพื่อหาสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้หาความถี่ และร้อยละ
และหาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร 

โซนกรุง เทพใต้  โดยหาค่าเฉลี่ย   ( X )   และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2  สถิติอ้างอิง  โดยเปรียบเทียบ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาเม่ือจ าแนก
ตามเพศ  ใช้การทดสอบค่าที    (t – test for 
Independent sample)  และเม่ือจ าแนกตามวุฒิ
การ ศึ กษาสู งสุ ด  และต าแห น่ง ในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ใช้  One - way  ANOVA   ถ้า
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
จะน าไปทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี  LSD.  และน ามา
วิเคราะห์ในรูปตารางและประกอบด้วยค าอธิบายความ
เรียง  
 3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ด้านการวางแผน ด้าน
การจัดสรรทรัพยากร ด้านการกระตุ้นการท างาน ด้านการ
ประสานงาน และด้านการประเมินผล โดยใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ วิเคราะห์โดยภาพรวม
และรายด้านดังน้ี 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังน้ี   ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร  ด้านการกระตุ้นการท างาน  ด้านการ
วางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการประเมินผล   

 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตาม เพศ  วุฒิ การศึ กษา  และต าแห น่ง ใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดมีดังน้ี 
         2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการกระตุ้นการท างาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการ
ประสานงาน และด้านประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 

  2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
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แบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพ
ใต้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
ต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ส่วนในด้านการประสานงาน และด้านการ
ประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  และเม่ือพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม ด้านการประสานงาน และด้านการประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัย
จึงท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD 
 2.4 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่  ด้านการ
ประสานงาน พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้ านสาธารณสุข  ด้ าน วิทยาศาสตร์  และด้ าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการประสานงาน แตกต่างกับ ประธานกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรม 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง และด้าน
ความม่ันคง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.5 การทดสอบค่ าเฉลี่ ยร ายคู่  ด้ านการ
ประเมินผล พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุ ง เ ทพมหานคร  โ ซนกรุ ง เ ทพ ใต้  ที่ มี ต า แห น่ ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ด้านการประเมินผล  แตกต่างกับ ประธาน
กร รมการ   ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  ด้ านส าธารณ สุ ข  ด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ และกรรมการ
และเลขานุการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
3.ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการ วิ จั ยพบ ว่ า  คณ ะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
กับสถานศึกษาเน่ืองจากติดภารกิจงานประจ าที่ท า  ขาด
การมีส่วนร่วมประชุมวางแผนทุกขั้นตอน ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
เน่ืองจากขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน อีกทั้งไม่มี
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมถึงการติดต่อสื่อสารยังขาดความต่อเน่ือง
และเป็นระบบ  
  แนวทางแก้ไขปัญหา คือสถานศึกษาต้องแจ้ง
เก่ียวกับ วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาจะได้มีเวลาเตรียมข้อมูลและ
วางแผนในเรื่องของเวลา รัฐควรจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เช่น
ค่าเบี้ยประชุม ค่าการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
ใช้ด าเนินการ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมในการระดมสรรพ
ก าลังในการจัดหาทรัพยากรโดยการประสานงานกับภาคี
เครือข่ายให้มากขึ้น   ควรจัดให้มีการอบรมและการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาโดยพาไปศึกษา
ดูงานตัวอย่างในต่างพื้นที่เพื่อจะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและน ามาปรับปรุงพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และ สถานศึกษาต้องประชาสัมพันธ์ ประสานงาน รวมทั้ง
รายงานการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบอย่างทั่วถึง 
ต่อเน่ืองและตลอดเวลา 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้  พบ
ประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังน้ี  
         1. ก า รบ ริ หา ร แบบ มีส่ วนร่ วมของคณ ะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  
กรุงเทพมหานครโซนกรุงเทพใต้ โดยภาพรวมและรายด้าน  
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร 
ด้านการกระตุ้นการท างาน ด้านการประสานงาน และ
ด้านการประเมินผล ทั่วไปอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ มีความตระหนักถึง
ความส าคัญ ในการมีส่วนร่วมและเสนอแนะไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านกระตุ้น
การท างาน ด้านการประสานงาน และด้านการประเมินผล 
ซ่ึงท าให้ มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ท าให้ ได้
นักศึกษาที่เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรีอัมพร  ทองสืบสาย  (2545) ศึกษาเรื่อง  การ
น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอ านาจเจริญ  พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ในด้านการวางแผน การด า เนินงาน
ตามแผน และการประเมินผล อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
อ้างในการมีส่วนร่วมของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมศึกษา ปี
การศึกษา 2554  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ซ่ึงผู้วิจัยขออภิปรายเป็นรายด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการ
กระตุ้นการท างาน  และด้านการวางแผน  ดังต่อไปน้ี 

            1.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ด้านการการจัดสร ร
ทรัพยากร พบว่าด้านการจัดสรรทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากสูงสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชนะ  ชิน
สะอาด (2549:58) โรงเรียนขยายโอกาสคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในเรื่องการประสานงานและการ
จัดสรรทรัพยากรอยู่ในระดับมาก อ้างในการสรุปผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยที่ เป็นวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่าง 
พ.ศ. 2541-2550  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุ กด้ าน ทั้ ง น้ี อาจเ ป็น เพ ร าะผู้ บ ริห า ร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญในด้านการจัดสรรทรัพยากร
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากการจัดสรรทรัพยากรมี
จ านวนจ ากัด จึงต้องอาศัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อใช้ทรัพยากร
ให้มีค่าสูงสุดและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้วย  การ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ต าบล/แขวง
ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรอ่ืนอย่างกว้างขวาง  
   1.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ด้านการการกระตุ้นการ
ท างาน พบว่าค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมใน
การประชุมชี้แจง กระตุ้นการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน  การประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนในเขตบริการ
ได้ รั บการศึ กษาขั้ นพื้นฐานอย่างทั่ วถึ งและ ได้ เห็น
ความส าคัญของ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนการสอนของสถาบัน โดยการโ น้มน้าว จูงใจ 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลสู่สาธารณะชนและส่งเสริม
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สนับสนุนให้มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 
 1.3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ ด้านการการวางแผน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
กับสอดคล้องกับ งานวิจัยของลม แพงสุข และดร.
ศรีวรรณ มีคุณ (2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ จังหวัดบริ
ค า ไชย  สาธารณรั ฐประชา ธิป ไตยประชาชนลาว 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและด้าน
การวางแผน อยู่ ในระดับมากทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร 
โซนกรุงเทพใต้  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การมีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา การให้ความ
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  กา รก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและพันธกิจของสถานศึกษา 
การจัดท าแผนปฏิบัติ งานประจ าปีให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาและให้ความ
เห็ นชอบ ใน เ รื่ อ ง ของการ จัดท า แผนกลยุ ท ธ์ ของ
สถานศึกษา  

             1.4  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขต  กรุงเทพมหานครโซนกรุงเทพใต้ ด้านการประเมินผล 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  เน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการประเมินผล  ส่วน
ใหญ่ การประเมินภายในสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะเป็นผู้
วางแผนการประเมินผล การติดตาม และประเมินผลด้วย
ตนเอง การด าเนินงานด้วยตนเอง ส่วนการประเมิน
ภายนอกจะมีหน่วยงานการประเมินผลของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)   ส าหรับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีบทบาทเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินผลน้อยจึงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
         2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย เ ข ต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้จ าแนกตาม เพศ  พบว่า
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า
การมีส่วนร่วม ด้านกระตุ้นการท างาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการวางแผน 
ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการประสานงาน และด้าน
การประเ มินผลไม่แตกต่างกัน ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชายมีความ
เชื่อม่ันในตัวเองสูงต้องการเป็นผู้น า มากกว่าผู้ตามและ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก จึงให้ความส าคัญที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรมเ ก่ียว กับ  งานวิชาการด้ านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มากกว่าเพศหญิง  สอดคล้องกับ มะยุลี  
เงินนาม (2545:บทคัดย่อ) อ้างในงานวิจัยของ บุญศรี แสง
ศ รี ( 2 5 4 5 )  เ รื่ อ ง ก า ร ศึ ก ษ าก า ร มี ส่ วน ร่ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มเครือข่ายวังสาม
หมอ1สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2  
พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชายมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมาคือ มีส่วนร่วมด้านการพัฒนา
หลักสูตร และการให้ข้อเสนอแนะการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และการจัดบรรยากาศและพัฒนา
สภาพแวดล้อม ตามล าดับ ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพศหญิงมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดบรรยากาศและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมรองลงมาคือ มีส่วนร่วมด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการให้
ข้อเสนอแนะการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

3.  การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้จ าแนกตามต าแหน่งใน
คณ ะกรรมการ สถ านศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน  ด้ านการ
ประสานงาน  พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ มี ต าแห น่ ง   ผู้ ทร งคุณ วุฒิด้ านสาธารณ สุข  ด้ าน 
สาธารณะสุข ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
มีความคิด เห็นต่ อการบริหารแบบมีส่ วนร่ วมของ
คณ ะกรรมการ สถ านศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน  ด้ านการ
ปร ะ ส า น ง า น  แ ต กต่ า ง กั บ  ป ร ะ ธ า นก ร ร ม ก า ร  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และด้านศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเมือง การปกครอง และด้านความม่ันคง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
คณะกรรมการสถานศึกษาบางต าแหน่งการติดต่ อ
ประสานงานขึ้นอยู่กับบริบทในต าแหน่งหน้าที่การท างาน
ของแต่ล ะบุคคลที่ จะ เ อ้ื อประ โยชน์ ในการติดต่ อ
ประสานงานได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้
อย่างทั่วถึง เช่น ถ้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ น า ชุ ม ช น   ส ม า ชิ ก ส ภ า
กรุงเทพมหานคร (สก.) สมาชิกเขต (สข.) หรือเป็น
ผู้ อ านวยการ ส า นัก งานเ ขต ในชุมชน   ก า รติดต่ อ
ประสานงานกับคนในพื้นที่ชุมชนจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ดีกว่า คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นประชาชนทั่วไป 

4. การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่  การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้ จ าแนกตามต าแหน่ง 
ด้านการประเมินผล พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ด้านสังคม ชุมชน  สิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ด้ านการประ เ มินผล แตกต่ าง กับ  ประธา นกรรม  
ผู้ ทร งคุณ วุฒิด้ าน สาธารณ สุข  ด้ าน วิทยาศาสต ร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ กรรมการและเลขานุการ    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะ ด้านการประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผล การเรียนการสอน ส่วน

คณะกรรมการสถานศึกษาจะประเมินผลในส่วนของการ
ใช้กฎเกณฑ์ของสถานศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีซ่ึงไม่ได้ประเมินด้านการเรียนการ
สอนโดยตรง 

 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต กรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้   
และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องควรส่งเสริมในการด าเนิน
โครงการหรือ กิจกรรมที่ส่ ง เ สริ มให้ มีส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังน้ี 
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
โซนกรุงเทพใต้ ด้านการวางแผน ควรให้มีความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการเสนอ
ความคิดเห็นใน การจัดท าสารสนเทศของสถานศึกษา 
ได้แก่  1) สารสนเทศ พื้นฐานของสถานศึกษา   2) 
สารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน  3) สารสนเทศบริหารวิชาการ  
4) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  5) สารสนเทศเพื่อ
การรายงาน  และ 6)  สารสนเทศคู่มือและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
  2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
โซนกรุงเทพใต้   ด้านการจัดสรรทรัพยากร  ควรเพิ่ม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมี
ส่วนร่วมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่ อประโยชน์ อ่ืนๆ ของ
สถานศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือในห้องสมุด เครื่อง
เล่นกีฬา และอุปกรณ์กีฬา โดยหาทุนมาสนับสนุน 

3 . การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
โซนกรุงเทพใต้    ด้านการกระตุ้นการท างาน  ควร
พัฒนาการให้ค าชมเชย ยกย่อง การท างานของครู ครู
อัตราจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการและ การส่งเสริม 
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สนับสนุนให้มีการดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่
มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
  4. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
โซนกรุงเทพใต้ ด้านการประสานงาน ควรพัฒนาการ
ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนเพื่อหามางบประมาณ
พัฒนาสถานศึกษา 
  5 . การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
โซนกรุงเทพใต้  ด้านการประเมินผล ควรเพิ่มบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา  
การประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และ
การประเมินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร โซนอ่ืนๆ  เช่นโซนกรุงเทพเหนือ โซน
กรุงเทพตะวันออก โซนกรุงธนเหนือ หรือโซนกรุงธนใต้ 

2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงาน
แบบอ่ืนนอกจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เช่นการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารแบบบูรณาการ เป็น
ต้น 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โซนกรุงเทพใต้  

4. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนา
บทบาทของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามทฤษฎีของแบส 

 
วันวิสา นวลเป็นใย* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และน าเสนอข้อเสนอแนะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามทฤษฏีของแบสคือภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนสภาพกับภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง เป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 375 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  กาทดสอบ ค่า ที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  พบว่า  ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ใช้กลวิธีใหม่ๆในการบริหารและประเมินสถานการณ์ได้
ถูกต้อง ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อม่ันในการท างาน ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียน ควรสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานท างานได้อย่างเต็มความสามารถ ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความม่ันใจในการท างานของตนเอง รวมถึงการให้ก าลังใจ ดูแล
การท างานของผู้ร่วมงาน และ ผู้บริหารควรให้ผู้ร่วมงานได้คิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ๆ ส่งเสริมให้แสดงความ
คิดเห็นมองปัญหาในมุมต่างๆ สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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                       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   37 

                                             Vol.6 No.1 April 2014-September 2014 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study and compare the transformational leadership of 

private school administrators at basic level of education in Amphoe Pak Kret Nonthaburi by the theory of 
Bass. This research was a survey approach. The samples used to study were 375 teachers of secondary 
schools in the third area of secondary schools in Nonthaburi Province. The instrument used to carry out 
the data collection was a questionnaire. The statistics used for analyzing data were percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The results of this study were as follow: 

1. The transformational leadership of private school administrators education basic Amphoe Pak 
Kret Nonthaburi by the theory of Bass was at a high level from motivation to ideal influence respectively.  

2. The transformational leadership of private schools administrators at basic level of education in 
Amphoe Pak Kret Nonthaburi with different gender, age, education and work experience did not have 
different opinions on transformational leadership. 

3. Suggestions for the transformational leadership of private school administrators education 
basic Amphoe Pak Kret Nonthaburi as the theory of Bass were found that: The administrators should have 
vision to use the new technics for administration in order to manage the organizations effectively should 
encourage co-workers to work effectively and have their advancement andThe administrators should 
have their co-workers using new technology for teaching and learning development. 
 
 

Keywords: Transformational Leadership, Private School Principle, Basic Education 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะ
การสื่อสารและสารสนเทศ เป็นแรงผลักดันให้สถานศึกษา
ในประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ เห็นได้จากการปฏิรูปการศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ส าคัญประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาคือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาทุกแห่งต้อง
มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้ความส าคัญต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในหมวด 6 : มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) (แนว
ทางการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน ,2544 : 
195 ) 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญบุคคล
หน่ึง ที่จะท าให้การบริหารโรงเรียนประสบความส าเร็จ 
ผู้บริหารหรือผู้น าสถานศึกษาถือเป็นผู้น าของบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้น าจะต้องใช้ความพยายามในการบริหาร
สถานศึกษาตลอดจนมีความเป็นผู้น าอย่างมากในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ประสานความคิด การ
สร้างขวัญและก าลังใจ การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน
หรือครูผู้ร่วมงานให้มีความร่วมมือและสามัคคีในหมู่คณะ
ในการปฏิบัติงานทุกอย่าง เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544:195) 

ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานย่อมขึ้นอยู่ กับผู้บริหาร
โรงเรียน และภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อผู้ตามในการที่จะท า
ให้ผู้ตามมีความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นที่จะท างาน
ใ ห้ บ ร ร ลุ ผ ล  คื อ  ภ า ว ะ ผู้ น า แ บ บ แ ล ก เ ป ลี่ ย น 
(Transactional Leadership) และภาวะผู้น าแบบเปลี่ยน
สภาพ (Transformational Leadership) ของแบส 
(Bass,1990:7) 

แนวทางการศึกษาภาวะผู้น าที่เป็นแนวทางใหม่ 
คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transforma- 

tional Leadership Theory) มีแนวคิดว่า ผู้น าจะต้อง
เป็นผู้เปลี่ยนแปลง (Transformational) การปฏิบัติงาน
ของผู้ตามให้ เกิดความพยายามที่จะปฏิบัติ งานเ กิน
เปูาหมายที่ก าหนด ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ 
แรงจูงใจและคุณธรรมของผู้ตามให้มีวุฒิภาวะอยู่ ใน
ระดับสูง โดยแบส (Bass, 1990 : 27) ได้เสนอรูปแบบ
ภาวะผู้น าที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม มี 2 
ประเภท มีลักษณะเป็นพลวัต(Dynamic) ที่ มีความ
ต่ อ เ น่ื อ ง กั น  คื อ  ภ า ว ะ ผู้ น า แ บ บ เ ป ลี่ ย น ส ภ า พ 
(Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ตามรูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพจะมีความต่อเน่ืองจากภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยผู้น าใช้ภาวะแบบเปลี่ยนสภาพ
เพื่อพยายามพัฒนาความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้น
ต่อเน่ืองจากการที่ผู้น าใช้ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนซ่ึงเป็น
การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการระหว่างกันเพื่อให้ผู้ตาม
ปฏิบัติตามอันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานตามทฤษฎีมาส
โลว์ ภาวะผู้น าสองประเภทน้ี ผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ใน
สภาพการณ์ที่แตกต่างกันหรือในเวลาที่แตกต่างกันเป็นผู้ที่
มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพไม่จ าเป็นต้องมีปฏิกิริยา
ต่อสภาพแวดล้อม แต่เป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมโดย
พยายามที่จะเป็นผู้น าในสถานการณ์ (Bass, 1990 : 29-
50) 

ปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนหลายแห่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้บริหารนอกจากมีความรู้ความสามารถ 
ความเข้าใจแล้ว ยังต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ
พยายามที่จะดึงความสามารถของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ออกมาให้ได้ ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนเอกชน 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในบางโรงเรียนน้ันยังคง
ประสบกับปัญหาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยบาง
สถานศึกษาผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ปัญหาในการ
บริหารงานเอกชนที่ผู้บริหารควรค านึงและให้ความส าคัญ 
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ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นปัญหาเ ก่ียว กับสวัสดิการ 
ค่าตอบแทนครูเอกชน ซ่ึงนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน 
จนส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ กระทบต่อแรงจูงใจของผู้ที่
จะเข้ ามา เป็นครู  อีกทั้ งการศึ กษาในปัจ จุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย โครงสร้างการบริหารใหม่
คือ ผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่และการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารจัดการงาน
ทั่วไปมากขึ้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถเป็น
อย่างดี มีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพและเป็นที่
ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 จากปัญหาและเหตุผลข้างต้น ผู้ วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ตามทฤษฏีของเพื่อ
เตรียมความพร้อมกับการปฏิรูปการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถปรับตัวได้ในสังคมของการ
เปลี่ยนแปลงและมีคุณสมบัติเพียงพอในการเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545) 
 
วัตถุประสงค์ 
         1.เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  

2.เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

 3.เพื่ อ เ สนอแนะ เ ก่ี ยว กับภาวะผู้ น าก า ร
เปลี่ยนแปลง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ครู โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 7 โรงเรียน 
จ านวนทั้งสิ้น 997 คน   

กลุ่มตัวอย่าง สุ่มแบบแบ่งได้ 357 คน 
 

เครื่ อ ง มือ  เป็นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า Rating Scale 5 ระดับ หาค่าความตรงของ
เครื่องมือรายข้ออยู่ระหว่าง .06-1.00 และความเที่ยงด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค ได้ค่า
เท่ากับ 0.85  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นด้วยการ
ทดสอบที(t-test)วิเคราะห์ความแปรวนทางเดียว(one 
way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี 
LSD. และการวิเคราะห์เน้ือหา 
          ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผู้น า 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียน 

 S.D. ระดับ 
ภาวะผู้น า 

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่าง มี
อุดมการณ์ 

4.38 0.21 มาก 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.42 0.24 มาก 

3 ด้ า น กา ร กร ะ ตุ้ น ก า ร ใ ช้
ปัญญา 

4.24 0.32 มาก 

4 ด้านการมุ่งความส าคัญเป็น
รายบุคคล 

4.27 0.29 มาก 

 รวม 4.33 0.16 มาก 

สถานภาพของคร ู
โรงเรยีนเอกชน 
  
- เพศ  
- อาย ุ 
- วุฒิการศึกษา  
- ประสบการณ์ 
ในการท างาน  

 
 

ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นสภาพ 
  
- ด้านการใช้อิทธิพล 
ด้วยอุดมการณ์  
- ด้านการจูงใจด้วยแรงดลใจ  
- ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  
- ด้านการมุ่งความส าคัญ 
เป็นรายบุคคล  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากตารางที่ 1 พบระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยน 
แปลงในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมากเรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้าน
การมุ่งความส าคัญเป็นรายบุคคล และด้านการกระตุ้นการ
ใช้ปัญญา 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามเพศ  

 
สรุป 

1.ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ด้านการมุ่งความส าคัญเป็นรายบุคคล และด้าน
การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

2.การเปรียบเทียบพบว่าด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จ าแนกตามาเพศ วุฒิ
การศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจจ าแนกตามอายุ
และวุฒิการศึกษา และด้านการมุ่งความส าคัญเป็น
รายบุคคลจ าแนกตามอาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ใช้กลวิธีใหม่ๆใน
การบริหารและประเมินสถานการณ์ได้ ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา   
 
 
 
 
อภิปรายผล 

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  พบว่าข้อที่ มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร มีความรู้
ความสามารถพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้จักการคิด  
วิเคราะห์ แยกแยะ การท างานต่างๆ ร่วมถือการใช้ปัญญา
ในการแก้ปัญหาในแต่ละสายงานของตน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แบส, และอโวลิโอ (Bass, & Avolio, 1990:13-20)ว่าการ
กระตุ้นด้วยปัญญา เป็นกระบวนการที่ผู้น ากระตุ้นผู้ตาม
ให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา โดยการ
กระท าให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้ 

  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้ง น้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ
ผู้ร่วมงาน ส่งเสริมในเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 
แสดงความน่าเชื่อถือให้แต่ผู้ร่วมงานอย่างใจจริง ซ่ึง
สอดคล้องกับธวัช บุณยมณี (2550:175) ว่า การจูงใจด้วย
แรงดลใจ เป็นสภาวะที่บุคคลถูกกระตุ้นท าให้เกิดแรงหรือ
พลังในการท างานอย่ างมีความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบัติงานสูงและมีคุณภาพและสภาวะเหล่าน้ีจะยังคงอยู่
ในช่วงเวลาหน่ึงและอาจลดลง 

ด้านการมุ่งความส าคัญเป็นรายบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง น้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารใส่ ใจใน
บุคลากรในการปกครองของตนเอง เข้าใจและตอบสนอง

ข้อ สมรรรถนะครูที่พึงประสงค์ ชาย หญิง t p-value 

 SD  SD 

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  4.39  0.20  4.38 0.22  0.286  0.775  

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  4.42 0.26  4.43 0.23  0.426  0.670  

3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  4.17 0.32  4.26 0.32  2.408*  0.017  
4 ด้านการมุ่งความส าคัญเป็นรายบุคคล  4.30  0.30  4.26 0.29  1.257 0.210  

5 รวม 4.32  0.17  4.33 0.16  -0.689 0.210  
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ความต้องการของผู้ร่วมงานได้ดี มอบหมายงานตาม
ความสามารถของผู้ร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับชรัตน์ จีน
ขาวข า (2547 :29) กล่าวว่า การ มุ่งความส าคัญเป็น

รายบุคคล คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับนับถือ
ความเป็นบุคคลของผู้ร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ร่วมงานและแต่ละคน  
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การบริหารสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของสถาบันในเครือต้ังตรงจิตร 
 
                                                                                                                เยาวลักษณ์  อ่วมมีเพียร* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร 
เปรียบเทียบลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD  

ผลการวิจัย พบว่า 
    1. ลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศสามารถจัดระบบสารสนเทศได้ดีในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน

โดยด้านการออกแบบระบบได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านเตรียมการ และด้านการ
ปฏิบัติตามระบบ  

2. ผลการเปรียบเทียบลักษณะการจัดระบบสารสนเทศ จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ปัจจัยด้านหน่วยงานที่สังกัด มีความแตกต่างกัน มีลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันในเครือตั้ง
ตรงจิตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ตแตกต่างกับวิทยาลัยตั้งตรงจิตรพณิชยการ วิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน แตกต่างกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ในภาพรวม ด้านการเตรียมการและการ
ติดตามประเมินผล ส่วนด้านการปฏิบัติตามระบบ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตต่างกับวิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 

3. แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศคือควรปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็น
ระบบเดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
ค าส าคัญ:  การบริหารสารสนเทศ, การบริหารสถานศึกษา, สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร 

 

 

 

*  นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the informational technology system 

management for institutional administration under Tang Trong Chit Institution, classified by the personal 
basic factors.  Also the researcher aimed to propose the development approach for the system 
management. The sample group was 159 consisted of administrators, instructors and staffs.  The tool 
used was the questionnaire.  The statistical analysis used was the percentage, means and standard 
deviation, t-test, one-way Analysis of Variance (One-way ANOVA) and the test differences in pairs with LSD. 

The findings were shown as follows: 
1. The informational technology system management for institutional administration under Tang 

Trong Chit Institution both in total and by parts was generally high.  The highest part was the system 
design. The next was the monitoring and evaluation, the preparation, and the least was system practice 
respectively by the ascending order. 

2. In comparing of the informational technology system management, classified by the personal 
factors, the result had been shown the statistically significant difference at .05 levels in term of the 
different institution.  Phuket Technology College had the difference from Tang Trong Chit Commercial 
College, Tang Trong Chit Commercial Technological College and Wimol Sriyan Technological College.  
Wimol Sriyan Technological College had the general difference from Wimol Business Administration 
Technological College in terms of the preparation and the monitoring and evaluation.  Phuket Technology 
College had the difference from Tang Trong Chit Commercial College and Wimol Sriyan Technological 
College in term of the system practice. 
 3. The recommendation suggested that the network system should be improved to the same 
database connectivity to reduce the redundancy of the information.  The users’ satisfaction evaluation 
should be provided continuously. 
 
 
Keyword: Information Technology Administration, Educational Institution Administration, Tang-Trong-Jitr 
Group 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ระดับอาชีวศึกษา  มีขอบข่ายครอบคลุมงานตาม
กระบวนการบริหารและการจัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษาทั้ง  6  ขั้นตอน ดังน้ี การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ  งาน
บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่ วไป  ไปยัง
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา ซ่ึงในการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
เป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการบริหารงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องอาศัยข้อมูลและ
ความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝุาย ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการบริหารงาน จะท าให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น  การวิเคราะห์ข้อมูล การน า
ข้อมูลไปใช้ (อดิศร โชคบัณฑิต 2548 : 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

การบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ
ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ไม่ว่าระดับใด ผู้บริหารมี
ความจ าเป็นจะต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน นอกจากน้ันยังมีหน้าที่ใน
การควบคุมงานและตัดสินใจสั่งการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุ เปูาหมายของหน่วยงานหรือองค์การ ในการ
บริหารงาน เน่ืองจากโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการแข่งขัน
ความส าคัญของสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่ได้รับ
สารสนเทศที่ถูกต้องรวดเร็วกว่าคู่แข่งย่อมเป็นผู้ได้เปรียบ 
ดังน้ัน สารสนเทศจึงสร้างการเรียนรู้ให้เกิดได้กว้างขวาง
และกระจายไปทุกระดับ ทั้งในระบบนอกระบบ และเป็น
สิ่ งที่ พึ งปรารถนาขององค์กรที่ มีความพยายามน า
สารสนเทศมาใช้เพื่อประโยชน์ เช่น กระบวนการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อให้ได้ สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การ
ปฏิบัติงาน การบริหาร การตัดสินใจ ภายในองค์กร 

เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการ
ควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง จึง
มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซ่ึงเป็นระบบที่รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อน ามาประมวลผลให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในด้านต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงกับผลการวิจัย
ของเมธา ชาญเมธี (2549 : 130) ที่พบว่าสารสนเทศมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่ อการบริหารจัดการทาง
การศึกษาตลอดจนมีความส าคัญและประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระบบสารสนเทศของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
ที่ผ่ านมายังคงให้ความส าคัญกับระบบในส่วนกลาง
ค่อนข้างมาก มีการพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงานขึ้น
เองตามก าลังทรัพยากรและความพร้อมของแต่ละส่วนเพื่อ
ใช้งานในส่วนงานเป็นการเฉพาะโดยไม่มีการพิจารณาการ
ใช้งานร่วมกันท าให้มีปัญหาในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลของระบบสารสนเทศส าหรับส่วนงานและ 
การจัดท าข้อมูลจะเป็นเอกสารที่ได้จากแบบรายงาน
การศึกษาและรายงานครู ซ่ึงรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัย 
โดยงานสารสนเทศ พบปัญหาในแต่ละวิทยาลัยถึงการ
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดรายการข้อมูลท าให้ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เพราะข้อมูล
ไ ม่ตรง กับ วัต ถุประสงค์ ก าร ใช้ ของผู้ ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศ และไม่ครอบคลุมภารกิจของทางวิทยาลัย 

ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตร มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลเพื่อให้
ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง  รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนบริหารจัดการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในด้าน กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผลประเมินผล 
และกระบวนการนิเทศรวมถึงโครงการหรืองานต่างๆ
ระบบสารสนเทศจะช่วยให้สามารด าเนินงานพัฒนา
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คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางสู่การพัฒนา
และสร้างทางเลือกใหม่ในการวางแผนการควบคุมการ
ด าเนินงานของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร  และปัจจุบัน
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร มีความต้องการที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ ได้คุณภาพจ าต้องอาศัยระบบ
สา ร ส น เ ทศ มา ช่ ว ย ใ นด้ าน กร ะบ วน กา ร จั ด ก า ร 
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผลประเมินผล 
และกระบวนการนิเทศรวมถึงโครงการหรืองานต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน 

 การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบันใน
เครือตั้งตรงจิตร  จากแนวคิดและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เพื่อน าผลวิจัย
ไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเตรียม
ความพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้
เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถรายงานต่อสาธารณชนได้
อย่างเปิดเผยและชัดเจน ส่งผลให้สาธารณชน องค์กร 
และหน่วยงานต่างๆ  มีความเชื่อม่ันในระบบการจัด
การศึกษายิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 . เ พื่ อ ศึ ก ษาลั กษ ณ ะ กา รบริ ห า ร ร ะบ บ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันเครือตั้งตรงจิตร 
2.เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการบริหารระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร 
ตามความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
  3.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร 
 
กรอบแนวคิด 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร  ผู้วิจัยได้
สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  คื อผู้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วย   ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร  ได้แก่  วิทยาลัย
เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ   วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง
ตรงจิตรบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน  
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  และวิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ต  รวมทั้งสิ้นจ านวน 268 คน กลุ่มตัวอย่าง 
159 คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม
ส ารวจการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน
ในเครือตั้งตรงจิตรโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ใช้สอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดับ  การ ศึกษาสูงสุด  
ต าแหน่งงาน  หน่วยงานที่สังกัด และประสบการณ์การ
ท างาน จ านวน 6 ข้อโดยใช้  แบบสอบถามปลายปิดแบบ

สถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 การบริหารสารสนเทศ 

  -  เพศ 
  -  อายุ 
  -  ระดับการศึกษา 
  -  ต าแหน่งงาน 
  -  ประสบการณ์ท างาน 
  -  หน่วยงานที่สังกัด 
 

 - ด้านการเตรียมการ   
- ด้านการออกแบบระบบ  
- ด้านการปฏิบัติตามระบบ     
- ด้ านกา รติ ดต ามและ
ประเมินผล 
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ค าถามมี รายการ ให้ เ ลื อก    ( Multiple choice 
questions)   

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามความคิด เห็น
เก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร โดยประกอบด้วยทั้งหมด 4 
ด้าน ดังน้ี  
 ด้านที่ 1  การเตรียมการ   
 ด้านที่ 2  การออกแบบระบบ 
 ด้านที่ 3  การปฏิบัติตามระบบ 
 ด้านที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 

ตอนที่ 3  เป็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  เก่ียวกับการ
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันในเครือตั้ง
ตรงจิตร 
     ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยการหาค่าความตรง 
(Validity)  ได้ค่า IOC    เท่ากับ 0.89       และความ
เที่ยงโดยการทดลองใช้กับกับบุคลกรวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  และหาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค 
ได้ค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.91 

ผลการวิเคราะห์ 
ตารางท่ี 1    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะ

การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสถาบันในเครือต้ังตรงจิตร โดย
ภาพรวม 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเห็นว่าการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรในภาพรวม จัดได้อยู่
ในระดับดี ( =4.07) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าจัดการได้ดีในระดับดีทุกด้าน โดยด้านการออกแบบ
ระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =4.08) รองลงมาคือด้านการ
ติดตามและประเมินผล ส่วนด้านการเตรียมการและด้าน
การปฏิบัติตามระบบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 

ผลการเปรียบเทียบ ลักษณะการบริหารระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ  จ า แ น ก ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล  
  พบว่า ด้านหน่วยงานที่สังกัด มีความแตกต่าง
กัน มีลักษณะการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในรายด้าน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ตเห็นแตกต่างกับวิทยาลัยตั้งตรงจิตรพณิชยการ 
วิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิมล ศรีย่ าน และ วิทยาลัย เทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน
แตกต่างกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ใน
ภาพรวม ด้านการเตรียมการและการติดตามประเมินผล 
ส่วนด้านการปฏิบัติตามระบบ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ตเห็นต่างกับวิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ   และ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 

 
อภิปรายผล 

จากข้อค้นพบลักษณะการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร  พบว่า 
ด้านที่มีการบริหารระบบสารสนเทศที่ดี ระดับดี โดยด้าน
ที่สูงสุด คือ ด้านการออกแบบระบบ ทั้งน้ีเพราะเป็น
นโยบายของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรที่มีความมุ่งเน้น 
เป็น สถาบันที่ เ น้นสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับ ปราชญา กล้าผจัญ. (2543: 
24) ได้กล่าวถึง บุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเหล่าน้ันได้อย่างคล่องแคล่ว ฉับไวในการ และ
การด าเนินงานต่างๆต้องรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ดังน้ัน สารสนเทศทางด้านผู้เรียน การวิจัย การบริหารงบ
ประมาน จึงจ าเป็นต้ อง มีการออกแบบระบบให้ มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ วาสนา กระสานติ (2541: 
6-5) ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบ

 การบริหารระบบสารสนเทศ  S.D. 
ร ะ ดั บ ก า ร
บริหารระบบ
สารสนเทศ 

1 ด้านการเตรียมการ 4.06 0.57 ดี 

2 ด้านการออกแบบระบบ 4.08 0.57 ดี 

3 ด้านการปฏิบัติตามระบบ 4.06 0.63 ดี 

4 ด้านการติดตามและประเมินผล 4.07 0.64 ดี 

ภาพรวม 4.07 0.56 ดี 
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สารสนเทศเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่ด้านการปฏิบัติตามระบบซ่ึงอยู่ระดับสุดท้าย เน่ืองจาก
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ยังขาดความช านาญ ขาดความ
พร้อมทางด้านอุปกรณ์ (รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี
ย่าน ปีการศึกษา 2555) ซ่ึงสอดคล้อง กับ สานิตย์ กายา
ผาด และคณะ (2542: 116)  ที่กล่าวถึงการสร้าง
สารสนเทศขึ้นมา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ  การ
ประสานงาน และการควบคุมนอก โดยระบบสารสนเทศ
จะต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม ร่วมกับ
ผู้ใช้ เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการได้มาซ่ึงสารสนเทศที่
มีประโยชน์ 
 ด้านการเตรียมการ ส่วนที่ท าได้ดีในอันดับแรก
คือ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านระบบสารสนเทศสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
ด้านผู้เรียน ได้แก่ ข้อมูลประวัติ ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูล
สถิติการเรียน ซ่ึงต้องใช้ประกอบการด าเนินการ จัดการ
เรียนการสอน การจัดในส่วนของเงินอุดหนุนกิจกรรม การ
จัดสอบ งานที่ปรึกษา การแนะแนว การติดตามดูแล
ผู้เรียน ซ่ึงต้องมีการรายงานผลดังกว่าง กับทางส านัก
คณะกรรมการศึกษาเอกชน อย่างต่อเน่ือง จึงต้องจัดท า
ข้อมูลให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ (สมศ.) และ
สอดคล้องกับเปูาหมายของแต่ละสถาบันในเครือตั้งตรง
จิตร ควรมีการประชุม จัดอบรมโดยเฉพาะกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ และกลุ่มของผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 
ปี 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
 1.วิทยาลัยควรให้ความส าคัญ ในด้านการ
ปฏิบัติตามระบบและการเตรียมการสารสนเทศ โดยมีการ

จัดท าคู่ มือ การอบรม การศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 2.ควรก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและวางแผน จัดท า และติดตามประเมินผล 
 3.ควรปรับปรุงระบบเครือข่าย โดยจัดท า
ตามล าดับ 
  3.1 พัฒนาการเข้าถึงระบบ ให้ง่าย
มากยิ่งขึ้น 
  3.2 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศให้มากยิ่งขึ้น  
  3.3 จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ให้มี
ความพร้อมและมีจ านวนเพียงพอต่อผู้ใช้งาน 
 4. วิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์และการท า
ความเสี่ยงเก่ียวกับสารสนเทศ 
 5. ควรพัฒนาการการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ
เดียวกัน 
 6. ควรพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน
เพื่อสะดวกในการดึงข้อมูล และง่ายต่อการเรียกใช้ 
   7. มีการอบรมให้สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติตาม
ระบบ 
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การบริหารการสื่อสารภายในองค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
                                                                                                                          สิริธร  วงค์หลี* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาสภาพการสื่อสารภายในองค์กรวิทยาลัยราชพฤกษ์  เปรียบเทียบสภาพการ
สื่อสารภายในองค์กรวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ งงาน หน่วยงานที่สังกัดและ
ประสบการณ์การท างาน   น าเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรวิทยาลัยราชพฤกษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
จ านวน 22 คน คณาจารย์ จ านวน 81 และบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-test) 
และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD และการวิเคราะห์
เน้ือหา  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กร ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ใน

ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า บุคลากรของ

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่เป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพของการสื่อสารภายในองค์กรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส าหรับบุคลากรที่สังกัดคณะต่างกัน มีการความคิด
เห็นต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กร โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

3. แนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรวิทยาลัยราชพฤกษ์  คือ ด้านลักษณะการสื่อสารต้องรวดเร็วทัน
เหตุการณ์  ด้านประเภทการสื่อสารควรใช้ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ด้านช่องทางการสื่อสารควรใช้หลายช่องทาง และด้านหลักการ
สื่อสารควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 

 

 
ค าส าคัญ: การบริหารการสื่อสารภายในองค์กร, การสื่อสารภายในองค์กร  
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the condition of organizational 

communication in Ratchaphruek College, classified by the gender, age, educational level, job position, 
sector, and work experience.  Also, the researcher aimed to suggest the development for the 
organizational communication.  The sample group was 22 administrators, 81 instructors, and 59 supporting 
staffs.  The data was collected by using questionnaire and group discussion recording.  The statistical 
analysis used was the percentage, means, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and personnel 
administration analysis.   

Findings were shown as follows: 
1. The opinion of staffs in Ratchaphruek College toward the organizational communication was 

generally high level.   
2. In comparing the opinion toward the condition of organizational communication in 

Ratchaphruek College, the staffs with the different sex, age, educational level, position and work duration, 
had the same opinion. The staffs in the different faculty had the different opinion at .05 statistically 
significant levels. 

3.  The suggestion for the organizational communication development in Ratchaphruek College 
was the fast and up-to-date communication approach.  The electronic media used for the communication 
types should be provided.  The communication channels should be various. The staff development 
should be supported to understand about the communication principle.  The knowledge sharing and 
monitoring evaluation should be conducted continuously. 
 
 
Keywords: Internal communication, Internal communication management 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การสื่อสาร (Communications) เป็นกลยุทธ์ที่
มีความส าคัญที่สุดที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงาน
ขององค์กร  เพราะเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การรับรู้ 
เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่ว
ทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ 
ท าให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและน าพาองค์กรไปสู่
เปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง  ผู้บริหารจะต้องน าการ
สื่อสารมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติและค่านิยม รวมทั้ง
วัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กร จึงจะท าให้องค์กรไปสู่
ความส าเร็จได้  “กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและต้อง
น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร 
 การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร (เกรียงศักดิ์ 
เจดีย์แปง  2551: 24) มีหลายระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ มและระดับองค์กร  หากองค์กร ใดมีการ
ติดต่อสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่ดีแล้ว ฝุายบริหารสามารถ
ที่จะสื่อนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
และตรงกับความต้องการขององค์กร การสร้างความเข้าใจ
ในองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง และมีอิทธิพลต่อ
บุคลากรในองค์กร  มีขวัญก าลังใจที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กร 
มีความพึงพอใจในการท างาน ล้วนเกิดจากการสื่อสาร
ภายในองค์กรที่ดี  ในทางตรงกันข้าม หากองค์กรใดมีการ
สื่อสารที่ ไม่มีประสิทธิภาพ มีการบิดเบือนของข้อมูล
ข่าวสาร จะส่งผลต่อการท างานขององค์การน้ัน ๆ  ดังน้ัน
หากองค์กรใดมีการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนใน
ข้อมูลข่าวสารที่สื่อออกไป ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ความสามารถของผู้รับและผู้ส่งสาร ระดับชั้นในองค์กร
ของผู้ส่งและผู้รับสาร รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการสื่อสารภายในองค์กร เชื่อว่าองค์กร น้ันจะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานตามไป
ด้วย 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในจังหวัดนนทบุรี เปิดท าการสอนในระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
การการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์   ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) 
หลักสู ต รรั ฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิ ต  (MPA.) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)  พร้อมทั้ง
พัฒนาระดับปริญญาตรี โดยเพิ่มคณะบัญชี สาขาวิชาการ
บัญชี  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  มี
พัฒนาคณะหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มคณะวิทยา
ศาสตรและสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เอนิ
เมชัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป  
นอกจากน้ีได้ขยายเป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหลัก คือ  
ศูนย์นอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ตเปิดด าเนินการใน
ปีการศึกษา 2552     
 ด้วยภายในหน่วยงานของวิทยาลัยราชพฤกษ์มี
การบริหารงานโดย  แบ่ งบุ คลากร เป็นหลายกลุ่ ม 
ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  คณาจารย์  และ
บุคลากรสายสนับสนุน  โดยจะมีการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานในด้านของข้อมูลข่าวสารภายในตลอดจนการ
รั บ มอ บหม ายสั่ ง ก า ร   ห รื อ เ ส นอผ่ า นที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร การปฏิบัติงานนอกเหนือจากคณะ/
สาขา วิชาและศูนย์นอกที่ตั้งหลักแล้วยังหน่วยงานสาย
สนับสนุน ได้แก่ ฝุายทรัพยากรมนุษย์    ฝุายบริหาร ฝุาย
วิชาการและฝุายกิจการนักศึกษา ในแต่ละฝุายจะมี
หน่วยงานสายสนับสนุนตามโครงสร้างการบริหารของ
วิทยาลัย  ซ่ึงทุกส่วนได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 
ปี (พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2555) ปัจจุบันถือได้ว่าวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ได้ขยายและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บุคลากรของ
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วิทยาลัยราชพฤกษ์มีเพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวนมาก ในปีที่
เปิดท าการช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2551 )  
วิทยาลัยราชพฤกษ์ยังมีคณะเพียง 2 คณะ ท าให้การ
สื่อสารภายในองค์กรยังไม่มีปัญหามากนัก  ต่อมามีการ
พัฒนาเพิ่มหลักสูตร คณะ/สาขาวิชา และบุคลากรสาย
สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้การสื่อสารมีวงกว้างมากขึ้น
อีกทั้งยังเพิ่มการสื่อสารขยายออกไปยังศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งหลัก  ด้วยเหตุที่มีอัตราก าลังคนมากขึ้น การ
บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารจึงมีวงกว้างมากขึ้นเป็น
เหตุให้การสื่อสารเกิดความล่าช้า และมีข้อบกพร่อง ซ่ึง
เป็นข้อสรุปจากรายงานการติดตามงานของ ฝุายวิชาการ 
/ ฝุายทรัพยากรมนุษย์ / ฝุายกิจการนักศึกษา ปี 2555 
และการสื่อความข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกิดความเบี่ยงเบน
ในเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์จึงส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานท าให้การบริหารงานมีความผิดพลาด  ข้อมูล
ช่วยการตัดสินใจต่าง ๆ เป็นข้อผิดพลาดไปอันเน่ืองมาจาก
ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น กรณีหน่วยงานได้
ออกค าสั่ง ระเบียบหรือวิธีการในการปฏิบัติงานหรือ
แม้กระทั่งการมอบหมายงาน แต่ผู้ที่ได้รับข่าวสารน าไป
ปฏิบัติเกิดการตีความผิดหรือไม่เข้าใจในข่าวสารน้ันอย่าง
แท้จริง ก็เกิดความผิดพลาดในการท างานที่ ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์  ซ่ึงวิทยาลัยสามารถใช้ช่องทางในการ
ติดต่ อสื่ อ สาร และ วิ ธีก าร ในการติด ต่ อสื่ อสา รที่ มี
ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถท าให้การบริหารงานภายในมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการบริหารการสื่อสารภายใน วิทยาลัยราช
พฤกษ์ เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปหาแนวทางการ
แก้ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์  
และเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดนโยบาย วางแผนใน
การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสารภายในองค์กร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการสื่อสารภายใน
องค์กรวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ าแนกตามเพศ  อายุ ระดับ
การ ศึ กษา ต าแห น่ง ง าน ห น่วย งานที่ สั ง กัด และ
ประสบการณ์การท างาน   

3.  เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ภายในองค์กรวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

อาศัยกรอบแนวคิดจากวิไอโอ, ดาวน์ส ,ฮาเซ็น 
และ เบ็คสตอม ( สมยศ นาวีการ 2544 ; อ้างอิงจาก 
Wiio : 1978, Downs and Hazen : 1977, Beckstorm 
: 1980) รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่พบว่าลักษณะส่วน
บุคคลและรูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารภายในองค์กร 
ท าให้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาสรุปเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยดังน้ี 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากร  สภาพการส่ือสารภายในองค์กร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ต าแหน่งงาน 

- หน่วยงานที่สังกัด 

- ประสบการณ์การท างาน 

 - ด้านลักษณะของการสื่อสาร 
- ด้านประเภทการสื่อสาร 
- ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
- ด้านหลักการติดต่อสื่อสาร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
จังหวัดนนทบุรี    และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหลัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  จ านวน 162  คน จ าแนกเป็น 
ผู้บริหาร จ านวน 38 คน คณาจารย์ จ านวน 140 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 102 คน รวม 280 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากร
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี และศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งหลักวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  จ านวน 
162  คน จ าแนกเป็น ผู้บริหาร จ านวน 22 คน คณาจารย์ 
จ านวน 81 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 59 
คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) แบบสอบถาม มีลักษณะ ดังน้ี 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

เก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษาสูงสุด  ต าแหน่งงาน  หน่วยงานที่สังกัด และ
ประสบการณ์การท างาน จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อสภาพปัจจุบันการสื่ อสาร
ภายในองค์กรของหน่วยงาน ประกอบด้วย ค าถาม
เก่ียวกับ ลักษณะของการสื่อสารที่ใช้ในองค์กร  ประเภท
การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร และหลักการติดต่อสื่อสาร 

ใช้ เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประเ มินค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับคือ 

 
5     หมายถึง    ระดับมากที่สุด คือเป็นสภาพการ
สื่อสารทุกครั้ง หรือตั้งแต่ร้อยละ   80 ขึ้นไป 
4     หมายถึง    ระดับมาก คือเป็นสภาพการสื่อสาร
บ่อยครั้ง   หรือตั้งแต่ร้อยละ 70-79  
3     หมายถึง   ระดับปานกลาง คือเป็นสภาพการ
สื่อสารค่อนข้างบ่อยครั้งหรือตั้งแต่ร้อยละ 50-69  
2     หมายถึง    ระดับน้อย คือเป็นสภาพการ
สื่อสารบางครั้ง   หรือตั้งแต่ร้อยละ 40-49          
1     หมายถึง    ระดับน้อยที่สุด คือเป็นสภาพการ
สื่อสารนาน ๆ ครั้ง หรือน้อยกว่าร้อยละ 40 
 
ตอนที่ 3  ค าถามปลายเปิดเป็นข้อเสนอแนะ  

เก่ียวกับสภาพปัจจุบันการสื่อสารภายในองค์กร  
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

2) บันทึกการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย แนว
ทางการพัฒนาการบริหารการสื่อสารภายในของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะของการสื่อสาร ด้าน
ประเภทของการสื่อสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร   และ
ด้านหลักการติดต่อสื่อสาร     
 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยการหาค่าความตรง 
(Validity)  ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.89  และความเที่ยงโดย
การทดลองใช้กับกับบุคลกรวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ไม่ใช่กลุ่ม

 สภาพการส่ือสารในองค์กร  S.D. 
ระดับสภาพ 
การส่ือสาร 

1. ด้านลักษณะของการสื่อสารที่ใช้ในองค์กร 3.83 0.61 มาก 

2. ด้านประเภทของการสื่อสาร 3.86 0.69 มาก 

3. ด้านช่องทางการสื่อสาร 3.74 0.59 มาก 

4. ด้านหลักการติดต่อสื่อสาร 3.86 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.82 0.60 มาก 
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ตัวอย่าง  และหาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค ได้ค่า
ความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.91 
 
ผลการวิเคราะห์ 
 
ตารางท่ี 1    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กร 
ของวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยภาพรวม จ าแนกตามราย
ด้าน 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์

โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก ( x =3.82) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ด้าน( x =3.86)  คือ ด้าน
ประเภทของการสื่อสาร และด้านหลักการติดต่อสื่อสาร 
รองลงมาคือ ด้านลักษณะของการสื่อสารที่ใช้ในองค์กร  
และด้านช่องทางการสื่อสาร 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร  
คณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนต่อสภาพของ
การสื่อสารภายในองค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด   ต าแหน่ง
งาน หน่วยงานท่ีสังกัด   และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ มี เพศ  
อายุ  ที่แตกต่างกัน มีการความคิดเห็นต่อสภาพการ
สื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน  
 บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีการความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านช่องทางการสื่อสาร มีความคิดเห็นต่อสภาพ
ของการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่างกัน และอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบค่ารายคู่ด้วยด้วยค่าสถิติ LSD  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า ต าแหน่งผู้บริหารและต าแหน่ง
คณาจารย์มีความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสารภายใน
องค์กรแตกต่างกัน นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 

บุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีคณะที่
สังกัดแตกต่างกัน มีการความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กร แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ลักษณะของการสื่อสาร  ด้านช่องทางการสื่อสารและด้าน
หลักการติดต่อสื่อสาร มีความคิดเห็นต่อสภาพของการ
สื่อสารภายในองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05     ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่ารายคู่
ด้วยด้วยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า โดย
ภาพรวม คณะบริหารธุรกิจต่างจากคณะนิติศาสตร์  คณะ
บริหารธุรกิจต่างจากคณะนิเทศศาสตร์ คณะการบัญชีต่าง
จากคณะนิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ต่างจากคณะศิลป
ศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ต่างจากคณะศิลปศาสตร์  มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่าง
กัน 

ผลการสนทนากลุ่ ม  (Focus Group 
Discussion) ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ห้อง
ประชุม 4606   อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยราช
พฤกษ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  10 คน ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  คณาจารย์  
หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ   ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
บริหารการสื่อสารภายในของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในแต่ละ
ด้านได้ดังน้ี  

1) ด้านลักษณะการสื่อสาร 

- ควรมีจุดประชาสัมพันธ์กลางที่เป็นผู้รวบรวม
ข่าวสารพร้อมทั้งกลั่นกรองข่าวสารให้มีความถูกต้อง
ชัดเจน ก่อนที่จะส่งสารไปถึงผู้รับสาร    

- การเดินทางของข้อมูลข่าวสาร ควรให้รวดเร็ว
ทันเวลา เพื่อการท างานที่ทันต่อเหตุการณ์  

- การถ่ายทอดข่าวสารจากระดับผู้บริหารถึง
ระดับปฏิบัติการ ควรท าอย่างสม่ าเสมอ  รวดเร็ว ควรน า
ข่าวสารจากการประชุมบริหาร หรือ ข่าวสารภายนอก มา
ประชุมในหน่วยงานย่อย หรือมอบหมายงานให้ชัดเจน        

2) ด้านประเภทของการสื่อสาร  
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- บุคลากรภายในวิทยาลัยควรใช้อีเมล์ของทาง
วิทยาลัย จะได้รับการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ของทาง
วิทยาลัย  

- ระบบอินทราเน็ตไม่เหมาะสมในการที่จะใช้
ส าหรับการแจ้งข่าวสาร  

3) ด้านช่องทางการสื่อสาร  

- ช่องทางในการสื่อสารด้วยโปรแกรมไลน์ เป็น
ช่องทางที่มีความเหมาะสม ส าหรับข้อความที่ มีความ
กะทัดรัดได้ใจความ  

- ควรปรับปรุงจุดที่ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
หรือบอร์ดประกาศในสถานที่ที่สามารถเห็นเด่นชัด  

- การแจ้งข่าวสารขึ้นเว็บไซด์ควรเป็นข้อมูลที่เป็น
ทางการ และผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหาร  

- ควรมีการแนะน าการใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอ
เรนซ์ (Video Conference)   

- เพิ่มเสียงตามสายในช่วงพัก ที่ไม่มีการเรียนการ
สอน เป็นช่องทางในการสื่อสารภายใน 

4) ด้านหลักการติดต่อสื่อสาร  

- ควรมีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองให้ได้รับการอบรมด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร
ตามความเหมาะสม  

- ควรมีระบบการน าผลของการอบรมมาจัดท า 
KM และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
อภิปรายผล 

ในการศึกษา ครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้แบ่งประเด็นการ
อภิปราย การสื่อสารภายในองค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ดังน้ี 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการสื่อสาร
ภายในองค์กรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ในภาพรวมของทุก
ด้าน อยู่ในระดับมาก   คือ ด้านลักษณะการติดต่อสื่อสาร
เป็นด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด เน่ืองจาก วัฒนธรรมการ
ท างานของคนไทย จะปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ท า
ให้ลักษณะของการรับรู้ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา จะเป็น
ลักษณะการสื่อสารที่เห็นผลชัดเจนที่สุด สอดคล้องกับ        

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2545:116) กล่าวว่า องค์กรที่
สามารถจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร  จะบ่งบอก
ความส าเร็จในการบริหาร ซ่ึงการสื่อสารจะน าไปสู่ความ
เข้าใจ น าไปสู่ความร่วมมือประสานงาน และจะน ามาซ่ึง
ความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์กร 

ด้านลักษณะของการสื่อสารที่ ใช้ในองค์กร  
พบว่า ผู้บั งคับบัญชามีการถ่ ายทอด เรื่อง วิสัยทัศ น์ 
(Vision) และพันธกิจ (Mission) ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 
มีการปฏิบัติในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เพราะ
ผู้บริหารได้มีการประชุมคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อชี้แจง ก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ในการวางแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเปูาหมาย โดยจะมี
การประชุมโดยผู้บริหารระดับสูง  อธิการบดี   รอง
อธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง   การ
รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร จ ะ เ ป็ น จ า ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ไ ป ยั ง
ผู้ ใต้ บั งคับบัญชา จะเป็นการประชุมย่ อย ในแต่ละ
หน่วยงานเ ม่ือรับนโยบาย  จากผู้บ ริหารระดับสู ง 
สอดคล้องกับ สมชาย หิรัญกิตติ (2542 :480) กล่าวว่า 
ลักษณะการสื่อสารอาจท าได้ 2 ลักษณะ  คือ การ
ติดต่อสื่อสารแบบบุคคลต่อบุคคล และการติดต่อสื่อสาร
กับกลุ่มคน การสื่อข้อความระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างฝุายจัดการกับกลุ่มพนักงาน 
อาจท าได้  2 ทางคือ การพูดและการเขียน ทางด้านการ
พูดอาจท าได้โดย วิธีพบปะตามแบบไม่เป็นทางการ     
การประชุมเป็นทางการการประชุมใหญ่ การส่งเสียงตาม
สาย และการฝึกอบรม และ เรวัตร สมบัติทิพย์ (2543:23) 
กล่าวไว้ว่าการสื่อสารทางเดียว  (One – way 
Communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งสารหรือ
ผู้บังคับบัญชา ถ่ายทอดข่าวสารหรือค าสั่ง สู่ผู้รับสารหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะเป็นเส้นตรง 

ด้านประเภทของการสื่อสาร พบว่า เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเม่ือมี
ปัญหาเกิดขึ้น  เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เพราะ 
วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ในแต่ละ
หน่วยงานมีบุคลากรไม่มากนักท าให้การสื่อสาร หรือการ
เข้าถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นท าได้ง่าย 
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ท าให้การแก้ไขปัญหาท าได้รวดเร็ว สอดคล้องกับ เรวัตร 
สมบัติทิพย์ (2543:23) การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
(Upward Communication) หมายถึงการส่งข่าวสาร
จากระดับต่ ากว่า (ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา) ไปยังระดับสูงกว่า 
(ผู้บังคับบัญชา) เป็นลักษณะกลับกันกับแบบแรก คือ
ผู้ ใ ต้ บั งคับบัญชา เป็นผู้ ส่ งข่ าวสา รย้ อนกลับ ไปห า
ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นผู้รับการสื่อสารแบบน้ี ข่าวสารมัก
เป็นไปในรูปการรายงานผลการปฏิบัติงาน  อุปสรรค
ข้อขัดข้ อง ในการปฏิบั ติ งานข้ อ เสนอแนะ  การ
ปรึกษาหารือ และการร้องทุกข์  

ด้านช่องทางการสื่อสาร  พบว่า บุคลากร
ได้รับข่าวสารภายในวิทยาลัยจากเพื่อนร่วมงานใน
หน่วยงานเดียวกัน เป็นช่องทางที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
เพราะการท างานจะ มีการประสานงานกันภายใน
หน่วยงานมากที่สุด และวิทยาลัยมีการจัดห้องส านักงาน 
หรือห้องท างานให้อยู่ร่วมกันเป็นหน่วยงาน เช่น ในแต่ละ
คณะ มีคณบดี  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะน่ัง
ท างานให้ห้องท างานร่วมกัน สอดคล้องกับ  มธุรส สุข
พงษ์ไทย (2547:51-55) ศึกษาเรื่องการสื่อสารภายใน
องค์กร กรณีศึกษาบริษัทควิก พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด พบว่า 
องค์กรบรรลุเปูาหมายมีความส าเร็จในการด าเนินงานและ
การที่พนักงานได้รับข่าวสารจากองค์กรจากเพื่อนร่วมงาน
ในระดับเดียวกันก่อนเป็นอันดับแรก นอกจากน้ียังพบว่า
พนักงานในองค์กรที่ได้รับข่าวสารจากองค์กรยิ่งมากเท่าใด
จะยิ่งมีความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารมากเท่าน้ัน  

ด้านหลักการติดต่อสื่อสาร  พบว่า หน่วยงาน
ของท่านมีการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบเป็น
กันเอง   เพราะจ านวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีไม่
มาก  อายุการท างานมีความไล่เลี่ยกัน เพราะวิทยาลัยเปิด
ด าเนินการมาประมาณ 7 ปี หน่วยงานที่มีจ านวนบุคลากร
น้อยจะมีบรรยากาศการท างานที่เป็นกันเอง  เช่น คณะ
นิติศาสตร์   คณะ นิเทศศาสตร์  เป็นต้น และมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารน้อยครั้ง เม่ือเปรียบเทียบกับคณะ
บริหารธุรกิจ  ที่ มีจ านวนบุคลากรมากกว่า จะท าให้
บรรยากาศในการสื่อสาร เป็นทางการมากกว่า สอดคล้อง
กับ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2551:352-353)  กล่าวว่า  

การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต้องใช้
วิธีการและเทคนิคต่างๆ เข้าช่วย คือ การสร้างบรรยากาศ
แบบสนับสนุน  (Supportive Climate)  กา ร
ติดต่อสื่อสารที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่เสแสร้งแกล้งท า
หรือลักษณะก ากวม มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความ
เสมอภาคน้ันเป็นบรรยากาศที่ท าให้ผู้ติดต่อสื่อสารเกิด
ความสบายใจและเกิดความไว้วางใจระหว่างกัน อันช่วย
ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นเช่นกันกับการ
เ อ้ืออ านวย ซ่ึง เป็นบร รยากาศที่ เ ปิ ดช่ อง ให้ มีกา ร
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ บรรยากาศ
เหล่า น้ีเป็นบรรยากาศที่สร้างความม่ันใจและความ
ไว้วางใจระหว่างกัน 
 ส าหรับหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีการ
ความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กร แตกต่าง
กัน  กล่าวคือ ด้านลักษณะของการสื่อสาร  ด้านช่องทาง
การสื่อสารและด้านหลักการติดต่อสื่อสาร มีความคิดเห็น
ต่อสภาพของการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านลักษณะของการ
สื่อสาร คณะบริหารธุรกิจต่างจากคณะนิติศาสตร์ คณะ
บัญชีต่างจากคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ต่างจากคณะ
ศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ต่างจากคณะศิลปศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ต่างจากคณะศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่างกัน ด้าน
ช่องทางการสื่อสาร คณะบริหารธุร กิจต่างจากคณะ
นิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจต่างจากคณะนิเทศศาสตร์ 
คณะบัญชีต่างจากคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ต่างจาก
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ต่างจากคณะศิลป
ศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กร
แตกต่างกัน ด้านหลักการติดต่อสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ
ต่างจากคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจต่างจากคณะ
นิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ต่างจากคณะศิลปศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ต่างจากคณะศิลปศาสตร์ มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่างกัน เพราะคณะ
นิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรน้อยจึง
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างดี ส่วนคณะบริหารธุรกิจ คณะ
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บัญชี คณะศิลปศาสตร์ มีคณาจารย์จ านวนมาก มีหลาย
สาขากระจายน่ังในแต่ละอาคาร จึงท าให้การสื่อสารไม่
ทั่วถึง สอดคล้องกับ ออสติน และบาลด์วิน (1991) การ
ร่วมมือกันท างานจะมีประสิทธิภาพได้ น้ัน  ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของสถาบัน ปริมาณของงานและขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอีกหลายประการ ได้แก่ ลักษณะของสมาชิก คือ มี
การสื่อสารที่ดี สามารถเป็นทั้งผู้พูด  ผู้ฟัง เขียนได้ชัดเจน 
สามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกัน ได้มีการรับรู้ถึง
ความแตกต่างกันในบทบาท และสามารถใช้ความแตกต่าง
ให้ เป็นประ โยชน์ ในกลุ่ ม ได้ ใน เ วล าที่ แตกต่ าง กัน 
นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับภูมิหลังประสบการณ์การท างาน 
ขนาดของทีม โครงสร้างของทีม การติดต่อสื่อสารของทีม 
ความแตกต่างกันในสภาพของกลุ่ม ความยึดม่ันผูกพันของ
กลุ่มและระยะเวลาที่ร่วมมือกันท างานของกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาแนวทางในการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ช่องทางการสื่อสารภายในวิทยาลัย โดยใช้
การบริหารจัดการ อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่าง
คณะที่มีจ านวนบุคลากรมาก และคณะที่มีจ านวนบุคลากร
น้อย 

2. ควรที่จะศึกษาการสื่อสารระหว่าง 
บุคลากรของวิทยาลัย กับ นิสิต ผู้ปกครอง  ชุมชน ศิษย์
เก่า และผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับทางวิทยาลัย 

3. ควรศึกษาการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
บุคลากรของวิทยาลัยในแต่ละช่วงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                 Vol.6 No.1 April 2014-September 2014  

 

บรรณานุกรม 
 
เกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง. 2551. การพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์การ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 3  

กรมประชาสัมพันธ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. 2545. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
มธุรส สุขพงษ์ไทย. 2547. การส่ือสารภายในองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท ควิก พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด. ปริญญาวารสารศาสตร 

มหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
เรวัตร สมบัติทิพย์. 2543. การติดต่อสื่อสารในองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท ซีเกต เทคโนโลยี. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สมชาย หิรัญกิตติ. 2542. การบริหารทรัพยากรมนุษย์: ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ไดมอนด์ อิน บิสสิเนส เวิร์ลด์. 
สมยศ นาวีการ. 2544. การติดต่อสื่อสารขององค์การ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 1991 จากัด. 
สร้อยตระกูล อรรถมานะ. 2541. พฤติกรรมองค์การ:ทฤษฏีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Austin, A.E., & R.G. (1991). Faculty collaboration : Enhancing the quality of  scholarship  
 and teaching. Washington D.C.: George Washington University.  
Wiio, O.A., Goldhaber, G.M., and Yates,M.P. (1980). Organizational Communication  
 Research: Time for Reflection. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY              59 

                                                  Vol.6 No.1 April 2014-September 2014 
 

 

 

การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 
                                                                                                                                เมทนี   แพน้อย* 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอของสื่อ
แฝงในบรรยากาศทั้งในไทยและต่างประเทศ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในเชิงปริมาณ
วิเคราะห์จากตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi–Stage Stratified Random Sampling) และสถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าเฉลี่ยแบบที (t–test) การทดสอบความ
แปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า รูปแบบการน าเสนอทั้งในไทยและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรือ
ต่อเติมสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ันๆ ให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ลักษณะทางประชากรมีพฤติกรรม
การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ีพฤติกรรมการรับรู้มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติที่ มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพฤติกรรมการรับรู้ มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : สื่อแฝงในบรรยากาศ, การรับรู้, ทัศนคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 
 
 This research has three purposes. Firstly it aims to study the perception and attitude toward 
ambient media. Secondly, this research aims to investigate perception that relating attitude toward 
ambient media. Thirdly, it aims to study presentation format of ambient media in domestics and 
overseas. The research methodology was a mixed-method type, using content analysis for qualitative 
study and survey research for quantitative study. Questionnaire was distributed for collecting data from 
400 respondents. The sampling group age-range was between 18-34 years who resides in the area of 
Bangkok. Multi-stage stratified random sampling was used to select the sample. Descriptive statistics, t-
test, ANOVA and Pearson’s Product Correlation Coefficient were applied to analyze data. 
 The results of content analysis for qualitative study presentation format of ambient media were 
both domestics and overseas. The most used presentation format creating surroundings in meaningful. 
And the results of the study showed that non-significant demographic factor which influence perception 
and attitude factors consist of gender, age, occupation, education and income toward ambient media. In 
addition, the result indicated that significant positive relationship between the perception and attitudes 
toward ambient media. The result revealed that perception toward ambient media had a moderate 
association with the attitude toward ambient media. 
 
Keywords: Ambient media, Perception, Attitude 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันรูปแบบการสื่อสารการตลาดของ
สินค้าและบริการมีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อผู้ขายอยาก
ที่จะน าเสนอให้ผู้บริโภคให้ความสนใจและรู้จักสินค้าและ
บริการน้ันๆ จึงท าให้ผู้บริโภครู้สึกถูกยัดเยียดขายของอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะไปที่ใด ท าอะไรก็จะเห็นโฆษณาสินค้า
และบริการไปทุกที่  จะเห็นได้ ว่านักการตลาดและนัก
โฆษณาต่างสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาดแต่น่ันเองเริ่มมีความคิดเห็นว่า สื่อ
ดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น การโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ วิทยุ หรือนิตยสารน้ันมีประสิทธิภาพลดลง จาก
การที่สื่ออ่ืนอย่างอินเตอร์เน็ตเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากกว่า 
จึงจ าเป็นต้องสร้างความโดดเด่น มีความแปลกใหม่อยู่
ตลอดเวลา เพื่อที่จะดึงดูดสายตาจากผู้บริโภคที่ชินชากับ
โฆษณาเดิมๆให้ได้ อีกทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับธุรกิจ การสื่อสาร
การตลาดด้วยงบประมาณที่คุ้มค่ามากขึ้น หรือประหยัด
งบประมาณมากขึ้น จึงเป็นทางออกที่ดีของธุรกิจ ดังน้ัน
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันจึงต้องศึกษา
พฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้เสียก่อน 
เม่ือพิจารณาพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว  ก็จะพบว่า
ผู้บริโภคยุคใหม่น้ันต้องการความตื่นเต้น มีความต้องการ
เฉพาะด้าน และมีรสนิยมแตกต่างไปจากเดิม  มีรูปแบบ
การใช้ชีวิตนอกบ้านทั้งวันท างานและวันหยุด นิยมจับจ่าย
ใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้าน
สะดวกซ้ือ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาบนท้องถนน
ยาวนานเน่ืองจากการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนมีการ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะมากขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการ
สร้ างสรรค์  สื่ อรู ปแบบใหม่  ที่ เ รี ยก ว่า  สื่ อแฝงใน
บรรยากาศ (Ambient Media) โดยสื่อประเภทน้ีเริ่มเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น
และนักสร้างสรรค์โฆษณาต่างก็เริ่มให้ความสนใจในสื่อน้ี 
กระทั่งจัดประกวดรางวัลสื่อประเภทน้ีขึ้นเป็นสากลซ่ึงได้
สะท้อนให้ เห็นถึงโอกาสของสื่อแฝงในบรรยากาศที่
สามารถตอบโจทย์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการได้ และมี

ความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี (อุณหภูมิเศรษฐกิจ, 2556) 
 สื่อแฝงในบรรยากาศ ในระยะแรก สื่อประเภท
น้ีถูกเรียกว่า สื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อที่มี
ลักษณะนอกเหนือจากสื่อประเภทเดิมๆ ที่เคยมีมา เช่น 
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หรือปูายโฆษณา แต่ในปัจจุบันภาพรวม
ของสื่อประเภทน้ีชัดเจนมากขึ้นจนมีบัญญัติศัพท์ ที่ใช้
เรียกสื่อประเภทน้ีขึ้นมาว่า Ambient Media แต่ก็ได้มีผู้
บัญญัติศัพท์ค าน้ีเป็นภาษาไทยว่า “สื่อแฝงในบรรยากาศ” 
โดยการประกวดโฆษณา Adman Awards & 
Symposium ซ่ึงจัดโดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศ
ไทย ได้ใช้ค าน้ีเป็นชื่อประเภทรางวัลในการประกวดซ่ึงสื่อ
แฝงในบรรยากาศน้ัน หมายถึง การโฆษณาที่ไม่ใช่สื่อ
มาตรฐานที่อยู่นอกบ้าน แต่เป็นการน าเอาสิ่งแวดล้อม
รอบๆตัว มาเป็นพื้นที่ในการโฆษณา เพื่อเน้นสร้างความ
ประหลาดใจ ประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
สกรีนข้อความลงบนตัววัว ทียืนเล็มหญ้าอยู่ข้างทาง หรือ
การแขวนปูายข้อความที่ต้องการโฆษณาไว้ที่ตัวคน เป็น
ต้น ในความแปลกใหม่ของสื่อแฝงในบรรยากาศจึงดึงดูด
ความสนใจได้ดี ก่อให้เกิดการพูดถึงปากต่อปาก ใน
ประเทศไทยเองน้ันเริ่มมีสื่อแฝงในบรรยากาศเข้ามาตั้งแต่
ปี 2547 และมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ (อาวิน 
อินทรังษี, 2550) 
 สาเหตุที่ท าให้การใช้ส่ือแฝงในบรรยากาศเติบโต
ขึ้นในปัจจุบัน  
 1. การตกต่ าของสื่อแบบดั้งเดิม จากหลาย
สาเหตุ ทั้งด้านพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค ราคาของ
สื่อที่สูงและงบประมาณที่จ ากัดในการซ้ือสื่อรวมทั้งขาด
ความแปลกใหม่ในรูปแบบของสื่อ 
 2. มีความต้องการการสื่อสาร ณ จุดขายมากขึ้น 
 3. ความสามารถในการสื่อสาร ได้ต รงกับ
กลุ่มเปูาหมาย 
 4. มีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ได้ดี 
 ดังคุณลักษณะเด่นของสื่อแฝงในบรรยากาศที่
กล่าวมา จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษา 
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การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่อยู่ในช่วยอายุ 18-35 ปี
เน่ืองจากในช่วงอายุน้ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านเป็น
ประจ า จึงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้พบเห็นสื่อโฆษณา
ลักษณะน้ีบ่อยครั้งซ่ึงผลการศึกษาสามารถน าไปวิเคราะห์
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการสื่อสารการตลาดของการ
รณ ร ง ค์ ต่ า ง ๆ  ทั้ ง ห น่ ว ย ง าน รั ฐ แ ละ เ อ กช น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภคต่อ
สื่อแฝงในบรรยากาศ 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อแฝง
ในบรรยากาศ 
 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การรับรู้กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 4. เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอผ่านสื่อแฝงใน
บรรยากาศ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลั กษณะทางประชากรที่ แตกต่ าง กัน มี
พฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน 
 2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทัศนคติ
ที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน 
 3. พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ในการศึกษาครั้ง น้ี มุ่งศึกษาเฉพาะการ
ตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศเท่าน้ัน 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ การสนใจ ทัศนคติ ความรู้สึก และ
ความคิดเห็นต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 2. กลุ่มตัวอย่างในที่น้ี หมายถึง ผู้ที่เคยเห็นสื่อ
แฝงในบรรยากาศของไทยทั้งจากสถานที่จริงหรือผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และอายุอยู่ในช่วง18-
35 ปี 

 3. ระยะเวลาที่ท าการส ารวจเพื่อเก็บข้อมูล อยู่
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 
 
นิยามศัพท์ 
 สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient media)
หมายถึง โฆษณาที่ใช้สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบตัวเป็นพื้นที่
โฆษณา เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค โดยเป็นสื่อที่ มีความ
สร้างสรรค์ เพื่อเน้นการสร้างความประหลาดใจ ท าให้มี
การพูดถึงกันปากต่อปาก ซ่ึงวิจัยชิ้นน้ีรวมการรับรู้ทั้งพบ
เห็นสื่อจากสถานที่จริงและที่พบเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media)  
 การตอบสนอง หมายถึง ปฏิกิริยาตอบรับที่
เกิดขึ้นหลังจากรับสื่อแฝงในบรรยากาศ ประกอบไปด้วย 
2 ด้านหลักๆ คือ ด้านพฤติกรรมการรับรู้ ความเข้าใจสาร
จากสื่อแฝงในบรรยากาศ และด้านทัศนคติ ความคิดเห็น
ในตัวสื่อแฝงในบรรยากาศชิ้นน้ันๆ   
 พฤติกรรมการรับรู้ หมายถึง ความถี่ในการพบ
เห็นสื่อแฝงในบรรยากาศ รวมถึงความสนใจและการจดจ า
ตราสินค้า/สินค้าบนตัวสื่อน้ันๆด้วย 
 ทัศนคติ หมายถึงความรู้สึกและความคิดเห็น
ของผู้รับสารที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ ได้แก่ ความรู้สึก
ชอบ-ไม่ชอบ ในตัวสื่อน้ันๆ 
 รูปแบบการน าเสนอ หมายถึง แนวทางหรือ
วิธีการในการสร้างสรรค์สื่อแฝงในบรรยากาศ โดยรูปแบบ
การน าเสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศในการวิจัยน้ีจะ
ประกอบไปด้วยด้านวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ รูปแบบ
ที่ใช้ในการน้ี และสถานที่ที่ติดตั้งสื่อ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 2. ท าให้ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อนักการ
ตลาดและนักโฆษณาหรือผู้ที่สนใจในการเลือกใช้สื่อแฝงใน
บรรยากาศ 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี แนวความคิด มาศึกษาเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกับสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 2 แนวคิด เ ก่ียวกับการตลาดแบบกองโจร 
(Guerilla Marketing) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการโฆษณา 
 4. แนวคิดเก่ียวกับสื่อนอกบ้าน  
 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
 6. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
 7. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภค 
 8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Method) แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative  research) โดยวิธีการส ารวจ (Survey 
research) และการวิจัยเชิ งคุณภาพ(Qualitative 
research) โดยวิธีการวิเคราะห์ เ น้ือหา (Content 
Analysis) 

 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่รู้จัก/
เคยพบเห็นสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นประชากรที่มี
อายุ 18-35  ปี เน่ืองจากในช่วงอายุน้ีมีรูปแบบการใช้ชีวิต
นอกบ้านเป็นประจ า จึงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้พบเห็น
สื่อโฆษณาลักษณะน้ีบ่อยครั้ง โดยได้ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการหากลุ่ม
ตัวอย่างส าเร็จรูปของ Taro Yamane ในระดับความ
เชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + ,- 5% 
(กัลยา วานิชย์บัญชา,2549) 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1  ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยจะยึดหลักที่ตั้งโฆษณาสื่อ
แฝงบรรยากาศเป็นหลักในการสุ่มตัวอย่าง เขตที่ เป็น
ตัวอย่าง คือ เขตปทุมวัน บางรัก วัฒนา และลาดพร้าว 
 ขั้นตอนที่ 2  ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
(Quota sampling) โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
เขตพื้นที่ ทั้ง 4 เขต จ านวนเท่าๆกัน คือ เขตละ 100 คน 
รวมเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 3 ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่
กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง 
 ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล 
 1. สถิติพื้นฐาน 

2. สถิติที่ตรวจสอบเครื่องมือ สัมประสิทธ์ิแอล-
ฟุา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
 3. สถิติที่ ใ ช้ ในการทดสอบสมมติ ฐานการ
ทดสอบที-เทสต์ (t-test for Independent samples)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าค่าความแปรปรวน
เท่ากันจะทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-Test แต่ถ้าค่า
ความแปรปรวนไม่เท่ากันจะทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsthy test และการทดสอบสถิติสหสัมพันธ์
ของ เพี ย ร์ สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็น
การศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นสื่อแฝงในบรรยากาศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
สื่อต่างประเทศ อย่างละ 10 สื่อโดยในช่วงปี 2556-2557 
ที่ผ่านมา ในขั้นน้ี เป็นการวิเคราะห์ชิ้นงานสื่อแฝงใน
บรรยากาศแต่ละชิ้นในรูปแบบการน าเสนอ โดยแบ่งได้
ดังน้ี 
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 การน าเอาสิ่งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยู่แล้ว มาเป็น
องค์ประกอบในงานโฆษณา 
 การตกแต่ง หรือ ต่อเติมสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ันๆ 
ให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้น 
 การให้ผู้บริโภคเป็นส่วนหน่ึง หรือ มีส่วนร่วมใน
สื่อโฆษณา เพื่อท าให้สื่อโฆษณาน้ันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การใช้จังหวะเวลาของสิ่งแวดล้อม ท าให้สื่อ
โฆษณาน้ันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการตรวจ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา และ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบภาพและการ
พรรณนารายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ อยู่
ในช่วง 25-29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-19,999 บาท 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จัก/เคยพบเห็นสื่อแฝง
ในบรรยากาศของต่างประเทศ  เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรม
การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อ
แฝงในบรรยากาศ ด้านความถี่ที่พบเห็นสื่อโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน ด้านพบเห็นสื่อจากสถานที่จริ งและสื่อสังคม
ออนไลน์ ด้านการรู้จักสื่อด้วยตนเอง ด้านการเข้าใจสาร
จากสื่อ ด้านการสนใจ ด้านการสังเกตและจดจ าตรา
สินค้า/ยี่ห้อ  และด้านการระลึก นึกถึงตราสินค้าได้ อยู่ใน
ระดับมาก ในด้านการรู้จักสื่อจากเพื่อน ด้านระยะเวลาที่
ใช้ในการดู/อ่านสื่อแต่ละครั้ง และด้านการสามารถอ่าน
ข้อความบนสื่อได้ทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 เม่ือพิจารณาทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ
โดยรวมพบว่า ทัศนคติด้านการน าเสนอมีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด อยู่ ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงสูงกว่าด้านความคิด มี
ค่าเฉลี่ยรองลงมา ซ่ึงอยู่ ในระดับเห็นด้วย และด้าน
ความรู้สึกที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดตามล าดับ อยู่ในระดับไม่
แน่ใจ เม่ือแยกพิจารณารายข้อ 
 ด้านความคิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่าสื่อน้ีท าให้จดจ าตราสินค้า/ยี่ห้อสินค้าได้ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่อน้ีน าเสนอเข้าใจง่าย 
ไม่ ซับซ้อน และสื่อ น้ีไ ม่เป็นการท าลายทัศนียภาพ /
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามล าดับ 
 ด้านความรู้สึก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าสื่อน้ีท าให้เกิดการอยากได้ อยากทดลองใช้
สินค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่อน้ีมี
ผลต่อความรู้สึกในการเลือกตราสินค้า และสื่อน้ีไม่ท าให้
รู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลให้มากเกินไป มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ตามล าดับ 
 ด้านการน าเสนอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าการใช้สีโดยรวมของสื่อมีความโดดเด่น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่อน้ีมีการ
น าเสนอที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และสื่อมีการจัดวาง
องค์ประกอบตรงตามวัตถุประสงค์กับภาพ/สิ่งของ/
อุปกรณ์ประกอบมีความสอดคล้องกับเน้ือหา มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเท่ากัน ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 
จ าแนกตามเพศ 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่าง
ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่ มีต่อสื่อแฝงใน
บรรยากาศ จ าแนกตามลักษณะทางประชากร 
 

 ลั ก ษณะทา ง
ประชากร 

f-test / 
Brown 
Forsythe 

sig 

พฤติ กร รมการ
รับรู้ 

อายุ 0.714 0.491 

ต่ อ สื่ อ แ ฝ ง ใ น
บรรยากาศ 

อาชีพ 1.186 0.316 

 การศึกษา 0.321 0.727 

 รายได้ 0.431 0.786 
ทัศนคติที่มีต่อ อายุ 1.303 0.273 

สื่ อ แ ฝ ง ใ น
บรรยากาศ 

อาชีพ 0.820 0.513 

 การศึกษา 0.455 0.636 

 รายได้ 0.610 0.656 

 จากตารางที่ 1 และ 2 สรุปผลการทดสอบได้ว่า 
 
 สมมติ ฐานข้อที่  1 ลั กษณะทางประชากร 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงใน
บรรยากาศที่แตกต่างกัน  
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร พบว่า  
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรย ากาศอย่างมี
นัยส าคัญ 
  

 
 

 
สมมติฐานข้อที่  2 ลักษณะทางประชากรที่

แตกต่างกันมีทัศนคติต่อสื่อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่าง
กัน 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร พบว่า  
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีผลต่อ
ทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศอย่างมีนัยส าคัญ 
 สมมติฐานข้อที่  3 พฤติกรรมการรับรู้ มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การรับรู้กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ พบว่า 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้ที่สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ
สื่อแฝงในบรรยากาศ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.546 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง ทิศทางบวก กล่ าวคือ ผู้ บริ โภค มี
พฤติกรรมการรับรู้ เพิ่มขึ้น จะมีทัศนคติต่อสื่อแฝงใน
บรรยากาศเพิ่มขึ้นปานกลาง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการน าเสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศ 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของสื่อ
แฝงในบรรยากาศ พบว่า ในประทศไทยเริ่มมีการน าสื่อ
แฝงในบรรยากาศเข้ามาใช้ ประมาณปี 2005 โดยบริษัท 
Leo Burnett Worldwide ที่ผลิตสื่อให้กับบริษัท P&G 
สินค้าแชมพูสระผมรีจอยส์ ซ่ึงได้รับการตอบรับที่ดีมาก 
สร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคได้จ านวนมาก หลังจาก
น้ันเองวงการโฆษณาไทยได้น าสื่อแฝงในบรรยากาศมา

  ชาย หญิง t-test Sig 

    SD  SD 
 พฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 3.54  0.48  0.55 0.50  -0.205  0.838  

 ทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 3.59 0.39  3.57 0.41  0.180  0.676  
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ประยุกต์ใช้อย่างที่ เห็นในปัจจุบัน จากการส ารวจใน
การศึกษาครั้งน้ี ช่วงปี 2556-2557 พบว่า รูปแบบการ
น าเสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการ
ตกแต่ง หรือต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณน้ันๆ ให้ สื่อ
ความหมายมากยิ่งขึ้น รองลงมาใช้รูปแบบการให้ผู้บริโภค
เป็นส่วนหน่ึง หรือมีส่วนร่วมในสื่อโฆษณา เพื่อท าให้สื่อ
โฆษณาน้ันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และใช้รูปแบบการน าเอา
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยู่แล้วมาเป็นองค์ประกอบในงาน
โฆษณาตามล าดับ แต่รูปแบบการใช้จังหวะเวลาของ
สิ่งแวดล้อม มาท าให้สื่อโฆษณาน้ันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยังไม่พบ
ในประเทศไทย 
  และจากผลการส ารวจสื่อแฝงในบรรยากาศ
ของต่างประเทศที่พบ ส่วนใหญ่การตกแต่ง หรือต่อเติม
สิ่งแวดล้อมบริเวณน้ันๆ ให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกันกับการใช้รูปแบบการใช้จังหวะเวลาของ
สิ่งแวดล้อม ท าให้สื่อโฆษณาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซ่ึงสรุปได้ว่า 
รูปแบบการน าเสนอทั้งในไทยและต่างประเทศ ส่วนใหญ่
ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรือต่อเติมสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ันๆ 
ให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้น การออกแบบและผลิตงาน
โฆษณาที่นักออกแบบหรือผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาต้อง
ค านึงถึ งกลวิธี และการรู้ จั กเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสม หากมีอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพสูงแต่ไม่รู้จักใช้
วิธีการออกแบบที่เหมาะสม ผลงานที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถ
สื่อแนวคิดหลักของการจัดท าผลงานการออกแบบหรืองาน
โฆษณาน้ันๆได้ ทั้งน้ี แม้จะรู้จักน ากลวิธีตามหลักการ
ออกแบบมาใช้แต่ยังขาดความช านาญ ผลงานที่เกิดขึ้น
อาจไม่สวยงามและไม่ตรงตามแนวคิดหลักเท่าที่ควร ซ่ึง
สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ในด้าน
ปัจจัยทางเทคนิค (ศุภร เสรีรัตน์ , 2545)  ปัจจัยด้าน
เทคนิคที่ส าคัญๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ได้แก่ 
ขนาด สีสัน ความเข้มข้น (เสียงดัง, ความสว่าง, ความ
เด่นชัด) การเคลื่อนไหว การวางต าแหน่ง การตัดกันของสี
หรือขนาด และความโดดเดี่ยว 
 2. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ซ่ึง
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายได้ ที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงใน
บรรยากาศที่แตกต่างกัน พบว่า 
  1) ผู้บริโภคที่ มีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 
Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะทางสังคม
คล้ายกัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา อายุ 
จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคล้ายคลึงกัน เดอเฟลอร์ 
(DeFleur, 1966) ในการศึกษาครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างคือคนท างานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มี
อายุตั้งแต่ 18-35 ปี มีลักษณะทางประชากรที่คล้ายคลึง
กัน จัดอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันจึงมีพฤติกรรมการรับรู้สื่อ
ที่คล้ายคลึงกันไปด้วย 
  2) ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการรับรู้ที่ไม่แตกต่างกัน ด้วยกลุ่มอายุที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นกลุ่มอายุ 18-35 ปี จัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
หรือวัยหนุ่มสาว (Young Adult)หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่  จึง
ส่งผลให้พฤติกรรมการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศมีระดับ
การรับรู้ที่คล้ายกัน อายุเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้คนมีความ
แตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม สอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้กล่าวไว้ว่า 
โดยทั่วไปคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือ
อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุมาก 
ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมาก มักใช้
สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง 
  3) ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์
ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ด าเนินชีวิตตามแบบฉบับที่
สังคมวางเป็นแม่บทไว้ และในการศึกษาครั้ง น้ีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างานเป็นพนักงานบริษัทที่มี
สังคมและติดตามข่าวสารในสังคมที่ใกล้เคียงกันจึงมีความ
ต้องการทางด้านสังคมที่ เหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของนนท์วลี คูเกษมกิจ(2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องการ
รับรู้ต่อสื่อโฆษณากลางแจ้งของที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อสื่อโฆษณา
กลางแจ้งของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกัน 
  4) ผู้บริโภคที่ มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ
ไม่แตกต่างกันจากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ซ่ึงสามารถอธิบายตาม
แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ว่าระดับการศึกษาที่สูง
เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ท าให้บุคคลยอมรับนวัตกรรมเร็วกว่า
คนอ่ืนๆ Rogers and Svening (1969) ซ่ึงปรมะ สตะ
เวทิน (2533) กล่าวว่า คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบ
อย่างมากในการที่จะเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะคนเหล่าน้ีมี
ความรู้กว้างขวางในหลายเรื่อง มีความเข้าใจสารได้ดี ซ่ึง
ในการศึกษาครั้งน้ีสื่อแฝงในบรรยากาศเอง ก็นับว่าเป็นสื่อ
ใหม่ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
  5) ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน 
ตามทฤษฎีกล่าวว่าลักษณะทางประชากรที่ต่างกันจะมี
พฤติกรรมการรับรู้ที่ต่างกัน แต่รายได้เป็นปัจจัยที่มีความ
ใกล้เคียงกับระดับการศึกษา คือ มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กันมาก โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ มีระดับการศึกษาที่สู ง 
รายได้ก็จะสูงตามไปด้วย ซ่ึงในการศึกษาครั้ง น้ีกลุ่ม
ตัวอย่างมีลักษณะทางประชากรที่ใกล้เคียงกัน ทั้งด้านอายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรม 
การรับรู้ไม่แตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากร ซ่ึง
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ที่แตกต่างกันกับทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ
ที่แตกต่างกัน พบว่า 
  1) ผู้บริโภคที่ มีเพศแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกันซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ 
(2537)ได้ศึกษาเรื่องการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการ
เลื อกรับชมร ายการข่ าว โทรทัศ น์ของผู้ ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ กับทัศนคติที่มีต่อรายการโทรทัศน์ ซ่ึง

ได้แก่ ความต้องการข่าวสารจากรายการข่าวโทรทัศน์ 
และความเชื่อข่าวโทรทัศน์ พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีความต้องการ
ข่าวสารจากรายการข่าวโทรทัศน์เป็นประจ าทุกวันไม่
แตกต่างกัน และเพศ รายได้ที่แตกต่างกันมีความเชื่อถือ
ข่าวโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพที่ต่างกันมีความเชื่อถือข่าวโทรทัศน์แตกต่างกัน 
  2) ผู้บ ริ โภคที่ มี อายุ แตกต่ าง กัน มี
ทัศนคติต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน อายุเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด
และพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วคนที่ มีอายุน้อยมักจะมี
ความคิดเสรีนิยมมากกว่าคนที่มีอายุมาก นอกจากน้ันแล้ว
อายุยังเป็นสิ่งก าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่าย
ในการชักจูงใจด้วย ในการวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า เม่ือคน
อายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงจะ
น้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราภรณ์ ศรีจักร
โคตร์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับและ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก
อาคาร : กรณีศึกษา Building Wrap พบว่า ความ
แตกต่างของผู้บริโภคทั้งในด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ มีทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ Building Wrap ไม่
แตกต่างกัน เน่ืองด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
กลุ่มช่วงอายุเดียวกัน ทัศนคติจึงไม่ต่างกัน 
  3) ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน ใน
การศึกษาครั้ง น้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท มีสิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้เคียงกัน จึงมี
มุมมองทางด้านความคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่
คล้ายกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สปันนา สังข์
สุวรรณ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับโฆษณาสินค้า
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มคนท างานอายุระหว่าง 22-
55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อการโฆษณา
สินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกัน  
  4) ผู้บริโภคที่ มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
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กัน การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารของผู้รับซ่ึงมีผลตั้งแต่อ่านออกเขียนได้ การมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง อาจต้องมีความรู้
อีกระดับหน่ึง ในการมีพฤติกรรมการรับรู้สื่อที่ใกล้เคียงกัน 
ก่อให้เกิดความคิด ความเชื่อที่หมือนๆกัน จึงมีทัศนคติที่
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร 
พัฒนกุลโกเมธ (2552) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึง
พอใจขอประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีต่อสื่อ
รณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ทีใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วย
ความกลัว พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ไม่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบ
บุหรี่ ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว 
  5) ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อสื่อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน การวิจัย
ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่าสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์
ต่างกัน และทัศนคติที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งน้ีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างานเป็นพนักงานบริษัท มี
รายได้ระดับเดียวกัน จึงมีทัศนคติไม่ต่างกัน 

จากสมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการรับรู้ มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ  
พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของธิวาพร  จูฑะประชากุล 
(2554) ศึกษาเรื่องการรับรู้การสื่อสารการตลาดและ
ทัศนคติต่อธุรกิจร่วมกันซ้ือ (Groupon Buying) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัทเอ็นโซ
โก้ พบว่า การรับรู้การสื่อสารการตลาดของบริษัทเอ็นโซ
โก้ (Ensogo) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อธุรกิจร่วมกัน
ซ้ือ (Groupon Buying) ตามแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ ใน
ด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัวหรือความพร้อมที่
จะตอบสนอง ความรู้สึกภายในและความพร้อม หรือ
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง ดังน้ันจึงสรุป
ได้ว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบระหว่างความรู้สึก และความ
เชื่อ หรือการรับรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
โต้ตอบในทางใดทางหน่ึงต่อเปูาหมายของทัศนคติน้ัน 
หลังจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศ
แล้วก็จะมีทัศนคติ ความคิดเห็นต่อสื่อน้ัน ถ้าสินค้าน้ันๆ 

สร้างโฆษณาออกมาที่สร้างสรรค์ ถูกใจผู้บริโภค ทัศนคติที่
ผู้บริโภคมีต่อสินค้าน้ันก็จะดีไปด้วย มีความรู้สึกที่ดีต่อตรา
สินค้า ท าให้เกิดการภักดีในตราสินค้าตามมา 
การน าผลการศึกษาไปใช้และข้อเสนอแนะ 
การน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1. เม่ือพิจารณาผลการวิจัย ในแง่มุม
ของการพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ พบว่า 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้ระดับมาก โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านการพบเห็นสื่อจากสังคมออนไลน์ ดังน้ันนักการตลาด
หรือนักโฆษณาควรใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้การสื่อสาร
ได้มากขึ้น 
  2. พฤติกรรมการรับรู้ ในด้ าน
ความสามารถในการอ่านข้อความและระยะเวลาที่ใช้ใน
การดู/อ่านสื่อมีระดับน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่านักการ
ตลาดหรือนักโฆษณาควรให้ความส าคัญกับการออกแบบ
สื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การสื่อสาร
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวหนังสือมาก แต่เน้นสร้างความ
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ขนาดใหญ่ แสง สี เสียงและโดด
เด่นแทนจะสามารถสร้างความน่าสนใจได้มากกว่า เพื่อ
ไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลมากเกินไป 
  3. สื่อแฝงในบรรยากาศจะเหมาะสม
ในด้านความคิดได้แก่ การรับรู้ การจดจ า และรูปแบบการ
น าเสนอมากกว่าด้านความรู้สึก ได้แก่ การเลือกตราสินค้า
หรืออยากทดลองใช้สินค้า  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. เน่ืองจากงานวิจัยน้ี เป็นการศึกษา
กับกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 18-35 ปีเท่าน้ัน ดังน้ันใน
งานวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรขยายไปยังกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น 
และวัยท างานตอนปลาย เพื่อให้ ได้ผลการวิจัยของ
พฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น กลุ่มวัยท างานทั้ง
ตอนต้นและตอนปลาย 
  2. เ น่ืองจ ากงาน วิ จัยครั้ ง น้ี  เป็ น
การศึกษาการตอบสนองของผู้บริ โภคต่อสื่อแฝงใน
บรรยากาศ โดยศึกษาการโฆษณาของสินค้าทุกประเภทใน
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รูปแบบสื่อแฝงในบรรยากาศ ผู้วิจัยมองเห็นว่า ในการท า
วิจัยในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเฉพาะประเภทสินค้า 
เช่น รูปแบบสื่อแฝงในบรรยากาศของสินค้าประเภท
อาหาร เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น 
  3. เ น่ืองจ ากงาน วิ จัยครั้ ง น้ี  เป็ น
การศึกษาถึงพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝง
ในบรรยากาศเท่าน้ัน ท าให้ผลการวิจัยที่ ได้จึงมีเพียง
ประเด็นทางด้านการรับรู้ กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแฝงใน
บรรยากาศ ดังน้ันในงานวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงควรเก็บ
ข้อมูลในประเด็นเรื่องการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสื่อแฝงใน
บรรยากาศ เพื่อท าให้ทราบข้อมูลในเรื่องของการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้า/บริการที่เพิ่มขึ้น 
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การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอาง 
ของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม 

 
วิลาสินี  สงวนวงษ์* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 6 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอเครื่องส าอางผ่านกูรู

ความงาม  2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารด้านการตลาดเก่ียวกับเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม 4) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการรับรู้ข่าวสารการตลาดเครื่องส าอาง
ผ่านกูรูความงาม 5) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม และ 
6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสม ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากตัวอย่างจ านวน 400 คน ประชากรเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 17-34 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และสถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหความสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) และในเชิงคุณภาพวิเคราะห์เน้ือหากูรูความงามจ านวน 3 ท่านผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเป็น
เวลา 6 เดือนรวม 36 คลิปวิดีโอ 
 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรมีการรับรู้ข่าวสารและการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ีการรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ (r = 0.186**) 
 
ค าส าคัญ : กูรูความงาม, การรับรู้ข่าวสารการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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72 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

Vol.6 No.1 April 2014-September 2014 

   
  

 

 This research has six purposes. Firstly to study the content and presentation style cosmetics 
beauty guru. Secondly, to study the perception of the marketing about cosmetics beauty guru. Thirdly, to 
study the decision to purchase cosmetic products through beauty guru, to learn the difference between 
demographics and awareness of marketing cosmetics through the beauty guru. Fifth, to learn the 
difference between demographics and buying decisions through beauty guru and Sixth, to study the 
relationship between perceptions of marketing information and purchasing decisions cosmetics through  
beauty guru. The research methodology was a mixed-method type. 

The results of the study show that significant demographic factor which the awareness in 
information marketing and cosmetics purchasing factors. In addition, the result indicated that significant 
positive relationship between the awareness in information marketing and cosmetics purchasing. The 
result revealed that awareness in information marketing had a low association with the cosmetics 
purchasing decision. Wth statistical significance difference at .05, r = 0.186** 
Keywords:  Beauty guru, Awareness in Information Marketing, Purchasing decision  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 โลกของการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 หรือ 
โลกแห่ งยุ คดิ จิตอล “โซ เชี ยล เ น็ต เ วิร์ ก” (Social 
Network) กลายเป็นตัวเลือกอับดับต้นๆที่ผู้คนมักใช้ใน
การค้นคว้าหาข้อมูล หรือเรื่องราวที่อยากทราบผ่าน
อุปกรณ์ สมาร์ ท โ ฟนยี่ ห้ อต่ า ง ๆข องตน เ อง  ด้ ว ย
ความสามารถในการย่อโลกทั้งใบให้แคบลงเพียงปลายน้ิว 
ส่งผลให้โซเซียล เน็ตเวิร์ก ได้กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ซ่ึงกันของคนทั่วโลก
ที่ก าลังได้รับความนิยมมากที่สุด  ซ่ึงในปัจจุบันโซเชียล 
เน็ตเวิร์ก เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงทางเว็บไซต์ 
Zocial ได้ท าการส ารวจคนไทยกว่า 665 คน เก่ียวกับ
พฤติกรรมการใช้ โซเชียล มีเดียในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ตื่น
นอน จนจบวัน รวมทั้งพฤติกรรมที่มีต่อกิจกรรมการตลาด
บน โซเชียล เน็ตเวิร์ก สรุปผลได้ว่า  Facebook คือ โซ
เชียล เน็ตเวิร์ก ที่ถูกใช้เป็นอันดับ 1 ในทุกๆกิจกรรม 
ส่วนตัวอ่ืนๆที่เหลือ จะถูกเลือกใช้ในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันไป เพราะฉะน้ันถ้าเราจะสื่อสารอะไรถึงผู้ใช้ ต้องเลือก
เข้าให้ถูกช่องทาง และถูกเวลาเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ถามถึงกิจกรรมการตลาดไหนที่โดนใจผู้ใช้งานมาก
ที่สุด จากการส ารวจกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้
เป็นอันดับ 1 ได้แก่กิจกรรมคอมเม้น ใต้โพสต์  มีคนชอบ 
91 % รองลงมาคือ กิจกรรม Like และ Share เพจมีคน
ชอบ 79 % , กิจกรรม Share Video Clip ต่างๆ มีคน
ชอบ 68 % และสุดท้ายคือ กิจกรรมถ่ายรูปคู่ผลิตภัณฑ์ มี
คนชอบ 65 % 
 ส าหรับโซเชียล มีเดีย  มาร์ เก็ตติ้ ง  (Social 
Media Marketing) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการ
สื่ อ ส า ร รู ป แบบห น่ึ ง  ส าห รั บ ติ ด ต่ อสื่ อ ส า ร ไปยั ง
กลุ่ ม เ ปู าหมาย  โ ดย ใช้ หลั กการด้ านโฆษณา ,ด้ าน
ประชาสัมพันธ์,ด้านการขาย และอ่ืนๆ ผ่านผู้ให้บริการ
ด้านโซเชียลมีเดียต่างๆ และด้วยจุดเด่น ที่ช่วยให้ผู้บริโภค
และเจ้าของธุรกิจสามารถ      สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ 
(Interactive Communication) กล่าวคือ ผู้บริโภค
สามารถโต้ตอบ มีส่วนร่วม และสะท้อนความคิดเห็น

กลับมา ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถาม ตั้งกระทู้  สร้าง
เน้ือหาบนสื่อออนไลน์ต่างๆ หากผู้บริโภคไม่ชอบหรือชอบ
ก็จะมีการแสดงความคิดเห็น (Comment) ซ่ึงสามารถ
เป็นกระบอกเสียงให้ทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคคนอ่ืนๆ
ได้รับรู้ในวงที่กว้างขวางมากขึ้นเช่นเดียวกันกับธุรกิจความ
สวยความงามที่ในปัจจุบันนิยมใช้ผู้น าทางความคิดมาเป็น
กระบอกเสียงในการสื่อสารกับผู้บริโภค ซ่ึงกระบอกเสียงที่
ก าลังได้รับความนิยมมากในณะที่คงจะหนีไม่พ้น “กูรู
ความงาม”หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม” มาเป็น
ตัวแทนในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแต่ละแบรนด์ 
ด้วยลักษณะเฉพาะของกูรูความงามที่โลดเล่นอยู่บนโลก
ออนไลน์ในปัจจุบัน พวกเขานิยมน าประสบการณ์ตรงที่
ตนเองได้จากการซ้ือผลิตภัณฑ์มาใช้มาเขียนรีวิวเก่ียวกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์และมีการแบ่งปันความรู้ ให้ข้อมูล ให้กับ
คนที่สนใจในเรื่องความสวยงาม , เรื่องเครื่องส าอาง  
นอกจากน้ีก็ยังมีบทความหรือเรื่องราวความประทับใจที่กู
รูความงามท่านต่างๆได้เขียนและเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล
ต่างๆเช่น Facebook , Instagramหรือ การแนะน าการ
ใช้เครื่องส าอาง ตลอดจนการสอนแต่งหน้าในรูปแบบของ
วีดีโอ บนชาแนลยอดฮิตอย่าง YouTube จึงมีผู้อ่านให้
ความสนใจและติดตามอ่านเน้ือหาจ านวนมากเพราะผู้คน
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อผู้บริโภคด้วยกันเองมากกว่าที่
จะเชื่อข้อมูลหรือเน้ือหาการโฆษณาโดยตรงของทาง
บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ ซ่ึงกูรูความงามเหล่าน้ีได้จุด
ประกายให้ บรรดานักการตลาดหันมาให้ความสนใจและ
ได้รับการติดต่อให้มาเป็นกระบอกเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ 
ทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมความงามเองจึงมักจะมองหากูรู
ด้านความงามที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก เพื่อติดต่อให้การ
สนับสนุน (Sponsor) นักการตลาดของผลิตภัณฑ์ความ
งามจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดการเวิร์คช็อป
สอนแต่งหน้า หรือจัดแถลงข่าวเฉพาะกูรูความงาม 
โดยเฉพาะ ให้ได้ทดลองสินค้าก่อนที่จะน าไปรี วิวบน
ช่องทางออนไลน์ของแต่ละท่าน ให้ผ่านสายตาคนจ านวน
มาก จนท าให้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก
ขึ้น ซ่ึงส่งผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อยอดขายหรือ
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้ 
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ทั้งน้ีจากการสังเกตการสื่อสารผ่านช่องทางโซ
เชียล เน็คเวิร์ก ของกูรูความงามไปยังกลุ่มผู้บริโภค หรือผู้
ที่สนใจในเรื่องความสวยความงาม พบว่า การสื่อสาร
รูปแบบน้ีมีลักษณะโดดเด่นที่ผู้ใช้บริการสามารถเป็นได้ทั้ง
ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือผู้ใช้
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือ พูดคุยได้อย่างเสรี ไม่
จ าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน ก็สามารถ พุดคุย ถ่ายทอด
ประสบการณ์จริงจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ไปสู่
ผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่า ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่าน้ี อาจจะเป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารการตลาดกับ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกู
รูความงาม ว่าแท้จริงแล้วสิ่งๆต่างที่กล่าวไปข้างต้นน้ัน มี
ความสัมพันธ์ต่อกันมากน้อยเพียงใด 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอ
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม 

2.เพื่อศึกษาการรับรู้ข่ าวสารด้านการตลาด
เก่ียวกับเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม  

3.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรู
ความงาม 

4.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ประชากรกับการรับรู้ข่าวสารการตลาดเครื่องส าอางผ่านกู
รูความงาม 

5.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ประชากรกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความ
งาม 

6.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ข่าวสารการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรู
ความงาม 

 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้

ข่าวสารการตลาดเก่ียวกับเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม
แตกต่างกัน 

2.ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจ
ซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกัน 
 3.การรับรู้ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การวิจัยครั้ง น้ีเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method)ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
เพื่อศึกษาข้อมูลโดยรวมของการรับรู้ข่าวสารการตลาด
และการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของคนรุ่นใหม่ผ่านกูรู
ความงาม ซ่ึงใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่
มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยมุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่ เคยรับชมการ
น าเสนอเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม มีอายุระหว่าง 17 
– 34 ปี ซ่ึงอาศัยหรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพื่อศึกษาถึงเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอเครื่องส าอาง
ของกูรูความงาม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เ น้ือหา 
(Content Analysis) การน าเสนอข่าวสารเครื่องส าอาง
ของกูรูความงาม  ซ่ึงในกรณีน้ีเลือกศึกษาจากกูรูความงาม
จ านวน 3 ท่านได้แก่ แพร อมตา จิตตะเสนีย์ หรือ แพรี่
พาย, หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข และโมเม นภัสสรณ์ 
บูรณศิริ เพราะทั้ง 3 ท่านถือเป็นกูรูความงามที่ได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบันนับจากจ านวนผู้ติดตามที่มากที่สุด
กล่าวคือ แพรี่พาย = 782,136 คน , หญิงแย้ = 582,737 
คน และ โมเม = 423,693 คน นอกจากน้ีทั้ง 3 ท่านยังมี
สไตล์และรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกันชัดเจน ด้วย
เหตุน้ีผู้วิจัยจึงได้เลือกบิวตี้กูรูทั้ง 3 ท่านมาศึกษาถึงเน้ือหา
และรูปแบบการน าเสนอเครื่องส าอางในงานวิจัยชิ้นน้ี 
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นิยามศัพท์ 
กูรูความงาม หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความ

สวยความงาม ซ่ึงได้น าประสบการณ์ในการซ้ือและใช้
เครื่องส าอาง มาเขียนรีวิวการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อบอกเล่า
ประสบการณ์การ ใช้  และให้ข้อมูลเ ก่ียวกับการใช้
เครื่องส าอาง รวมถึงสอนวิธีการแต่งหน้า และเผยแพร่
เคล็ดลับความงามแก่ผู้ที่สนใจบนสื่อออนไลน์ ซ่ึงในกรณีน้ี
เลือกศึกษาเฉพาะ โมเม นภัสสรณ์ บูรณศิริ , แพร อมตา 
จิตตะเสนีย์ หรือ แพรี่พาย , และหญิงแย้ นนทพร ธี
ระวัฒนสุข 

การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง ความบ่อยครั้งใน
การได้รับข่าวสาร เก่ียวกับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ความ
งามและเครื่องส าอาง รวมถึงความถี่ในการรับชมการสาธิต
วิธีการใช้เครื่องส าอางผ่านบิวตี้กูรู ของคนรุ่นใหม่เพศหญิง 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การน าเอาข้อมูล
ข่าวสารที่ได้จากการรับชมจากการน าเสนอเครื่องส าอาง
ผ่านบิวตี้กูรูมาตัดสินใจที่จะ ซ้ือ/ไม่ซ้ือ เครื่องส าอาง ได้แก่ 
เครื่องส าอางประเภทแต่งหน้า (Make Up) เช่น แปูงพัพฟ์ 
อายแชโด ว์ มาสคาร่ า อายไลเนอร์  ลิปสติก และ
เครื่องส าอางประเภทบ ารุงผิว (Skin Care) เช่น โลชั่น 
ครีมบ ารุงผิวพรรณ และ ครีมบ ารุงหน้า ของคนรุ่นใหม่
เพศหญิง 

เครื่องส าอาง  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุง เพื่อ
ใช้บนผิวหน้าหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. เครื่องส าอางประเภท
แต่งหน้า (Make Up) เช่น แปูงพัพฟ์ อายแชโดว์ มาสคา
ร่า อายไลเนอร์ ลิปสติก และ 2. เครื่องส าอางประเภท
บ ารุงผิว (Skin Care) เช่น โลชั่น ครีมบ ารุงผิวพรรณ และ 
ครีมบ ารุงหน้า 

คนรุ่นใหม่เพศหญิง  หมายถึง กลุ่มผู้หญิงที่เกิด
ในปี พ.ศ. 2523 – 2540 มีอายุระหว่าง 17 – 34 ปี หรือ
เรียกอีกอย่างว่า กลุ่มคน Generation Y ซ่ึงเป็นยุคสมัยที่
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างกว้างไกล ส่งผลให้
อินเตอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการด ารงชีวิตประจ าวันของ
คนกลุ่มน้ี 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจัยน้ีจะท าให้ทราบถึงผลของการรับรู้

ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของคน
รุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม เพื่อที่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ เป็น
แนวทางในการสร้างหรือพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
การตลาดในธุรกิจเครื่องส าอางให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องที่เก่ียวกับ
การตลาด โดยเฉพาะเรื่องเครื่องส าอาง สามารถน า
ผลงานวิจัยครั้งน้ีไปปรับใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการที่ตนศึกษา อัน
จะส่งผลให้ผู้ที่สนใจมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี แนวความคิด มาศึกษาเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีการตลาดและผู้ทรงอิทธิพล  

2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการรับรู้ 
3. แนวคิดทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 
4. แนวคิดทฤษฎีเรื่องกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผู้บริโภค 
5. แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า มนุษย์มี
พฤติกรรมการรับรู้ เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับการรับรู้ข่าวสาร ที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือสินค้าและบริการ ซ่ึงในที่น้ีคือ เครื่องส าอางที่มี
การแนะน าผ่านกูรูความงาม โดยบุคคลจะน าข่าวสาร
ข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข่าวสารไปยังบุคคลอ่ืน 
รวมถึงเป็นการตอกย้ าความคิดเดิมที่มีอยู่ให้ม่ันคงในการ
ตัดสินใจซ้ือ โดยที่ตัวกูรูความงามเองก็มีบทบาทและ
อิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการซ้ือจากการ
เปิดรับข่าวสารของกลุ่มผู้บริโภคน้ันๆเป็นอย่างมาก ด้วย
เหตุ น้ีผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่อง “การรับรู้ข่าวสาร



76 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

Vol.6 No.1 April 2014-September 2014 

   
  

 

การตลาดและการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของคนรุ่นใหม่
เพศหญิงผ่านกูรูความงาม” ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยเหล่าน้ีมา
น าเสนอไว้ด้วย เพื่อน ามาเป็นรูปแบบและทิศทางในการ
ก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน เพื่อศึกษาว่าตัวแปร
ใดมีผลต่อตัวแปรใดบ้าง เป็นการพิสูจน์ผลของงานวิจัยใน
ครั้งน้ีที่อาจจะมีผลสอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยต่างๆ
เหล่า น้ี  รวมทั้ งน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์เน้ือหา ส าหรับการศึกษาใน
ครั้งน้ีด้วย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Method) แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative  research) โดยวิธีการส ารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
research) โดยวิธีการวิเคราะห์ เ น้ือหา (Content 
Analysis) 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรเพศ
หญิง ที่เคยรับชมการน าเสนอข่าวสารเครื่องส าอางผ่านกูรู
ความงาม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นประชากรที่มี
อายุ 17-34  ปี โดยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูป
ของ Taro Yamane ในระดับความเชื่อม่ัน 95% และ
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +,- 5% 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ใช้ วิ ธีก าร สุ่ ม ตั วอย่ า งแบบ ง่ า ย   ( Simple 
random sampling) 
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรคนรุ่นใหม่
เพศหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเคยรับชม
การน าเสนอเครื่องส าอางของกูรูความงาม  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 

 2. สถิติที่ตรวจสอบเครื่องมือสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 

 3. สถิติที่ ใ ช้ ในการทดสอบสมมุติ ฐานการ
ทดสอบเอฟ-เทสต์ (F-test for Independent samples)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) และการทดสอบสถิติสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s  Product Moment 
Correlation Coefficient) 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
 1. กูรูความงามจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณโมเม 
นภัสสร บุรณสิริ คุณแพรี่พาย อมตา จิตตะเสนีย์ และ
คุณหญิงแย้ นนทพร  ธีรวัฒนสุข 
 2. สื่อโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการน าเสนอจ านวน 3 
สื่อ ได้แก่ Facebook ,Instagram , Youtube 
 การสุม่กลุ่มตัวอย่าง 
 ในส่วนของของศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการ
น าเสนอเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ความที่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องส าอางของคนรุ่นใหม่ผ่านบิวตี้บล็อกเกอร์น้ัน ผู้วิจัย
ได้สุ่มเลือกตัวอย่างเน้ือหาหรือคลิปวีดีโอแบบไม่เจาะจง 
(Simple Random Sampling) ของกูรูความงามทั้ง 3 
ท่าน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กล่าวคือตั้ งแต่ เดือน 
มกราคม 57 – มิถุนายน 57 เดือนละ 2 คลิป รวมเป็น
จ านวนท่านละ 12 คลิป รวมทั้งสิ้น 36 คลิป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลในส่วนของศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการ
น าเสนอเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ความที่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องส าอางของคนรุ่นใหม่ผ่านกูรูความงามน้ัน ผู้วิจัยได้
พิ จ ารณ าผ่ านสื่ อ โซ เ ชี ย ล มี เ ดี ยทั้ ง  3 อย่ า ง ได้ แ ก่ 
Facebook , Instagram , Youtubeโดยใช้หน่วยในการ
วิเคราะห์ (Unit Of Analysis) ตามประเภทของชิ้นงาน
หรือรายเรื่อง ( Item) และประเด็นหลักที่น าเสนอ 
(Theme) ซ่ึงประเด็นที่จะพิจารณาได้แก่ 

วิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอของกูรูความงาม
ทั้ง 3 ท่าน 
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วิเคราะห์เน้ือหา ข่าวสาร เก่ียวกับความงามและ
เครื่องส าอาง 
 
สรุปผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ อยู่
ในช่วง 25-29 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 
บาท 
 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม 
 1. ความถี่ในการรับชมที่มีมากที่สุดคือ สัปดาห์
ละ 1-2 ครั้ง  ผ่านช่องทาง YouTube  

2. ประเภทของข่าวสารเครื่องส าอางที่ กูรูความ
งามน าเสนอ ได้แก่การสอนแต่งหน้าประจ าวัน  

3. เหตุผลที่ รับชมการน า เสนอข่ าวสาร
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม ได้แก่ วิธีการสาธิต หรือ
การให้ค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กับความเชี่ยวชาญใน
การสาธิต หรือให้ค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  

4. องค์ประกอบของการน าเสนอที่ท่านให้ความ
สนใจในการรับชมข่าวสารเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม 
ได้แก่ คลิปวีดีโอ 

 
ส่วนท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่าน
กูรูความงาม 

1. กลุ่มตัวอย่าง เคยซ้ือ เครื่องส าอางผ่านกูรู
ความงามมากที่สุด ได้แก่ จ านวน 265 คน จากทั้งหมด 
406 คน 
 2. ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อการ  ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ 
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม ที่ เห็นด้วยมากที่สุด มี
ด้วยกัน 3 ข้อ ได้แก่ มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมว่า
ใช้ดีจริง, ราคาผลิตภัณฑ์ที่แนะน ามีความสมเหตุสมผล 
และมีการแสดงผลก่อนและหลังใช้ซ่ึงเป็นที่พอใจของท่าน 

3. ปัจ จัยที่ มี ผลต่ อการ  ไม่ ตั ดสินใจ ซ้ือ 
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม ที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ 
ต้องการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งอ่ืนๆเพิ่มเติม 

 
ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่าง
กันมีการรับรู้ข่าวสารการตลาดเก่ียวกับเครื่องส าอางผ่านกู
รูความงามแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า  ลักษณะ
ประชากรที่ มี การรับรู้ ข่ าวสารการตลาด เ ก่ียว กับ
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงามแตกต่างกันคือ อายุ 
การศึกษา และรายได้  
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร พบว่า  
อายุ  ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
การตลาดเก่ียวกับเครื่องส าอางผ่านกูรูความงามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะประชากรที่แตกต่าง
กันมีการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงามไม่
แตกต่างกัน   
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร พบว่า 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม ลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่าน
กูรูความงามไม่แตกต่างกัน   
 สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้ข่าวสารการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความ
งาม 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ข่าวสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม พบว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานต่ า ในทิศทางบวก กล่าวคือ 
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารที่มากขึ้น จะมี
การตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงามที่มากขึ้นแต่
อยู่ในระดับต่ า 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เ น่ื อ ง จ ากคุณ โ ม เ ม เ ป็ น กู รู ค ว าม ง ามที่ มี
ภาพลักษณ์ สวย เรียบ หรู ไฮโซ ดังน้ันจะสังเกตได้ว่า 
เครื่องส าอางที่คุณโมเมน าเสนอน้ัน ส่วนมากจะเป็น
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เครื่องส าอางในเกรด Hi – End หรือเครื่องส าอางที่ราคา
สูง และส่วนมากค าอธิบายใต้ภาพที่น าเสนอน้ันจะเป็น
ภาษาอังกฤษ พร้อมกับมีการติดแฮชแท็กชื่อของยี่ห้อ
เครื่องส าอางน้ันๆไปด้วย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แล้วว่าการ
น าเสนอเครื่องส าอางผ่าน Facebook และ Instagram
ของคุณโมเมน้ันจะอยู่ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
หรือการสร้าง Brand Awareness ให้กับสินค้าหรือ
เครื่องส าอางยี่ห้อน้ันๆ ซ่ึงก็เป็นรูปแบบการท าการตลาด
ของแบรนด์ที่ท าโดย การส่งผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ มาให้กับ
คุณโมเมได้ลองใช้ แล้วบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์ของตนเอง   
 คุณแพรรี่พายเป็นกูรูความงามที่มีเอกลักษณ์
ส่วนตัวที่สื่อสารออกมาอย่างชัดเจน หากวิเคราะห์จาก
รูปภาพที่น าเสนอ ทุกภาพจะมีการติดโลโก้แพรี่พายไว้ 
พร้อมการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่น่ารัก 
ตามสไตล์ของคุณแพรรี่พาย  ซ่ึงถือเป็นการบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของตนด้วยเช่นกัน ในแฟนเพจของคุณแพรี่
พายจะมีการน าเสนอเครื่องส าอางและรูปแบบการแต่ง
หน้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การแต่งหน้าในชีวิตประจ าวัน ไป
จนถึงการแต่งหน้าแฟนซี นอกจากน้ียังมีถือเป็นรูปแบบ
การน าเสนอที่น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และชัดเจน
ถึงความเป็นตัวของตัวเอง 
 คุณหญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข เป็นกูรูความ
งามสาวหน้าสวย ที่ ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มตลอดเวลา 
รูปแบบการน าเสนอเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ความงาม
ของเธอคนน้ี ก็จะแตกต่างกับกูรูความงามทั้งสองท่านที่
ผ่านมาโดยชัดเจนเช่นกัน เริ่มจากผลิตภัณฑ์ความงามที่
เธอน าเสนอ จะมีมากมายหลายไม่ใช่เพียงเครื่องส าอาง
เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง เสื้อชั้นใน เครื่องหนีบผม 
ฟิลม์ติดโทรศัพท์ แสดงให้เห็นได้ว่ากูรูความงามไม่ได้เป็น
เครื่องมือของผลิตภัณฑ์ความสวยงามเพียงอย่างเดียว 
สมัยน้ีสินค้าหลายประเภทก็หันมาให้ความสนใจในการ
สร้าง Brand Awerenessผ่าน influence โดยบุคคลมี
ชื่อเสียง เพื่อสร้างกระแสการบอกเล่าแบบปากต่อปาก
ด้วยเสรี วงศ์มณฑา (อ้างถึงใน ณัฏฐา  อุ่ยมานะชัย , 
2554,: 47) กล่าวไว้ว่า “เลือกใช้เป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็น
บุคคลที่มี ชื่อเสียง โดยกลุ่มคนประเภทน้ีจะมีอ านาจดึงดูด

ใจให้ผู้บริ โภคคล้อยตามและโน้มน้าวใจผู้บริ โภคให้
เลียนแบบพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย และหาก
บุคคล ที่มีช่ือเสียงเหล่าน้ีมีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์
มาก่อน ก็จะยิ่งท าให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อถือเพิ่มขึ้น”   
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 จากสมมติฐานข้อที่ 1  ลักษณะประชากรที่
แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารเครื่องส าอางผ่านกูรูความ
งามที่แตกต่าง 
 พบว่าลักษณะประชากรที่ มีการรับรู้ข่าวสาร
การตลาดเก่ียวกับเครื่องส าอางผ่านกูรูความงามแตกต่าง
กันคือ อายุ การศึกษา และรายได้ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏี
ของ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538: 112 - 117) ที่กล่าวไว้ว่า 
“ลักษณะของการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใช้สื่อมวลชน เพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ 
มากกว่าเพื่อความบันเทิง” ในการศึกษาครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างคือคนท างานเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 25 - 29 
ปี มากที่สุด จัดอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีพฤติกรรมการผูกติดกับ
การใช้โซเชียลเน็ทเวิร์คเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความถี่
ในการรับชมการน าเสนอเครื่องส าอางของกูรูความงาม
ผ่านช่องทางโซเซียลเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน ในส่วนของ
ความแตกต่างระหว่างการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารด้าน
การตลาดน้ัน ท่านก็ได้กล่าวถึงไว้ว่า “การศึกษาหรือ
ความรู้ (Knowledge) เป็นลักษณะอีกประการหน่ึงที่มี
อิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังน้ันคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่
ต่างกัน, ในยุคสมัยที่ต่างๆ กัน, ในระบบการศึกษาที่
ต่างกัน, ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนักคิด 
อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป”อัจจิมา  
เศรษฐบุตร และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช  (อ้างถึงใน ฐาน
ทัศน์ ชมพูพล, 2554, : 22) ได้อธิบายไว้ดังน้ี “การศึกษา
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับแนวคิดและ
ทัศนคติของวิลเบอร์ ชแรมน์ (WillburSchramn, อ้างถึง
ใน ฐานทัศน์ ชมพูพล, 2554, น.19) ได้อธิบายถึง
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสังคม กับการพอใจใน
การใช้สื่อ ในด้านของเศรษฐกิจ ไว้ดังน้ี “ผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี จะให้ความสนใจในการอ่านนิตยสารมาก และ
จะชอบบทบรรณาธิการ โดยร้อยละ 90 ของผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีจะนิยมอ่านนิตยสาร” ดังน้ันกลุ่มผู้บริโภคที่
รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการรับชมการน าเสนอ
เครื่องส าอางของกูรูความงามผ่านช่องทา งโซเ ซียล
เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกันกับความแตกต่างของการรับรู้
ข่าวสารการตลาด วิลเบอร์ ชแรมน์ (WillburSchramn, 
อ้างถึงใน ฐานทัศน์ ชมพูพล, 2554, : 19) ได้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสังคม กับการพอใจใน
การใช้สื่อ ในด้านของเศรษฐกิจ ไว้ดังน้ี “ผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี จะให้ความสนใจในการอ่านนิตยสารมาก และ
จะชอบบทบรรณาธิการ โดยร้อยละ 90 ของผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีจะนิยมอ่านนิตยสาร” ดังน้ันกลุ่มผู้บริโภคที่
รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการรับชมการน าเสนอ
เครื่องส าอางของกูรูความงามผ่านช่องทางโซเ ซียล
เน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน 

จากสมมติฐานข้อที่  3 การรับรู้ข่ าวสาร
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอาง
ผ่านกูรูความงาม 
 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารที่มากขึ้น จะมี
การตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผ่านกูรูความงามที่มากขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ฐานทัศน์ ชมพูพล ,  2554, : 
111)  กล่าวไว้ ว่า “ส่วนใหญ่แล้วแหล่งการเลือกซ้ือ
เครื่องส าอางของกลุ่มตัวอย่างมาจาก นิตยสารและเพื่อน 
รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ที่มีการสาธิตการใช้เครื่องส าอาง 
จะเห็นได้ว่า สื่อออนไลน์ที่มีการสาธิตการใช้เครื่องส าอาง 
เป็นอีกแหล่งข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ส าหรับหาข้อมูล 
ก่อนการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอาง” และ อีแวน และ เบอร์
แมน (อ้างถึงในฐานทัศน์ ชมพูพล,  2554, : 111) กล่าวไว้
ว่า “ผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้าจากหลายแหล่ง ดังน้ันสิ่งเร้าจาก
สังคม ซ่ึงผู้บริโภคได้พูดคุยกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับ
ผู้ขาย สิ่งเร้าที่เกิดจากโฆษณา เกิดจากผู้ขายส่งข่าวสาร
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และสิ่งเร้าที่ไม่ใช่การโฆษณา 

ได้แก่ สิ่งเร้าที่เกิดจากข่าวสารจากแหล่งที่เป็นกลาง ไม่
ล าเอียง” ดังน้ันเม่ือกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้น 
ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเครื่องส าอางที่เพิ่มมากขึ้นด้วย   
 กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับชมข่ าวสาร
เครื่องส าอางที่มากขึ้น จะมีการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอาง
ผ่านกูรูความงามที่มากขึ้น ตามที่ (ฐานทัศน์ ชมพูพล ,  
2554, : 111) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเปิดรับการสาธิต
การใช้เครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ กับการตัดสินซ้ือ
เครื่องส าอางของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้
ว่า“ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นแรงผลักดันให้บุคคลเลือกรับสื่อมี
หลายสาเหตุ ได้แก่ ประโยชน์การใช้สอยของตนเอง ใน
ฐานะที่ เป็นผู้รับสาร มนุษย์ต้องการแสวงหาและใช้
ข่าวสารบางอย่าง ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อช่วย
ให้ความคิดของตนบรรลุผล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้เสริมบารมี 
เพื่ อ จะ ให้ ไ ด้ ข่ า วส า รที่ จะ ช่ ว ย ให้ ต น ได้ รั บ ค วาม
สะดวกสบาย”  ดังน้ันเม่ือช่องทางในการรับชมข่าวสาร
ของผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือ
ของผู้บริโภคย่อมเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งน้ีผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าเม่ือผู้บริโภคได้รับข่าวสาร ย่อมเกิดการ
เปรียบเทียบระหว่างข่าวสารที่ได้รับมาจากแหล่งต่างๆ 
ดังน้ันขั้นตอนในการตัดสินใจจึงมีมากขึ้นไปตามล าดับของ
ข่าวสารที่ได้รับมา  
   
การน าผลการศึกษาไปใช้และข้อเสนอแนะ 

การน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1.ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาในครั้ ง น้ี  ท าให้
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายเครื่องส าอางสามารถเข้าถึง
พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีต่อการรับรู้ข่าวสารการตลาดกับ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของคนรุ่นใหม่ผ่านกูรูความ
งาม ซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในวงการ
เครื่องส าอางในปัจจุบันน้ี 
 2.ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาในครั้ ง น้ี  ท าให้
บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
ความงาม สามารถน าไปก าหนดการวางแผนเรื่องกลยุทธ์ 
ช่องทางการสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับ
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ความต้องการของผู้บริโภค ในทิศทางที่เหมาะสมและตรง
ตามความพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
 3.ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี บริษัทผู้ผลิต
และผู้จัดจ าหน่ายเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ความงาม 
สามารถน าไปก าหนดวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารด้าน
การตลาด เพื่อส่ง Key Message ให้ตรงใจ จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับชมการน าเสนอ
ข่าวสารเครื่องส าอางผ่านกูรูความงาม บนช่องทาง 
YouTube มากที่สุด 
 4.ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี ท าให้ผู้วิจัย
มีความเห็นว่า ทางบริ ษัทผู้ผลิตและผู้ จั ดจ าห น่าย
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ความงาม ควรให้ความส าคัญ
ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่
ควรให้ความใส่ใจกับการโฆษณา หรือ การจัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ม าก จ น เ กิน ไ ป  เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร
ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดเป็นวิธีการที่จะช่วยท าให้
ข่าวสารข้อมูล ของเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ความงาม 
ส่งตรงถึงกลุ่มเปูาหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้งน้ี
ทั้งน้ันก็ต้องมีการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  เพราะใน
ปัจจุบันผู้บริโภคมีช่องทางในการเปิดรับที่หลายหลาก ท า
ให้การหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายด้วย
เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม มุ่งเน้น
การศึกษาการรับรู้ข่าวสารและรูปแบบการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องส าอางของกูรูความงาม ซ่ึง
ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์
เน้ือหาเป็นหลัก ดังน้ันในอนาคตหากมีการวิจัยในลักษณะ

ดังกล่าว ควรมีการเพิ่มเติมในด้านของการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) หรือ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมด้านผู้รับสาร และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การสื่อสาร 
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ก าพล  แสงทรัพย์สิน* 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี  1.  เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  2. เพื่อศึกษาสื่อด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  ศึกษาโดยใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม และฝุายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริษัทซีพีออลล์ จ ากัด(มหาชน)โดยใช้แนวค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) ผลการศึกษาพบว่า  บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 3 กลยุทธ์ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การด าเนินกิจกรรม CSR แบบผสมผสาน  ซ่ึงเป็นการก าหนดกล
ยุทธ์ที่หลากหลายวิธีทั้งในมิติแนวกว้างและแนวลึก   โดยเริ่มจากกลยุทธ์การรับรู้ประเด็นทางสังคมการจัดส่งอาสาสมัครเข้าไป
ช่วยเหลือชุมชน การส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดต่อสังคม 2) กลยุทธ์
การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม CSR จากจากทุกภาคส่วนในสังคม เป็นการด าเนินกลยุทธ์เพื่อระดมก าลังกาย 
ก าลังใจและก าลังสมองจากทุกส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืน ๆ รวมถึงพนักงานของ
บริษัท เพื่อเข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมติดตาม ก ากับ ดูแล  และร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม  
และ  3) กลยุทธ์การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม CSR แบบครบเครื่องเป็นการด าเนินกลยุทธ์ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายประเภท  เป็นแบบผสมผสานโดยการบูรณาการเน้ือหาข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้า
ด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับทุกภาคส่วนในสังคมที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) รวมถึงสามารถสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ
และสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อบริษัทให้เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนในสังคมโดยใช้สื่อ 2 ประเภทได้แก่  สื่อมวลชน  สื่อบุคคลและสื่อ
เฉพาะกิจส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ประกอบไปด้วย  ความน่าเชื่อถือของบริษัท  การมีส่วนร่วมของพนักงาน  ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  และ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยความส าเร็จ, กลยุทธ์, การสื่อสาร,  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



84 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

Vol.6 No.1 April 2014-September 2014 
  

 

Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to study strategies of key success factors of CP ALL 
communicating corporate social responsibility (CSR) activities and  2) to study what the key elements 
which was CP All operated their business and improved company’s image and social activities by 
communicating corporate social responsibility (CSR) activities . This research Data was collected through 
In-Depth interview to CP All management team with unstructured Interview. From this research, the key 
findings to encourage CP ALL successful were as following: 

First, CP All refered to strategies corporations or firms conduct their business in a way that is 
ethical, society friendly and beneficial to community in terms of development by encourage people to 
volunteers to make responsibility to communities and social change. 

Second, CP All used strategy combination in Strategic CSR public communication campaign such 
as media and various publications to involve various stakeholder groups which was more significant to be 
keys successful. 

From the resulted of study, CP ALL could improve the company’s business and various projects 
in order to meet the expectation of stakeholders and to bring greater benefits to society with 
communication CSR factor. 

 
 
Keyword: Communication corporate Social Responsibility, Key Factors, Public communication. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันผลส าเร็จทางธุร กิจไม่ได้ วัดหรือ
ประเมินเพียงแค่ผลประกอบการ ตัวเลขทางการเงิน 
ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือพนักงานเท่าน้ัน 
แต่ต้องสามารถท าได้ตามความคาดหวังของสังคมที่มีผล
ต่อองค์กรธุรกิจ โดยให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดถึงความอยู่รอด ความก้าวหน้าของธุรกิจที่จะ
เติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นที่ภาคธุรกิจต้องใส่ใจและ
ท าการศึกษา ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นแนวคิดที่
เป็นกระแสไปทั่วโลก องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ได้น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  ซ่ึงหมายถึงการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายอย่างเหมาะสม 
โดยไม่เบียดเบียนฝุายใด องค์กรที่ขาด CSR ย่อมสะท้อน
ถึงการขาดความโปร่งใส อันที่จริงแล้วการมี CSR คือการ
ท าธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณน่ันเอง 
(ประธาน ไตรจักรภพ, 2548) 
 องค์กรธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบัน ได้น าเรื่องซี
เอสอาร์มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด บางองค์กร
ขยายผล เพื่อใช้ซีเอสอาร์เป็นรูปแบบในการกีดกันการ
แข่งขันการค้า จนท าให้ซีเอสอาร์กลายเป็นเครื่องมือที่ ใช้
สนองประโยชน์ทางธุรกิจแทนที่จะใช้เพื่อเจตนารมณ์ของ
การมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง การด าเนิน
กิจกรรมซีเอสอาร์ของกิจการในทุกวันน้ี  จึงมีทั้งที่เกิดขึ้น
โดยความเต็มใจและเกิดขึ้นจากความจ าเป็นทางธุรกิจ  
การด า เ นิน กิ จกรรมซี เอสอาร์ ขององค์ กร ธุร กิจที่
ประกอบด้วยความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ก็ยังมีข้อ
ถกเถียงเพิ่มเติมอีกว่า ควรเป็นการด าเนินตามหน้าที่ตาม
กฎหมาย ที่ ไม่สร้างให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมก็
เพียงพอแล้ว หรือว่าต้องเกิดขึ้นจากการอาสาหรือสมัครใจ
ยินดี ในการด าเนินกิจกรรมดูแลรับผิดชอบสังคม  ซ่ึงอยู่
เหนือการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือตามกฎหมายเท่าน้ัน  
การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ไม่ว่าจะเกิดจากการปฏิบัติ

ตามความจ าเป็นหรือตามความสมัครใจ ถือเป็นการ
ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสอง
กรณี แตกต่างกันที่ระดับความเข้มข้นของการด าเนิน
กิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมน้ันๆ  กิจกรรม
ซีเอสอาร์ที่เกิดจากความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
หรือตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย  จัดอยู่ในชั้น 
(class) ของซีเอสอาร์ระดับพื้นฐาน ขณะที่ กิจกรรมซี
เอสอาร์ ที่ เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการ
ด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์น้ันด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย จัดอยู่
ในชั้นของซีเอสอาร์ระดับก้าวหน้า  กิจกรรมซีเอสอาร์ ยัง
สามารถแบ่งออกตามทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
หากเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
องค์กรเป็นหลัก จะจัดอยู่ในตระกูล (order) ที่ เป็น 
Corporate-driven CSR เช่น การที่องค์กรบริจาคเงินที่
ได้จากก าไรในกิจการ หรือบริจาคสินค้าและบริการของ
บริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ  ถือเป็นการ
เสียสละทรัพยากรที่เป็นสิ่งของหรือเป็นการลงเงินอย่าง
หน่ึง หรือการที่องค์กรน าพนักงานลงพื้นที่ เพื่อเป็น
อาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ถือเป็นการเสียสละ
ทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรงอย่างหน่ึง หาก
เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็น
หลัก จะจัดอยู่ในตระกูลที่เป็น Social-driven CSR เช่น 
การเชิญชวนให้ลูกค้าซ้ือสินค้าและบริการของบริษัทใน
ช่วงเวลาการรณรงค์โดยบริจาครายได้ จากการขายสินค้า
และบริการส่วนหน่ึงต่อทุกๆ การซ้ือแต่ละครั้ง ให้แก่
หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ  ถือ
เป็นการระดมเงินบริจาคจากการซ้ือของลูกค้า และ
มอบหมายให้ ผู้ อ่ืนที่ มิ ใช่พ นักงานในองค์กรลงแรง
ช่วยเหลือในพื้นที่ (www.thaicsr.com) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือ
ปี 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัด
จ าหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ 
ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือภายใต้เครื่องหมาย
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การค้า 7-Eleven  บริษัทเป็นผู้ด าเนินธุรกิจค้าปลีก
ประเภทร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียง
ผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้
ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ใน 
ประเทศไทย และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์
นอกจากน้ียังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุน
ธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเป็นตัวแทนรับช าระค่าสินค้าและ
บริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด) ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ (บริษัท ซี.พี. ค้าปลีก
และการตลาด จ ากัด) ธุรกิจจ าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์
ค้าปลีก (บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด) ธุรกิจให้บริการ
ช าระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (บริษัท 
ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากัด) ธุรกิจให้บริการด้านระบบ
สารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด) ธุรกิจ
บริการขนส่งและกระจายสินค้า (บริษัท ไดนามิค แมนเนจ
เม้นท์ จ ากัด) ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม 
เอ เอ็ม ฮาร์ท จ ากัด) ธุรกิจโรงเรียนอาชีวะศึกษาด้านค้า
ปลีก (บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด) และธุรกิจการจัด
ฝึกอบรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริษัท 
ปัญญธารา จ ากัด และบริษัทออลล์ เทรนน่ิง จ ากัด) ธุรกิจ 
7-Catalog Order เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจด้าน
การสั่งซ้ือสินค้าผ่านทาง “วารสารแคตตาล็อก” ธุรกิจ 
บุ๊คสไมล์ (Book Smile) เพื่อเป็นช่องทางในการจ าหน่าย
หนังสือและวารสาร ธุรกิจ เอ็กซ์ต้า (eXta) โดยเป็นร้าน
สุขภาพและความงาม ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า
ประเภทยาและเวชภัณฑ์ สินค้าสุขภาพ และเครื่องส าอาง 
และธุรกิจ คัดสรร (Kudsan) เพื่อเป็นช่องทางจ าหน่าย
สินค้าที่คัดสรรพิเศษทั้งกาแฟและเบเกอรี่ 
  ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซีพี 
ออลล์ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ให้ทุกวัน
เป็นวันที่ดีของคุณ” โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้
ดีขึ้น ยึดหลักธรรมาภิบาล จึงได้ เกิดการสร้างสรรค์
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
แฟรนไชส์ซี คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุลโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ให้

เป็นทั้งคนเก่งและคนดี อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทย
ให้มีความก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการให้
ความส าคัญทางการศึกษา โดยกว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้
ตระหนักเสมอว่า  “การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการ
สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหนาอย่างยั่งยืน” จึง
ก่อให้เกิดโครงการต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ 1.โครงการ 
“ชุมชนรักการอ่าน” 2.โครงการ “ประกวดหนังสือดีเด่น
เซเว่นอวอร์ดบุ๊ค” 3.จัดตั้งสถาบันการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์  (บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน), 2554) 

นอกจากน้ีบริษัทยังด าเนินธุรกิจโดยยึดค าสอน
และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเน่ือง 
กับ "โครงการส่งเสริมธรรมศึกษา" เป็นอีกโครงการหน่ึงที่
ด าเนินงานมากระทั่งก้าวสู่ปีที่ 12 เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้และเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง  นอกจากน้ียังให้ความส าคัญ
กับกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิดว่าทุกๆ
วันของ CP คือ CSR ซ่ึงจะด าเนินธุรกิจบนหลักปรัชญา 3 
ปร ะ โ ยช น์  คื อ  ธุ ร กิ จที่ ท า ต้ อ ง เ ป็ นปร ะ โ ยช น์ต่ อ
ประเทศชาติ ต่อประชาชน และต่อบริษัท โดยน าปรัชญา
น้ีมาถ่ายทอดเป็นค่านิยมขององค์กร หรือ Core Value 
คือ การตอบแทนคุณแผ่นดิน(บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน), 2554) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทซีพีออลล์ จ ากัด
(มหาชน) ทั้งด้านกระบวนการและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการสื่อสาร เน่ืองจากบริษัทซีพีออลล์มีการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรม 
CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
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2. เพื่อศึกษาสื่อด้านกิจกรรมCSR ของบริษัท ซี
พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
สื่อสารด้านกิจกรรมCSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 
วิธีการศึกษา  
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุ่ง
ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทซีพี
ออลล์  จ า กั ด (มหาชน )  เพื่ อศึ กษาปั จ จัย  กลยุท ธ์ 
กระบวนการ และสื่ อของบริ ษัท ซีพี  ออลล์  จ ากัด 
(มหาชน) ขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมปัจจัย
แห่งความส าเร็จ กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในโครงการหรือ
กิจกรรมโดยศึกษาด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
วรรณกรรมต่าง ๆ และข้อมูลจากเว็บไซต์ 

 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

 ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยู่ฝุายประชาสัมพันธ์และฝุาย
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 9 คน ดังน้ี 

1.กรรมการผู้จัดการด้านการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

2.ผู้จัดการฝุายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท 
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

3.ผู้จัดการฝุายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) 

4.หัวหน้าฝุายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจ าภาคเหนือ) บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

5.หัวหน้าฝุายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) 

6.หัวหน้าฝุายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจ าภาคกลาง) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

7.หัวหน้าฝุายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมภูมิภาค
(ประจ าภาคใต้) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

8.เจ้าหน้าที่ฝุายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

9.เจ้าหน้าที่ฝุายประชาสัมพันธ์ บริ ษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี คือ 
 1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่
ได้จากการเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) ผู้วิจัยท า
การสัมภาษณ์โดยใช้แนวค าถามแบบไม่มีโครงสร้างค าถาม
แน่นอน (Unstructured Interview) ซ่ึงไม่ได้ก าหนด
ค าตอบไว้ตายตัว จึงมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา ผู้วิจัยท า
การสัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการบันทึกเสียง และ
การจดบันทึกรายละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 คน 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง
เป็นแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ข้ อ มูล เ อกสารห นัง สื อที่ เ ป็ น
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์เก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
  2.2 บทความจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และ
เอกสารรายงานประจ าปีของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ที่เก่ียวข้องกับการใช้แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสาร 
โครงการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การ วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป็ นการ วิ จั ย เ ชิ ง คุณ ภ าพ 
(Qualitative  Research) ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
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หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
อยู่ฝุ ายประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัทซีพี  ออลล์  จ ากัด 
(มหาชน)  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหา
การวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์โดยเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด (open question) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างละเอียด และเกิดการ
ยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยส่วนน้ี 
ผู้ วิ จั ย ได้น า เอ าข้ อ มูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์และ
แหล่งข้อมูลจากเอกสารมาศึกษาเปรียบเทียบ และสรุป
รวมประเด็นส าคัญ น าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาตามที่
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี โดยการ
บรรยายถึง กลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของ
บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) สื่อด้านกิจกรรม CSR 
ของบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท
ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ผลการศึกษา  

กลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วย 

1) กลยุทธ์การด าเนินกิจกรรม CSR แบบ
ผสมผสานเป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายวิธีและใน
มิติทั้งในแนวกว้างและในแนวลึกเริ่มจากกลยุทธ์การรับรู้
ประเด็นทางสังคมการจัดส่งอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือ
ชุมชน การส่งเสริมสังคมจากการท าการตลาด และกลยุทธ์
การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดต่อสังคมการรับรู้
ประเด็นทางสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) ให้
ความส าคัญในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน โดยเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนชุมชน 
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง และด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่น้ัน ๆ โดยปัญหาและ

ความต้องการส่วนใหญ่ของชุมชนทุกภาคมีความคล้ายคลึง
กัน ประกอบไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการขาด
แคลนทุนการศึกษา และปัญหาการว่างงาน 
 2) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากทุกภาคส่วน
ในสังคม  บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกล
ยุทธ์เพื่อระดมก าลังกาย ก าลังใจและก าลังสมองจากทุก
ส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนอ่ืน ๆ รวมถึงพนักงานของบริษัท เพื่อเข้า
มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมติดตาม ก ากับ ดูแล
และร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ซ่ึง
จะท าให้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) มีความยั่งยืน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมและทุกภาคส่วนใน
สังคมจะมีความรู้สึกหวงแหนและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ในผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม เน่ืองจากทุก
ภาคส่วนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รายละเอียด
ของกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากทุกภาคส่วนในสังคม
มีดังน้ี 
 3) กลยุทธ์การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แบบครบเครื่อง  บริษัทซี
พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกลยุทธ์ในการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายประเภท และมีการใช้แบบ
ผสมผสานโดยการบูรณาการเน้ือหาข้อมูลกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถ
สื่อสารกับทุกภาคส่วนในสังคมที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน) รวมถึงสามารถสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
และสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อบริษัทให้เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน
ในสังคม โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม(CSR) แบบครบเครื่อง ผลการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) 
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สื่อด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยสื่อ 
2 ประเภท ดังน้ี 
 1) สื่อมวลชน (mass media) เป็นสื่อเพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษัทในส่วนที่เป็นการด าเนินการในมิติด้าน
กว้าง โดยมีเปูาหมายส าคัญเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อบริษัท จากการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในส่วนที่เป็น
กลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ซ่ึงสื่อ
ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร เป็นต้น  
 2) สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ (personal 
media and specialized media) เป็นสื่อที่ใช้เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของบริษัทในส่วนที่เป็นการด าเนินการในมิติเชิงลึก 
โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็นส่วนหน่ึงใน
ชุมชน/สังคมของบริษัท ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมน้ัน ๆ ซ่ึงสื่อในกลุ่ม น้ี
ประกอบด้วย สื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสื่อสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย  

1) ความน่าเชื่อถือของบริษัท ความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการสื่อสาร 
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท 
เ น่ืองจากเป็นสิ่ งที่ท าให้ การด าเ นิน กิจกรรมความ
รับผิดชอบของบริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุก
ภาคส่วน 

2) การมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีส่วนร่วม
ของพนักงานทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ  
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จาก
ผลผลิตของการด าเนินกิจกรรม จะช่วยเพิ่มโอกาสใน
ความส าเร็จของการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสั งคม  (CSR) ของบริ ษัท  เ น่ือง จากความรู้ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของพนักงานจะช่วยลด
ความผิดพลาดและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนิน
กิจกรรม 

3) ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ความสัมพันธ์ที่ดี
ของบริษัทกับชุมชน จะท าให้การด าเนินกิจกรรมความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากชุมชน นอกจากน้ีชุมชนยังมีทัศนคติที่ดีต่อ
บริษัท ท าให้การสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของบริษัทประสบความส าเร็จได้ง่าย 

4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร การก าหนด
เปูาหมายและรายละเอียดที่ชัดเจนของข้อมูลที่ต้องการ
สื่ อ ส า ร  ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่มเปูาหมาย ท าให้การสื่อสารของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นอีกส่วนส าคัญของความส าเร็จใน
การสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาทั้ งหมดที่ เป็นค าตอบของ
วัตถุประสงค์การศึกษาทั้ง 3 ข้อ และในส่วนของประเด็น
ส าคัญที่ได้สรุปผลการศึกษาในหัวข้อที่ได้น าเสนอข้างต้น
สามารถน าประเด็นข้อค้นพบต่าง ๆ มาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.ผลการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกลยุทธ์หน่ึงคือการ
สื่อสารด้านการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
แบบผสมผสาน ซ่ึงกลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวน้ีมีความ
สอดคล้องกับแนววิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ให้
มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเ น่ืองและมีความ
หลากหลาย  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของโชติรันต์ 
ศรีสุข(2554) ในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารและการรับรู้
รูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไทย
เบฟเวอร์เรจ จ ากัด (มหาชน) ที่มีข้อค้นพบว่า กลยุทธ์การ
สื่อสารภายนอกของบริ ษัทไทย เบฟเวอเรจ จ ากัด 
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(มหาชน) จะใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ได้แก่ สื่อภาพยนตร์ โฆษณา สื่อกลางแจ้ง สื่อสิ่งพิมพ์ การ
จัดกิจกรรมพิ เศษ การเป็นผู้ อุปถัมภ์กิจกรรมและสื่อ
ออนไลน์ จากการใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้านการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบผสมผสาน จึงเป็น
เหตุผลหน่ึงที่ท า ให้ การสื่อสารด้ าน กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ประสบความส าเร็จ เ น่ืองจากกลยุทธ์การสื่อสารแบบ
ผสมผสานจะช่วยเสริมในเรื่องความต่อเน่ืองในการใช้สื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพราะจะท าให้ผู้รับสื่อไม่เกิดความ
เบื่อหน่ายหรือชินชา  
 นอกจากน้ียังพบว่า บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน) มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่วน
ในสังคม ซ่ึงกลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวน้ีมีความสอดคล้อง
กับแนววิธีการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ที่ให้โอกาสผู้รับสารเข้า
มามีส่วนร่วม(participation)ในกิจกรรมการสื่อสาร  และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Manantor (2009) เก่ียวกับ
แนวทางการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในโครงการ CSR ขององค์กรหน่ึง ๆ ที่ได้น าเสนอแนว
ทางการก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่าจะต้องมีการสร้างจุดเชื่อม
ของอารมณ์ร่วมกันให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรและองค์การ 
ต้องเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้
ฝุายบริหารและพนักงานได้มีการสื่อสารกันและต้องมีการ
ส่งเสริมค่านิยมแห่งการใส่ใจสังคมให้แก่พนักงาน ซ่ึงจาก
การใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาค
ส่วนในสังคม จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ท าให้การสื่อสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการเข้าไปมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะท าให้เกิดการยอมรับและเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท 

ข้อค้นพบอีกประการหน่ึงที่พบว่า บริษัท ซีพี 
ออลล์  จ า กั ด  ( มห าชน )  ไ ด้ ใ ช้ กลยุ ท ธ์ ก า ร ใ ช้ สื่ อ

ประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) แบบครบเครื่อง ในการสื่อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของโชติ
รัตน์ ศรีสุข (2557) ในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารและการ
รับรู้แบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่า กลยุทธ์การ
สื่อสารโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสู่
ภายนอกองค์การ มีการใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน (IMC) นอกจากน้ียังมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของวรทัย ราวินิจ (2549) ในเรื่อง
ประสิทธิภาพของการใช้แนวคิดตามความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ จ ากัด ที่มีข้อค้นพบว่า บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ ากัด มีการวางแผนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
บริษัท โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อแบบผสมผสานและ
เน้นใช้สื่อที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่แบบให้เปล่า 
(Free Media) เป็นหลัก ซ่ึงการใช้กลยุทธ์การใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ
ครบเครื่องเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ท าให้การสื่อสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการใช้สื่อ
แบบผสมผสานจะท าให้การสื่อสารกับทุกภาคส่วนใน
สังคมที่ มีส่วนเ ก่ียวข้องหรือเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย 
(Stakeholder) กับการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

2.ผลการศึกษาด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่
พบว่า สื่อด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยสื่อ 
2 ประเภทคือ  สื่อสารมวลชน (mass media) ซ่ึงใช้เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ในมิติด้านกว้าง โดยมีเปูาหมายเพื่อ
สร้างการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
บริษัท และสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ (personal media 
and specialized media) ที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ใน
มิติด้านลึกและมีเปูาหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็น
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ส่วนหน่ึงในชุมชน/สังคมของบริษัท ผลการศึกษาดังกล่าว
น้ีสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารที่ ได้กล่าวว่า การ
สื่อสารมวลชน (mass media) เป็นการส่งข่าวให้กับคน
จ านวนมากที่มีความแตกต่างและอยู่ในท้องถิ่นต่างกัน ได้
อย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Manantor (2009) ในเรื่องแนว
ทางการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในองค์การ ที่
พบว่า องค์การต้องสร้างจุดเชื่อมระหว่างบุคลากรและ
องค์การ โดยอาจท าผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่าง ๆ 
อาทิ สื่อบุคคล (personal media) ด้วยการสื่อสารผ่าน
ทางกลุ่มผู้น าทางความคิดในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงการใช้สื่อด้านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน) ทั้งสื่อประเภทสื่อสารมสลชนและสื่อบุคคลและ
สื่อเฉพาะกิจ เป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้การประชาสัมพันธ์
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมของบริษัทสามารถ
ครอบคลุมได้ทั้งมิติด้านกว้างซ่ึงกลุ่มเปูาหมายมีจ านวน
มากและ มีความแตกต่ าง กันและ ในมิติ ด้ านลึ กที่
กลุ่มเปูาหมายมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง 

3.ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่า ความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสื่อสาร
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Carroll และ Buchholz 
(1999) ในเรื่องขององค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ยอมรับในปัจจุบัน ที่กล่าวไว้ว่า บรรษัทภิบาลและ
ความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ และความเชื่อม่ันทีมีต่อ
องค์ การ เ ป็นสิ่ งที่ มี ความส าคั ญที่ สุ ด ในด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ซ่ึงการที่  บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์การที่มีความน่าเชื่อถือ
เป็นเหตุผลที่ท าให้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ของบริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกภาคส่วน 

ผลการศึกษายังมีข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า การมี
ส่วนร่วมของพนักงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน

การสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน  ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sinder, Hill และ Martin, 
Freeman (2003) ในเรื่องกระบวนสื่อสารสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าควร
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนในการร่วมก าหนดนโยบาย และให้บุคลากรของ
องค์กรได้ร่วมรับทราบเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการ
จัดท าโครงการ ตลอดจนขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Manantor (2009) ในเรื่องกระบวนการสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้
เสนอแนะไว้ว่า การเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้ฝุายบริหารและพนักงานได้มีการสื่อสาร
กัน แลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ อย่างเปิด เผยจะเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการดึงดูดคนกลุ่มต่างๆ ของ
องค์การให้เข้ามาร่วม ซ่ึงการที่บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จะช่วยเพิ่ม
โอกาสในความส าเร็จของการสื่อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และช่วยเพิ่มประสิทธิผลใน
การด าเนินกิจกรรม 

ผลการศึกษายัง มีข้ อค้นพบเพิ่ม เติ มอีกว่า
ค วามสั มพั น ธ์ที่ ดี กั บ ชุ มชน เป็ นปั จ จั ยที่ ส่ ง ผล ต่ อ
ความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกับ
ปัจจัยความน่าเชื่อถือของบริษัทและปัจจัยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานผลการศึกษาในประเด็นดังกล่าวน้ีสอดคล้อง
กับแนวคิดในเรื่องหลักวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ให้มีการ
สร้างหรือท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้การสนับสนุน
และความร่วมมือ นอกจาน้ีผลการศึกษาในประเด็นน้ียังมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ (มปป.) 
ในเรื่องรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่
ควรมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและ
ชุมชนเปูาหมาย เพื่อลดการต่อต้านและท าให้เกิดผล
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ต้อนรับที่ดีต่อกิจกรรมตลอดจนน าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซ่ึงผลจากการที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบที่ตั้งของกิจการ จึงท า
ให้บริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนในการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนยังมี
ทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ท าให้การสื่อสารด้านกิจกรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประสบความส าเร็จได้ง่าย
ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในประเด็นที่เป็นข้อค้นพบ
ส าคัญตามที่ได้น าเสนอมาทั้งหมดข้างต้น สามารถน ามาก า
หนเป็นข้อเสนอเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งน้ีได้ดังน้ี 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.องค์การอ่ืน ๆ ต้องสร้างความส าเร็จในการ

สื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรก าหนด
นโยบายในการเร่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์การ อาทิ 
การมุ่งสู่การเป็นบรรษัทภิบาล การสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานองค์การ เป็นต้น 

2. องค์การอ่ืนที่ต้องการสร้างความส าเร็จในการ
สื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรก าหนด
นโยบายในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้ง
การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมติดตาม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จากผลผลิตของการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 

3. องค์การอ่ืน ๆ ที่ต้องการสร้างความส าเร็จใน
การสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควร
ก าหนดนโยบายในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาชุมชนที่เป็นที่ตั้งขององค์การ รวมทั้งชุมชนที่เป็นที่
พักอาศัยของลูกค้าองค์การ รวมทั้งชุมชนที่เป็นที่พักอาศัย
ของลู กค้ า องค์ กา รอย่ าง ต่ อ เ น่ือ ง  ทั้ ง น้ี เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีจากชุมชน 

4. องค์การอ่ืนที่ต้องการสร้างความส าเร็จในการ
สื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควรก าหนด

นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารด้านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของการ
ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร การ
เลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และกระบวนการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1.องค์การขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างความส าเร็จ
ในการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควร
ด าเนินกลยุทธ์การสื่อสารการด าเ นินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่หลาหมายวิธีและครอบคลุมมิติทั้งใน
แนวกว้างและแนวลึก เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมทั้ง
กลุ่ มเปู าหมายจ านวนมากที่ มีความแตกต่าง  และ
กลุ่มเปูาหมายพิเศษที่มีความเฉพาะเจาะจง 

2. องค์การที่ต้องการสร้างความส าเร็จในการ
สื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควร 
ด าเนินกลยุทธ์ในการระดมก าลังกาย ก าลังใจและก าลัง
สมองจากทุกภาคส่วนในสังคม เข้ ามาร่วมกันในการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมเกิดความยั่งยืน 

3.องค์การขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างความส าเร็จ
ในการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ควร
ด า เ นิ นกลยุ ท ธ์ ใ นด้ านการ ใช้ สื่ อประชาสัมพัน ธ์ที่
หลากหลายประเภท และมีการใช้สื่อแบบผสมผสานโดย
การบูรณาการเน้ือหาข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับ
ทุกภาคส่วนในสังคมที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ในกิจกรรม 

4. องค์การขนาดใหญ่ที่ต้องต้องการสร้าง
ความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ 
สังคม ควรใช้ส่ือด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
สื่อสารมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่องค์การในวงกว้าง และใช้สื่อ
บุคคลและสื่อเฉพาะกิจเพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่ชุมชน/
สังคมเฉพาะแห่ง 
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ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1.เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษากล

ยุทธการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการด าเนินธุรกิจประเภทค้าปลีก 
ดังน้ันในอนาคตควรมีการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะธุรกิจที่ ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อ
สังคม อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพลังงาน เป็นต้น 
และควรท าการศึกษาในกลุ่มของธุรกิจขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดย่อม (SME) ด้วย 

2. เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษา
ด้วยวิธีการแบบเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) ที่ เป็น
ผู้บริหารของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ดังน้ันผล
การศึกษาที่ได้อาจยังไม่ครอบคลุมมิติในด้านกว้างทั้งใน
ส่วนที่เป็นพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท และประชาชนที่
เป็นลูกค้าของบริษัท ในอนาคตจึงควรมีการศึกษามุมของ
พนักงานของบริษัทและลูกค้าของบริษัทที่มีต่อกลยุทธ์การ
สื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
เพิ่มเติม ด้วย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) 

3. เ น่ืองจากการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ 
สังคม(CSR) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ใน
ครั้งน้ี เป็นการศึกษาความส าเร็จในการสื่อสารกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในภาพรวม ดังน้ัน
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ส าหรับการ
สร้างความส าเร็จในการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสั งคมของบริ ษัท ได้ อย่าง มีประสิท ธิภาพและ มี
ประสิทธิผล จึงควรมีการศึกษาในรายละเอียดของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละกิจกรรม 
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กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

 
                                                                                                                    ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล *                  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และ (2) เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน (3) เพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซ่ึงเป็นผลมาจากการสื่อสารเพื่อการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่รับผิดชอบด้านฝุายสื่อสารตราสินค้าและฝุาย
ประชาสัมพันธ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ และ
สื่อมวลชน โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการตีความข้อมูล (Interpretation) เพื่อสรุปรวมประเด็น
ส าคัญตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) และพัฒนารูปแบบจนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า การสร้า งคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” (Paper from KHAN-NA) และบริษัทฯ ยังมีการบริหารการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์กร การวางแผน การก าหนดเปูาหมาย และการ
สนับสนุนขององค์กร ซ่ึงเป็นการด าเนินอย่างมีหลักการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (2) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ สามารถสร้างการรับรู้ได้ 90% ขึ้นไปและสามารถท าให้กลุ่มเปูาหมาย
เกิดความชอบได้ถึง 80% เน่ืองมาจากกลยุทธ์การสร้างสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้สื่อ (Media Strategy) ที่
มีขั้นตอนที่รัดกุม และมีการตรวจสอบก่อนที่จะสื่อสารออกไปยังกลุ่มเปูาหมาย ท าให้การสื่อสารของบริษัทฯ ค่อนข้างประสบ
ความส าเร็จ (3) เม่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับสารย่อมเกิดทัศนคติและการยอมรับที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 
เกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษเกิดทัศนคติในทางบวกและยอมรับในด้านการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย ผู้บริโภคมี
ทัศนคติในทางบวกและยอมรับเรื่องการใช้วัตถุดิบจากไม้ปลูกและการช่วยลดโลกร้อน แต่ยังไม่เชื่อว่าต้นกระดาษจะมีความ
แตกต่างจากต้นยูคาลิปตัลสายพันธ์ุเก่าและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจริง และสื่อมวลชนมีทั้งทัศนคติในทางบวกและทาง
ลบ ซ่ึงผู้ที่มีทัศนคติในทางบวกจะเกิดการยอมรับและมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์และท าหน้าที่ช่วยเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเปูาหมาย 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสื่อสาร, การสร้างคุณค่าร่วม, กระดาษจากคันนา 
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Abstract 

                       
The objective of this research was to study the problems and obstacles of performance 

according to subsistence allowance policy of elderly people of Bangkhanoon sub-district administrative 
organization, Bangkruai district, Nonthaburi Province, and  the conditions of problems and obstacles of 
performance according to subsistence allowance policy for elderly people, and to find out the suitable 
way to develop the performance of subsistence allowance management for elderly persons in the future. 
The sample population was 7 elderly people from 5 villages and 7 officers who worked  for Bangkhanoon 
sub-district, Bangkruai district, Nonthaburi Province. The tool used for collecting data was 17 interviewing 
tests.  
         The result has show that the overall concept of the subsistence all women policy  of  
elderly  people was well Most of elderly people agreed that the subsistence allowance policy of elderly  
people   was good and important However, some sample wanted the staff who were responsible for this 
task to examine  the suitability and justification of the elderly people who  received the allowance  
         The successful factors and failure for turning the subsistence allowance policy of elderly 
persons to practice were the readiness of officers, budget, and the clearness of policy. For the method 
and suggestion on elder subsistence allowance policy, it was necessary to build up the clearness of 
discipline, regulation, and the way to work, so that working could be in the same direction, including 
increasing the number of officers.  
         The way to develop the quality of performance of the subsistence allowance project for 
elderly persons in the future was to promote health, residence and to increase income by helping them 
have good health and be able to help themselves.  
 
Keyword:  Problems and Obstacles, policy of elderly persons 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ทุกวันน้ีอุตสาหกรรมกระดาษ ถูกมองว่าเป็นอีก

หน่ึงธุรกิจ ที่มีส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง 
เพราะกระดาษท าจากเยื่อไม้ และการใช้ที่แพร่หลายด้วย
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีแนวคิดเรื่อง
การลดใช้กระดาษ (Reduce) หรือการใช้ซ้ า (Reuse) 
หรือการแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
กลายเป็นโจทย์ส าคัญให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ 
หน่วยราชการ หรือแม้กระทั่งผู้บริโภคทั่วไป ก็ต้องน า
แนวทางน้ีมาใช้เพื่อลดปริมาณการบริโภคกระดาษ หรือใน
นัยห น่ึงคื อเพื่อช่ วยลดการบริ โภคทรัพยากรปุ าไ ม้ 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2556: 9) 

แต่เน่ืองจากกระดาษเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่
ปริมาณการบริโภคมีสูง จากการคาดการณ์ของบริษัท 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (2554) ระบุว่า ปริมาณความ
ต้องการบริโภคกระดาษในประเทศไทยปี 2554 อยู่ที่ 
3.65 – 3.75 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-7% รวมไปถึง
การที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง (hub) ด้าน
การพิมพ์ เม่ือเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 ท าให้ผู้ผลิตหลายรายเริ่มวางแผนขยายธุรกิจเพื่อ
รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาลงทุนของ
บริษัทต่างชาติ  (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555: 
134) จากการขยายตัวดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า
กระดาษยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง จึง
ไม่อาจท าให้แนวคิดเรื่องการลดการใช้กระดาษน้ันเกิด
ประสิท ธิผลขึ้ น ได้  ดั ง น้ัน  แนวทางที่ จะลดการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรกลายมาเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต
เป็นหลัก ซ่ึงไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมกระดาษเท่าน้ัน 
องค์กรธุรกิจอ่ืนๆ ก็จะต้องน าแนวคิดเรื่องกระบวนการ
ผลิตที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาการ
ด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและเป็นไปอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุน้ี 
“การแสดงความรับ ผิดชอบต่อสั ง คมขององค์ ก ร 
(Corporate Social Responsibility: CSR)” จึงถูก
พัฒนาเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการที่องค์กรธุรกิจให้
ความสนใจและตอบรับกันอย่างแพร่หลาย และกระแส

ความรับผิดชอบต่อสังคมยังถูกสนับสนุนด้วยผลการวิจัย
จากนักวิชาการต่างๆ ว่า องค์กรธุรกิจจะได้รับประโยชน์
หลายประการ 

อย่างไรก็ตาม การน าแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาใช้น้ัน ก็ยังมีค าถามอยู่เสมอว่ากิจกรรมที่ท ากันอยู่
ในปัจจุบันมีประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อ
สังคมและองค์กรหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่การท าไปเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ การท าให้ตนเองรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือ
สังคม หรือการเพิ่มยอดขายเท่า น้ัน (พสุ เดชะรินทร์ , 
2554) เพราะการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมของ
หลายองค์กร ธุร กิจ  ใช้ งบประมาณในการ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสูงกว่างบประมาณที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมเสียอีก (จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว, 2550 อ้างถึงใน 
รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2556: 76) และองค์กรธุรกิจ
หลายรายก็มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมว่า บริษัทมีมูลค่าทางการเงิน
เพิ่ มขึ้ นจากการด า เ นิ น กิจกรรมดั งกล่ าว  ( Kotler, 
Hessekiel and Lee, 2013: 20) สะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดขององค์กรธุรกิจที่มองว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อลดภาวะแรงกดดันจาก
ภายนอกโดยถูกใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงให้กับองค์กร และไม่ได้ช่วยเพิ่มคุณค่า
เชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรในระยะยาว  

ต่อมา Porter and Kramer (2011) ได้เสนอ
แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: 
CSV)” ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจสามารถสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ไปพร้อมกับการสร้าง
คุณค่าทางสังคม (Societal Value) การสร้างคุณค่าร่วม
จึงหมายถึง นโยบาย แนวทาง และกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจ
จัดท าขึ้น เพื่อไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์กร ธุร กิจ และสร้างความเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบที่องค์กรธุรกิจ
ด าเนินงานอยู่ ซ่ึงสามารถท าได้ 3 วิธีการด้วยกัน คือ (1)  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ใหม่ (2) 
การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในห่วงโซ่คุณค่า (3) การพัฒนา
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ศักยภาพของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น (รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 
2556: 77)  

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) หรือ
ผู้ผลิตกระดาษแบรนด์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” เป็นอีกองค์กรธุรกิจ
หน่ึงที่ใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared 
Value: CSV)  มาใช้ ในการด าเ นินธุร กิจที่ค านึงถึ ง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  

การเก้ือกูลต่อสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เริ่มตั้งแต่แนวคิดการใช้วัตถุดิบที่มาจากต้นยูคาลิปตัสที่
พัฒนาสายพันธ์ุ โดยเรียกว่าต้นกระดาษที่ปลูกบนคันนา
ของเกษตรกรไทย โดยไม่มีการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 
และได้พัฒนารูปแบบอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นรูปธรรม 
ภายใต้นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา หรือ Paper from 
KHAN-NA” ที่เป็นโมเดลธุรกิจแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยประโยชน์หลักทั้ง 3 
ด้าน คือ การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย การลด
โลกร้อน และการน าของเสียจากการผลิตมาเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟูา จากนวัตกรรมดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน)” เพื่อน าผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
น าการสร้างคุณค่าร่วมมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม และก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารการสื่อสารเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  

2. เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
สื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษ

จากคันนา” ของบริ ษัท  ดั๊ บ เบิ้ล  เอ (1991)  จ ากัด 
(มหาชน) 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน)” เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research) ซ่ึงศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรที่รับผิดชอบด้านฝุายสื่อ
สารตราสินค้าและฝุายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และผู้มีส่วนมีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกจ านวน 3 กลุ่มด้วยกัน คือ เกษตรกรที่
ปลูกต้นกระดาษ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ และสื่อมวลชน  

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลประเภทเอกสาร ที่ได้การค้นคว้าและรวบรวม
จากฝุายสื่อสารตราสินค้าและฝุายประชาสัมพันธ์องค์กร
ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2557 เป็นเวลา 
7 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาเริ่มต้นการสื่อสารเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในปี พ.ศ. 
2550 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ รายงานประจ าปี เอกสาร
เผยแพร่ เว็บไซต์ ข่าวสาร รายงานการวิจัย บทความ
วิชาการ บทสัมภาษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวข้องกับการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”  

 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้วิจัย มีทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้
มีส่วนเก่ียวข้องภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
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ระดับสูงและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านฝุายสื่อสารตรา
สินค้าและฝุายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 คน และ 2) ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องภายนอกองค์กร ประกอบ ด้วยเกษตรกรที่ปลูก
ต้นกระดาษ 3 คน ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ 3 คน กลุ่ม
สื่อมวลชน 5 คน สรุปรวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 
15 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยได้น าเอาข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์มา
ศึกษาและจ าแนกประเภทของข้อมูล และใช้วิธีการตีความ
ข้อมูล (Interpretation) เพื่อสรุปรวมประเด็นส าคัญและ
ตอบปัญหาวิจัยที่ก าหนดไว้ 

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ในการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน)” ผู้ วิจัยสามารถสรุปผลในภาพรวมโดยแยก
ออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
ดังต่อไปน้ี 

1. การบริหารการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  

1.1 แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) พบว่า บริษัท 
ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) หรือเดิมชื่อ บริษัท 
แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิต
และจ าหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน 
และเยื่อกระดาษครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“ดั๊บเบิ้ล เอ (Double A)” โดยเริ่มด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2532 และเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษ

รายใหญ่ของไทยที่มีความมุ่งม่ันในการเป็นต้นแบบของ
อุตสาหกรรมกระดาษที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน  

จากความมุ่งม่ันดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินธุรกิจอยู่
เสมอๆ ซ่ึงผู้วิจัยพบว่า บริษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม 
(Creating Shared Value: CSV) ระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจ 3 ประการ คือ 1) การไม่ท าลายธรรมชาติ
และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 2) การคืนกลับสู่สังคม และ 3) 
คุณภาพและการท าตลาดเต็มรูปแบบ นโยบายและ
รู ป แ บ บ ข อ ง ธุ ร กิ จ เ ช่ น น้ี  มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 
(Differentiation) ในวิธีการและมีเปูาหมายก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เช่น การ
คัดเลือกวัตถุดิบจากไม้ปลูก ไม่ใช้ไม้จากปุา โครงการที่
ส่ ง เ สริม ให้ชุ มชนปลูกต้นกระดาษที่ บริ ษัทฯ จะได้
ประโยชน์จากต้นกระดาษที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต ส่วน
ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมก็จะได้รายได้เสริมไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อไป ถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) ของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและ
แตกต่างจากองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือสถานการณ์ของโลก
มุ่งเน้นการเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันมากขึ้น บริษัทฯ ที่
ด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายดังกล่าวเป็นหลักอยู่แล้ว ย่อม
มีความได้เปรียบคู่แข่งที่เริ่มด าเนินการเรื่องดังกล่าวทีหลัง 
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ Porter and Kramer (2006) 
เรียกว่าอยู่ในประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic CSR) เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในเชิงรุก (Proactive) ที่บริษัทฯ น าเอาความ
ต้องการหรือการริเริ่มจากภายนอก (Outside-In) มา
เชื่อมโยงกับกิจกรรมให้แก่สังคมภายนอก ( Inside-Out)  
ดังน้ัน การขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
CSR) จึงเป็นหนทางที่เอ้ือให้เกิดแนวคิดการสร้างคุณค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”  

กา ร สร้ า ง คุ ณ ค่ า ร่ ว มด้ ว ยน วั ต ก ร ร ม 
“กระดาษจากคันนา” เป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่น าประเด็น
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ทางสังคมอย่างเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้
เสริมจากพื้นที่ว่างรอบนาข้าว หรือที่เรียกว่า “คันนา” ซ่ึง
ถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาเป็นโจทย์ในการร่วม
คิดค้นและพัฒนาแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
ได้พัฒนารูปแบบจากการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 
วัตถุดิบทางการผลิต จากการปลูกแบบแปลงเป็นการปลูก
บนคันนา และเปิดโอกาสด้านอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร
ด้วยการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ บนคันนา สอดคล้อง
กับสถาบันไทยพัฒน์ (2557) ที่กล่าวว่าเอกลักษณ์ของการ
สร้างคุณค่าร่วมคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาหรือการ
มุ่งเน้นประเด็นทางสังคม ผ่านการท าธุรกิจของแต่ละ
องค์กร โดยใช้ประโยชน์จากความถนัดและความ
เชี่ยวชาญขององค์กรเป็นส าคัญ 

นวัตกร รม  “กร ะด าษจากคั นนา ”  มี
คุณประโยชน์ต่อทั้ งตัวองค์กรและสังคมโดยรวม 3 
ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) การสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรไทย 2) การลดโลกร้อน และ 3) การน าของเสีย
จากการผลิตมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูา  

1.2 การบริหารการสื่อสารเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) พบว่า บริษัทฯ 
ได้น าคุณประโยชน์ของการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” มาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับการ
สื่อสารออกไปยังภายนอก และมีการบริหารการสื่อสาร
เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

1.2.1 การจัดองค์กรในการบริหารการ
สื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม
ด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ถือเป็น
นโยบายหลักในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
นโยบายพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายประเภท
อ่ืนๆ ซ่ึงการที่จะน ามาใช้เป็นประเด็นเพื่อการสื่อสารน้ัน 
บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝุายที่รับผิดชอบในการ
บริหารการสื่อสารของบริษัทฯ ได้แก่ ฝุายประชาสัมพันธ์
องค์กร (Corporate Public Relation) ฝุายสื่อสารตรา
สินค้า (Branding) และฝุายกิจกรรมการตลาด (Event) ที่

จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ที่สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

1.2.2 การวางแผนการบริหารการสื่อสาร
เพื่อการสร้างคุณค่าร่วม  

เริ่มต้นจากการน านโยบายการสื่อสารที่
ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง (Top Management) 
ซ่ึงจะมีการก าหนดแบบปีต่อปี มาวางแผนเป็นระยะยาว
รายปีในลักษณะแผนงานประจ าปี (Year Plan) และ
ก าหนดช่วงเวลา (Timeline) ของการท างาน เพื่อแสดง
แผนง านในแต่ ละ เ ดื อน  แต่ ส ามารถยื ดหยุ่ นหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในขณะน้ัน 
โดยน าเอาสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ในอดีต และ
แผนงานในปีที่ผ่านมามาใช้วิเคราะห์และวางแผนงานในปี
ต่อๆ ไป เ ม่ือมีการก าหนดแผนงานเรียบร้อย ก็จะ
ประสานงานกับฝุายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและฝุายนอก
บริษัทรวมไปถึงการประสานงานกับบริษัทตัวแทนโฆษณา 
เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการสื่อสารไปถึงกลุ่มเปูาหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด 

1.2.3 เปูาหมายของการบริหารการสื่อสาร
เพื่อการสร้างคุณค่าร่วม 

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้กลุ่มเปูาหมาย 
“เกษตรกร” รับรู้และเกิดความเข้าใจถึงแนวคิดการสร้าง
คุณค่าร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเข้าใจถึง
ประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล 
เอ และเกษตรกรจะตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในธุรกิจ
ด้ วยปลูกต้นกระดาษดั๊ บ เบิ้ ล  เอ  ในท้ ายที่ สุ ด  ซ่ึ ง
กลุ่มเปูาหมายน้ี ยังรวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน  เพราะ
เกษตรกรบางส่วนไม่ใช่เจ้าของที่ดิน แต่อาจเช่าที่จากผู้อ่ืน
มาอีกต่อหน่ึง ดั ง น้ัน เพื่ อให้การสื่อสารครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายและบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องสื่อสารไปยัง
ทั้งเกษตรกรและเจ้าของที่ดินด้วยเหมือนกัน 

การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมของ
บริษัทฯ ไปยังผู้ ใช้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ หรือที่ เรียกว่า 
“ผู้บริโภค” มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้กลุ่มเปูาหมาย
รับรู้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมไปถึงเรื่องราว กระบวนการผลิต วัตถุดิบ 
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ที่มาของกระดาษแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ และท าให้เ กิด
ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ จนสร้างให้เกิดเป็นความภักดีต่อ
แบรนด์ (Brand Loyalty) ซ่ึงการเสนอเรื่องราวที่มาของ
แบรนด์กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า
การสื่อสารถึงลักษณะและการใช้งานของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน 

1.2.4 การสนับสนุนขององค์กรต่อการ
บริหารการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วม 

เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลดีต่อการบริหารการ
สื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ แต่ก็ยังพบว่า
มีอุปสรรคที่ส าคัญบางประการที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารสื่อสารการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมของ
บริษัทฯ อีกเช่นกัน คือความยากที่จะท าให้กลุ่มเปูาหมาย
เชื่ อ ในแนวคิดการสร้างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกร รม 
“กระดาษจากคันนา” ซ่ึงบริษัทจ าเป็นที่จะต้องก าจัด
อุปสรรคดังกล่าวด้วยการสื่อสารไปยังกลุ่มเปูาหมายอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

จากผลการวิจัยพบ ว่า การบริหารการ
สื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ให้ประสบความส าเร็จและเกิดการยอมรับ
จากกลุ่มเปูาหมายตามแนวทางที่บริษัทฯ คาดหวังไว้น้ัน มี
องค์ประกอบต่างๆ หลายองค์ประกอบ ซ่ึงเริ่มจากการจัด
องค์กร การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการก าหนด
เปู าหมาย  ซ่ึ งด า เ นินอย่ าง มีหลักการ เพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัชญา จันทะรัง 
(2554) และก่ิงมณี ศิริโกไศยกานนท์ (2547) ที่สามารถ
สรุ ป ไ ด้ ว่ า  กา รบ ริ หา ร การสื่ อ สา ร มีลั กษณ ะเป็ น
กระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างมีหลักการตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบายจากผู้บริหารและมีการก าหนดแผนงานใน
ระยะยาว 

2. วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  

2.1 กลยุทธ์การสร้างสาร (Message 
Strategy) สามารถแบ่งสาร (Message) ที่ปรากฏในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สารที่
เ ก่ียวกับแบรนด์กระดาษดั๊บ เบิ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับ

ผู้บริโภค 2) สารที่เก่ียวกับต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อ
สื่อสารกับเกษตรกร  

2.1.1 สารที่เก่ียวกับแบรนด์กระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคแคมเปญการสื่อสารเพื่อ
การสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 
ของบริษัทฯ ที่มีกลุ่มเปูาหมายเป็นผู้บริโภคน้ัน เริ่มต้น
สื่อสารตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) 
Blue Hero 2) Double A Heroes 3) Paper from 
KHAN-NA และ 4) Better Tomorrow ซ่ึงหลังจากที่
บริษัทฯ มีแนวคิดการสื่อสารในด้านคุณภาพมาอย่าง
ต่อเน่ือง จนท าให้แบรนด์ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้บริโภคทั่วโลกแล้ว ในด้านคุณภาพที่แตกต่างจากแบรนด์
ทั่วไป และสามารถสร้างความจดจ าแบรนด์เป็นแบรนด์ใน
ใจของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ 
จึงมีแนวคิดที่จะสอดแทรกการสื่อสารในด้านสิ่งแวดล้อม 
จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ไป
ยังผู้บริโภค โดยวางแนวความคิดให้แบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่ากระดาษทั่วๆ ไป จึง
ต้องการสื่อสารคุณค่าและประโยชน์จากโมเดลธุรกิจ
ดังกล่าวให้กลุ่มเปูาหมายได้ทราบ และพัฒนาขึ้นเป็น
ประเด็นส าหรับการสื่อสารที่ใช้สื่อสารมาอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงได้แก่ 1) กระดาษช่วยลดโลกร้อน 2) 
กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และ 3) กระดาษ
สร้างพลังงาน โดยมีแก่นหลักและประเด็นส าหรับการ
สื่อสารที่ปรากฏในแคมเปญสื่อสารแต่บริษัทฯ มักใช้
ประเด็นส าหรับการสื่อสารในเรื่องกระดาษช่วยลดโลก
ร้อนเป็นประเด็นหลัก เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้บริโภค
และอยู่ในกระแสของสังคม และต่อมาบริษัทฯ ได้เริ่มน า
เรื่องกระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรขึ้นเป็นประเด็น
หลัก โดยอิงจากสถานการณ์และกระแสของสังคม ซ่ึง
บริษัทฯ ได้วางแนวทางการสื่อสารส าหรับช่วง 1-3 ปี
ข้างหน้า ด้วยการตอกย้ าว่าดั๊บเบิ้ล เอ แตกต่างจาก
กระดาษทั่วๆ ไป เน่ืองมาจากกระบวนการผลิตและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับธุรกิจ 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน จึงต้องการการ
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สื่อสารให้กลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้บริโภครับรู้ถึงความตั้งใจ
จริงและมีส่วนร่วม โดยมุ่งไปที่ประเด็นส าหรับการสื่อสาร
เรื่องกระดาษช่วยลดโลกร้อน และเรื่องกระดาษสร้าง
รายได้เสริมให้เกษตรกร  

2.1.2 สารที่เก่ียวกับต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล 
เอ เพื่อสื่อสารกับเกษตรกร 

แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วม
ด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ที่มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรน้ัน เริ่มต้นสื่อสารตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) เทวดา 2) รักพี่
ต้องอดทน 3) น้ารวย 4) มนต์รักลูกทุ่ง 5) ปลูกปฺุบ ก็ได้
ออมปั๊บ และ 6) ปอก็ปลูก ซ่ึงสารเก่ียวกับต้นกระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายใน
การสื่อสารหรือเกษตรกรใช้พื้นที่ว่าง เช่น หัวไร่คันนา ที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซ่ึง
เริ่มต้นจากการใช้สื่อบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงพื้นที่
เข้าไปแนะน าและเสนอทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร 
ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการสร้างแคมเปญสื่อสารส าหรับต้น
กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ขึ้น เพื่อให้สามารถเพิ่มการรับรู้ให้กับ
กลุ่มเปูาหมายในวงกว้าง โดยมีประเด็นส าหรับการสื่อสาร
เรื่องการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในการสื่อสารไป
ยังกลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเน่ือง แต่ก็มีพัฒนาแก่นหลักไป
ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความชัดเจนและตรง
กับข้อเท็จจริงที่สุด 

จากผลวิจัยพบว่า บริษัทฯ ได้น าแนวคิดการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มา
พัฒนาขึ้นเป็นประเด็นส าหรับการสื่อสารในกลยุทธ์การ
สร้างสาร (Message Strategy) ซ่ึงประเด็นส าหรับการ
สื่อสาร น้ัน เป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวกลุ่มเปูาหมายทั้ งกลุ่ม
เกษตรกรและผู้บริ โภค และอยู่ ในกระแสของสังคม 
สอดคล้องกับความคิดของทัศไนย สุนทรวิภาต (2556) ที่
กล่าวว่านักสื่อสารต้องค านึงถึงคุณลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการหรือสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเปูาหมาย ซ่ึงมักเป็นปัญหาที่
กลุ่มเปูาหมายให้ความสนใจเป็นพิเศษ และมีผลกระทบ
หรือมีอิทธิพลต่อกลุ่มเปูาหมาย และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพจนาภา นวารัต น์ (2551) ที่สรุปว่า

เน้ือหาสารและผู้รับสารจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงการ
ออกแบบสารให้ใกล้ตัวกลุ่มเปูาหมายจะสามารถโน้มน้าว
ใจกลุ่มเปูาหมายให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ 

2.2 กลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) 
แบ่งกลุ่มกลุ่มเปูาหมายออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริโภค และ 2) กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงกลยุทธ์
การใช้สื่อของบริษัทฯ ปรากฏในลักษณะการเลือกใช้สื่อ
แบบผสมผสาน (Media Mix) ที่ต้องอาศัยเครื่องมือการ
สื่อสารหรือสื่อ (Media) หลายรูปแบบอย่างต่อเน่ืองในแต่
ละแคมเปญการสื่อสาร ซ่ึงเกิดผลดีในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายหลายกลุ่มในเวลา
เดียวกัน และการสร้างการจดจ าได้รวดเร็วกว่าการรับสาร
จากสื่อเพียงสื่อเดียว ซ่ึงบริษัทฯ ก็มีการเลือกใช้สื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม 

การใช้ส่ือในแต่ละแคมเปญการสื่อสารไปยัง
กลุ่มผู้บริโภค เน้นไปที่สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้เป็น
จ านวนมากอย่างสื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television 
Commercial: TVC) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้รับสารที่
เป็นกลุ่มเปูาหมายของการสื่อสาร และไม่ใช่กลุ่มเปูาหมาย
ของการสื่อสาร สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) เช่น สื่อ
หนังสือพิมพ์ (Newspaper) สื่อใบปลิว (Leaflet) สื่อใบ
ปิด (Poster) เป็นต้น ซ่ึงสามารถสร้างการจดจ าจากการ
อ่านและการตีความหมายได้ และยังเน้นใช้สื่อที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ตรงกลุ่มที่สุด และสามารถสร้างให้
เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างสื่อแสดง ณ จุดขาย 
(Point of Purchase: POP) อีกด้วย  

การใช้ส่ือในแต่ละแคมเปญการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเกษตรกร เน้นไปที่สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้เป็น
จ านวนมากอย่างสื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television 
Commercial: TVC)  และสื่อวิทยุ  (Radio)  เพื่อให้
สามารถเข้าผู้รับสารในวงกว้าง ทั้งที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย
ของการสื่อสาร และไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายของการสื่อสาร 
และยังเน้นใช้ส่ือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ตรงกลุ่ม
ที่สุด  และสามารถโน้มน้าวใจให้เกิดพฤติกรรมที่พึ ง
ปรารถนาอย่างสื่อบุคคล (Personal Media) และ
สื่อกลางแจ้ง (Outdoor Media) เช่น สื่อปูายโฆษณา 
(Banner) เป็นต้น 
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จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การใช้สื่อ 
(Media Strategy)  มีลักษณะการเลือกใช้สื่อแบบ
ผสมผสาน (Media Mix) ที่ต้องอาศัยเครื่องมือการสื่อสาร
หลายรูปแบบอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นไปที่สื่อภาพยนตร์
โฆษณาซ่ึงเป็นสื่อมวลชนเป็นหลัก ร่วมกับการใช้สื่อ
ประเภทอ่ืนๆ ในแต่ละแคมเปญสื่อสาร ซ่ึงการใช้สื่อแบบ
ผสมผสานท าให้เกิดผลดีในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างการ
รับรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน และ
การสร้างการจดจ าได้รวดเร็วกว่าการรับสารจากสื่อเพียง
สื่อเดียว สอดคล้องผลการวิจัยของวศินี นพคุณ (2551), 
พิชิต ธิอ่ิน (2553) และโชติรัตน์ ศรีสุข (2554) ที่สามารถ
สรุปได้ ว่า  ในกลยุท ธ์การใช้สื่ อควร ใช้ สื่ อประเภ ท
สื่อมวลชนเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ควรใช้สื่อในช่องทาง
หลากหลายประกอบกันเพื่อเสริมความถี่ การเปิดรับ และ
การรับรู้ จนน ามาซ่ึงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของธารินทร์ พิศุทธิพงศ์ภิญโญ 
(2548) ที่ว่าแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ ใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบ
บูรณาการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตราสินค้าไปยัง
กลุ่มเปูาหมาย โดยพยายามที่จะเลือกใช้ช่องทางในการ
สื่ อ ส า ร ใน เ กื อ บทุ ก ๆ  ช่ อ งท า งที่ ส าม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเปูาหมายได้ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ และเลือกใช้
รูปแบบของกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมาย 

2.3 การวัดผล  
เป็นการประเมินว่าในวิธีการสื่อสารเพื่อ

ถ่ายทอดสารไปยังกลุ่มเปูาหมายน้ันบรรลุผลตามที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ ซ่ึงบริษัทฯ จะมีวิธีการวัดผล 2 วิธีการดังต่อไปน้ี 

2.3.1 การวัดผลด้านยอดขายและยอด
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการวัดผลซ่ึงได้จากกลุ่มเปูาหมายที่
เป็นผู้บริโภคกระดาษ และการวัดผลจากยอดผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้จากกลุ่มเปูาหมายที่เป็นเกษตรกร โดย
ยอดขายและยอดผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้น อาจแสดงถึง
ทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ 
อันเน่ืองมาจากการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ 

2.3.2 การวัดผลจากการส ารวจ (Media 
Research)  เป็น วิ ธีการ วัดผลด้วย วิธีการเ ก็บข้ อ มูล 
(Tracking Surveys) จากแบบสอบถาม โดยมีหน่วยงานที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการวัดผลโดยเฉพาะ เพื่อส ารวจ
พฤติกรรมการรับสื่อ การรับรู้สาร และแนวโน้มในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรืออาจเผชิญหน้า (Face 
to Face) ก็ได้ การวัดผลด้วยวิธีการน้ี เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพซ่ึงหมายถึง การประเมินว่ากลยุทธ์การ
สื่อสารได้ประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
หรือไม่ โดยการวัดผลจากการส ารวจของบริษัทฯ จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ (1) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Work Function) ที่เป็นการวัดผลในด้านของ
ความรู้สึกหลังจากได้รับสาร และ (2) สื่อ (Media) ซ่ึงเป็น
การเก็บข้อมูลหลังจากการซ้ือสื่อ โดยให้ความสนใจใน
เรื่องของผลจากการใช้ส่ือประเภทต่างๆ ในแต่ละแคมเปญ
การสื่อสาร เพื่อตรวจสอบว่าการวางแผนสื่อน้ันเป็นไป
ตามที่ก าหนดหรือไม่ และน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ซ้ือสื่อในแคมเปญต่อๆ ไป 

ผลของการเลือกใช้สื่อในแคมเปญการการ
สื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” สามารถสร้างการรับรู้ได้ 90% ขึ้นไปและ
สามารถท าให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความชอบได้ถึง 80% 
ทั้ ง น้ี  เ น่ืองมาจากกระบวนการออกแบบสารและ
กระบวนการเลือกใช้สื่อที่ มีขั้นตอนที่รัดกุม และมีการ
ตรวจสอบก่อนที่จะสื่อสารออกไปยังกลุ่มเปูาหมาย ท าให้
การสื่อสารของบริษัทฯ ค่อนข้างประสบความส าเร็จ  

3. ทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ มีต่อการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน)  

3.1 ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษ มีการรับรู้สาร

ในด้านการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทยเป็นหลัก 
โดยเปิดรับสารจากสื่อบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ปลูกของบริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จักที่มีอาชีพ
เกษตรกรเหมือนกัน โดยสามารถจดจ าและเกิดความ
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เข้าใจว่า บริษัทฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้
เสริมจากการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ บนคันนา โดยที่
เกษตรกรไม่ต้องลงทุนในการปลูก ซ่ึงตรงกับเน้ือหาสารที่
บริษัทฯ ได้สื่อสารออกไป ส าหรับในส่วนของทัศนคติ กลุ่ม
เกษตรกรมีทัศนคติในทางบวก โดยรู้สึกว่าการสร้างคุณค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เป็นสิ่งที่ดีที่
ช่วยเหลือให้พวกเขามีรายได้เสริม และเชื่อว่าต้นกระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ ของบริษัทฯ แตกต่างจากต้นยูคาลิปตัสสาย
พันธ์ุเก่า สอดคล้องกับ Colin Cherry (1978) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า การสื่อสารของมนุษย์ก็เพื่อแบ่งปันข่าวสารกัน (An 
act of sharing) การแบ่งปันข่าวสารน้ีจะน าไปสู่การ
เข้าใจร่วมกันและน าไปสู่การกระท าที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ มีการรับรู้สารในด้าน
การช่วยลดโลกร้อนและด้านการสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรไทยเป็นหลัก  โดย เปิ ดรับสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ สื่อภาพยนตร์
โฆษณา สื่อโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อกลางแจ้ง เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยังได้รับสารจากงานวิจัยจากคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ของบริษัทฯ 
และการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตของบุคคลภายนอก โดย
ผู้บริโภคสามารถจดจ าและเกิดความโดยผู้บริโภคสามารถ
จดจ าและเกิดความเข้าใจว่า (1) บริษัทฯ ผลิตกระดาษ
จากไม้ปลูกที่ปลูกโดยเกษตรกร (2) บริษัทฯ มีส่วนช่วยลด
โลกร้อนจากการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 
บนคันนา ซ่ึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ (3) การใช้
กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้
เสริมและช่วยลดโลกร้อน ซ่ึงตรงกับเน้ือหาสารที่บริษัทฯ 
ได้สื่อสารออกไป ท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติในทางบวกต่อ
การสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ 
(2553) ที่สรุปได้ว่า หากองค์กรธุรกิจที่มีการสื่อสารด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประชาชนรับรู้มาก จะท าให้
ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวก เน่ืองมาจากการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกรอบการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจที่ได้ก าหนดเป็นนโยบายไว้ แม้ยังมี

ความกังวลเก่ียวกับเรื่องโทษของต้นยูคาลิปตัสอยู่บ้างก็
ตาม 

สื่อมวลชน มีการรับรู้สารในด้านการสร้าง
รายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทยเป็นหลัก โดยเปิดรับสาร
จาก สื่ อป ร ะ ช าสั มพั น ธ์ ต่ า ง ๆ  ข องบ ริ ษั ทฯ  ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และบทความสัมภาษณ์จากผู้บริหาร โดย
สามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล 
เอ บนคันนา ในขณะที่บริษัทฯ ก็ได้รับประโยชน์คือได้
วัตถุดิบที่เพียงพอในการผลิตกระดาษ กลุ่มสื่อมวลชนมี
ทัศนคติทั้งในทางบวกและทางลบ โดยผู้ที่ มีทัศนคติ
ทางบวกน้ัน รู้สึกว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการผลิต ไป
พร้อมๆ กับการช่วยเหลือเกษตรกรและสังคม ส่วนผู้ที่มี
ทัศนคติในทางลบจะเชื่อว่าต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ท าให้
หน้าดินเสียได้ ทั้งน้ีเพราะกลุ่มสื่อมวลชนมีการเลือกรับรู้ 
และเลือกจดจ าข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อและ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อน โดยพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารที่
ขัดแย้งกับความเชื่อของตน และพยายามจะยกความเชื่อ
ของตนขึ้นมาหักล้างกับข่าวสารเสมอ สอดคล้องกับ
ความคิดของเวทิต ทองจันทร์ (2546) ที่ว่าในการเปิดรับ
ข่าวสารของบุคคลน้ัน แต่ละบุคคลจะไม่ได้รับข่าวสารทุก
อย่างที่ผ่านเข้ามาถึงตัวเองทั้งหมด แต่บุคคลจะเลือกรับรู้
เพียงบางส่วนของข่าวสารที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน 

3.2 การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มเกษตรกรยอมรับการสร้างคุณค่าร่วม

ด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และเข้าร่วม
โครงการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ บนคันนา และยังเกิด
ความรู้สึกดีและมีความพึงพอใจหลังจากเข้าร่วมโครงการ
ด้วย ซ่ึงการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเกษตรกร เป็นผล
มาจากสื่อบุคคลที่เป็นสื่อหลักในการสื่อสารเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัทฯ ไปยังกลุ่มเปูาหมายที่เป็นเกษตรกร ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Rogers (1983: 17) ที่เห็นว่าการสื่อสาร
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท า ให้แนวความคิดให ม่กระจาย
แพร่หลายในสังคมต่างๆ และท าให้เกิดการยอมรับแนวคิด
ใหม่ๆ ในที่สุด นอกจากน้ี ยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่ม
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เกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม
รับสิ่ง ใหม่เร็ว (Early Adopters) ซ่ึงสามารถเป็นผู้
แพร่กระจายนวัตกรรมในสังคม โดยท าหน้าที่เป็นต้นแบบ
การตัดสินใจ และถ่ายทอดข้อมูลให้กับบุคคลในสังคมได้ 

กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ยอมรับการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในเรื่อง 
(1) การใช้วัตถุดิบผลิตกระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกร 
และ (2) การสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร แต่ยังไม่เชื่อถือ
เรื่อง (1) ความแตกต่างระหว่างต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 
และต้นยูคาลิปตัสสายพันธ์ุเก่า และ (2) การปลูกต้น
กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ จะสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรมี
รายได้เสริมเพียงพอต่อความต้องการและค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกร ซ่ึงเป็นผลมาจากการไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญชัย  ทัศนสาคร (2547) 
ที่สามารถสรุปได้ว่าการไม่ยอมรับนวัตกรรมมาจากขาด
กา ร ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ แ ล ะข า ด ข้ อ มู ลส า ร ส น เ ท ศ 
(Information) ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมน้ันๆ  ประกอบ
กับการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอ่ืนๆ จนกลายเป็นความเชื่อ
ที่ไม่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” อีกด้วย ดังน้ัน จึงสามารถวิเคราะห์
ได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้รับสิ่งใหม่
ส่วนมาก (Early Majority) คือยอมรับนวัตกรรมก่อน
บุคคลทั่วไปในสังคม แต่ไม่ได้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากน้ีการที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์
ของดั๊บเบิ้ล เอ เป็นเพราะความเชื่อถือในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เพราะการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” หมายความว่า ผู้บริโภค
เกิดความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) จากคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงไม่ตรงกับสิ่งที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ว่า 
การเสนอเรื่องราวที่มาของแบรนด์กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ จะ
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าการสื่อสารถึงลักษณะและการใช้
งานของสินค้าและผลิตภัณฑ์  

กลุ่มสื่อมวลชนบางส่วนให้การยอมรับการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และ
บางส่วนยังไม่ให้การยอมรับคุณประโยชน์ของการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซ่ึงผู้ที่
ยอมรับจะมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์และร่วมเป็นส่วน

หน่ึงในการสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ด้วยการท าหน้าที่ช่วย
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเปูาหมาย ด้วยความ
พึงพอใจและส่งเสริมให้บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบต่อ
ส่งแวดล้อมและสังคมด้วยแนวทางน้ีต่อไป สอดคล้องกับ
บทบาทของสื่อมวลชนที่มีหน้าที่คัดกรองข่าวสาร (Gate 
Keeper) ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และท าหน้าที่
เป็นสื่อ (Channel) ส่งข่าวสารจากผู้รับสารไปยังผู้รับสาร
เปูาหมาย (ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ, 2540) เพราะสื่อมวลชน
ถือเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับข้อมูลจากการสื่อสาร ส่วนผู้ที่ไม่
ยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” จะพยายามลดการใช้กระดาษและอยากให้บริษัท
ให้การช่วยเหลือเกษตรกร และแสดงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้ทางอ่ืน ดังน้ัน สามารถวิเคราะห์
ได้ว่า กลุ่มสื่อมวลชนที่ยอมรับนวัตกรรมเป็นกลุ่มผู้รับสิ่ง
ใหม่ส่วนมาก (Early Majority)  คื อเป็นผู้ ยอมรับ
นวัตกรรมก่อนคนอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มสื่อมวลชนที่ไม่ยอมรับ
นวัตกรรม ถื อ เ ป็นกลุ่ มผู้ รั บล่ า ช้ าส่ วนมาก ( Late 
Majority) คือต้องมีการขจัดความไม่ม่ันในนวัตกรรมให้
หมดก่อนที่จะชักจูงให้ยอมรับนวัตกรรม 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยในเรื่องการบริหารการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการ
ด าเนินธุร กิจของบริษัท  ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) พบว่าบริษัทฯ เป็นตัวอย่างที่ดี ในการด าเนิน
ธุรกิจที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กับการ
เพิ่มศักยภาพในการผลิต ซ่ึงการด าเนินธุรกิจภายใต้
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมน้ัน ถือเป็นข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าองค์กรธุรกิจต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม แต่การแสดงบทบาทความ
รับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนวิธีการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วม จะท าให้ได้รับจากการยอมรับจาก
ผู้บริโภคมากกว่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วๆ ไป 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงควรยึดแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วย
แนวคิดดังกล่าวต่อไป และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็น
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ตัวอย่างให้แก่องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมกระดาษและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม  

2. จากผลการวิจัยในเรื่องวิธีการสื่อสารเพื่อการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) พบว่า บริษัทฯ 
มีการวางกลยุทธ์การสื่อสารที่สมบูรณ์ โดยประกอบไป
ด้วยกลยุทธ์การสร้างสาร (Message Strategy) ที่มีการ
ก าหนดประเด็นสารและแก่นหลักที่น่าเชื่อถือ มีการใช้

หลักและเทคนิคในการน าเสนอสารหลายรูปแบบ ท าให้
เกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ 
(Media Strategy) ที่มีการเลือกใช้สื่อแบบผสมผสาน 
(Media Mix) ซ่ึงเกิดผลดีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้ส่ือบุคคลเป็นสื่อหลักเพื่อเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่เป็น
กลุ่มเกษตรกร ท าให้สามารถโน้มน้าวใจให้เกิดทัศนคติที่ดี
และเกิดการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน บริษัทฯ ควร

จะมีการใช้ส่ือบุคคลกับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้วย เพราะสามารถสร้างความเข้าใจใน
เรื่องการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” และช่วยขจัดความกังวลใจในเรื่องโทษของต้นยูคา
ลิปตัสสายพันธ์ุเก่ามากกว่าการใช้สื่อมวลชน 

3. จากผลการวิจัยในเรื่องทัศนคติและการ
ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วม
ด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซ่ึงเป็นผลจากการ
สื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า เกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษได้รับสารใน
ด้านที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับตนเอง น่ันคือเรื่องการ
สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร ท าให้การยอมรับการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เป็นไปได้
ไม่ยากนัก แตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มสื่อมวลชนที
ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และมีส่วนร่วมแค่การ
เป็นผู้ได้รับสารและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จึงท าให้เกิดยากที่จะ
เชื่อถือและยอมรับได้ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงควรให้กลุ่ม
ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่าน้ี โดยการท ากิจกรรม
ศึกษาดูงานส าหรับบุคคลทั่วไป การจัดรายการเรียลลิตี้ 
การบรรยายให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริงของต้นกระดาษ
ดั๊บเบิ้ล เอ โดยผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่ปลูกจริง เป็น
ต้น กล่าวคือ ท าให้เห็นว่าผลของปฏิบัติมาแล้วจริงๆ 

( Visibility)  จ ะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม เ ชื่ อ เ ดิ ม ข อ ง
กลุ่มเปูาหมายได้ง่ายกว่า 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจร 
ของต ารวจทางหลวงจังหวัดนครปฐม 

 
  ดาบต ารวจธีระวัฒน์  ชาวนาห้วยตะโก*    

   
บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง 
จังหวัดนครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งน้ีได้แก่ประชาชนที่ขับขี่รถในเส้นทางจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) หมายเลข 338 
(ถนนบรมราชชนนี) พื้นที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจทางหลวง 1 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
จังหวัดนครปฐมจ านวน 384  คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐาน t-test และ f-test 

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐมคะแนน

เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83) และรายด้านอยู่ระดับมาก ( x =3.82-3.85) เม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ การศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงานบริการด้านจราจร,ต ารวจทางหลวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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Abstract 
  
  The aim of this research was to study and compare the efficiency in the traffic 
operational services of the highway polices in Nakhornpathom, classified by the demographical 
status such as gender, age, educational level, and occupation.  The sample group was the 338 
people who drive on the highway no.4 (Petchkasem Road) and no. 338 (Baromratchanonnani Road) 
under the service area of The Highway Police Station 1, Sub-Division 2, Highway Patrol Office in 
Nakhornpathom.  The data was collected by using the questionnaire.  The statistical analysis used 
was the frequency, percentage, standard deviation, t-test, and f-test. 
 
  The result had been shown that the level of the efficiency in the traffic 

operational services of the highway polices in Nakhornpathom was generally high, ( x =3.83) for 

overall and ( x =3.82-3.85) for each aspect.  In comparing the efficiency classified by gender, age, 
education, there was no difference.  In the aspect of occupation, it was found the statistically 
significant difference at .05 levels. 
 
Keywords: efficiency, Traffic Operational Service, Highway Police 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาที่
ส าคัญ ท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียทั้งชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนไปเป็นจ านวนมาก และแนวโน้ม
ของปัญหาทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซ่ึงการ
แก้ปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว 
จ า เ ป็นต้ อง ร่ วม มือ กันระห ว่า งห น่ วย งานและใช้
แรงผลักดันจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
เน่ืองจากอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากอุบัติเหตุ
จราจรในประเทศไทยมีสูงมากติดอันดับต้นๆ ของโลก
ประมาณ10 ปี แต่ก าลังลดลงด้วยความร่วมมือของภาคี
หลายหน่วยงาน ทุกวันน้ีอุบัติเหตุจราจรฆ่าคนไทยตาย
มากกว่าอาชญากรรม 4 - 5 เท่าต่อปี อุบัติเหตุจราจรยัง
เกิดขึ้นสูงในทุกเดือนมิใช่เฉพาะช่วงเทศกาล โดยอุบัติเหตุ
จ ร าจ ร ส า มาร ถ ควบ คุ มปู อ ง กัน ได้ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
อาชญากรรม ผลการวิจัยในต่างประเทศแสดงว่าการ
บังคับใช้กฎหมายสามารถลดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 40 
ปัจจุบันปริมาณรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้น การสร้างทางหลวง
ได้มีการกระจายออกไปทั่วภูมิภาค เป็นผลท าให้เกิดคดี
อุบัติเหตุมากขึ้น จากผลสถิติการสูญเสียของประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัย
เท่าที่ควร ประชาชนก็ยิ่ งบาดเจ็บและเสียชี วิตจาก
อุบัติเหตุมากขึ้นทุกปี ซ่ึงอัตราการเสียชีวิตอันดับแรกของ
คนไทยคือ อุบัติเหตุจราจรทางบก (กระทรวงสาธารณสุข, 
2552) 

ตามที่กระทรวงคมนาคม ได้เสนอโครงการ
จัดตั้งกองต ารวจทางหลวงขึ้นในกรมทางหลวงแผ่นดิน 
ตามหนังสือ ที่ สร.3710/2500 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2501 เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในทางหลวง กิจการ
ทางหลวงแผ่นดินเจริญก้าวหน้ากว้างขวางไปเป็นอันมาก 
มีประชาชนใช้ยวดยานเป็นพาหนะสัญจรและขนส่งสินค้า
ไปมาบนทางหลวงมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับการจราจรไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร เป็นเหตุให้เกิดอุปัทวเหตุ 
เป็นอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายประชาชนผู้ใช้ยวดยาน
อยู่เสมอๆ และนอกจากน้ันยังเกิดอาชญากรรมร้ายแรง

บนทางหลวงอยู่เนืองๆ ซ่ึงหากมองในภาพรวมอาจกล่าว
ได้ว่า มนุษย์ยังคงไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้สมดุล
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
นอกจากน้ันความประมาทของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ซ่ึงได้
ท าการขับขี่รถโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยทั้งของ
ตนเองและผู้ร่วมทาง จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซ่ึงในการ
ขับขี่ยานพาหนะที่ ก่อให้เกิดอุบัติดังกล่าว ได้มีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ โดยเฉพาะ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ฝุาฝืน
กฎจราจร (กองต ารวจทางหลวง, 2543) 

กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดตั้งโครงการกอง
ต ารวจทางหลวงขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรบน
ทางหลวง โดยการปฏิบัติงานของต ารวจทางหลวงจะ
เก่ียวกับการตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวง 
และการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน การปูองกันรักษา
ทางหลวงตามกฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อยทั่ว 
ๆ ไป ขจัดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบน
ทางหลวง และปราบปรามผู้กระท าให้ทางหลวงช ารุด
เสียหาย ปูองกันปราบปรามเหตุร้ายบนทางหลวงให้
ประชาชนได้รับความปลอดภัยที่ ใช้ทางหลวงแผ่นดิน 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
บริการประชาชนทั่วไป เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบน
ทางหลวง ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงเพื่อ
การเดินทางที่ปลอดภัย โดยจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน
สองข้างทางหลวง  และมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเก่ียวกับงานถวายความปลอดภัยส าหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน
พระองค์ พระราชอาคันตุกะ และบุคคลส าคัญ ตรวจตรา
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ต ารวจทางหลวง มี วิสัยทัศ น์ในการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน มุ่งเน้นในด้านบริการ ช่วยเหลือ
ประชาชนโดยทั่วไป ด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย มีความ
โปร่งใส เป็นกลาง และสามารถตรวจสอบได้ตาม
รัฐธรรมนูญ จากภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของต ารวจ
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ทางหลวง ในด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ผู้วิจัยซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมต ารวจทาง
หลวง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม เพื่อน าผลที่ได้รับจากการศึกษาไปเป็นข้อมูลให้
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของต ารวจทางหลวง เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวง ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้เส้นทางบนถนนหลวง 
และก่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนในระดับที่ดีขึ้น
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม  
2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาถึง 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจ
ทางหลวง จังหวัดนครปฐม โดยมีตัวแปรอิสระ และตัว
แปรตาม ดังน้ี 

 
         
 
                     ตัวแปรอิสระ                                                           

 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม  
2.ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวงเปรียบเทียบตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 

3.ท า ให้ ท ร า บ ถึ ง ข้ อ มู ล ปัญ ห า อุ ป สร ร ค
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการให้บริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม 

4.น าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของ
ต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมาก
ขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่ ได้ ส่ งคืนกลับมาทั้ งหมด  ผู้ วิ จั ยน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ แล้วน าไปประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ด้าน ดังน้ี 
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจง
ความถี่ และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

                   
                       

 

                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

สถานภาพส่วนบุคคล  
1. เพศ                
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของ
ต ารวจทางหลวงจังหวัดนครปฐม 

1. ด้านการปฏิบัติงาน  
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในการบริการด้านจราจร 

3. ด้านความสามารถประชาสัมพันธ์  
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2. แบบสอบถามตอนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจ
ทางหลวง จังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 ด้าน วิเคราะห์โดย 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

เกณฑ์การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม 
มี 5 ระดับ  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยผู้ วิจัย
เลือกใช้วิธีการของ Best (อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
2544: 257) ดังน้ี 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพน้อย 

  1.00 – 1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
3. ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม ทั้ง 3 ด้าน จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
โดยใช้ค่าสถิติ 

    3.1 ทดสอบที (t-test) ใช้เปรียบเทียบความ
แตกต่างของข้อมูล 2 กลุ่ม 

    3.2 ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ใช้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
แล้วแต่กรณี เ ม่ือพบความแตกต่างจะทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ LSD 
Least Significant Difference) และน า เสนอ 
Significant Difference) และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบค าอธิบาย 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 52.30 มีอายุระหว่าง 25-40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 
48.70  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 43.80 
และประกอบอาชีพค้าขายร้อยละ 33.60  

2 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม คะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.83) 
เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายข้อ พบว่า ด้านความสามารถ

ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.85) ด้านการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( x  = 3..83) ด้านการอ านวย
ความสะดวก   ในการบริการด้านจราจร อยู่ในระดับมาก  

( x  = 3.82)  
    ด้านการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม ด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( x  = 3.83) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายข้อ 
พบว่า อันดับ 1 แบ่งงานกันท าตามความช านาญ และ
ท างานตามคาบเวลาที่ก าหนดเพื่อให้การจราจรส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี ( x  = 4.00) อันดับที่ 2 ออกตรวจสภาพ

การจราจรในเขตท้องที่อย่างสม่ าเสมอ ( x  = 3.86) และ
อันดับสุดท้ายวางแผนเก่ียวกับการจราจรในเขตท้องที่
เพื่อให้การจราจรคล่องตัว เช่น กดสัญญาณไฟตรงสี่แยก

เพื่อบริการจราจรทุกวัน ( x  = 3.72)  
    ด้านการอ านวยความสะดวกในการบริการ

ด้านจราจร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ด้านการ
อ านวยความสะดวกในการบริการด้านจราจรในภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.82) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยในรายข้อ พบว่า อันดับ 1 มีการดูแลความ
สะดวกด้านการจราจรด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร 

( x  = 4.07) อันดับที่ 2 จัดก าลังต ารวจควบคุมจัดการ
จราจรในบริเวณหรือจุดที่มีปัญหาจราจร เช่น ทางร่วม 
ทางแยก ถนนสายหลัก ย่านชุมชน เพื่อให้การจราจร
ไหลเวียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยแก่ประชาชน

ในช่วงเทศกาล ช่วงเวลาเร่งด่วน ( x = 3.86) และอันดับ
สุดท้ายการอ านวยความสะดวกโดยร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือรถซ่ึงประสบอุบัติเหตุรถชน หรือเสียบน
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เส้นทาง เช่น ช่วยเปลี่ยนอะไหล่ล้อรถยนต์ เป็นต้น ( x  = 
3.66)  
                ด้านความสามารถประชาสัมพันธ์ ระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจ
ทา งหลวง  จั งห วัดนค รปฐม ด้ านค วามสามาร ถ
ประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

( x  = 3.85) เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายข้อ พบว่า 
อันดับ 1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดโครงการอบรม
เผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวินัยการจราจรในสถานศึกษา
หน่วยงานเอกชนหรือชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึง

การปฏิบัติ ( x  = 4.07) อันดับที่ 2 ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เ ก่ียวกับการจราจร  

เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสภาพเส้นทางการเดินทาง ( x  
= 4.03) และอันดับสุดท้ายการประชาสัมพันธ์ หรือ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ความรู้ความใจ ในเรื่อง
การจราจร เช่นการติดสติ๊กเกอร์หมายเลขโทรศัพท์, แจก

คู่มือประชาชน ( x  = 3.72)      
 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม ตามสถานะภาพส่วนบุคคล ซ่ึงในแต่ละด้าน
ปรากฏผล ดังน้ี 
  1.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ประชาชนที่
มีเพศต่างกัน มีความคิด เห็นของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการ ด้านจราจรของต ารวจทางหลวง โดย
ภาพรวมไม่แตกต่าง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ความสามารถประชาสัมพันธ์ เพศชายและเพศหญิง เห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  
         2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ประชาชนที่
มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรต่อต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง เ ม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสามารถประชาสัมพันธ์
น้ันแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

         3.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ประชาชนที่
มี ร ะ ดับ การศึ กษาแตกต่ าง กัน มีความคิด เห็ นต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจ
ทางหลวง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่าง   
         4.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ประชาชนที่
มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การอ านวยความสะดวก  ในการบริการด้านจราจร   
นอกน้ันไม่แตกต่าง 

การอภิปรายผล 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจร

ของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม  
มีประเด็นจากการศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์
การศึกษา ดังน้ี 

1.ด้ านการปฏิบั ติ ง าน  ประสิท ธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาค่าเฉลี่ยในรายข้อ พบว่า อันดับ 1 แบ่งงานกัน
ท าตามความช านาญ และท างานตามคาบเวลาที่ก าหนด
เพื่อให้การจราจรส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันดับที่ 2 ออก
ตรวจสภาพการจราจรในเขตท้องที่อย่างสม่ าเสมอ ซ่ึง
สอดคล้องกับ  จิรประภา  อัครบวร (2547 : 2 ) ได้กล่าว
ว่าผลการปฏิบัติงาน สามารถมองได้อย่างน้อย 2 ระดับ 
คือ  ผลการปฏิบัติ ร ะดับบุคคล  (Individual 
Performance) และผลการปฏิบัติงานระดับองค์การ 
(Organization Performance) ผู้บริหารต้องมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานขององค์การทราบว่าองค์การมี
ผลผลิตอย่างไร อยากได้บริการแบบไหน มีความต้องการ
ในการพัฒนาองค์การให้ได้ผลผลิตเป็นอย่างไร เพื่อจะได้
น าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มี
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ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันกับผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การ 

2.ด้านการอ านวยความสะดวกในการบริการ
ด้านจราจร   ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย
ในรายข้อ พบว่า อันดับ 1 มีการดูแลความสะดวกด้าน
การจราจรด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร อันดับที่ 2 
จัดก าลังต ารวจควบคุมการจราจรในบริเวณหรือจุดที่มี
ปัญหาจราจร เช่น ทางร่วม ทางแยก ถนนสายหลัก ย่าน
ชุมชน เพื่อให้การจราจรไหลเวียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล ช่วงเวลาเร่งด่วน
สอดคล้องกับ อุทัยวรรณ ทิพย์เนตร, 2551 การอ านวย
ความสะดวกในการบริการด้านจราจรของต ารวจทาง
หลวง จังหวัดนครปฐม มีการแบ่งงานกันท าตามความ
ช านาญ ท างานตามคาบเวลาที่ก าหนดเพื่อให้การจราจร
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น การจัดการและควบคุมจราจร 
ลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนน น า
เทคโนโลยีและอุปกรณ์มาใช้ในการควบคุมสั่งการและ
จัดการจราจร ท าหน้าที่สายตรวจจราจร ตรวจสภาพ
การจราจรในเส้นทางที่รับผิดชอบ บังคับใช้กฎหมายใน
การกระท าความผิดตามกฎจราจร  และ อุปกรณ์
การจราจรบนถนนหลวง จัดหาเส้นทางส ารองเพื่ อ
หลีกเลี่ยงลดปริมาณยานพาหนะ เป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชน ให้ภาครั ฐและภาค เอกชน ประชาชน 
ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
จราจร จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่
ประชาชนและอาสาจราจร จัดก าลังต ารวจควบคุมจัดการ
จราจรในบริเวณหรือจุดที่มีปัญหาจราจร เช่น ทางร่วม 
ทางแยก ถนนสายหลัก ย่านชุมชน เพื่อให้การจราจร
ไหลเวียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยแก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาล ช่วงเวลาเร่ งด่วน เส้นทางเข้าออก
กรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุด จัดก าลังไว้อ านวยความสะดวก
การจราจรให้มีสายตรวจจราจรไว้คอยช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

3.ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจ
ทางหลวง จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายข้อ พบว่า อันดับ 
1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดโครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้ ปลูกฝังวินัยการจราจรในสถานศึกษาหน่วยงาน
เอกชนหรือชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงการปฏิบัติ 
อันดับที่  2  ใ ห้บริ การ ข้ อ มูลข่ าวสาร  รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจราจร  เพื่อให้ประชาชน
ทราบถึงสภาพเส้นทางการเดินทาง ซ่ึงสอดคล้องกับ วิรัช 
ลภิรัตนกุล ( 2546 : 2, 22) ได้กล่าวว่าความส าคัญของ
การประชาสัมพันธ์ว่าเพื่อการชักจูงประชามติ (public 
opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (communication) 
เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย (target publics) เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อหน่วยงาน องค์การ 
สถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นการเผยแพร่ ที่เป็นใน
เชิงการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจแก่
ประชาชน  เป็นงานส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
หน่วยงาน หรือกลุ่มประชาชนที่เก่ียวข้องจึงเป็นการสร้าง
ค่านิยม (goodwill) แก่กลุ่มประชาชนต่างๆ ด้วยวิธีการ
บอกกล่าว ( inform) ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึง
นโยบาย วัตถุประสงค์ และสิ่งซ่ึงองค์การ สถาบันได้ท าลง
ไป  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่าสถานภาพส่วนบุคคล
ทั้งหมดส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 1.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นของประสิทธภาพการปฏิบัติงาน
บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง โดยภาพรวมไม่
แตกต่าง ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ ยงยุทธ ฉายแสง 
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(2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ งานของเ จ้าหน้าที่ต ารวจจราจร  ในสถานี
ต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม พบว่า เจ้าหน้าที่ในสถานี
ต ารวจจังหวัดนครปฐมและ ประชาชนผู้รับบริการ ที่มี
เพศต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรไม่แตกต่างกัน 

2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
งานวิจัยของ สันต์ รอดสุด (2550: บทคัดย่อ)ได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พบว่า 
ประชาชนที่ มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

3.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม  ที่ มี
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคล้องงานวิจัยของ ณัฐธยาน์ วีระกาญจน์กุล เอก ศรี
เชลียง และชาญชัย จิตรเหล่าอาพร (2550: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการให้บริการประชาชนของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีพบว่า ประชาชนที่มีอ
การศึกษาต่างกัน มีความเห็นว่า ข้าราชการต ารวจฯแสดง
บทบาทการให้บริการประชาชน ภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ .05 
ตามล าดับ 
 4.ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานบริการด้าน
จราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05  อาจเป็นไปได้ว่าประชาชนต่างอาชีพกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอ านวย
ความสะดวกจากการจราจร อาชีพเกษตรกร พนักงาน
เอกชน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ
อ่ืนๆ พึงพอใจในด้านการอ านวยความสะดวก เช่นการ
จัดหาเส้นทางส ารอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ดูแลให้ความสะดวก 
การระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน มีความคิดเห็นที่แตกต่าง

อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.82) ยกเว้นอาชีพ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง  ซ่ึง
สอดคล้องงานวิจัย ประภัสสร อะวะดี (2550: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล
โพนสา อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคายจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
อาชีพต่างกัน พบว่าแตกต่างกัน ทั้ง 3 ตัวแปร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.ผู้บั งคับบัญชา และระดับรองฯ  รวมถึ ง

หัวหน้าหน่วยงานควรมีการก าหนดนโยบายและวางแผน
งานปฏิบั ติ งานและโครงการต่างๆที่ เ ก่ียวข้องการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการด้านการจราจร ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานให้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

2.ทางห น่วยงานควรท าความร่ วมมือ กับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ในการ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรและการลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน เช่น การจัดอบรมด้านวินัยจราจร การจัดการ
วัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆให้เรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจร 
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3.ควรมีการการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ มีความรู้ ความเข้า ใจในเรื่อง
การจราจร เมาไม่ขับ ขับไม่โทร การติดสติ๊กเกอร์
หมายเลขโทรศัพท์ แจกคู่มือเพื่อสร้างจิตส านึก และความ
ร่วมมือในการลดการปูองกันอุบัติเหตุจราจร โดยมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร 

 
 
 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1.ควรน าผลวิจัยที่ได้ในครั้งน้ีไปปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริการ
ด้านจราจรของต ารวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 

2.เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการด้านจราจรของต ารวจทางหลวง ไป
ปฏิบัติในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบังคับการต ารวจ
ทางหลวงจังหวัดนครปฐม 

3. ควรศึกษาถึงสภาพและปัญหาและแนว
ทางแก้ไขประสิทธิภาพการให้บริการของด้านจราจรของ
ต ารวจทางหลวง 
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