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techno logy 
consu l t ing  

simplifying IT c o ns u l t i n g  
s a l es   

s ta f f i n g  
s u p po r t  

TECHNOLOGY CONSULTING 
PROVIDES 
A TOTAL END TO END SOLUTION .  

APPLICATION MANAGEMENT 
 
Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 
Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  
tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 
 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  
• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  
• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  
• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 
• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  
• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 
• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

Ibidem molior, facilisi, qui, 
fere, paratus foras tation te 
neo eu, usitas.  
 
Torqueo, qui lorem ipso 
utinam immitto vero sino. 

Appellatio, rusticus decet 
amet allapa facilisis feugait  
typicus abbas ut valde. Ne 
nisl macto oppeto, et, velit 
esse foras sin aptentillum. 

CUSTOM SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  
fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 
macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 
aliquip feugait regula. Ut amet  
opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEB SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 
fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto duis. 

Wisi regula eum consectetuer ut 
mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  
et tincidunt humo sed ut. 

EBUSINESS 
SOLUTIONS 

Enim iriure accumsan epulae  
accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  
valetudo quadrum quidem nisl ea 

paulatim. Haero ut nutus accum 
san melior, plaga cogo esse len 
eum. Genitus, te vero, eratenim 

exputo letalis tation loquor ex. 
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รับเชิญที่ใหfความรูfในเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศในงานดfาน

ทรัพยากรมนุษย< ภาวะผูfนำของผูfนำในการนำองค<สูBองค<กรนวัตกรรม 

 

  กองบรรณาธิการหวังเป�นอยBางย่ิง วBาทBานผูfอBานไดfองค<ความรูf

ใหมBๆ และไดfสารสนเทศที่จะสามารถนำไปใชfประโยชน<ในการปฏิบัติ 

การปรับปรุง และการพัฒนาสิ ่งตBาง ๆ รวมทั ้งการสรfางสรรค<งาน

วิชาการใหfกfาวหนfาไดfตBอไป 
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สถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษา อันส@งผลใหGเกิดการปรับปรุงองคSประกอบต@างๆ ที่เกี่ยวขGอง เช@น นโยบายในการจัด

การศึกษาของประเทศ แผนการจัดการศึกษาแห@งชาติ มาตรฐานการศึกษา การผลักดันใหGเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ทางการบริหารจัดการศึกษา ส่ิงหน่ึงซ่ึงเป8นองคSประกอบสำคัญต@อความสำเร็จของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ันคือผูGนำ 

ผูGมีภารกิจนำพาองคSกรไปสู@ความสำเร็จ  

 ภาวะผูGนำสำคัญที่สุดเพราะคือผูGจุดประกายความคิด ชี้นำ เป8นทั้งผูGกำกับและผูGร@วมในกิจกรรม อันส@งผลใหG

เกิดจิตวิทยาเชิงบวก (positive psychological) ในองคSกร ซึ่งเป8นทุนทางจิตวิทยาของมนุษยSที่ผู Gนำสามารถบริหาร

จัดการเพื่อใหGเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาวะผู Gนำและจิตวิทยาเชิงบวกจึงมีผลต@อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอันเป8นการสรGางวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานและส@งผลต@อความสำเร็จของสถานศึกษาคือตัวผูGเรียนในที่สุด 

 ภาวะผูGนำที่แทGจริง (authentic leadership) นับเป8นรูปแบบหนึ่งของภาวะผูGนำที่ไดGรับความสนใจจากนักการศึกษา 

และมีแนวโนGมที่จะนำมาพัฒนาผูGนำใหGเกิดภาวะผูGนำที่แทGจริง ทั้งในตัวผูGนำและในตัวบุคลากร เพื่อนำไปสู@การบริหาร

จัดการยุคใหม@รองรับการเปล่ียนแปลงอย@างยั่งยืน ภาวะผูGนำที่แทGจริงจึงเป8นองคSประกอบสำคัญซ่ึงเปรียบเสมือนกุญแจสู@

ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา บทความน้ีจึงนำเสนอรูปแบบภาวะผูGนำที่แทGจริงซ่ึงเป8นแนวทางการพัฒนาภาวะ

ผูGนำเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคป%จจุบัน 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ: ภาวะผูGนำ  ยุคปฏิรูปการศึกษา 

 

 

 

* นักวิชาการอิสระ 
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บทนำ 

การศึกษาภาวะผู Gนำมามีนานและในป%จจุบัน

ย ังคงมีการศ ึกษาถึงภาวะผู Gนำมาโดยตลอดการที่

นักวิชาการยังคงใหGความสำคัญในการศึกษาภาวะผูGนำ 

เพราะผู Gนำเป8นบ ุคคลที ่ม ีความสำค ัญในการนำพา

องคSกรไปสู @ความสำเร็จ โดยเฉพาะในดGานการศึกษา 

ผูGบริหารสถานศึกษาเป8นผูGมีบทบาทอย@างมากในการใชG

ภาวะผู GนำใหGเกิดประโยชนS และส@งผลต@อการพัฒนา

การศึกษา (สุธาสินี  แสงมุกดา, 2552)  

ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูGนำ ไดGมีผูGสรGาง

แนวคิดขึ้นว@า การเป8นผูGนำเป8นเรื่องของความสามารถที่

เกิดขึ้นเฉพาะตระกูล หรือเฉพาะบุคคลและสืบเช้ือสาย

กันไดG บุคลิกและลักษณะของการเป8นผูGนำเป8นส่ิงที่มีมา

แต@กำเนิดและเป8นคุณสมบัติเฉพาะตัว ถ@ายทอดทาง

พันธุกรรมไดG ผูGที่เกิดในตระกูลของผูGนำย@อมจะตGองมี

ลักษณะผูGนำดGวย แต@หลังจากนั้นแนวคิดเกี่ยวกับผูGนำ

เร ิ ่มเปลี ่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ม ีการศ ึกษาและ

รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูGนำ  โดยแบ@งตามระยะ

การพัฒนาดังน้ี ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู Gนำ ทฤษฎี

พฤต ิกรรมภาวะผ ู Gนำ และทฤษฎ ีภาวะผ ู Gนำตาม

สถานการณS   
 

1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูLนำ  

   Trait Theories of Leadership 

การศึกษาถึงคุณลักษณะของผูGนำน้ี มีแนวคิดใน

การมองเห็นความสำคัญของคุณสมบัติของผูGนำ (trait) 

เช@น ทักษะ (skill) บุคลิกภาพ (personality) รูปร@าง

หรือลักษณะทางกายภาพ แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะ

ของผูGนำน้ีมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (great man theory 

of leadership) ที่มีความเชื่อว@า ภาวะผูGนำเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาต ิหร ือโดยกำเน ิด (born leader) ไม@

สามารถเปลี่ยนแปลงไดGแต@สามารถพัฒนาขึ้นไดGด Gวย

การเรียนรูG ประสบการณS หรือการฝ�กฝน ลักษณะของ

ผูGนำที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดGวย ความ

เฉล่ียวฉลาด เป8นผูGมีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึงการเป8นผูGนำ

และตGองเป8นผูGที่มีความสามารถในดGานต@างๆ เช@น การ

เป8นผูGนำทางดGานสังคม การเมือง และการทหาร  

นอกจากน้ีมีนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท@าน

ท ี ่แสดงท ัศนะถ ึ งความสำค ัญของการศ ึ กษาถึ ง

คุณลักษณะของผูGนำ สรุปไดGว@า คุณลักษณะผูGนำ (trait 

of leadership) เป8นเครื่องชี้หนึ่งที่จะทำใหGทราบค@า

ของผูGนำ แต@ละคนว@าดีหรือไม@ดีเพียงใด เป8นคุณลักษณะ

ของผูGนำ แต@ละคนซ่ึงสามารถที่จะพัฒนาใหGเกิดมีขึ้นไดG 

ผูGนำที่ประสบผลสำเร็จ คือผูGนำที่หม่ันสำรวจตนเองอยู@

เสมอว@าตนมีจุดเด@นจุดดGอยขGอใด และพยายามพัฒนา

ตนเองใหGเกิดคุณลักษณะของผูGนำตามที่มีการกำหนดไวG

ว@าเป8นคุณลักษณะของผูGนำที่ทำใหGเกิดประสิทธิภาพใน

การบริหารองคSกร 
 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูLนำ  

   Behavioral Theories Of Leadership 

จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูGนำที่มีความ

เช่ือดGานความรูGความสามารถ หรือภาวะของผูGนำที่มีมา

แต@กำเนิด ปรับมาเป8นการสรGางคุณลักษณะผูGนำที่ดีใน

แบบต@างๆ ต@อมาเกิดแนวความเชื่อในเรื่องสิทธิความ

เท@าเทียมกันของบุคคล และการพัฒนาความสามารถใหG

เกิดขึ้นไดGหากมีการอบรมฝ�กฝน แต@ยังเป8นการศึกษา

เฉพาะตัวของผูGนำ จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

ภาวะผูGนำขึ ้น เนื ่องจากผู GนำมีหนGาที ่หรือภาระกิจที่

เก่ียวขGองกับงานและบุคคลอ่ืนๆ ดGวย 

ขGอสรุปที ่สำคัญของทฤษฎีเชิงพฤติกรรมคือ 

สไตลS (style) ความเป8นผูGนำ ยิ่งมุ@งคนสูงเท@าไหร@จะทำ

ใหGผูGอยู@ใตGบังคับบัญชายิ่งพอใจขึ้นเท@านั้น ขGอสรุปที่ว@า

สไตลSความเป8นผูGนำแบบไหนจะทำใหGผลการดำเนินงาน

ของผูGใตGบังคับบัญชาสูงที่สุดยังไม@แน@ชัด แต@หลักฐาน

บางอย@างช้ีใหGเห็นว@าผูGนำที่มุ@งทั้งงานสูงและคนสูงจะทำ

ใหGผลการดำเนินงานของผูGอยู@ใตGบังคับบัญชาสูงที่สุด  

 

3. ทฤษฎีภาวะผูLนำตามสถานการณ}  

   Situational or Contingency Leadership 

Theories 
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จากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูGนำที่ผ@าน

มามีขGอโตGแยGงที่ว@าสไตลSความเป8นผู Gนำแบบไหนจะมี

ประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแทนที่จะพยายามระบุสไตลS

ความเป8นผูGนำมีประสิทธิภาพ เราควรจะเขGาใจสไตลS

ความเป8นผูGนำแบบไหนเหมาะสมที่สุดกับองคSกร งาน 

และผูGใตGบังคับบัญชาแต@ละประเภท ในสถานการณSที่

แตกต@างย@อมตGองการชนิดของภาวะผูGนำที่แตกต@างกัน 

นักวิจัยและนักการศึกษาจึงหันมาสนใจตัวแปรทาง

สถานการณS  และสิ่งแวดลGอมที่ส@งผลต@อประสิทธิภาพ

ของภาวะผู Gนำ การศ ึกษาเกี ่ยวกับภาวะผู Gนำตาม

สถานการณS เป8นการศึกษาภาวะผูGนำที ่มีประสิทธิผล 

คือ ‘‘วิธีที ่ด ีที ่สุด’’ (best way) เหมาะสมกับความ

ตGองการของสถานการณSต@างๆ 

กรอบความคิดเดิมของภาวะผูGนำจะติดอยู@ ใน

กรอบของแนวความคิดของผู Gนำซึ ่งเป8นบุคลิกภาพ 

พฤติกรรม บทบาทหนGาที่ และสิ่งที่กำหนดขึ้นสำหรับ

ผูGนำที่มีประสิทธิภาพเป8นส@วนใหญ@ และศึกษาภาวะผูGนำ

ของผูGนำในตำแหน@งผูGบริหารตามบทบาทที่ส@งผลต@อผูG

ตาม ทั้งในทฤษฎีลักษณะภาวะผูGนำ  ทฤษฎีพฤติกรรม

ภาวะผูGนำ และทฤษฎีภาวะผูGนำตามสถานการณS ซ่ึง

การศึกษาภาวะผูGนำต@อๆมาทำใหGเกิดรูปแบบภาวะผูGนำ

ท ี ่หลากหลายเพ ื ่ อพ ัฒนาภาวะผ ู G นำในต ั วผ ู G นำ 

ยกตัวอย@างดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาวะผูGนำในรูปแบบต@างๆ 

 

จากแผนภาพรูปแบบภาวะผูGนำขGางตGน ไดGแก@ 

ภาวะผูGนำแบบแลกเปล่ียน (transaction leadership) 

ภาวะผ ู G นำการ เปล ี ่ยนแปลง ( transformational 

leadership)  ภ าวะ ผ ู G น ำแบบผ ู G ร ั บ ใ ช G  ( servant 

leadership) ภาวะผู Gนำทางจิตวิญญาณ (spiritual 

leadership) และภาวะผู Gนำเชิงบารมี (charismatic 

leadership) ซึ ่งลGวนเป8นภาวะผูGนำที่มีความซับซGอน

มากขึ ้นตามกระแสแห@งการเปลี ่ยนแปลงที ่ส@งผลต@อ

องค Sกรอย @างรวดเร ็ว เนื ่องจากคนในโลกได Gม ีการ

ต ิดต @อก ันมากข ึ ้นอ ันมาจากการพ ัฒนาทางด Gาน

เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงโครงสรGางทางสังคม 

ภาวะผูGนำในแต@ละแบบไดGรับการพัฒนาแนวคิด

จากการศึกษาถึงประสิทธิผลขององคSกรแต@ก็ยังพบว@ามี

ป%ญหาใหม@มากมายที ่ทำใหGบทบาทผู Gนำเพ ิ ่มความ

ซับซGอนมากยิ่งขึ้น ขGอโตGแยGงคือคุณลักษณะที่จำเป8น

สำหรับการเป8นผู Gนำกับลักษณะที ่สำคัญสำหรับการ

ดำรงตำแหน@งเป8นผูGนำ คุณลักษณะใดสำคัญที่สุด หรือ 

ผู Gนำที ่มีคุณลักษณะต@างกันแต@ประสบความสำเร็จ

เหมือนกันได G ในทางกลับกันผู Gนำที ่ม ีค ุณลักษณะ

เหมือนกันแต@ประสบความสำเร็จต@างกันไดG ดังนั้นการ

พัฒนาภาวะผูGนำในแต@ละแบบนั้นเพียงพอ เหมาะสม

แลGวหรือไม@ ทั้งที่ผ@านมามีการศึกษาและวิเคราะหSภาวะ

ภาวะผูGนำ 

แบบแลกเปล่ียน 

การเปล่ียนแปลง 

แบบผูGรับใชG ทางจิตวิญญาณ 

เชิงบารมี 
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ผู Gนำที ่ม ีประสิทธิผลมากมายแต @ย ังพบวิกฤติความ

เชื ่อมั ่นในตัวผู Gนำขึ ้นอยู @เสมอ โดยเฉพาะในวงการ

การศึกษา (สุธาสินี  แสงมุกดา, 2552) และถึงแมGจะมี

หลักสูตรการฝ�กอบรมภาวะผูGนำต@างๆมากมายแต@ยัง

เป8นการฝ�กอบรม  เพื่อสรGางตัวแบบภาวะผูGนำที่เป8น

แบบแผนหรือแม@พิมพSเดียวกัน ภาวะผูGนำที่ผ@านมาจึง

เป8นเพียงตGนฉบับเท@าน้ัน 

นอกจากน้ีมีขGอสงสัยที่ว@าคนทั่วๆไป ที่มีขGอดGอย 

หรือขGอจำกัดในบางส@วนที ่ไม@สามารถปฏิบัติไดGตาม

หลักเกณฑSของภาวะผู Gนำในแบบต@างๆ จะสามารถ

พัฒนาใหGเกิดภาวะผูGนำไดGหรือไม@ และการพัฒนาภาวะ

ผูGนำน้ันจำกัดอยู@เฉพาะผูGบริหารหรือผูGนำที่มีอิทธิพลต@อ

ผูGตาม และจากการกำหนดรูปแบบภาวะผูGนำที่ด ีแบบ

ต@างๆ ถGาบุคลิกภาพ ความรู G ความสามารถที ่ม ี ไม@

ครบถGวนจะสามารถพัฒนาตนเองใหGเป8นผู Gนำที ่ด ีไดG

หรือไม@ หรือหากบุคคลมีภาวะของผูGนำที่ดีตามรูปแบบ

น้ันๆแลGว จะทำใหGเกิดภาวะผูGนำไดGม่ันคงเพียงใด ยั่งยืน

แค@ไหน ผูGนำที่แทGจริงเป8นอย@างไร 

ภาวะผูLนำท่ีแทLจริง 

ในประเทศไทยมีการศ ึกษาถึงภาวะผู Gนำที่

แทGจริงนGอยมาก โดยเฉพาะในวงการการศึกษา และ

เป 8นการกล @ า วถ ึ งภ าวะ ผ ู G น ำท ี ่ แท G จร ิ ง ว @ า เ ป8 น

กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบ ุคคลจากผ ู Gนำ

ธรรมดาไปสู@สภาวะผูGนำที่แทGจริง โดยเป8นภาวะของผูGนำ

ที่สามารถพัฒนาองคSกรท@ามกลางการเปลี่ยนแปลง ใน

ต@างประเทศเริ ่มใหGความสนใจเกี ่ยวกับภาวะผู Gนำที่

แทGจริงมากขึ้นอย@างเป8นรูปธรรม เช@น การเสนอรูปแบบ

พฤติกรรม แนวทางการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคลและ

ระดับกลุ @ม ซึ ่งแสดงถึงความสำคัญของภาวะผู Gนำที่

แทGจริงที ่สามารถแสดงใหGเห็นถึงความสามารถและ

ประสิทธิภาพขององคSกร 

ภาวะผู Gนำที ่แท Gจร ิงน้ันเกิดข ึ ้นจากแนวคิด

จิตวิทยาเชิงบวก โดยประกอบดGวยองคSประกอบย@อย

หลายอย@าง เช@น การรูGจักตนเอง การแสดงออกอย@าง

แทGจริง ความมีวินัยในตนเองเพื่อไปสู@เป�าหมาย การมี

มนุษยสัมพันธSที่ดี มีวินัยในตนเอง การมีคุณธรรมนำ

การปฏิบัติ ซ่ึงเหล@าน้ีลGวน สรGางไดGและอธิบายไดGดGวยอัต

ลักษณSของบุคคล มิใช@เปลี่ยนใหGเป8นผูGนำ แต@เป8นการ

พัฒนาอัตลักษณSของผูGนำในตัวบุคคล ตามจุดเด@นที่มี

เป8นพื้นฐานในการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาภาวะผูGนำ

มิใช@การพัฒนาภาวะผูGนำในตัวผูGบริหารเท@านั้น แต@เป8น

การพัฒนาภาวะผู Gนำให Gเก ิดข ึ ้นในต ัวบ ุคคล ตาม

ความสามารถ และศักยภาพ เพื ่อใหGสามารถนำไป

พัฒนางานในหนGาที่รับผิดชอบของตนเองไดG โดยจะขอ

อธิบายถึง อัตล ักษณSเพ ื ่อให Gเข G าใจถ ึงการพ ัฒนา         

อัตลักษณSในตนเองดังน้ี  

อัตลักษณS มีความสำคัญเป8นพิเศษ เนื่องจาก

เป8นส่ิงเช่ือมต@อระหว@าง “ความเป8นป%จเจก” ของบุคคล

ที่เชื่อมต@อกับสังคม และอัตลักษณSยังถูกสรGางขึ ้นโดย

กระบวนการทางสังคม (อภิญญา  เฟ��องฟูสกุล, 2546)  

ครั้นเมื่อตกผลึกแลGวอาจมีความคงที่ปรับเปลี่ยน หรือ

แมGกระทั ่งเปลี ่ยนแปลงร ูปแบบไปทั ้งนี ้ข ึ ้น อยู @ กับ

ความส ัมพ ันธ Sทางส ั งคมเป 8นหล ั ก  (Berger and 

Luckmann, 1967)  

จากมุมมองเกี่ยวอัตลักษณSขGางตGนทำใหGเห็นถึง

ความสำคัญของอัตลักษณSที่ควรใชGเป8นแนวทางในการ

พัฒนาภาวะผูGนำของบุคคล เนื่องจากบุคคลแต@ละคน

มีอัตลักษณSที่แตกต@างกันออกไป ดังนั้นในการพัฒนา

ผูGนำใหGเกิดภาวะผูGนำที่แทGจริง จึงควรพัฒนาภาวะผูGนำ

ตามอัตลักษณSของบุคคล จากงานวิจัยต@างๆที ่ศ ึกษา

เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ภ า ว ะ ผ ู G น ำ  ( Susan et al. , 2005; 

Knippenberg et al. , 2004; Klenke, 2007; Avolio 

et al., 2005; DuPont, 2009) จะเห็นไดGว@าภาวะผูGนำ

ไม@ไดGเป8นสิ ่งที ่เป8นมาโดยกำเนิด เป8นอัตลักษณSของ

บุคคลที่ไดGรับการหล@อหลอมจากสังคม เพราะฉะน้ัน 

การพ ัฒนาภาวะผ ู Gนำจ ึ งไม@ เป 8นเพ ียงการ

ปรับปรุงคุณลักษณะของบุคคล ไม@ใช@เป8นเพียงการปรับ

พฤติกรรม หรือการแสวงหาวิธีปฏิบัติตน หรือหนGาที่

ของผูGบริหารตามทฤษฎีภาวะผูGนำที่ผ@านมาเท@านั้น แต@

ควรศึกษาถึงอัตลักษณSในตัวบุคคลในสิ่งที่จะส@งผลต@อ

การพัฒนาในดGานอื่นๆ เพื่อทำใหGเกิดผูGนำในแบบของ
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ตนเอง และพรGอมที่จะ ปรับใหGเหมาะสมกับสถานการณS

และส่ิงแวดลGอม 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูGนำที่แทGจริงที่เป8น

ภาวะผูGนำอันเกี่ยวขGองกับการสรGางจิตวิทยาเช ิงบวก 

(positive psychological) ของบุคคล ซ่ึงเป8นกระบวน

การที่สรGางขึ ้นจากทั้งความสามารถทางจิตวิทยาเชิง

บวกและบริบททางการพัฒนาองคSการ หรือผลทาง

สังคม ซึ่งเป8นผลมาจาก การตระหนักรูGในตนเอง (self 

awareness) การควบค ุมตนเอง (self regulation) 

การยึดถือคุณธรรมจริยธรรม (ethical virture) และ

พฤติกรรมที่แทGจริงที่แสดงออกทางจริยธรรม (ethical 

action) เหล@าน้ีเป8นส@วนประกอบร@วมกันของ อัตลักษณS 

การปฏิสัมพันธSระหว@างผู Gนำและผู Gร @วมงาน รวมถึง

ประสบการณSการเป8นผูGนำ ที่ส@งเสริมใหGเกิดการพัฒนา

ตนเองในเชิงบวก  

การพัฒนาภาวะผูGนำที ่แทGจริงเป8นการพัฒนา

ผูGนำตามคุณลักษณะ และศักยภาพของตนเอง มิใช@การ

สรGางภาพผูGนำตามแบบผูGอื่น จึงมีความจำเป8นในการ

สรGางกรอบแนวคิดใหม@ใน 

การพัฒนาภาวะผูGนำดGวยการพัฒนาอัตลักษณS

ของบุคคล กระบวนการที่ถูกตGองคือการดึงจุดเด@นและ

ปรับปรุงจุดดGอยในดGานอัตลักษณSของผูGนำ เพื่อใหGเกิด

ผูGนำที่พรGอมสำหรับงานในหนGาที่ของตนเอง และหากมี

การพัฒนาภาวะผูGนำที่คำนึงถึงป%จเจกบุคคล รวมถึงตัว

ผูGนำที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามความตGองการของสังคม 

ซึ่งจะส@งผลต@อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และส@งผลต@อ

วัฒนธรรมองคSการที่มีคุณภาพต@อไป ส่ิงเหล@าน้ีคือกรอบ

แนวคิดใหม@ที่จะเป8นเสมือนกุญแจสำคัญในการพัฒนา

ภาวะผู GนำใหGเกิดขึ ้นในสถานศึกษา เพื ่อรองรับการ

เปลี ่ยนแปลงที ่จะเขGามากระทบ ดGวยภาวะผู Gนำที ่ มี

คุณลักษณะที่แทGจริงอันประกอบดGวย (George, 2003; 

Ilies et al., 2005; Walumbwa et al., 2008)  1) การ

ตระหนักในตนเอง คือการรับรูGจุดเด@นและจุดดGอยเพื่อ

การพัฒนาตนเองและงานในหนGาที่ 2)การมีกฎเกณฑS

ศีลธรรมของตนเอง คือการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ยึดถือ

เป8นแนวทางปฏิบัติ และแสดงออกมาอย@างชัดเจนใน

พฤติกรรม 3) ความโปร@งใสเชิงสัมพันธS คือ  มีการ

แสดงออกอย@างแทGจร ิงถ ึงต ัวตนของตนเอง    4) 

กระบวนการท ี ่สมด ุล ค ือความไม @ลำเอ ียงและมี

กระบวนการยุติธรรม มีเหตุผลก@อนการตัดสินใจ 

สิ่งเหล@านี้นับเป8นกุญแจที่นำไปสู@ความสำเร็จ

ของผู Gนำทุกระดับในยุคการปฏิร ูปการศึกษาเพราะ

สามารถสรGางความศรัทธาและความไวGวางใจต@อผูGตาม 

เพ ื ่อนร @วมงาน สร Gางความส ุขในการทำงานและ

ก@อใหGเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ ่งขึ้น 

กล@าวโดยสรุปแลGว ภาวะผูGนำที่แทGจริง หมายถึงภาวะที่

ผูGนำแสดงออกทางพฤติกรรมอย@างแทGจริงถึงบทบาท

หนGาที่ตามคุณลักษณะ และศักยภาพของตนเอง เป8นที่

น@าเชื ่อถือไวGวางใจของผู Gตาม มีความจริงใจ โดยมี

องคSประกอบคือ การตระหนักรูGในตนเอง การควบคุม

ตนเองไดGตามเป�าหมาย ร@วมกับการมีพฤติกรรมของ

ตนเองอย@างแทGจริงในเชิงบวก  แต@ละองคSประกอบและ

รูปแบบของภาวะผูGนำที่แทGจริงดังที่กล@าวมาขGางตGนน้ัน

จะเห็นไดGว@าภาวะผูGนำที่แทGจริงน้ันเหมาะสมกับยุคแห@ง

ความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป8นภาวะผูGนำที่แสดงถึง

ความรับผิดชอบ และความสามารถในการใชGคุณธรรม

ประกอบการตัดสินใจ สามารถสรGางความน@าเชื ่อถือ 

และมีความซ่ือสัตยSที่จะแสดงออกอย@างแทGจริง อันเป8น

สิ่งที่ใชGในการบ@งบอกขีดความสามารถของผูGนำในการ

ปรับปรุงพัฒนาการศึกษา ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพใน

การดำเนินงานของหน@วยงานดGวย 

 

การพัฒนาภาวะผูLนำท่ีแทLจริงในสถานศึกษา 

ผู Gบริหารสถานศึกษาในฐานะผู GนำตGองคGนหา

และสรGางใหGเกิดบุคลากรที่ดีมีภาวะผู Gนำที่แทGจริง ใหG

เกิดขึ้นในองคSกร โดยประกอบดGวยคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. การพัฒนาภาวะผู Gนำให Gก ับบ ุคลากรใน

สถานศึกษา โดยเนGนว@าผูGนำจะตGองรูGจักและเขGาใจใน

ตนเอง รับรู Gความสามารถของตนเอง และใชGความรูG

ความสามารถของตนเองในการพัฒนางานในหนGาที่  

2. ช@วยใหGสามารถควบคุมตนเอง เพื่อกGาวไปสู@

เป �าหมาย โดยใชGศ ักยภาพที ่ตนเองมีเพ ื ่อแสวงหา
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ความก G า วหน G า ใ นว ิ ช าช ีพต ามความถน ั ด แ ละ

ความสามารถ 

3. การพัฒนาบุคลากรใหGมีคุณธรรมจริยธรรม

ในจิตใจ เพื่อใหGเกิดความสุขใจและมีจิตวิทยาเชิงบวกใน

การปฏิบัติงาน อันถือเป8นการพัฒนาทุนมนุษย S ใหG

เกิดขึ้นในองคSกร 

4. การพัฒนาบุคลากรใหGประพฤติอยู@ในกรอบ

ของจริยธรรม โดยมีแนวทางใหGยึดถือปฏิบัติและสรGาง

เป8นแบบแผนการปฏิบัติที่เป8นวัฒนธรรมที่ดีต@อไป  

สิ ่งเหล@านี ้จะส@งผลต@อจิตวิทยาเชิงบวกของ

บุคลากร และสรGางใหGเกิดวัฒนธรรมองคSการแห@งความ

ร@วมมือใหGเกิดขึ ้นในสถานศึกษา ขอยกตัวอย@างอีก

แนวทางหนึ ่งในการพัฒนาบุคลากรค ือ การพัฒนา

บุคลากร ตามศักยภาพ เช @น นโยบายการพัฒนา

บ ุ ค ล า ก ร ด G ว ย  ID plan ย @ อ ม า จ า ก  Individual 

Development Plan หรือแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

ของขGาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา การสรGาง

ผ ู Gนำในสาขาวิชาที ่ตนเองถนัด หร ือสนใจ โดยใหG

บุคลากร เขGาใจความรูGความสามารถของตนเอง เกิด

ความตGองการในการพัฒนาดGวยตนเอง ซึ่งจะส@งผลต@อ

เจตคติเชิงบวกของบุคลากร และสรGางใหGเกิดผูGนำขึ้น

ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจและเกิดความ

ร@วมมือในการพัฒนาต@อไป 

 

บทสรุป 

ป%จจัยที่สำคัญที่สุดต@อผลสำเร็จของสถานศึกษา

คือผูGนำ การบริหารทรัพยากรบุคคลใหGเกิดภาวะผูGนำที่

แทGจริง โดยการใหGความสำคัญต@อมุมมอง “คนทุกคนมี

คุณค@า” มีความแตกต@างระหว@างบุคคล การใหGทุกคนมี

ส@วนร@วมตั้งแต@เริ่ม ร@วมคิด ร@วมทำ ร@วมช่ืนชม และร@วม

พัฒนาค@านิยมที่สำคัญที่เชื่อว@าจะทำใหGเกิดผลสำเร็จ

ตามแนวทางการปฏิร ูปการศึกษา โดยการกระจาย

อำนาจการตัดสินใจใหGผูGปฏิบัติ โดยคำนึงถึงคุณค@าของ

ความแตกต@างระหว@างบุคคล ย@อมนำไปสู@ความสำเร็จ

ขององคSกร ตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร

ไปสู@ผูGปฏิบัติ เป8นการดียิ่งที่จะสรGางผูGนำในสาขาต@างๆ 

ของโครงสรGางการทำงาน ผู GบริหารถGาสามารถ ดึง

จุดเด@นของบุคคล และบริหารอัตลักษณSของบุคลากร 

โดยสรGางใหGเกิดภาวะผู Gนำที ่แท Gจริงแก@บุคลากรใน

สถานศึกษา ย@อมทำใหGเกิดเจตคติและวัฒนธรรมที่ดีขึ้น

ในองค Sกร อ ันส @ งผลต @อเป �าหมายของการปฏิรูป

การศึกษาคือความสำเร็จและคุณภาพของผู Gเรียนใน

ที่สุด 
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การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

ตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 
 

                                                                                                                หลีฟาง  เถิง* 

รองศาสตราจารย} ดร.ลัดดาวัลย} เพชรโรจน}** 

 

บทคัดย\อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคSคือ เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามความคิดเห็น ของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผูGเรียนระดับปริญญาตรีต@อการบริหารการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย จำแนกตามอายุของผูGเรียน 3. เพื่อเสนอแนวทางการบริ

หารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที ่ควรจะเป8นในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยกลุ @มตัวอย@างไดGแก@ผู Gสอน 7 คน 

นักศึกษา จำนวน 116  คน  เครื่องมือที่ใชGในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ@ม  วิเคราะหS

ขGอมูลดGวยค@ารGอยละ  ค@าเฉล่ีย และค@าส@วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบค@าที (t-test) และการวิเคราะหSค@าความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ทดสอบความแตกต@างรายคู@ดGวย LSD และการวิเคราะหSเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบว@า การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยจัดไดGในระดับดีมาก  ดGานผูGสอน  ดGานหลักสูตร ดGานการวัดผล  ประเมินผล  และการเทียบ

โอนผลการเรียน ส@วนระดับปานกลางคือดGานการใชGสื ่อการเรียนการสอนและดGานการพัฒนาสภาพการบร ิหาร      

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  พบว@ามีความแตกต@างกันอย@างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ในดGานหลักสูตร คือผูGเรียนที่อายุ 18-20 ป¯ เห็นต@างกับอายุสูงกว@า 22 ป¯ ส@วนแนวทางการบริหาร

การจัดการเรียนการสอนคือควรกำหนดเวลามากขึ้นตามเวลาเรียนที่กำหนดไวGในแต@ละหลักสูตรและการทำกิจกรรม

ใหGมากขึ้น ผูGเรียนควรไดGศึกษาดGวยตนเองและคGนควGาเพิ ่มเติมอย@างสม่ำเสมอผ@านสื่อที ่ทันสมัยทั ้งในและนอก

หGองเรียน 

 

 

คำสำคัญ: การเรียนการสอนภาษาจีน  มหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

 

 

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษS 

** อาจารยSที่ปรึกษาหลัก 
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Abstract 

 

  The purpose of this research was to study the educational administration of Chinese 

according to the perspective of students in private Thai universities. The sample group was 116 

students and 7 Chinese teachers. The data was collected by using questionnaires and recorded 

group discussion. The statistical analysis used was the percentage, mean, standard deviation, t-

test, one-way ANOVA and testing the difference of pairs by LSD. 

               The findings were as follows: The educational administration of Chinese according to the 

perspective of students in Thai private universities held extensive influence on instructor led 

courses, as well as on the measurement, evaluation, and transfer results. The mean discussed here 

is a comparison of the mean of instruction and development of the State Administration. However, 

there is a statistically significant difference of . 05.  A different approach should be taken between 

courses in which students were between 18-20 years old, and courses where students are over 22 

years old; the management approach to teaching and learning should be given more time according 

to the time specified in each course and more should be done. The self-study courses and research 

should increase utilization of modern media both inside and outside the classroom. 

 

 

 

 

 

Keywords: Educational Administration of Chinese, Private Thai Universities    
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ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา  

การศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งตามวิถีชีวิตของ

คนในสังคม  การจัดระบบการศ ึกษาที ่ด ีจะต G อง

สอดคลGองกับการเปลี ่ยนแปลงดGานต@างๆของสังคม

ทางด Gาน เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและ

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลGอมของพื้นที่นั้น ๆ  และ

การจัดการศ ึกษาต Gองเป8นไปในแนวทางที ่ถ ูกตGอง

เหมาะสมกับสภาพความต Gองการของประเทศจะ

สามารถสรGางสรรคSความเจริญกGาวหนGาใหGแก@สังคมทั้ง

ยังสรGางความสมดุลและความกลมกลืนของการพัฒนา

ดGานต@างๆไดG (สำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษา

แห@งชาติ 2546 : 1) การจัดการศึกษาใหGกับเยาวชนจึง

ถือเป8นเรื่องสำคัญถGาหากการศึกษาสามารถสรGางสรร

คนใหGเป8นคนที่มีคุณภาพ  ก็จะเป8นแรงผลักดันสำคัญที่

ส ร G า งความเข G มแข ็ ง ให G ก ั บส ั งคมน ั ้ นๆให Gม ี ขี ด

ความสามารถในการแข@งขันทางเศรษฐกิจทัดเทียมกับ

นานาประเทศไดG ดังที ่แผนการศึกษาแห@งชาต ิของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2559) ไดGใหGความสำคัญกับ

การพัฒนาที่สมดุลทั้งดGานตัวตนสังคม  เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลGอม  การพัฒนาคนใหGสามารถปรับตัวอย@าง

รูGเท@าทันไดGรวดเร็วมุ@งปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการ

เรียนรูGเป±ดโอกาสใหGคนไทยทุกคนสามารถคิดเป8น ทำ

เป8นมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรGางสรรคS สามารถเรียนรูG

ไดGตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรGางสมรรถนะและขีดความสามารถ

ในการแข@งขันของประเทศใหGกGาวตามทันโลกอย@างรูGเท@า

ทัน 

ประเทศไทยไดGตระหนักถึงความสำคัญของการ

ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย@างยิ่งในดGานการใชGภาษา

เป8นเครื่องมือในการติดต@อส่ือสารกับผูGอ่ืนไดGตามความ

ตGองการในสถานการณSต@างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและ

การงานอาชีพเพื่อส@งเสริมความเขGาใจอันดีในวัฒนธรรมของ

ชาติต@างๆและถือเป8นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขเขGาไปสู@

ประตูแห@งวิทยาการทุกแขนง  การจัดการเรียนการสอน

ภาษาต@างประเทศจึงถือเป8นส@วนหนึ่งของการศึกษาของ

ชาติทุกระดับ สำหรับภาษาต@างประเทศที่สอนกันอยู@

หลายภาษานั้น  ภาษาจีนเป8นภาษาหนึ่งที่กำลังไดGรับ

ความนิยมในการจัดเป8นสาระการเรียนรู Gเพิ ่มเติมใน

หลักสูตรสถานศึกษาในหลายระดับ  เพราะสภาพ

ป%จจุบันประเทศจีนมีบทบาทมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจ

โลก  ภาษาจีนจึงเป8นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญเพื่อใชG

ในการส่ือสารระหว@างกันทั ้งภาคร ัฐ และเอกชน  

นอกจากนี ้จากการที ่ร ัฐบาลไทยมีนโยบายเป±ดการ

คGาขายกับจีนอย@างเป8นทางการ จึงทำใหGประชาชน

ตGองการเรียนรูGภาษาจีนมากขึ้น จึงมีความจำเป8นอย@าง

ยิ่งที่สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่ตGอง

จัดใหGมีการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้น และผลิต

บัณฑิตที ่มีความสามารถในการไชGภาษาจีนเพื่อการ

ติดต@อส่ือสารไดGอย@างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ผู Gวิจัยในฐานะที ่เป8นครูผู Gสอนภาษาจีนจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการจัดการเรียนการ

สอนภาษาจีนตามความคิดเห ็นของนักศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย  ผลของการศึกษาครั้งนี้จะ

ช@วยใหGผู Gบริหาร   ผู Gมีส@วนเกี ่ยวขGองไดGขGอมูลที ่เป8น

ประโยชนSในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารในดGานหลักสูตรการพัฒนาผู Gสอน การพัฒนา

ผูGเรียน การจัดสื่ออุปกรณSการสอนที่ทันสมัย และการ

วัดประเมินผลที่สอดคลGองกับลักษณะของผูGเรียนที่เป8น

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนไทยต@อไป 

 

วัตถุประสงค}ของการวิจัย 

1. เพ ื ่อศ ึกษาการบร ิหารการจัดการเร ียน     

การสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผูGเรียนระดับ

ปริญญาตรีต@อการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย จำแนกตามอายุ 

ของผูGเรียน  

3. เพื ่อเสนอแนวทางการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีนที่ควรจะเป8นในมหาวิทยาลัย

เอกชนไทย 
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สมมติฐานการวิจัย 

ผูGเรียนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีอายุ 

แตกต@างกัน  มีความคิดเห็นต@อการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

แตกต@างกัน 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                   ตัวแปรตLน        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ\มตัวอย\าง 

ประชากรคือ ผูGเรียนภาษาจีนระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเอกชนปริมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด 35 

แห@ง  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการคGา 

กลุ@มตัวอย@างคือ  ผูGเรียนภาษาจีนระดับปริญญา

ตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห@ง คือ มหาวิทยาลัย

ธ ุ ร ก ิ จ บ ั ณ ฑ ิ ต  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช พ ฤ ก ษS  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการคGา จำนวน 

116 คน และผูGสอน จำนวน 7 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัย 

การวิจัยใชGแบบสอบถามและแบบบันทึกการ

สนทนากลุ@ม  วิเคราะหSคุณภาพเครื่องมือไดGค@าความ

ตรงตามเนื ้อหา IOC ระหว@าง 0.67-1.00 และหาค@า

ความเที่ยง (Reliability) ไดGค@าสัมประสิทธSแอลฟา 0.91  

การเก็บขGอมูลมี 2 ระยะคือ 1) เก็บขGอมูลจาก

แบบสอบถามผูGเรียน  2) เก็บขGอมูลจากการสัมภาษณS

ผูGสอน  ผูGวิจัยดำเนินการเก็บขGอมูลดGวยตนเอง  

การวิเคราะห}ผลการวิจัย 

การวิเคราะหSผลการวิจัยโดยใชGสถิติร Gอยละ 

ค@าเฉลี่ย ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบโดยการ

ทดสอบค @ า  t- test  แบบ Independent และการ

วิเคราะหSค @าความแปรปรวนทางเด ียว (One-way 

ANOVA)   ทดสอบความแตกต@างรายคู@ดGวย LSD และ

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยวิธีการสัมภาษณSผูGสอน และ

วิเคราะหSเน้ือหาของขGอมูลจากการสัมภาษณS 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การบร ิหารการจ ัดการเร ียนการสอน

ภาษาจีนตามความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนไทยพบว@าโดยภาพรวมตำเนินการไดGดี  เม่ิอ

การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตาม 

ความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

1. ดGานหลักสูตร 

2. ดGานผูGสอน 

3. ดGานการพัฒนาและส@งเสริมการเรียนรูG 

4. ดGานการใชGส่ือการเรียนการสอน 

5. ดGานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

 
 

 

อายุของนักศึกษา 
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พิจารณารายดGานพบว@าจัดไดGดีมีค@าเฉล่ียสูงสุดคือ ดGาน

ผู Gสอน รองลงมาค ือด Gานหลักสูตร ด Gานการวัดผล  

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ตามลำดับ 

ส@วนดGานที่อยู@ในระดับปานกลางคือ ดGานการใชGสื่อการ

เรียนการสอนและด Gานการพัฒนาและส@งเสร ิมการ

เร ียนร ู G  รายละเอียดตามตารางที่  1 ค @าเฉลี ่ย ส @วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานแปลค@าของการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

สำหรับผลการวิจัยแต@ละดGานมีการสภาพการ

บริหารดังน้ี  

1) ดGานหลักสูตรโดยภาพรวมอยู@ในระดับดี โดย

มีค @าเฉล่ียสูงส ุดค ือ การกำหนดวัตถ ุประสงค Sของ

หลักสูตรยึดหลักใหGผูGเรียนฟ%งพูดอ@านเขียนไดG รองลงมา

ตามลำดับคือ ภาษาจีนที่เป±ดสอน มีความสอดคลGองกับ

ความตGองการของตลาดแรงงาน   หลักสูตรมีความ

ทันสมัย  ผูGเรียนสามารถนำความรูGที่ไดGรับไปใชGประกอบ

อาชีพได G  ก ิจกรรมที ่กำหนดในหลักสูตรมีความ

เหมาะสม   เนื้อหาวิชาที่เป±ดสอนตรงตามเป�าหมายที่

ผูGเรียนตGองการ  มีการเรียงลำดับขั้นตอนการเรียนการ

สอนจากง@ายไปหายาก  เน้ือหาวิชาที่กำหนดไวGสามารถ

ปรับเขGากับความตGองการของผูGเรียน  หลักสูตรมีความ

หลากหลาย  ตอบสนองความตGองการของผูGเรียน  ส@วน

ที่อยู@ในระดับปานกลางคือ เวลาเรียนที่กำหนดไวGใน

หลักสูตร  สอดคลGองกับความตGองการของผูGเรียน    

 2) ดGานผูGสอนโดยภาพรวมจัตไดGอยู@ในระดับดี 

เมิ่อพิจารณารายขGอพบว@าจัดไดGดีมีค@าเฉล่ียสูงส ุดคือ 

ผูGสอนมีจุดมุ@งหมายรายวิชา  วิธีการสอน  การวัดผล

อย@างชัดเจนรองลงมาตามลำดับคือผูGสอนมีทักษะการใชG

ภาษาจีนทั้งฟ%งพูดอ@านและเขียน ไดGในระดับดี รองลงมา

คือผูGสอนใหGความรูGใหม@ ๆ ที่ทันสมัยอยู@เสมอ รองลงมา

มีการวัดผล  ประเมินผลตามหลักสูตรอย@างชัดเจน 

รองลงมาผูGสอนมีคุณวุฒิทางดGานภาษาจีนเป8นอย@างดี  

รองลงมาผู Gสอนจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนไดG

เหมาะสม  สอดคลGองกับความต Gองการของผู Gเร ียน 

รองลงมาผ ู G ส อนม ี ค ว ามสามารถ ในการ ใ ช G ส่ื อ

ประกอบการสอน  รองลงมา ผูGสอนติดตาม  ประเมินผล

ของผูGเรียนอย@างสม่ำเสมอ  รองลงมาผูGเรียนมีส@วนร@วม

ในการวัดและประเมินผลการเรียน  รองลงมาผู Gสอน

กระตุ GนใหGผู Gเร ียนไดGศึกษาดGวยตนเอง  และคGนควGา

เพิ่มเติมอย@างสม่ำเสมอ 

3) ดGานการพัฒนาและส@งเสริมการเรียนรู Gโตย

ภาพรวมจัตไดGอยู @ในระดับปานกลาง เมิ ่อพิจารณา

รายข็อพบว@าจัดไดGดีมีค@าเฉลี ่ย สูงสุดคือ มีหGองสมุด  

หGองปฏิบัติการ  และส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียงต@อ

การจัดการเร ียนการสอน รองลงมาตามลำด ับคือ

บรรยากาศวิชาการส@งเสริมใหGเกิดการเรียนรูGทางดGาน

ภาษาจีน  รองลงมาส@งเสริมใหGผู GสอนผูGเรียนใช Gแหล@ง

เร ียนร ู Gท ั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาการเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลGอมใน

หGองเร ียน  เพ ื ่อส @งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนอย @างเหมาะสมสภาพห Gองเร ียนมีความ

เหมาะสมต@อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนำภูมิ

ป%ญญาทGองถิ่นมาจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะหS

ระบบการใหGบริการขGอมูล  แหล@งเรียนรู Gกับผู Gสอน  

ผู Gเร ียน  และชุมชนมีการจัดใหGมีแหล@งเรียนร ู Gท ี ่ ใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาดำเนินการให G มี

เครือข@ายการเรียนรูG ระหว@างบGานกับสถานศึกษาและ

กับสถานศึกษาอื่นและสภาพหGองอินเตอรSเน็ตมีความ

เหมาะสม ต@อการศึกษาคGนควGา 

4) ด Gานการใช Gส ื ่ อการเร ียนการสอนโตย

ภาพรวมจัตไดGอยู@ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ขGอพบว@าจัดไดGดีมีค@าเฉล่ียสูงสุดคือ สรGางบรรยากาศ

สิ ่งแวดลGอมที ่เอื ้อต@อการเรียนรู Gภาษาจีนรองลงมา

ตามลำดับคือพัฒนาหGองสมุดเพื่อเป8นศูนยSการเรียนรูG

และศ ูนย S ส ื ่ อ เทคโนโลยี ใช G ส ื ่ อการสอนอย @างมี

ประสิทธิภาพสอดคลGองตามธรรมชาต ิการเร ียนรูG

ภาษาจีน  จัดใหGมีมุมหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางดGาน

ภาษาจีนเพียงพอทุกระดับช้ันจัดใหGมีส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาภาษาจีนอย@างเพียงพอผูGสอน

พัฒนาตนเองใหGมีความรูGและทักษะในการผลิตและการ

ใชGส่ือเทคโนโลยีมีหนังสือ  ส่ิงพิมพS  ส่ือเทคโนโลยีอ่ืนๆ
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ท ี ่หลากหลายทางด G านภาษาจ ีน กำก ับต ิ ดตาม

ประเมินผลการพัฒนาส่ือและการใชGส่ือเทคโนโลยีสรGาง

สื่อที่ผู GเรียนและผูGสอนสามารถเรียนรูGภาษาจีนไดGดGวย

ตนเองและสรGางเครือข@ายการเรียนรู Gที ่อยู@ในทGองถิ่น 

ชุมชนและแหล@งเรียนรูGอ่ืนๆ 

5) ดGานการวัดผล  ประเมินผล และการเทียบ

โอนผลการเรียนโตยภาพรวมจัดไดGอยู @ในระดับดี เม่ิอ

พิจารณารายข็อพบว@าจ ัดได Gด ีม ีค @าเฉลี ่ยส ูงส ุดคือ

จัดระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงรองลงมา

ตามลำดับคือใชGวิธีการและเครื่องมือวัดผลโดยคำนึงถึง

ว ัยและความแตกต@างระหว@างบ ุคคลมีว ิธ ีการและ

เคร ื ่ องม ื อว ั ดและประ เม ินผลท ี ่ สอดคล G อ ง กับ

วัตถุประสงคSจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาใหGเป8นไป

ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  นำผลการนิเทศ

มาปรับปรุงการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรียนนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาและนิเทศติดตามการวัดผล  ประเมินผล

และการเทียบโอนผลการเรียนทุกภาคเรียน 

6) การบร ิหารการจ ัดการเ ร ียนการสอน

ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนตามความคิตเห็นของ

นักศ ึกษาโดยภาพรวมดำเนินการได Gอย @างด ี เ ม่ิอ

พิจารณารายดGานพบว@าจัดไดGดีมีค@าเฉล่ียสูงสุดคือ ดGาน

ผู Gสอน รองลงมาคือดGานหลักสูตรดGานการใชGสื ่อการ

เรียนการสอนดGานการพัฒนาและส@งเสริมการเรียนรูG 

และดGานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล

การเรียน ตามลำดับ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเอกชนพบว@ามีความแตกต@างกันอย@างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดGานหลักสูตร คือ

ผูGเรียนที่อายุ 18-20 ป¯ เห็นต@างกับอายุสูงกว@า 22 ป¯ 

ส@วนแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนคือ

ควรกำหนดเวลามากขึ้นตามเวลาเรียนที่กำหนดไวGในแต@

ละหลักสูตรและการทำกิจกรรมใหGมากขึ้น ผูGเรียนควร

ไดGศึกษาดGวยตนเองและคGนควGาเพิ่มเติมอย@างสม่ำเสมอ

ผ@านส่ือที่ทันสมัยทั้งในและนอกหGองเรียน 

 

อภิปรายผล 

จากขGอสร ุปผลวิจ ัยพบว@า  การบร ิหารการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนโดยภาพรวมดำเนินการ

ไดGดีคือ ดGานผูGสอน รองลงคือดGานหลักสูตร ดGานการ

วัดผล  ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ส@วน

ที่อยู@ระดับปานกลางคือ ดGานการใชGสื ่อการเรียนการ

สอน และดGานการพัฒนาและส@งเสริมการเรียนรูG ทั้งน้ี

อาจเป8นเพราะคณาอายSจารยSที่มาสอนในมหาวิทยาลัย

เอกชนส@วนใหญ@เป8นอาจารยSชาวจีนที่เป8นเจGาของภาษา

และหล ักส ูตรได Gผ @ านการร ับรองจากสำน ัก งาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาแลGว และมีรายละเอียดในการ

กำกับมาตรฐานการเรียนการสอนรวมทั้งดGานคุณภาพ 

ดGานการวัดผล  ประเมินผล ซึ ่งสอดคลGองกับทิศนา  

แขมมณี (2545: 26) กล@าวว@า  การจัดการเรียนการ

สอน  โดยใหGผูGสอนและผูGเรียนมีปฏิสัมพันธSกันและกัน  

เนGนการมีส@วนร@วมของผูGเรียนที ่ผูGเรียนเป8นศูนยSกลาง

และผู Gเร ียนเป8นสำคัญและสอดคลGองกับ วัลภา เทพ

หัสดิน ณ อยุธยา (2543: 26) ที่กล@าวว@า  การจัดการ

เรียนการสอนเป8นการดำเนินงานดGานการเรียนการสอน

เพื่อใหGผูGเรียนเกิดผลตามเป�าหมายซึ่งมีองคSประกอบที่

เก่ียวขGองในการเรียนการสอน ไดGแก@  หลักสูตร  วิธีการ

เรียนการสอน  การประเมินผล  ทั้งน้ี  ดGานหลักสูตรจัด

ได Gอย ู @ ในระด ับดี ค ือการกำหนดวัตถ ุประสงค Sของ

หลักสูตรยึดหลักใหGผูGเรียนฟ%งพูดอ@านเขียนไดG  ซึ่งเป8น

ป%จจัยที ่สำคัญโดยเฉพาะการพูด  ทั ้งน้ีเพราะหัวใจ

สำคัญของการเรียนภาษาคือเพื่อการสื่อสารไดGอย@างมี

ประสิทธิภาพ จึงเนGนที ่การพูด  สอดคลGองกับสุวิชัย 

โกศัยยะวัฒนS (2541) ที่กล@าวว@าการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหG นักเรียนไดGมีโอกาสฝ�กทักษะทางภาษา

เพิ่มขึ้น  โดยไดGทักทาย พูดคุยระหว@างผูGเรียนและผูGสอน

ดGวยภาษาจีนแมGอยู@นอกหGองเรียน จึงจะเป8นการฝ�กไดG

อย@างดี 

สำหรับผลการเปรียบเทียบพบว@าการบริหาร

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามความคิดเห็นของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนดGานหลักสูตร มีความ
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แตกต@างกัน คือผูGเรียน 18-20 ป¯ มีความคิดเห็นต@างกับ

ผูGเรียนอายุสูงกว@า 22 ป¯ ทั้งน้ีเพราะผูGเรียนที่อายุมากไดG

ผ@านการเรียน  การใชัภาษาจีนมามากกว@าผูGเรียนที่อายุ

นGอย ประกอบกับหลักสูตรจัดลำดับสาระวิชาเรียนอย@าง

มีระบบจึงทำให Gด Gานหลักส ูตรผู G เร ียนเห ็นต @างกัน

สอดคลGองกับกรรณิการS สงวนนวน (2546 : บทคัดย@อ) 

ศึกษาสภาพการใชGหลักสูตรกลุ@มสาระการเรียนรูGกลุ@ม

ภาษาต @ างประ เทศ (ภาษาจ ีน )  โ ร ง เ ร ี ยนส ั ง กัด

กรุงเทพมหานครที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ในชั้นเรียนผลการวิจัยพบว@า ดGานการบริหารหลักสตูร  

ผูGช@วย ผูGบริหารฝ²ายวิชาการและประธานกลุ@มสาระการ

เรียนรูGภาษาต@างประเทศเห็นต@างกัน เพราะไม@ไดGศึกษา

วิเคราะหSและทำความเขGาใจเกี ่ยวกับหลักสูตรและ

เอกสารประกอบหลักสูตรต@างๆ ไม@ไดGเตรียมบุคลากร

ก@อนนำหลักสูตรไปใชGในโรงเรียน  การจัดครูเขGาสอน

ภาษาจีนโดยพิจารณาความรู Gความสามารถของครู

จัดบริการและอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณSที่ใชGใน

การผลิตส่ือและจัดกิจกรรมต@างๆ ผูGช@วยผูGบริหารฝ²าย

วิชาการประธานกลุ@มสาระการเรียนรูGภาษาต@างประเทศ 

ศึกษานิเทศกSกลุ@มภาษาต@างประเทศนิเทศติดตามผล

การใชGหลักสูตรโดยการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อสังเกตการณS

จัดกิจกรรมการเร ียนการสอน  ประเมินผลการใชG

หลักสูตรโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง

ของครูผูGสอนภาษาจีนประชาสัมพันธSหลักสูตรโดยจัด

ประชุมผูGปกครองดGานป%ญหาพบว@า ผูGช@วยผูGบริหารฝ²าย

วิชาการประธานกลุ@มสาระการเรียนรูGภาษาต@างประเทศ

ขาดความรู GความเขGาใจเกี ่ยวกับหลักสูตรภาษาจีน 

ด ังนั ้นการทำความเข Gาใจหลักส ูตรโดยศึกษาจาก

หล ักส ูตรภาษาจ ีนที่พ ัฒนาข ึ ้นโดยชมรมคร ูสอน

ภาษาจีนปรับหลักสูตรโดยปรับกิจกรรมการเรียนการ

สอนและรายละเอียดของเนื ้อหาวิชาภาษาจีนวาง

แผนการสอนและจัดเตรียมสื ่อวัสดุอุปกรณSโดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหGสอดคลGองกับจุดประสงคS

การเรียนรู Gตามแผนการสอน จึงส@งผลใหGการเร ียน

ประสบความสำเร ็จ ภาษาจีนที ่ เป ±ดสอน  มีความ

สอดคลGองกับความตGองการของตลาดแรงงาน  หลักสูตร

มีความทันสมัย  ผูGเรียนสามารถนำความรูGที่ไดGรับไปใชG

ประกอบอาชีพไดG    กิจกรรมที่กำหนดในหลักสูตรมี

ความเหมาะสม   เนื ้อหาวิชาที ่ เป ±ดสอนตรงตาม

เป�าหมายที่ผูGเรียนตGองการ   มีการเรียงลำดับขั้นตอน

การเรียนการสอน  จากง@ายไปหายาก  เนื้อหาวิชาที่

กำหนดไวGสามารถปรับเขGากับความตGองการของผูGเรียน   

หลักสูตรมีความหลากหลายตอบสนองความตGองการ

ของผูGเรียน 

 

ขLอเสนอแนะ 

ขLอเสนอแนะในการนำผลการวิจ ัย ไปใชL

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ

ครอบคลุมเนื้อหาไดGตามมาตรฐานสาระการเรียนรูGไดG 

และตGองจัดหลักสูตรที่เหมาะสมตามอายุดังนั้น ทาง

มหาวิทยาลัยควรมีการบูรณาการสอนทั้งภายในกลุ@ม

สาระการเร ียนร ู G  และต @างกล ุ @มสาระการเร ียนรูG  

นอกจากนี ้ทางมหาวิทยาลัยควรมีการประสานกับ

หน@วยงาน เพื่อสรGางเครือข@ายการเรียนรูG เพื่อพัฒนางาน

ดGานวิชาการ ระดมทรัพยากรเพื ่อพัฒนาการการจัด

หลักสูตรที ่ เหมาะสมตามอาย ุการเร ียนการสอน

ภาษาจีน 

ขLอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต\อไป 

1. การศ ึกษาความร @วมม ือก ันระหว @ าง

สถาบันอุดมศึกษาที่สอนภาษาจีนทั้งในประเทศจีน และ

ในประเทศไทย เกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีน 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนภาษาจีนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

3. การบร ิหารการจัดการเร ียนการสอน

ภาษาจีนโดยครูชาวไทยในมหาวิทยาลัย 
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ความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี 
 

 

จิดาภา   อุ\นสุดคลอง* 

 

บทคัดย\อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคSเพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงและเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงในการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  นนทบุร ี  จำแนกตาม  เพศ อายุ  

ระยะเวลาในปฏิบัติหนGาที่ และขนาดของโรงเรียน กลุ@มตัวอย@างที่ใชGในการศึกษา คือ ครูในโรงเรียน  9  โรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  นนทบุรี จำนวนทั้งส้ิน 312  คน  สุ@มแบบแบ@งช้ัน  เครื่องมือที่

ใชGในการวิจัยคือ แบบสอบถามเป8นแบบมาตรประมาณค@า 5 ระดับ  มีค@าความเช่ือม่ันเท@ากับ  0.97  วิเคราะหSขGอมูล

โดยหาค@าความถี่ รGอยละ ค@าเฉลี่ย  ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะหSความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบรายคู@

ดGวยวิธีเชฟเฟ² (Scheffe’s Method)   

ผลการวิจัยพบว@า ระดับความเส่ียงในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี โดยภาพรวมและรายดGานมีค@าเฉล่ียอยู@ในระดับนGอย  ดGานที่มีค@าเฉล่ียสูงสุดไดGแก@  ดGาน

การวางแผนอัตรากําลังและการกำหนดตำแหน@ง  รองลงมาคือดGานการสรรหาและการบรรจุแต@งตั้ง ดGานวินัยและการ

รักษาวินัย   ดGานการออกจากราชการและดGานการเสริมสรGางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการเปรียบเทียบ

ระดับความเส่ียงของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จำแนก

ตามเพศ พบว@าไม@แตกต@างกัน จำแนกตามอายุ ระยะเวลาในปฏิบัติหนGาที่ และ ขนาดของโรงเรียน พบว@า มีความ

แตกต@างอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

คำสำคัญ:  ความเส่ียง การบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษS 
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Abstract 

 

The objective of this research was to study and compared the Risk of educational 

administration in the schools under the Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi, 

classified by gender, age, educational level ,work  experiences and  the school size. 

 The sample group was 312 teachers from 9 schools under the Secondary Educational. 

Service Area Office 3, Nonthaburi chosed by using the stratified random sampling.  The data was 

collected the four- part 5 level rating scale questionnaires with the 0. 97 reliability.  The statistical 

analysis used the frequency, percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA and   Scheffe’s 

Method. 

 The finding was shown that the risk of educational administration in the schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi was generally in low level.  The highest 

was the budgeting, personal administration. In comparing the level of risk classified by gender, age, 

educational level, work experiences and the school size, the risk of educational administration not 

difference in the level of classes and age, educational level, work experiences and the school size 

had a statistically significant different opinion at .05 level. 

 

 

 

Keywords: Risk, Personnel Administration, Secondary School 
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ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาตฉิบับที่ 

8-11 พบว@าจุดมุ@งหมายหลักในการพัฒนาประเทศน้ันมี

จุดมุ@งเนGนคนเป8นศูนยSกลางของการพัฒนา (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห@งแห@งชาติฉบับที่11 พ.ศ. 2555-2559 : 

ความนำ) ในการพัฒนาประเทศใหGเจร ิญกGาวหนGา

ย@อมขึ้นอยู@กับคุณภาพของประชากรในชาติเป8นตัวช้ีวัด 

เพราะคนเป8นศูนยSกลางของการพัฒนา ซ่ึงหมายถึง ทุก

คนในสังคมไดGรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีสติป%ญญา 

ความคิด มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต@อสังคมและ

สิ ่งแวดลGอม รู Gจักตนเอง รู Gจักวัฒนธรรมไทยซึ ่งตGอง

ปลูกฝ%งรากฐานตั้งแต@วัยเด็ก 

ในยุคโลกาภิวัตนSไดGเกิดการเปลี่ยนแปลงต@างๆ

หลายดGาน  เช@น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลGอม

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  และเทคโนโลยี  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล@าว ก็จะก@อใหGเกิดทั้งโอกาส 

ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นดGวยเช@นกัน  ในการ

ดำเนินชีวิตของคนเราจะตGองเผชิญกับความไม@แน@นอน 

หรือความเส่ียงมากมาย โอกาสที่จะดำเนินงานผิดพลาด

เสียหายไม@ประสบผลสำเร็จตามแผนงานหรือเป�าหมาย

ที ่ต ั ้งไวGก็จะส@งผลกระทบใหGเกิดความเสียหายหรือ   

ความลGมเหลวต@อองคSกรไดG  ธร  สุนทรายุทธ (2550) 

กล@าวไวGว@า ความเสี่ยงคือ อัตราความไม@แน@นอน การ

บริหารจัดการที่ดำเนินกิจกรรมต@างๆ น้ันจะตGองมีความ

เสี ่ยงท ี ่แน@นอน (Certainty Risk) เก ิดข ึ ้น สำหรับ

ผูGบริหารอยู@เสมอ  และจะตGองป�องกันหรือกำจัดความ

เสี่ยงนั้นออกไปใหGไดG  ซึ่งเกิดจาก 1) ความผิดพลาด  

บกพร@องอันเกิดจากการปฏิบัติของมนุษยS  2) ความ

ผ ิดพลาด  บกพร @องอ ันเก ิดจากการปฏ ิบ ั ติ ของ

เครื ่องจักร 3) ความสามารถของมนุษยSที ่มีขีดจำกัด  

และ 4) การเปล่ียนแปร สภาพแวดลGอมการดำเนินงาน 

เนื่องจากเกิดการผันแปรเปลี่ยนแปลงที่อาจส@งผลต@อ

ความลGมเหลวไดGอีกความเสี ่ยงหนึ ่ง ที ่มีลักษณะเกิด

ความไม@แน@นอน  (Uncertainty  Risk)  เป8นความเส่ียง

ที่ไม@อาจหยั่งรูGไดGว@าจะเกิดขึ้นเมื่อใด  แต@ไม@ว@าจะเป8น

ความเส ี ่ ยงประเภทใดผ ู Gบร ิหารย @อมตระหน ักถึง

ความสำคัญ ตGองหาทาง ป�องกัน  และหาทางควบคุม

ความเส่ียงเหล@าน้ัน  ป%จจุบันระบบราชการตGองเป8นกล

ไกลสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ทำหนGาที่เป 8นแกน

หลัก ในการนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติเพื่อใหGเ กิด

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และสนองความตGองการ 

ของประชาชน  การเปล่ียนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  

วัฒนธรรม การเมืองของโลก ของภูมิภาค  และของ

ประเทศไทย  มีผลใหGขGาราชการตGองปฏิบัติงานแบบมือ

อาชีพมากขึ้น ผูGบริหารสถานศึกษาจึงจำเป8นตGองพัฒนา

สมรรถนะดGานภาวะผู Gนำ  เพิ ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการองคSกร (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 

2549)    

ความเสี่ยงทางการศึกษา เป8นแนวคิดค@อนขGาง

ใหม@ที ่ย ังไม@มีการนำมาใชGในวงการศึกษามากนัก ไม@ 

เหมือนในวงการธุรกิจที่ใหGความสำคัญกับการบริหาร

ความเสี่ยง เพราะการดำเนินการทางธุรกิจถGา พลาดก็

หมายถึงหายนะ ส@วนการศึกษาดูเสมือนไม@เป8นอะไร 

อะไรก็ไดG แทGจริงแลGวไม@ใช@ เพราะความเส ี ่ยงทาง 

การศึกษาเกิดขึ้นไดGตลอดเวลาและทุกพื้นที่ ถGาคิดใน

การลงทุนเม็ดเงินกับความพอเพียงและเวลาที่สูญเสีย

ไป กับการดำเนินการที่ปราศจากการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในสภาพระบบราชการที่ “ไม@มีตGนทุน”แลGว

จะส@งผลต@อความหายนะทางการศึกษาไดGเช@นกัน  

การบริหารงานของโรงเรียนจําเป8นอย@างยิ ่งที่

จะตGองรูGและเขGาใจขั้นตอน และกระบวนการบริหารงาน

บุคคล นอกเหนือไปจาการบริหารงานอื่นๆ  เช@น การ

วางแผน อัตรากําลังและ กําหนดตําแหน@ง การสรรหา

และการบรรจุแต@งตั้ง การเสริมสรGางประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติราชการ การรักษาวินัยและวินัย การออก

จากราชการ เม ื ่อพ ิจารณาถ ึงความส ํ าค ั ญของ 

กระบวนการบริหารทั ้ง 5 งานนี ้แลGว จะเห็นว@าการ

บริหารงานบุคคลจัดว@าเป8นกระบวนการบร ิหาร ที่

สําคัญที่สุด เพราะเป8นกระบวนที่จะทำใหGมีบุคลากรที่ดี 

มีความรูGความสามารถ ไวGปฏิบัติงาน และธํารงรักษาคน

ดีๆ นี้ไวGปฏิบัติงานนานๆ เมื่อการบริหารงานบุคคลมี

การ ดําเนินงานอย@างดีแลGวการบริหารงานอ่ืนก็จะไดGรับ
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การจัดการแกGไขหรือดําเนินการตามมา การบริหาร

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษายังตGองปรับปรุงเพื ่อใหG

บุคลากรในสถานศึกษา มีคุณภาพ เป8นที่ยอมรับตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ครุสภากำหนดสมกับเป8นผูGมี

วิชาชีพชั้นสูง ที่ทุกคนในสังคมต@างคาดหวังว@าตGองเป8น

แบบอย@างที่ดี เป8นผูGมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงผลที่

เกิดจากการปฏิบัติหนGาที่ของบุคลากร แสดงใหGเห็นว@า 

ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรขาดคุณภาพ ขาดความรูG

ค วามสามารถ  ขาดความร ับผ ิ ดชอบ และขาด

จรรยาบรรณ เป8นความเส่ียง อย@างรGายแรงขององคSกร 

(ธร สุนทรายุทธ, 2550) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

เป8นหน@วยงานที ่เกิดขึ ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที ่2)พ.ศ.

2553 ร ับผิดชอบบร ิหารจัดการด Gานการศ ึกษาใน

สถานศึกษา ชั ้นมัธยมศึกษาในพื ้นที ่ 2 จังหวัด คือ 

จ ังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศร ีอยุธยา มี

โรงเร ียนในสังกัด จำนวน 47 โรงเร ียน มีจำนวน

ผูGบริหารและบุคลากรครูเป8นจำนวนมาก  โดยเฉพาะใน

จังหวัดนนทบุร ี  ม ีอ ัตราการโอนยGายของคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ก็มีอัตราการ

โอนยGายเป8นจำนวนมากดGวย ก@อใหGเกิดการขาดแคลน

บุคลากรที่สำคัญในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเหล@าน้ี 

ด ังนั ้นการบร ิหารความเส ี ่ยงของโรงเร ียนสั ง กัด

สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

ดังกล@าว จึงเป8นป%จจัยในการวางแผน ควบคุม ป�องกัน 

เพ ื ่อเตรียมร ับม ือก ับป %ญหาได Gอย @างถ ูกจ ุด  และ

ขับเคล่ือนองคSกรไปขGางหนGา ไดGอย@างมีคุณภาพ 

จากป%ญหาดังกล@าวขGางตGนจะเห็นไดGว@าความ

เสี่ยงในโรงเรียนมีความสําคัญเป8นอย@างยิ่งในการเป8น

มูลเหตุและโอกาสที่โรงเรียนจะเกิดป%ญหาขึ้นในอนาคต 

สำหร ับการวิจ ัยนี ้จ ึงศึกษาระดับของความเส่ียงที่

สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ยอมรับไดG  ประเมินไดG 

ควบคุมไดG และตรวจสอบไดG อย@างมีระบบโดยคำนึงถึง

การบรรลุเป�าหมายตามภารกิจหลักของสถานศึกษา

และเป�าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำป¯ของตGน

สังกัด และเป8นแนวทางแกGไขป%ญหาในการบริหารงาน 

บุคคลของโรงเรียนไดGอย@างมีประสิทธิภาพครอบคลุม

ทุกดGาน  

จากขGอมูลดังกล@าวผูGวิจัยจึงใชGแนวคิดทฤษฎีของ

นักการศึกษามาประยุกตSเป8น กรอบแนวคิดในการวิจัย

ที่จะศึกษาถึงความเสี ่ยงดGานการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3  นนทบุรี  สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาแนวทางที่จะนำไปสู@แนว

ปฏิบัติที่จะส@งผลใหGบุคลากรในสถานศึกษา มีคุณภาพ

สอดคล Gองก ับนโยบาย เพ ื ่อเร @ งปร ับระบบการ

บริหารงานบุคคลมุ@งเนGนความถูกตGองเหมาะสมและเป8น

ธรรมใหGเป8นป%จจัยหนุนในการเสริมสรGางคุณภาพและ

ประสิทธิภาพขวัญและกำลังใจสรGางภาวะจูงใจ แรง

บันดาลใจ และความรับผิดชอบ ในความสำเร็จตาม

ภาระหนGาที่ส@งผลใหGเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

การศึกษาต@อไป 

 

วัตถุประสงค} 

1. เพ ื ่ อศ ึ กษาระด ับค วามเ ส ี ่ ย ง ใ นก าร

บริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  นนทบุรี 

2. เพื ่อเปรียบเทียบระดับความเสี ่ยงในการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี  จำแนกตาม เพศ 

อายุ ระยะเวลาในปฏิบัติหนGาที่และขนาดของโรงเรียน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

              ตัวแปรตLน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชGในการศึกษา  คือ ครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึ กษา

มัธยมศึกษาเขต 3 ป¯การศึกษา  2557 รวม 18  โรงเรียน 

จำนวนรวมทั้งส้ิน 1,594 คน 

กลุ@มตัวอย@าง  คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี จำนวน  

9 โรงเรียน รวมกลุ@มตัวอย@างที่ใชGในการศึกษา 312 คน 

สุ@มแบบแบ@งชั้น (stratified random sampling) แลGว

สุ@มตัวอย@างแบบง@าย (simple random sampling) 

การวิเคราะห}ขLอมูล 

1. วิเคราะหSขGอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูGตอบ

แบบสอบถาม ใชGการแจกแจงความถี่และค@ารGอยละ 

2. วิเคราะหSขGอมูลเก่ียวกับระดับความเส่ียงดGาน

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยหาค@าเฉล่ีย  

และ ค@าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. เปร ียบเทียบระด ับความเส ี ่ยงด Gานการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี จำแนกตาม 

เพศ อายุ โดยใชG t- test และจำแนกตามวุฒิการศึกษา

สูงส ุด ระยะเวลาในปฏิบ ัต ิหนGาท ี ่  และขนาดของ

โรงเรียนโดยใชG One-way Analysis of Variance เม่ือ

พบความแตกต@างอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 นำค@า

คะแนนเฉล่ียเป8นรายคู@ไปทำการทดสอบโดยวิธี เชฟเฟ² 

(Scheffe’s Method)  

สรุปผลการวิจัย 

          1. ความเสี ่ยงของการบริหารงานบุคคลของ

โรงเร ียนในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3  นนทบุรี  โดยภาพรวมมีค@าเฉล่ียอยู@

ในระดับนGอย เม่ือพิจารณาเป8นรายดGาน พบว@า  ทุกดGาน

มีค@าเฉล่ียระดับนGอย ดGานที่มีค@าเฉล่ียสูงสุดไดGแก@  ดGาน

การวางแผนอัตรากําล ั งและการกำหนดตำแหน@ง 

รองลงมาคือดGานการสรรหาและการบรรจุแต@งตั้งดGาน

วินัยและการรักษาวินัย  ดGานการออกจากราชการ และ

นGอยที่สุดคือ ดGานการเสริมสรGางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ สำหรับรายละเอียดการบริหารงาน

บุคคลอยู @ในระดับนGอย และขGอย@อยอยู@ในระดับปาน

กลาง คือ ดGานการวางแผนอัตรากําลังและการกำหนด

ตำแหน@ง  และดGานการสรรหาและการบรรจุแต@งตั้ง  

1.1 ดGานการวางแผนอัตรากําลังและการ

กำหนดตำแหน@ง พบว@า อยู@ในระดับนGอย เมื่อพิจารณา

รายขGอ พบว@า  มีค@าเฉล่ียอยู@ในระดับปานกลาง  สามขGอ

ค ือ การประช ุมวางแผนก ําหนดอ ัตราก ําล ังของ

ขGาราชการครูร@วมกันกับบุคคลที่เก่ียวขGองอย@างต@อเน่ือง    

การวางแผนเพิ ่มจ ํานวนคร ูในแต @ละต ําแหน@ง ใน

โรงเรียนแต@ละป¯ อย@างชัดเจนและ การปรับปรุงการ

กําหนดตําแหน@งที่ตGองการเพิ่ม/ลดเสนอต@อเขตพื้นที่

การศึกษา   

1.2 ดGานการสรรหาและการบรรจุแต@งตั้ง   

มีความเส่ียงอยู@ในระดับนGอย เม่ือพิจารณารายขGอพบว@า 

ความเส่ียงในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

1. ดGานการวางแผนอัตรากําลังและการกำหนดตำแหน@ง  

2. ดGานการสรรหาและการบรรจุแต@งต้ัง    

3. ดGานวินัยและการรักษาวินัย    

4. ดGานการออกจากราชการ  

5. ดGานการเสริมสรGางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

              สถานภาพ 

  - เพศ 

  - อายุ 

  - ระยะเวลาในปฏิบัติหนGาท่ี 

  - ขนาดของโรงเรียน 
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มีค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับปานกลางหนึ ่งขGอ ซึ่งมีค@าเฉล่ีย

ส ูงส ุด  ได Gแก @  การแต @งต ั ้ งคณะกรรมการสรรหา

ขGาราชการครูภายในโรงเรียน   

2 .  ผลการ เปร ี ยบ เท ี ยบความเส ี ่ ย ง ก า ร

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  นนทบุรี  จำแนก

ดังน้ี  

2.1 ครูผูGตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต@าง

กัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมต@อความเสี่ยงในการ

บริหารบุคคลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุร ี มีระดับความ

คิดเห็นในความเสี ่ยงของการบริหารงานบุคคลโดย

ภาพรวมและทุกดGาน ไม@มีความแตกต@างกัน 

2.2 ครูผูGตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต@าง

กัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมต@อความเสี่ยงในการ

บริหารบุคคลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี แตกต@างกัน 

2.3 ครูผูGตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานต@างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมต@อความ

เส่ียงในการบริหารบุคคลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี แตกต@างกัน 

2.4 ครูผูGตอบแบบสอบถามที่อยู@ในโรงเรียน

ขนาดต@างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมต@อความเส่ียง

ในการบริหารบุคคลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี แตกต@างกัน 

  

การอภิปรายผล 

  1 . จากผลการว ิจ ัย   ความเส ี ่ยงในการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุร ี  โดย

ภาพรวมมีค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับนGอย  แสดงใหGเห็นว@ามี

ความสำเร็จในการบริหารงานบุคคลของผู Gบริหารใน

สังกัด สอดคลGองกับวรจักรS  ถาวรกุล (2557) ศึกษา

ความสำเร็จของการบริหารการศึกษา พบว@า ดGานการ

บริหารงานบุคคลอยู@ในระดับมาก  สำหรับรายละเอียด

การบริหารงานบุคคลอยู@ในระดับนGอยและมีขGอย@อยอยู@

ในระดับปานกลาง  คือ  ดGานการวางแผนอัตรากําลัง

และการกำหนดตำแหน@ง  และดGานการสรรหาและการ

บรรจุแต@งตั้ง  สำหรับรายละเอียดการบริหารงานบุคคล

อยู@ในระดับนGอย และมีขGอย@อยอยู @ในระดับปานกลาง 

ค ือ ด Gานการวางแผนอัตรากําล ังและการกำหนด

ตำแหน@ง  และดGานการสรรหาและการบรรจุแต@งตั้ง  

อาจเป 8น เพราะสำน ั กงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษา

มัธยมศึกษา  เขต 3 มี การวางแผนอัตรากําลังและการ

กำหนดตำแหน@งอย@างมีคุณภาพ เป8นไปตาม กรอบ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 

2552-2561) ของสำนักงานเลขาธิการการศึกษา ที่ไดG

กำหนดประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาและเรียนรูGที่

ต Gองปฏิร ูปอย@างเร@งด@วนในมาตรการหลัก คือ การ

ปรับปรุงเกณฑS กำหนดอัตราครู  โดยพิจารณาจาก

ภาระงานที ่ชัดเจนร@วมดGวยและจัดใหGมีจำนวนครู

พอเพียงตามเกณฑSและมีวุฒิตรงตามรายวิชาที ่สอน 

ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการ

บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขGอรายการ  การประชุม

วางแผนกําหนดอัตรากําลังของขGาราชการครูร@วมกันกับ

บุคคลที ่เกี ่ยวขGองอย@างต@อเนื ่อง  ขGอรายการ  การ

วางแผนเพิ่มจํานวนครูในแต@ละตําแหน@งในโรงเรียนแต@

ละป¯อย@างชัดเจนและขGอรายการ และการปรับปรุงการ

กําหนดตําแหน@งที่ตGองการเพิ่ม/ลดเสนอต@อเขตพื้นที่

การศึกษา   มีความเส่ียงอยู@ในระดับปานกลาง   ผูGวิจัย

มีความเห็นว@าอาจเนื่องจากมีการเปลี่ยนผูGบริหารทั้ง

ตำแหน@งผูGอำนวยการและรองผูGอำนวยการสถานศึกษา

บ@อยครั้งทำใหGขาดความต@อเนื่องในการบริหารงาน ทำ

ใหGมีความเสี่ยงเพราะขั้นตอนการวางแผน เป8นบันได

สำคัญในการกGาวไปสู @ความสำเร็จและคุณภาพของ

การศึกษา  ที่ผูGบริหารควรใหGความสำคัญเป8นอันดับแรก  

สอดคลGองกับการติดตามผลการปฏิรูปการศึกษาของ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553)  พบว@าใน 9 

ป¯ที่ผ@านมา ดGานการผลิตและพัฒนาครูคณาจารยSใหGมี

ความรูGความสามารถและมีปริมาณเพียงพอ ที่ผ@านมา

พบว@า เนื่องจากนโยบายจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐ  

ผนวกกับการใช Gมาตรการจูงใจให Gคร ูเกษียณก@อน
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กำหนดต ั ้ งแต @ป ¯ 2543-  2549  ทำให Gต Gองส ูญเสีย

อัตรากำลังครู 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ  74,784 

อัตรา ไดGคืนเพียง 20,836 อัตรา) อีกทั ้งบัณฑิตครุ

ศาสตรS/ศึกษาศาสตรS  บางส@วนจบแลGวไม@ไดGเป8นครู  ครู

บางคนสอนไม@ตรงวุฒิ ทำใหGมีการขาดแคลนครูโดยรวม

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ส@งผลต@อคุณภาพการศึกษา

เป8นอย@างยิ่ง 

2. ดGานการสรรหาและการบรรจุแต@งตั้ง  ผลการวิจัย

พบว@า  ม ีความเส ี ่ยงอย ู @ ในระด ับนGอย เพราะการ

บริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 สามารถสรGางขวัญและกำลังใจใหGครู

ไดGเป8นอย@างดี  สอดคลGองกับนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) จุดเนGนการ

ดำเนินงานในป¯งบประมาณ  ดGานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส@งเสริม

ใหGครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ

และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย@างมี

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ

ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ   ไดGรับการ

จูงใจในการพัฒนาผูGเรียนเต็มศักยภาพทำใหGสามารถ

แสดงศักยภาพการสอนอย@างมืออาชีพเป8นเชิงประจักษS

และไดGรับการเชิดชูเกียรติเช@นเดียวกับพิมพSพิชชา  บุญ

สืบสันธิ  (2557) ที ่ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่องสมรรถนะการ

บริหารงานบุคคลของผูGบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ@

พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 3 ผลการวิจัยพบว@า  ผู Gบริหารและครูร ับร ู G ว@า

ผูGบริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารงานบุคคล 

ดGานความสามารถเสริมสรGางขวัญและกำลังใจสำหรับ

ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยู@ในระดับมาก ในขGอ

รายการ การแต@งตั้งคณะกรรมการสรรหาขGาราชการครู

ภายในโรงเรียนอยู@ในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลGองกับ

ความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของ   

ชูชัย  สมิทธิไกร (2550) ที ่กล@าวว@า การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรถือเป8นภารกิจสำคัญของทุกองค Sกร 

เพราะเป8นภารกิจที่ทำใหGองคSกรไดGรับบุคลากรที่จำเป8น

ต@อการดำเนินงาน    หากสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ไรGประสิทธิภาพ ก็ย@อมส@งผลใหGองคSกรมีบุคลากรที่ไรG

คุณภาพตามไปดGวย  

3. ด Gานการเสร ิมสรGางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการผลการวิจัยพบว@าความเสี่ยงอยู@ในระดับ

นGอย เพราะมีการส@งเสริมใหGครูอบรมทักษะต@างๆที่

จำเป8นกับวิชาชีพครูส@งเสริมใหGศึกษาต@อในระดับที่สูงขึ้น 

ทำใหGเกิดความสำเร็จในการเสริมสรGางประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ สอดคลGองกับวรจักรS  ถาวรกุล 

(2557) ที่ศึกษาความสำเร็จของการบริหารการศึกษา

โรงเร ียนในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี โดยภาพรวมและรายดGานมี

ค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับมาก  แสดงใหGเห็นว@าครูไดGรับการ

เสริมสรGางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป8นอย@าง

ดีทำใหGปรากฏป%ญหาอยู@ในระดับนGอย สอดคลGองกับ

ผลงานวิจัยของ สุทธิพงศS  มหาวิร ิโย (2557)  คือ

โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยู@ในระดับมาก สะทGอนใหGเห็น

ถึงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และโรงเรียนที่จะจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตามการ

จัดกิจกรรมฝ�กอบรมสัมมนาซ่ึงส@งเสริมใหGบุคลากรไดGรับ

การพัฒนาอย@างต@อเนื ่องสอดคลGองกับงานวิจัยของ 

ม@อนถิ่น  นพคุณ (2551) พบว@า มีนโยบายแผนงานและ

โครงการส@งเสร ิมให Gบ ุคลากรพัฒนาตนเองในการ

ฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนาทางวิชาการและ

การศ ึกษาต @อได Gจ ัดแหล@งเรียนรู Gค ือ ห Gองสมุดและ

อินเตอรSเน็ตใหGบริการ มีการเยี่ยมชั้นเรียนและมีการ

นิเทศด Gวยกัลยาณมิตร ซึ ่งเป 8นการการเสร ิมสรGาง

ประสิทธิภาพในการปฏ ิบ ัต ิราชการของคร ูอย @ าง

ครอบคลุมตามศักยภาพ           

4. ดGานวินัยและการรักษาวินัย  ผลการวิจัย

พบว@า ความเสี่ยงอยู@ในระดับนGอย เพราะครูในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี 

ประพฤติปฎ ิบ ัต ิตนตามจรรยาบรรณวิช ีพเป 8นผู Gมี

คุณธรรมจริยธรรมแบบอย@างที่ดี สอดคลGองกับวิสัยทัศนS 

และพ ันธก ิจของส ํ าน ั กงานเขตพื้ นท ี ่ การศ ึ กษา

มัธยมศึกษา เขต 3 ว@าเป8นองคSกรการบริหารจัดการ
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การศึกษาที่มีคุณภาพ ไดGมาตรฐานสู@สากล มุ@งพัฒนา

และส@งเสริมสนับสนุนใหGครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีการบริหารจัดการศึกษาอย@างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหG

ผ ู G เร ียนเป 8นบ ุคคลที ่ม ีความรู Gค ู @ค ุณธรรม มีว ิน ัย มี

จิตสํานึกรักษSส ิ ่งแวดลGอม อนุร ักษSศิลปวัฒนธรรม

ทGองถ ิ ่น  ม ีท ักษะอาชีพและมีความสามารถตาม

มาตรฐานสากล 

5. ดGานการออกจากราชการ   ผลการวิจัยพบว@า 

มีความเส่ียงอยู@ในระดับนGอย  เพราะครูไดGรับสวัสดิการ

ที ่ด ีทำใหGมีความรู Gสึกมั ่นคงในอาชีพ  สอดคลGองกับ 

แผนปฏิบัติการ ประจําป¯งบประมาณ พ.ศ. 2558  ของ

สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ใน

ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศ ึกษา  ห ัวข Gอ แผนงานและโครงการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารยS และบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ @งการแกGไข

ป%ญหาและใหGการช@วยเหลือที่ยั่งยืน ใหGความสําคัญกับ

การแกGไขป%ญหาหนี ้สินอย@างเป8นระบบ  ทำใหGครูมี

ความรูGสึกความม่ันคงในอาชีพ การปรับอัตราเงินเดือน

ขGาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550  การปรับเงินเดือนของขGาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554  ส@วนครูที่ออกจาก

ราชการกรณีเกษียณก็ไดGร ับสวัสดิการ ในส@วนของ

บำเหน็จและบำนาญซึ่งเป8นสวัสดิการที่สรGางแรงจูงใจ

ในการทำงานใหGแก@ขGาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดGเป8นอย@างดี 

6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคร ูต@อ

ระดับความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

นนทบุรี จำแนกตามเพศ พบว@า ความคิดเห็นของครูต@อ

ระดับความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

นนทบุร ีในภาพรวมและรายดGานไม@แตกต@างกันซ่ึง

ปฏิเสธ สมมติฐานที่ตั้งไวG  จำแนกตามอายุ พบว@า ความ

คิดเห็นของครูต@อระดับความเสี่ยงในการบริหารงาน

บุคคล ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุร ีในภาพรวมและรายดGาน 

แตกต@างกัน จำแนกตามระดับการศึกษาพบว@า ความ

ค ิด เห ็นของคร ูต @อระด ับความเส ี ่ยงใน      การ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรีในภาพรวมและ

รายดGานแตกต@างกันโดยพบว@า ครูที่มีการศึกษาในระดับ

ปร ิญญาตรี ม ีความคิดเห็นต @อระดับความเสี ่ยงใน     

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสูงกว@าครูที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป จำแนกตามระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน  และขนาดโรงเรียน พบว@า  ความคิดเห็น

ของครูต@อระดับความเส่ียงในการบริหารงานบุคคลของ

โรงเร ียน ส ั งก ัดสำน ั กงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษา

มัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรีในภาพรวมและรายด Gาน

แตกต@างกัน สอดคลGองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวG 
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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคSเพื่อศึกษาระดับการมีส@วนร@วมของประชาชนในการปกครองส@วนทGองถิ่นของ

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการมีส@วนร@วมของประชาชน

ในการปกครองส@วนทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม

สถานภาพส@วนบุคคล กลุ@มตัวอย@างของงานวิจัย คือ ประชาชนในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอ      

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป8นแบบสอบถาม 

วิเคราะหSขGอมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค@ารGอยละ ค@าเฉลี่ย ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค@า t-test และ     

F-test  

 ผลการวิจัยพบว@า ระดับการมีส@วนร@วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดGเฉล่ียต@อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู@ใน

พื้นที่ โดยภาพรวมอยู@ในระดับปานกลาง (  = 2.66) 

ผลการเปรียบเทียบการมีส@วนร@วม พบว@า กลุ@มตัวอย@างที่มีเพศ และรายไดGเฉลี่ยต@อเดือนต@างกัน มีความ

คิดเห็นการมีส@วนร@วมของประชาชนในการปกครองส@วนทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย  จังหวัด

นนทบุรี ไม@แตกต@างกัน ส@วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู@ในพื้นที่และรายไดGเฉล่ีย

ต@อเดือนต@างกัน มีความคิดเห็นการมีส@วนร@วมของประชาชนในการปกครองส@วนทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมือง

บางกรวย  จังหวัดนนทบุรีแตกต@างกัน อย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

คำสำคัญ: การมีส@วนร@วม  การปกครองส@วนทGองถิ่น 
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Abstract 

The purpose of this reserch was to study the level of Peole’ s Participation Accordirg to 

Local Government in Bangkuai Municiparity Bangkuai District,  Nonthaburi Province and the 

comparability of People’ s participation according to Local Government in Bangkuai Municiparity 

Bangkuai District, Nonthaburi Province. The study was selected to collect the personnel information. 

The samples were the people who resides in Bangkuai Municiparity were 400 persons.  The 

instrument of this research was a questionnaire for data analysis to perform by the frequeney, 

percentage, means, standard deviation, t– test and F– test. 

The results from this study reveal that level of people’ s Participation accordirg to Local 

Government divide by sex, age, education background, occupation, monthy income and duration 

of living showed at a moderate lavel (  = 2.66) 

The people’ s Participation accordirg to Local Government in Bangkuai Municiparity 

compared by sex, monthy income and duration of living showed were not a difterent, but compare 

by age, education background and occupation were significanthy at different level of .05  

 

 

 

Keywords: Participation, Local Governance 
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ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา 

นับตั้งแต@ประเทศไดGมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยSทรงเป8นประมุข 

การปกครองส@วนทGองถิ ่น (Local Government) ถือ

เป8นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป8น

การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) 

ที่ส@วนกลางไดGโอนอำนาจการปกครองบางอย@างไปใหG

ประชาชนภายใตGกฎบัญญัติของกฎหมาย 

การปกครองส@วนทGองถ ิ ่นมีอำนาจในการ

ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย 

(Legal Rights) และมีองคSกรที่จำเป8นในการปกครอง 

(Necessary Organization) เพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิหนGาท ี ่ตาม

จุดมุ@งหมายของการปกครองส@วนทGองถิ่น มุ@งเป±ดโอกาส

และสนับสนุนใหGประชาชนเขGามามีส@วนร@วมในการร@วม

ค Gนหาป %ญหาร @วมวางแผน ร @วมดำเน ินการ ร @วม

ตรวจสอบติดตามผล และร@วมรับผลประโยชนSจากการ

ดำเนินการในกระบวนกิจกรรมการปกครองตนเอง

ระดับหนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดGจากลักษณะของการปกครอง

ส@วนทGองถิ่นที่เนGนการกระจายอำนาจลงสู@ประชาชน มี

อำนาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั ้ง มี

องคSการหรือสถาบันที่จำเป8นในการปกครองตนเองและ

ที่สำคัญคือประชาชนในทGองถิ่นจะมีส@วนร@วมในการ

ปกครองตนเองอย@างกวGางขวางทั่วถึง จึงจะสามารถ

แกGไขป%ญหาพื้นฐานของทGองถิ่นไดGตรงกับป%ญหาความ

ตGองการที่แทGจริงของประชาชนและการแกGป%ญหาน้ัน

เกิดประโยชนSส ูงส ุดมีประสิทธิภาพและสามารถ

กระจายการพัฒนาประเทศออกไปใหGทั ่วถึงมีความ

เสมอภาค ซึ่งการปกครองทGองถิ่นที่ดีตGองสอดร ับกับ

การปกครองประเทศ มีเป�าหมายที่เป8นไปในทิศทาง

เดียวกัน โกวิทยS  พวงงาม (2548:32) และสอดคลGอง

กับ ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล (2545: 5) กล@าวว@า การปกครอง

ส@วนทGองถ ิ ่นจ ัดเป 8นการปกครองที ่ เป ±ดโอกาสใหG

ประชาชน ไดGเลือกตัวแทนของทGองถิ่นเอง มาเป8นผูG

กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานน้ัน 

เพื่อใหGทำหนGาที่ในการเป8นตัวแทนผลประโยชนSของ

ทGองถิ่นทั้งจัดทำบริการสาธารณะต@างๆ แก@ประชาชน

โดยมีสมมติฐานสำคัญที ่ ว @าเม ื ่อได Gเป ±ดโอกาสใหG

ประชาชนในทGองถิ ่นไดGเป8นผู Gกำหนดทิศทางในการ

บริหารงานเช@นนี้แลGว กิจกรรมและบริการสาธารณะ

ต@างๆ ที ่ออกมาย@อมน@าจะมีลักษณะที่สอดคลGองต@อ

ความตGองการของประชาชนในทGองถิ่นนั้นๆ มากกว@า 

เชื ่อมโยงกับ อุดม  ทุมโฆสิต (2554: 236) กล@าวว@า 

การกระจายอำนาจใหGทGองถิ ่นดูแลแกGไขป%ญหาของ

ตัวเอง ทำใหGกลไกการแกGไขป%ญหามีความรวดเร็ว 

สามารถแกGไขป%ญหาไดGตรงจุด เพราะทGองถิ ่นแต@ละ

ทGองถิ่นย@อมเขGาใจป%ญหาของตัวเองไดGดีที่สุด ดังน้ันอาจ

กล@าวได Gว @าการปกครองส@วนทGองถ ิ ่นในตัวบทของ

กฎหมายพยายามที่จะกระจายอำนาจลงสู@ประชาชนใหG

ทั่วถึงและมีความต@อเน่ือง เพื่อใหGเกิดการมีส@วนร@วมใน

การปกครองอย@างแทGจริง 

 การปกครองทGองถิ่นของประเทศไทยใน

ป%จจุบัน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ@นดิน พ.ศ. 2550 เป8นกฎหมายฉบับหนึ่งที่

แสดงถ ึงความพยายามในการกระจายอำนาจการ

ปกครองไปสู@ประชาชนใหGมากขึ้น พ.ร.บ.ฉบับนี้ไดGจัด

ระเบียบบริหารราชการแผ@นดินออกเป8น 3 ส@วน คือ    

1) ระเบียบบริหารราชการส@วนกลาง 2 ) ระเบียบ

บริหารราชการส@วนภูมิภาค และ 3) ระเบียบบริหาร

ราชการส@วนทGองถิ่น โดยเฉพาะระเบียบบริหารราชการ

ส@วนทGองถิ่น หรือการปกครองส@วนทGองถิ่น ทั้งน้ีเป8นไป

ตามมาตรา 78 ที่บัญญัติไวGว@า ใหGองคSกรปกครองส@วน

ทGองถิ่นมีส@วนร@วมในการดำเนินการตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแห@งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทGองถิ่นและระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ตลอดทั้งโครงสรGาง

พื้นฐานสารสนเทศในทGองถิ่นใหGทั่วถึงและเท@าเทียมกัน

ทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรGอมใหGเป8น

องคSกรปกครองส@วนทGองถิ ่นขนาดใหญ@ โดยคำนึงถึง

เจตนารมณSของประชาชนในจังหวัดนั้น นอกจากนี้ยัง

ส@งเสริมใหGประชาชนเขGามามีส@วนร@วมในการปกครอง

ทั้งระดับชาติและระดับทGองถิ่น และรับรองสิทธิของ

ประชาชนไดGเขGามามีส@วนร@วมหลายดGาน เช@น การวาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดทำบร ิการ
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สาธารณะ การตรวจสอบการใชGอำนาจรัฐการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม (มาตรา 87 และ

มาตรา 66) และการจัดการดGานสาธารณสุข (มาตรา 

51) เป8นตGน นอกจากน้ีประชาชนยังสามารถมีส@วนร@วม

ในการตรวจสอบการบริหารงานองคSกรปกครองส@วน

ทGองถิ่นไดGดGวย (มาตรา 286 และ 287) 

 ดังนั้น การมีส@วนร@วมของประชาชนในการ

ปกครองส@วนทGองถิ่น จึงมีความสำคัญในการสนองตอบ

ต@อป%ญหาและความตGองการของชุมชนภายในทGองถิ่น

ไดGเป8นอย@างดี ตลอดจนเขGาใจถึงบทบาทหนGาที ่ของ

ตนเองจะทำใหGเกิดการพัฒนาทางการเมืองไดG และการ

ที่องคSกรปกครองส@วนทGองถิ่นช@วยสรGางเสริมความรูG

ความเขGาใจในทางการเมือง และการเขGามาบริหาร

กิจการสาธารณะภายในชุมชนดGวยตัวเอง เป8นผลใหG

ประชาชนเหล@านี้ไดGเรียนรูGและมีประสบการณSในทาง

การเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง 

และนำไปสู@การเติบโตของ “ความเป8นพลเมือง” ใน

หมู@ประชาชน (นครินทรS เมฆไตรรัตนS, 2547: 15)  

 ประชาชนมีส @วนร@วมในการปกครองส@วน

ทGองถิ่นนGอย เป8นป%ญหาที่เกิดขึ้นส@วนมากมาจากการ

ปกครองแบบรวมอำนาจ (Centralization) โดยจะมี

การรวมศูนยSอำนาจและการตัดสินใจไวGที ่ส@วนกลาง

ท ั ้ งส ิ ้น การปกครองในล ักษณะน ี ้แม Gนว @ าจะ มุ@ ง

ผลสัมฤทธิ์สำคัญ คือการสรGางเอกภาพใหGบังเกิดขึ้นใน

รัฐ แต@ในการเมืองการปกครองและการบริหารแลGว 

การรวมศูนยSอำนาจไดGก@อใหGเกิดป%ญหาต@างๆ ติดตาม

มากมาย โดยเฉพาะอย@างยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจใน

นโยบายสาธารณะต@างๆ และความไรGประสิทธิภาพใน

การตอบสนองต@อความตGองการของประชาชนภายใน

รัฐที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไป ตลอดรวมทั ้งเร ื ่องส ิทธิ

เสรีภาพต@างๆ เพราะรัฐบาลที่ศูนยSกลางเป8นผูGกำหนด

ทิศทางของร ัฐแต@เพ ียงผ ู G เด ียว การตัดสินใจต @างๆ 

กระทำโดยรัฐบาลกลางทั้งสิ้นและไม@มีอำนาจจากส@วน

อื่นใดภายรัฐที ่สามารถทัดทาน ถ@วงดุล ทักทGวงและ

ตรวจสอบรัฐและรัฐบาลไดGเลย นอกจากน้ีการกระจาย

การรวมศูนย Sอำนาจ (Deconcentration) เป 8นการ

ปกครองที ่เป±ดใหGต ัวแทนของรัฐบาลกลางเป 8นผู G มี

อำนาจในการตัดสินใจทางการปกครองและการบริหาร

ไดGในขอบเขตหนึ่ง ตามที่รัฐบาลกลางเป8นผูGอนุญาต 

โดยเจGาหนGาที ่ ที ่เป8นตัวแทนของรัฐนี ้จะทำงานอยู@

ภายใตGคำส่ังของรัฐซ่ึงการมอบอำนาจจากรัฐบาลกลาง

ออกไปใหGแก@ผูGแทนของตนออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่

ต@างๆ มิไดGแปลว@าผูGแทนของรัฐบาลกลางนั้นมีอำนาจ

อิสระต ัดขาดจากรัฐบาลกลาง ในทางตรงกันข Gาม

อำนาจที่รัฐบาลมอบหมายใหGไปน้ัน นอกจากจะมีความ

ชัดเจนและแน@นอนแลGว ยังมีอำนาจยกเลิกคำส่ังไดGดGวย 

(นครินทรS เมฆไตรรัตนS, 2547: 14-18) ขณะที ่การ

ปกครองส@วนทGองถิ่นของไทยในป%จจุบัน ในดGานองคSกร 

ความมีอิสระในการปกครองส@วนทGองถิ่นมีความเป8น

อิสระค@อนขGางมาก โดยเฉพาะอย@างยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชนไดGวางหลักการใหGความเป8นอิสระแก@ทGองถิ่น

เป8นอย@างมากในทางปฏิบัติป%จจุบันอำนาจอิสระของ

ทGองถิ่นยากที่จะบังเกิดผลอย@างจริงจัง  

 

วัตถุประสงค}ของการวิจัย 

 1. เพ ื ่อศ ึกษาระด ับการม ีส @วนร @วมของ

ประชาชนในการปกครองส@วนทGองถิ ่นของสำนักงาน

เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 2. เพ ื ่อเปร ียบเทียบการมีส @วนร @วมของ

ประชาชนในการปกครองส@วนทGองถิ ่นของสำนักงาน

เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี จำแนกตาม

ป%จจัยส@วนบุคคล 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ระดับการมีส @วนร@วมของประชาชนใน   

การปกครองทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี อยู@ในระดับปานกลาง 

2. ป%จจัยส@วนบุคคลแตกต@างกัน การมีส@วน

ร@วมของประชาชนในการปกครองส@วนทGองถิ่นเทศบาล

เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แตกต@างกัน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน}ท่ีไดLรับจากการวิจัย 

1. ทำใหGทราบถึงการมีส@วนร@วมของประชาชน

ในการปกครองส@วนทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมือง

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

2. สามารถนำผลที่ไดGจากการศึกษาไปใชGใน

การกำหนดนโยบายและวางแผนเพื ่อแกGป%ญหาการ

ปกครองส@วนทGองถิ ่นของของสำนักงานเทศบาลเมือง

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต@อไปในอนาคต 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ\มตัวอย\าง 

ประชากรที่ใชGในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชน

ที ่อาศัยอยู @ในพื ้นที ่ เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ซ่ึง

ประกอบดGวย 2 ตำบล คือ ตำบลวัดชลอ และตำบลบาง

กรวย เทศบาล เมืองบางกรวยมีประชากรรวมทั ้ง ส้ิน 

41,667 คน  

กลุ@มตัวอย@างที่ใชGในการศึกษา คือ ประชาชนที่

อาศัยอยู@ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย 2 ตำบล 

คือ ตำบลวัดชลอ 135  คนและตำบลบางกรวย 265 

คน รวมจำนวน 400 คน โดยการใชGสูตรการคำนวณ

ของ Taro Yamane  

เคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัย 

เครื่องมือคือแบบสอบถามประกอบดGวย 

ตอนที่ 1 ขGอมูลทั่วไป ไดGแก@ เพศ อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา รายไดGเฉล่ียต@อเดือน และระยะเวลาที่

อาศัยอยู@ในเขตพื้นที ่

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมี

ส @วนร @วมของประชาชนต@อการบร ิหารงานองค Sกร

ปกครองส@วนทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบาง

กรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แบ@งเป8น 5 ดGาน 

คือ 1) ดGานการรับรูGขGอมูลข@าวสาร 2) ดGานการแสดง

ความค ิด เห ็น 3) ด Gานการต ัดส ินใจ4) ด Gานการ

ดำเนินการ 5) ดGานการตรวจสอบ ลักษณะคำถาม

เป8นมาตราส@วนประมาณค@า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนที ่ 3 แบบสอบถามปลายเป±ด เพื ่อใหG

ผ ู G ต อบแบบสอบถามแสด งค วามค ิ ด เ ห ็ นและ

ข Gอเสนอแนะต @างๆ เก ี ่ ยวก ับการม ีส @วนร @วมของ

ประชาชนต@อการบร ิหารงานองค Sกรปกครองส@วน

ทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

การวิเคราะห}ขLอมูล 

1. วิเคราะหSขGอมูลดGวยสถิติพรรณนา ไดGแก@     

การแจกแจงความถี่และค@ารGอยละ ค@าเฉล่ีย  และ     

ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การมีส\วนร\วมของประชาชนในการปกครอง 

ส\วนทLองถ่ิน 

1. ดGานการรับรูGขGอมูลข@าวสาร             

2. ดGานการแสดงความคิดเห็น             

3. ดGานการตัดสินใจ             

4. ดGานการตรวจสอบ  

 

ป�จจัยส\วนบุคคล 

1. เพศ                

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดGเฉลี่ยต@อเดือน 

6. ระยะเวลาท่ีอยู@อาศัยในพ้ืนท่ี 
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2. วิเคราะหSขGอมูลดGวยสถิติอนุมาน โดยใชGการ

ทดสอบที (t- test) และการวิเคราะหSความแปรปรวน 

(One-way Analysis of Variance)   

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การมีส@วนร@วมของประชาชนใน

การปกครองส@วนทGองถิ ่นของสำนักงานเทศบาลเมือง

บางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สรุป

ผลการวิจัยไดGดังน้ี 

1. ขGอมูลทั่วไป 

กลุ@มตัวอย@างในการศึกษาส@วนใหญ@เป8นเพศหญิง   

(รGอยละ 56.8) มีอายุ 31 – 40 ป¯ (รGอยละ 31.5) ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี (รGอยละ 42.0) ประกอบอาชีพ

คGาขาย (รGอยละ 23.0) มีรายไดGเฉลี่ยต@อเดือน 10,001 

– 15,000 บาท/เดือน (รGอยละ 36.0) และระยะเวลาที่

อยู@ในเขตพื้นที่ 10 – 25 ป¯ (รGอยละ 38.3)  

2. ระดับการมีส@วนร@วมของประชาชนต@อการ

บริหารงานองคSกรปกครองส@วนทGองถิ่น ของสำนักงาน

เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี โดยรวมอยู@ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาใน

แต@ละดGานสรุปไดGดังน้ี 

 2.1 ดGานการรับรูGข@าวสาร พบว@า ระดับการมี

ส@วนร@วมของประชาชนต@อการบริหารงานเทศบาลเมือง

บางกรวย ดGานการรับรูGขGอมูลข@าวสารโดยภาพรวมอยู@ใน

ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป8นรายขGอ พบว@า 

ประชาชนมีการรับรูGขGอมูลข@าวสารของเทศบาลอยู@ใน

ระดับปานกลางทุกขGอ ไดGแก@ สื ่อสิ ่งพิมพS Printed 

Media) ไดGแก@ แผ@นพับ วารสาร จดหมาย หนังสือพิมพS 

สื ่อบุคคล (Personal Media) ไดGแก@ การพูดสนทนา 

การประช ุม  การฝ � กอบรม ส ื ่ ออ ิ เ ล ็ กทรอน ิกสS  

(Electronic Media) ไดGแก@ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนS 

และการรับฟ%งการเผยแพร@ความรูG ขGอมูลข@าวสารต@างๆ 

เก่ียวกับเทศบาล  

 2.2 ดGานการแสดงความคิดเห็น พบว@า ระดับ

การมีส@วนร@วมของประชาชนต@อการบริหารงานเทศบาล

เมืองบางกรวย ดGานการแสดงความคิดเห็นโดยภาพ

รวมอยู@ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป8นรายขGอ 

พบว@า ประชาชนมีส@วนร@วมในการแสดงความคิดเห็นต@อ

การบริหารงานเทศบาลเมืองบางกรวย อยู@ในระดับปาน

กลางทุกขGอ ไดGแก@ มีส@วนร@วมในการเสนอป%ญหาหรือ

ความตGองการต@างๆ ของชุมชนในการประชุมประชาคม 

หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารเทศบาล  มีส@วน

ร@วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการใหGคำแนะนำ 

ช้ีแนะปรับปรุงแกGไขแนวทางการบริหารงานเทศบาล มี

ส@วนร@วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขGอดี หรือ

ขGอบกพร@องในการดำเนินงานของเทศบาล และมีส@วน

ร@วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมดGาน

ต@างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เช@น กิจกรรมศาสนา การศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม 

2.3 ดGานการตัดสินใจ พบว@า ระดับการมีส@วน

ร@วมของประชาชนต@อการบริหารงานเทศบาลเมืองบาง

กรวย ดGานการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู@ในระดับนGอย 

และเมื่อพิจารณาเป8นรายขGอ พบว@า ประชาชนมีส@วน

ร@วมในการตัดสินใจต@อการบริหารงานของเทศบาลเมือง

บางกรวยอยู@ในระดับนGอยทุกขGอ ไดGแก@ มีส@วนร@วมใน

การตัดสินใจเลือกป%ญหา ความตGองการของชุมชนต@อ

เทศบาล มีส@วนร@วมในการหาสาเหตุของป%ญหาต@างๆ ที่

เกิดขึ้นในชุมชน และมีส@วนร@วมในการตัดสินใจเลือก

แนวทางการแกGไขป%ญหาของชุมชน 

2.4 ดGานการดำเนินการ พบว@า ระดับการมี

ส@วนร@วมของประชาชนต@อการบริหารงานเทศบาลเมือง

บางกรวย ดGานการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู@ในระดับ

ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป8นรายขGอ พบว@า มีระดับ

การมีส@วนร@วมอยู@ในระดับมากเพียง 1 ขGอ คือ มีส@วน

ร@วมในการเลือกผู GแทนในการทำหนGาท ี ่บริหารงาน

เทศบาล เช@น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา

เทศบาล เป8นตGน นอกน้ันอยู@ในระดับปานกลาง ไดGแก@ มี

ส@วนร@วมในการใหGความช@วยเหลือดGานวัสดุอุปกรณS 

สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใชGต@างๆ หรือบริจาคเงินเพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานดGานต@างๆ ของเทศบาล มีส@วน

ร@วมในการเป8นผูGปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามกิจกรรม

แผนงาน หรือโครงการต@างๆ ของเทศบาล เช@น การเป8น
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สมาชิกกองทุนหมู @บGาน กลุ @มสตรี กลุ @มอาชีพ กลุ@ม

ผูGสูงอายุ การเขGาร@วมโครงการในกิจกรรมหรือโอกาส

สำคัญต@างๆ เป8นตGน และเขGาร@วมประชุมประชาคมเพื่อ

ร@วมกำหนดแนวทางการบริหารงานของเทศบาล โดย

การเสนอโครงการ หรือกิจกรรมที่สอดคลGองกับป%ญหา

และความตGองการของชุมชน  

2.5 ดGานการตรวจสอบ พบว@า ระดับการมี

ส@วนร@วมของประชาชนต@อการบริหารงานเทศบาลเมือง

บางกรวย ดGานการตรวจสอบ โดยภาพรวมอยู@ในระดับ

นGอย และเม่ือพิจารณาเป8นรายขGอ พบว@า มีระดับการมี

ส@วนร@วมอยู@ในระดับปานกลางเพียง 1 ขGอ คือ สังเกต

ความกGาวหนGาในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ

ต@างๆ ของเทศบาล นอกนั ้นอยู @ในระดับนGอยทุกขGอ 

ได Gแก @  ร @วมตรวจสอบผลการดำเน ินงาน ในการ

บริหารงานของเทศบาลว@าถูกตGองตามกฎหมายระเบียบ

และขGอบังคับ  ร@วมติดตามตรวจสอบการแกGไขป%ญหา 

และความตGองการต@างๆ ของประชาชนว@าไดGร ีบการ

แกGไขป%ญหาจากเทศบาล และร@วมประเมินผลการ

ดำเนินงานดGานต@างๆ ของเทศบาลว@าเป8นไปตามกำหนด

ระยะเวลาหรือแผนการที่ตั้งไวG  

3. สรุปผลการเปรียบเทียบตามป%จจัยส@วนบุคคล 

3.1 ผูGตอบแบบสอบถามที่มีเพศชายและเพศ

หญิงมีส@วนร@วมในการบริหารงานขององคSกรปกครอง

ส@วนทGองถิ ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมพบว@ามี

ความคิดเห็นไม@แตกต@างกัน อย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

.05 ยกเวGนดGานการตรวจสอบ เพศชายและเพศหญิงมี

ความคิดเห็นแตกต@างกัน 

3.2 ผูGตอบแบบสอบถามที่มีอายุกับการมีส@วน

ร@วมของประชาชนในการปกครองทGองถิ่นของสำนักงาน

เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว@า 

กลุ@มอายุ 31 – 40 ป¯กับกลุ@มอายุ 51 ป¯ขึ้นไป ความ

ความคิดเห็นแตกต@างกัน นอกนั ้นความคิดเห ็นไม@

แตกต@างกัน  

3.3 ผูGตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา

กับการมีส@วนร@วมของประชาชนในการปกครองทGองถิ่น

ของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม ค@าเฉล่ียรายคู@ ที่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ.05 พบว@า กลุ@มประถมศึกษากับอนุปริญญา/

ปวส. กลุ @มอนุปริญญา/ปวส กับปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นแตกต@างกัน นอกน้ันความคิดเห็นไม@แตกต@างกัน 

3.4 ผูGตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพกับการมี

ส@วนร@วมของประชาชนในการปกครองทGองถิ ่นของ

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุร ี โดยภาพรวม ค @าเฉลี ่ยรายค ู @  ท ี ่ มี

นัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว@า กลุ@มขGาราชการ/พนักงาน 

กับนักศ ึกษา มีความคิดเห ็นแตกต@างกัน นอกน้ัน

ความคิดเห็นไม@แตกต@างกัน 

3.5 ผูGตอบแบบสอบถามที่มีรายไดGเฉลี ่ยต@อ

เดือนกับการมีส@วนร@วมของประชาชนในการปกครอง

ทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ค@าเฉลี่ยรายคู@ 

ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว@า กลุ@มรายไดG 5,001 – 

10,000 บาท กับ รายไดGมากกว@า 20,001 บาท มีความ

คิดเห็นแตกต@างกัน นอกน้ันความคิดเห็นไม@แตกต@างกัน 

3.6 ผูGตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่อาศัย

อยู@ในพื ้นที ่กับการมีส@วนร @วมของประชาชนในการ

ปกครองทGองถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ค@าเฉล่ีย

รายคู@ ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว@า กลุ@มระยะเวลา

นGอยกว@า 10 ป¯ กับ กลุ@มระยะเวลา 10 – 25 ป¯ มีความ

คิดเห็นแตกต@างกัน นอกน้ันความคิดเห็นไม@แตกต@างกัน 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาโดยภาพรวม พบว@า  การมีส@วน

ร@วมของประชาชนต@อการบริหารงานองคSปกครองส@วน

ทGองถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุร ี โดยรวมอย ู @ ในระด ับปานกลาง เนื ่องจาก

ประชาชนยังไม@ไดGร ับข Gอมูลข@าวสารอย @างต @อเนื ่อง

ตลอดเวลา  ควรมีการประชาสัมพันธSหรือประกาศ
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เก ี ่ยวกับข @าวสารเทศบาลให Gมากกว@าเด ิม ซ ึ ่ง ไม@

สอดคลGองกับอรนุช  ป�อมเป±¼น (2551) ที่ศ ึกษาเรื่อง 

บทบาทการมีส@วนร@วมของประชาชนในการบริหารงาน

ของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถS 

ผลการศ ึกษาพบว @า บทบาทการม ีส @วนร @วมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวดง 

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถS ในภาพรวมอยู@ในระดับ

นGอย ผลการศึกษาของเรวัตร กนกวิรุฬหS (2550) ไดG

ศึกษาการมีส@วนร@วมของประชาชนในการบริหารงาน

ขององคSการบริหารส@วนตำบลท@าอิฐ อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี พบว@า กลุ@มตัวอย@างมีส@วนร@วมในการ

บริหารองคSการบริหารส@วนตำบล  ในภาพรวมอยู@ระดับ

นGอย และสอดคลGองกับผลการศึกษาของสุภาพ ศรีเมือง 

(2544: 82) ศึกษาเรื่อง การมีส@วนร@วมของประชาชนใน

การพัฒนาองคSการบริหารส@วนตำบลบGานโพธิ์ อำเภอ

โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ ่งผลการศึกษาพบว@า 

ประชาชนยังไม@เขGาใจระบบการบริหารราชการทGองถิ่น

อย@างแทGจริง จึงทำใหGการมีส@วนร@วมของประชาชนใน

การพัฒนาตำบลยังมีนGอย ถึงแมGว@าพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคSการบริหารส@วนตำบล จะเป±ดโอกาสใหG

ประชาชนเขGามารับฟ%งการประชุมแต@สิทธิ์ออกเสียงยัง

เป 8นของสมาช ิกองค Sการบร ิหารส @วนตำบล โดย

การศึกษาพบว@าการมีส@วนร@วมในการสำรวจป%ญหา การ

นำเสนอป%ญหา การจัดแผนพัฒนาตำบล การบริหาร

การตรวจสอบอำนาจเหล@านี้อยู@ในกลุ@มผูGบริหาร และ

สมาชิกองคSการบริหารส@วนตำบล ประชาชนไม@มีส@วน

ร@วมเท@าที่ควร การแกGไขป%ญหาตามความตGองการ จึงไม@

ตรงกับความตGองการที่แทGจริงและเม่ือพิจารณาเป8นราย

ดGานพบว@า การมีส@วนร@วมของประชาชนอยู@ในระดับ

ปานกลาง คือ ดGานการรับรูGขGอมูลข@าวสาร ดGานการ

ดำเนินการและดGานการแสดงความคิดเห็น ตามลำดับ 

ส@วนดGานที ่ประชาชนมีส@วนร@วมอยู @ในระดับนGอย คือ 

ดGานการตัดสินใจ และดGานการตรวจสอบ  

 

ขLอเสนอแนะ 

ขLอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากการศึกษา การมีส@วนร@วมของประชาชน

ต@อการบริหารงานองคSกรปกครองส@วนทGองถิ ่น ของ

สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ในครั้งน้ี  ผูGวิจัยมีขGอเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการที่จะส@งเสริม

ใหGประชาชนมีส@วนร@วมในการบริหารงานของเทศบาล

ไดGอย@างมีประสิทธิภาพ 

2.  ควรทำว ิ จ ั ย เช ิ งค ุณภาพโดยส ัง เกต

พฤติกรรมการมีส@วนร@วมอย@างแทGจริงของประชากรที่

ศึกษาเพื่อนำผลที่ไดGรับมาวิเคราะหSระดับการมีส@วนร@วม

แลGวนำผลมาเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งน้ี 

3. ควรศึกษาป%จจัยอ่ืนๆ ที่อาจส@งผลต@อการมี

ส@วนร@วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 

ขLอเสนอแนะการวิจัยในคร้ังต\อไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกถึงแนวทาง 

และวิธีการมีส@วนร@วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองบาง

กรวย ที ่สามารถนำผลการวิจัยไปใชGไดGจริงในระดับ

ปฏิบัติการ 

2.  ควรม ี การศ ึ กษาว ิ จ ั ยถ ึ งป % จจ ั ยท ี ่ มี

ความสัมพันธSต@อการมีส@วนร@วมโดยแยกเป8นรายดGาน

เพื ่อที่จะไดGวิเคราะหSถึงตัวแปรที ่เป8นป%จจัยในการ

ก@อใหGเกิดการมีส@วนร@วมเพื ่อท ี ่เทศบาลจะได Gมีการ

กำหนดแผนการดำเนินการใหGประชาชนมีส@วนร@วมไดG

ชัดเจนและเป8นรูปธรรมมากขึ้น 
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การมีส\วนร\วมของประชาชนในการป¡องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
 

นิติพัฒน}  สุขโม* 

 

บทคัดย\อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคS เพื ่อศึกษาการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   และเพื่อเปรียบเทียบการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานภาพส@วนบุคคล ไดGแก@ เพศ อายุ 

ระดับการศกึษา และระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน   กลุ@มตัวอย@างที่ใชGในการวิจัยในครั้งน้ีคือประชากรที่มีช่ืออยู@ใน

ทะเบียนราษฎรSและอาศัยอยู@ในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน ใชGแบบสอบถามเป8น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขGอมูล สถิติที่ใชGในการวิเคราะหSขGอมูล คือ ค@าความถี่ ค@ารGอยละ ค@าเฉล่ีย ส@วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานค@าสถิตทิี (t-test) และการวิเคราะหSความแปรปรวนทางเดียว One -way ANOVA 

และทดสอบเป8นรายคู@ดGวยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบว@าการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียในระดับปานกลาง ( = 3.43)  และรายดGานอยู@ระดับปานกลาง

ถึงมาก ( =3. 34 - 3. 53) เม่ือเปรียบเทียบการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจำแนกตามสถานะภาพส@วนบุคคลดGาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน พบว@ามีความแตกต@างกันอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

คำสำคัญ: การมีส@วนร@วม  การป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

*นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษS 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to study and compare the citizen’ s participation of 

protection and suppression in crime of Provincial Police Station in Nonthaburi province and 

compare the citizen’ s participation of protection and suppression in crime of Provincial Police 

Station in Nonthaburi, classified by personal data. 

  The sample group was the population who are registered in the civil registration, and they 

have lived in the area of the Provincial Police Station in Nonthaburi province.  A total was 400 

people.  This study used a questionnaire as a tool to collect data.  They are analyzed to perform 

the frequency, percentage, mean, standard deviations, t- test, One- way ANOVA ( F- test) , and then 

examined in pair by (LSD). 

 The results of this study revealed that the citizen’ s participation of protection and 

suppression in crime of Provincial Police Station in Nonthaburi province.  The result indicated that 

the overall of this study, an average was moderate level ( = 3.43), a possible set of each area was 

moderate to less ( =  3. 53- 3. 34 respectively)  while comparing the citizen’ s participation of 

protection and suppression in crime of Provincial Police Station in Nonthaburi province, were 

classified into personal status such as gender, age, educational background, occupation, and 

duration of the resident in community, found that there are significant difference at 0.05 (a 0.05). 

 

 

 

Keywords: Participation, Protection and Suppression in Crime 
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ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา 

ป %จจ ุบ ันประเทศไทยม ีการพ ัฒนาด G าน

เศรษฐกิจอย@างต@อเนื่อง  โดยเฉพาะดGานอุตสาหกรรม

และเทคโนโลย ี แต @ในทางตรงกันข Gามความเจริญ

ทางดGานเศรษฐกิจกลับเขตชนบทเขGาสู@เมืองหลวงหรือ

เมืองใหญ@ที่มีความเจริญดGานอุตสาหกรรม วิถีชีวิตแบบ

ชาวบGานมีส@งผลใหGเกิดป%ญหาทางดGานวัฒนธรรมและ

สังคมตามมาอย@างมากมาย  ทำใหGเกิดการเปล่ียนแปลง

วิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมที ่มีอยู @เด ิมเป 8นสังคมก่ึง

อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกิดการเคลื่อนยGายของ

ชุมชนในความเป8นอยู@อย@างพอเพียงถูกเปลี่ยนไปเป8น

ความฟุ ²มเฟ�อย  ความเจริญของเมืองทำใหGมีแหล@ง

อบายมุข  มีแหล@งมั ่วสุมส่ิงเหล@านี ้ก@อใหGเกิดป%ญหา

สังคมตามมามากมาย โดยเฉพาะอย @างย ิ ่งป %ญหา

อาชญากรรมที ่ เพิ ่มสูงและทวีความร ุนแรงมากขึ้น 

ก@อใหGเกิดความเสียหายต@อความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต

และทร ัพย Sส ินของประชาชน ตลอดจนความสงบ

เรียบรGอยของสังคม แมGว@าสำนักงานตำรวจแห@งชาติจะ

ไดGพยายามเร@งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรต@าง ๆ ที่

มีอยู@เขGาปราบปรามอย@างจริงจัง แต@ก็ทำไดGเพียงการ

ควบคุมอาชญากรรมให Gอย ู @ ในระด ับหนึ ่ง เท @ า น้ัน 

เนื ่องจากขGอจำกัดหลายประกายโดยเฉพาะข Gอมูล

ข@าวสารที่เกี่ยวกับตัวคนรGายที่หลบซ@อนแหล@งมั ่วสุม

หรือแผนการก@ออาชญากรรมของคนรGาย ทำใหGการ  

สืบ สวนจับกุม  หร ือการป�องกันและปราบปราม

อาชญากรรม  ของสำนักงานตำรวจแห@งชาติเป8นไป

อย@างไม@มีประสิทธิภาพเท@าที่ควร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           สำหรับการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน

อดีตที ่ผ@านมา ตำรวจเพียงลำพังเท@านั ้นที่ทำหน Gาที่

ดังกล@าว เนGนการใชGยุทธวิธีตำรวจแบบดั้งเดิม เช@น  การ

ตรวจทGองที ่  การต ั ้งจ ุดตรวจ การระดมกวาดล G าง

อาชญากรรม  ประกอบกับประชาชน  โดยทั่วไปยังมี

ทัศนคติที่ว@าหนGาที่ในการแกG ป%ญหาอาชญากรรมเป8น

หนGาที่และความรับผิดชอบของเจGาหนGาที่ตำรวจแต@เพียง

ฝ²ายเดียว  ไม@จำเป8นตGองเขGาไปยุ@งเกี่ยว แนวความคิดน้ี

เองทำใหGเกิดช@องว@างและความไม@เข Gาใจกันระหว@าง

ตำรวจกับประชาชนเท@าที่ควร  เนื่องจากยังมีประชาชน

จำนวนอยู@ไม@นGอยที่คิดว@า ตำรวจไม@ไดGทุ@มเททำงานอย@าง

จริงจังเพื่อตอบสนองต@อความคิดเห็น และความตGองการ

ของประชาชน  ด Gวยเหต ุผลด ังกล@าว ร ัฐบาลและ

หน@วยงานที่เกี่ยวขGอง ไม@ว@าจะเป8นกระทรวงมหาดไทย

หรือสำนักงานตำรวจแห@งชาติจึงไดGวางแนวทางในการ

แกGไข ดGวยการกำหนดแผนและมาตรการในการควบคุม

อาชญากรรมเชิงรุก โดยมุ@ง ใหGประชาชนเขGามามีส @วน

ช@วยเหลือการทำงานของตำรวจ  ใหGบรรลุเป�าหมายตาม

ภารกิจหนGาท ี ่ เพื ่อใหGสอดคลGองกับการปราบปราม

อาชญากรรม ซึ่งซับซGอนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามการ

เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม   และวัฒนธรรม  

ไวGทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) และแผนสำนักงานตำรวจแห@งชาติ 

แม@บท ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545 - 2549) โดยมีเป�าหมายที่

จะพัฒนา และเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการป�องกัน

อาชญากรรมให Gส ูงข ึ ้น เพ ื ่อให Gประชาชนเกิดความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยSสินอย@างแทGจริงดGวยการ

แสวงหาความร@วมมือจากประชาชน ใหGประชาชนเคารพ

กฎหมายรูGจักป�องกันตนเอง ตลอดจนปลูกฝ%งและสรGาง

จิตสำนึกว@าป%ญหาอาชญากรรมเป8นป%ญหาที่ทุกฝ²ายตGอง

ร@วมกันแกGไข 

         จากแนวคิดดังกล@าวขGางตGน  สำนักงานตำรวจ

แห@งชาติ   (2544 , 17 กันยายน) จึงกำหนดนโยบายใน

การป �องก ัน และปราบปรามอาชญากรรม เพื่อ

หน@วยงานในสังกัด โดยเฉพาะอย@างยิ่งสถานีตำรวจรับ

ไปปฏิบัติ โดยพยายามส@งเสริมใหGประชาชน องคSกร

ทGองถ ิ ่น  และภาคเอกชนเขGามามีส @วนร@วมในการ

ป �องก ันและปราบปรามตลอดจนแก G ไขป %ญหา

อาชญากรรมใหGมากขึ้น ตัวอย@างเช@น สมาชิกแจGงข@าว

อาชญากรรม สายตรวจประชาชน กองปราบอาสาเพื่อ

เตือนภัย และองคSกรการกุศลต@าง ๆ ที่ใชGการป�องกัน

อาชญากรรม และยังรวมถึงการเขGามามีส@วนร@วมน้ี

รวมถึง การร@วมกิจกรรมต@าง ๆ กับเจGาหนGาที่ตำรวจ 

การบริจาคทรัพยSสิน ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสารและ

อุปกรณSต@าง ๆ ที่ใชGในการป�องกันอาชญากรรม และยัง
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รวมถึงการท ี ่ประชาชน หร ือภาคเอกชนกำหนด

มาตรการในการป�องกันทรัพยSสินของตนและทรัพยSสิน

ของสาธารณะ ซึ่งอยู@ในบริเวณใกลGเคียง เช@น การจัด

เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน การติดตั้ง

สัญญาณเตือนภัย การจัดใหGมีแสงสว@างบริเวณพื้นที่

ล@อแหลมต@อการเกิดอาชญากรรม เป8นตGน การมีส@วน

ร@วมของประชาชน ในการป�องกันและแกGปราบปราม

อาชญากรรมนี ้จ ึงเป 8นสิ ่งสำค ัญ เนื ่องจากลำพัง

เจGาหนGาที่ของรัฐมีจำนวนจำกัด  ขาดแคลนอุปกรณS 

เครื่องมือเครื่องใชGต@าง ๆ   คงไม@สามารถแกGไขป%ญหา 

อาชญากรรมไดGอย@างสัมฤทธิผล 

         สำหรับในการปฏิบัติงานของเจGาหนGาที่ตำรวจ

ในการป �องก ันแลปราบปรามอาชญากรรมให G มี

ประสิทธิภาพนั ้น  จำเป 8นต Gองอาศ ัยป %จจัยหลาย

ประการประกอบกัน  เจGาหนGาที่ตำรวจตGองพยายามทุก

วิถีทางที่จะลดป%ญหาอาชญากรรม ใหGลดนGอยลงใหGไดG  

แต@ในป%จจุบันกลับพบว@าผูGที่จะกระทำความผิดเก่ียวกับ

การก@ออาชญากรรม  มีแผนประทุษกรรมที่แนบเนียน

แยบยลมากขึ้น ไดGมีการกลบเกล่ือนร@องรอย มีแผนการ

ทำงาน การหลบหนี การต@อสู Gคดีที่เฉลี ่ยวฉลาด มี

อุปกรณSในการทำงานมีอาวุธที่รGายแรงและทันสมัย  มี

สมัครพรรคพวก และการกระทำที่อุกอาจมากขึ้น  และ

ยังปรากฏว@ามีการต@อสู GกับเจGาหนGาที ่ตำรวจจนตGอง

เสียชีวิตและทรัพยSสินมากขึ้นซ่ึงส่ิงต@าง ๆ เหล@าน้ีส@งผล

ที ่สำคัญที ่สุดสิ ่งหนึ ่งที ่จะทำใหGเจGาหนGาที ่ตำรวจไม@

สามารถนำผูGกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมมา

ลงโทษไดG หรือทำใหGป%ญหาการก@ออาชญากรรมลด

นGอยลงเพราะฉะนั้น  ตGองอาศัยความร@วมมือร@วมแรง

ร @วมใจจากประชาชนที ่จะแจGงเบาะแสผู Gท ี ่กระทำ

ความผิดหรือป�องกันตนเองหรือผูGอ่ืนใหGพGนจากการก@อ

ป%ญหาอาชญากรรมในระดับหนึ่ง  ซึ่งสิ่งต@างๆ เหล@าน้ี

ส@งผลที่สำคัญที่สุดส่ิงหน่ึงที่จะทำใหGเจGาหนGาที่ตำรวจไม@

สามารถ นำผูGกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมมา

ลงโทษไดG หรือทำใหGป%ญหาการก@ออาชญากรรมลด

นGอยลงซ่ึงเหตุการณS เช@นน้ีจะพบเห็นอยู@ในพื้นที่สถานี

ตำรวจภูธร ทั้ง 10 สถานี และป%ญหาที่ประชาชนเขGามา

มีส@วนร@วมในการป�องกันทั้ง 10 สถานี มีจำนวนนGอย 

เนื ่องจากมีความคิดและทัศนคติที่ว@าหนGาท ี ่ในการ

แกGป%ญหาอาชญากรรมเป8นหนGาที่และความรับผิดชอบ 

ของเจGาหนGาที ่ตำรวจแต@เพียงฝ²ายเดียว และคิดว@า

ตำรวจไม@ไดGทุ @มเททำงานอย@างจริงจัง เพื ่อสนองต@อ

ความคิดเห็นและความตGองการของประชาชน อย@าง

แทGจริงดGวยเหตุผลดังกล@าว  ผูGวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาระดับการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุร ี เพ ื ่อความสงบสุขของสังคมและ

บGานเมืองต@อไป 

วัตถุประสงค}ของการวิจัย 

1 .  เพ ื ่ อศ ึ กษาระด ับการม ีส @ วนร @ วมของ

ประชาชนในการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมของ

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุร ี 

2. เพ ื ่อเปร ียบเท ียบการม ี ส @ วนร @ วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เมื่อจำแนกตาม

สถานภาพส@วนบุคคล 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ระดับการมีส@วนร@วมของประชาชนในการ

ป �องก ันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อยู@ในระดับนGอย 

2. ประชาชนที่มีสถานภาพส@วนบุคคล ไดGแก@ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่พักอาศัยใน

ชุมชน แตกต@างกันมีร@วมในการป�องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

แตกต@างกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              ตัวแปรตLน        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน}ท่ีคาดว\าจะไดLรับ 

        1. ทำให Gทราบถ ึงระด ับความร @วมม ือของ

ประชาชนที่อาศัยอยู@ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในการป�องกันปราบปราม

อาชญากรรม 

        2. ผลของการศ ึกษาจะสามารถเป 8นข G อ มูล

พื ้นฐานเพื ่อปร ับปร ุงแผนงาน โครงการ นโยบาย 

ตลอดจนแกGไขวิธีการทำงานอ่ืน ๆ สำหรับผูGที่เก่ียวขGอง

เพื่อการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมต@อไป 

        3. สามารถเป8นขGอมูลและแนวทางสำหรับการ

ศ ึกษาวิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวกับการป�องกันและปราบปราม

อาชญากรรม 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ\มตัวอย\าง 

         ประชากรที ่ใชGในการวิจัย ซึ ่งอาศัยอยู @ในเขต

พื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รวม10 สถานี 

จำนวน 1,142,683 คน 

          กลุ@มตัวอย@างที่ใชGในการวิจัยที่ประชากรอาศัย

อยู @ในเขตพื้นที ่ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 

จำนวน 400 คน โดยใชGสูตรในการคำนวณของ Taro 

Yamane 

เคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัย 

        การวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือแบบสอบถามโดยมีการ

สรGางและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค@าความตรง ไดG

ค@า IOC เท@ากับ 1 และนำเครื่องมือทดสอบใชGกับกลุ@ม

ประชาชนที่ไม@ใช@กลุ@มตัวอย@าง และไดGค@าความเที่ยงโดย

หาค@าสัมประสิทธ์ิ Alpha เท@ากับ .97 

การวิเคราะห}ขLอมูล 

ใชGวิธีทางสถิติมาใชGในการวิเคราะหSขGอมูลดังน้ี 

ขGอมูลสถานภาพส@วนบุคคลของผู Gตอบแบบสอบถาม

วิเคราะหS โดยใชGสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใชGในการบรรยาย 

ไดGแก@ ความถี ่ ค@ารGอยละ ขGอมูลการมีส@วนร@วม ของ

ประชาชนในการป�องกัน และปราบปรามอาชญากรรม 

วิเคราะหSหาค@าเฉลี่ย และค@าส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สำหรับการทดสอบสมมุต ิฐาน ใชGสถิติ t-test และ 

One-way   ANOVA และถGาพบว@ามีความแตกต@างกัน 

อย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทดสอบความแตกต@าง เป8น

รายคู@ ดGวยวิธีทางสถิติของ LSD 

 

สรุปผลการวิจัย 

1 ขLอมูลทั่วไปของผูLตอบแบบสอบถามพบว@า

กลุ@มตัวอย@างส@วนใหญ@เป8นเพศหญิงรGอยละ 52.80 มี

อายุระหว@าง 21-40 ป¯ มากที ่สุด รGอยละ 54.00 มี

การศึกษาอยู @ในระดับปร ิญญาตร ีมากที ่ส ุดร Gอยละ 

50.30 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

มากที่สุดรGอยละ 47.80 และระยะเวลาการพักอาศัยใน

พื้นที่มากที่สุด รGอยละ 34.80 

2. ระดับการมีส\วนร\วมของประชาชนในการ

ป¡องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของตำรวจภธูร

การมีส\วนร\วมของประชาชนในการป¡องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม 

1. ดGานการดำเนินงาน 

2. ดGานการตัดสินใจ 

3. ดGานผลประโยชนS 

4. ดGานการประเมินผล 

สถานภาพส\วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ   

3. ระดับการศึกษา  

4. อาชีพ 
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยู@ในเขตพื้นที่ 
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จังหวัดนนทบุร ีในภาพรวมมีค @าเฉลี ่ยอย ู @ ในระดับ      

ปานกลาง (  = 3.4) พิจารณาค@าเฉลี ่ยในรายขGอ 

พบว@า ดGานการสินใจอยู@ในระดับมาก (  = 3.53) ดGาน

ผลประโยชนSตัดอยู @ในระดับปานกลาง (  = 3.45) 

ดGานการประเมินผล อยู@ในระดับปานกลาง (  = 3.38) 

และดGานการดำเนินงานอยู@ในระดับปานกลาง            (

=3.34) ตามลำดับ 

           ดLานการดำเนินงาน 

การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด

นนทบุรี ดGานการดำเนินงาน โดยภาพรวมมีค@าเฉล่ียอยู@

ในระดับปานกลาง (  = 3.35) เมื่อพิจารณาค@าเฉล่ีย

ในรายขGอ พบว@า อันดับ1 ท@านไดGมีส@วนร@วมในการ

แต @งต ั ้งคณะกรรมการหรือเป 8นสมาชิกในการ จัด

กิจกรรมป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีค@าเฉล่ีย

อยู@ในระดับมาก (  = 3.73) อันดับที่ 2 ท@านมีส@วนร@วม

ในการประชาส ัมพ ันธ S เก ี ่ ยวก ับการป �องก ันและ

ปราบปรามอาชญากรรม โดยการใชGสื่อดGานต@างๆ เช@น 

แผ@นพับ โปสเตอรSมีค@าเฉลี ่ยอยู @ในระดับมาก (  = 

3.64) และอันดับสุดทGายหน@วยงานที ่ร ับผิดชอบมี

นโยบายใหGประชาชนมีส@วนร@วมใน 

 ดLานการตัดสินใจ     

การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 

ดGานการตัดสินใจ   โดยภาพรวมมีค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับ

มาก ( = 3.53) เม่ือพิจารณาค@าเฉล่ียในรายขGอ พบว@า 

อันดับ1 หน@วยงานที่รับผิดชอบเป±ดโอกาสใหGท@านไดGมี

ส@วนร@วมในการป�องกันและแกGไขป%ญหาป�องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม มีค@าเฉลี ่ยอยู @ในระดับมาก     

(  = 3.69) อันดับที่ 2 ประชาชนในพื้นที่ควรมีส@วน

ร@วมในการตัดสินใจในการป�องกันและแกGไขป %ญหา

อาชญากรรม มีค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับมาก  (  = 3.60) 

และอันดับสุดทGาย  โอกาสในการแสดงความคิดเห็น

และร@วมตัดสินใจกับหน@วยงานที ่ร ับผิดชอบในการ

ป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีค@าเฉลี ่ยอยู@ ใน

ระดับปานกลาง ( =3.41)  

           ดLานผลประโยชน} 

การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด

นนทบุรี ดGานผลประโยชนSโดยภาพรวมมีค@าเฉลี่ยอยู@ใน

ระดับปานกลาง (  = 3.45) เมื่อพิจารณาค@าเฉลี่ยใน

รายขGอ พบว@า อันดับ1 การเขGามามีส@วนร@วมในการทำ

กิจกรรมต@างๆเกี ่ยวกับการป�องกันและแกGไขป%ญหา

อาชญากรรม จะทำใหGทุกคนในชุมชนสามารถป�องกัน

และแกGไขป%ญหาอาชญากรรมไดG มีค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับ

มาก (  = 3.73) อันดับที่ 2  การทำกิจกรรมเก่ียวกับ

การป�องกันและแกG ไขป %ญหาอาชญากรรมจะเ กิด

ประโยชนSต@อชุมชนมีค@าเฉลี ่ยอยู@ในระดับมาก (  = 

3.64) และอันดับสุดทGาย  การไดGรับส่ิงของ รางวัล หรือ

เง ินตอบแทน จากการเข Gาร @วมกิจกรรมและคอย

สอดส@อง จากหน@วยงานที่ร ับผิดชอบมีค@าเฉลี ่ยอยู@ ใน

ระดับปานกลาง   (  = 2.85) 

ดLานการประเมินผล 

 การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด

นนทบุรี ดGานการประเมินผลโดยภาพรวมมีค@าเฉลี่ยอยู@

ในระดับปานกลาง (  = 3.38) เมื่อพิจารณาค@าเฉล่ีย

ในรายขGอ พบว@า อันด ับ1 การมีส @วนร @วมในการ

ประเมินผลว@าคนในชุมชนกับเจGาหนGาที่มีความสัมพนัธS

กันอย@างไร ในการจัดกิจกรรมป�องกันและแกGไขป%ญหา

อาชญากรรม มีค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับมาก (  = 3.56) 

อันดับที่ 2 การเคยมีเสนอแนะป%ญหาและแนวทางใน

การแกGป%ญหาในการรักษาความสงบเรียบรGอยและความ

ปลอดภัยของประชาชนในชุมชนมีค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับ

ปานกลาง (  = 3.46) และอันดับสุดทGาย  การมีส@วน

ร @วมในการร ับฟ %งต ิดตามผลการดำเน ินงานและ

ตรวจสอบความถูกตGองแต@ละขั้นตอนการดำเนินงาน

ของโครงการและกิจกรรมม ีค @าเฉลี ่ยอย ู @ ในระดับ      

ปานกลาง (  = 3.29) 
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         ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส@วนร@วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตามสถานะภาพส@วน

บุคคล ซ่ึงในแต@ละดGานปรากฏผล ดังน้ี 

1. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด

นนทบุรี พบว@าประชาชนที่มีเพศต@างกัน มีความคิดเห็น

ต@อการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม โดยภาพรวมไม@แตกต@าง  

ยกเวGนดGานการประเมินผล  เพศชายและเพศหญิง มี

ความคิดเห็นเห็นแตกต@างกันอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

.05 เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต@างกัน

อย@างมากในเรื่องความคิดและพฤติกรรม ทั้งกิจกรรม

บางกิจกรรมถูกกำหนดขึ้นมาตามกรอบของวัฒนธรรม 

และบทบาททางสังคมและลักษณะทางเศรษฐกิจใน

ป%จจุบัน ของทั้งสองเพศไวGต@างกัน โดยเพศชายมีความ

คิดเห็นมากกว@าเพศหญิงในดGานการมีส@วนร@วมดGานการ

ประเมินผล       

2. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี พบว@าประชาชนที ่มีอายุแตกต@างกัน    

มีความคิดเห็นต@อการมีส@วนร@วมของประชาชนในการ

ป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายดGานแตกต@างกัน

อย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ไดGแก@ดGานการดำเนินงาน 

ดGานการตัดสินใจ ดGานผลประโยชนS ดGานการประเมินผล 

3. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี พบว@าประชาชนที่มีระดับการศ ึกษา

แตกต@างกันมีความคิดเห ็นต @อการมีส @วนร @วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุร ี โดยภาพรวมและราย

ดGานแตกต@างกันอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ไดGแก@

ดGานการดำเนินงาน ดGานการตัดสินใจ ดGานผลประโยชนS 

ดGานการประเมินผล 

4. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี พบว@าประชาชนที่มีอาชีพแตกต@างกันมี

ความคิดเห็นต@อการมีส@วนร@วมของประชาชนในการ

ป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายดGานแตกต@างกัน

อย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ไดGแก@ดGานการดำเนินงาน 

ดGานการตัดสินใจ ดGานผลประโยชนS ดGานการประเมินผล 

 5.การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี พบว@าประชาชนที่มีระยะเวลาพักอาศัย

ในชุมชนแตกต@างกัน มีความคิดเห็นต@อการมีส@วนร@วม

ของประชาชนในการป �อ งก ั นและปราบปร าม

อาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุร ี โดย

ภาพรวมและรายดGานแตกต@างกันอย@างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ .05 ไดGแก@ดGานการดำเนินงาน ดGานการตัดสินใจ

ดGานผลประโยชนS ดGานการประเมินผล 

 

 อภิปรายผล 

 การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นควรอภิปรายผล ดังน้ี 

1 ดLานการดำเนินงาน การมีส @วนร @วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถาน ีตำรวจภ ูธรจ ั งหว ัดนนทบ ุร ี  ด G านการ

ดำเนินงาน โดยภาพรวมมีค@าเฉล่ียอยู@ในระดับปานกลาง 

เน ื ่องจากประชาชนได Gม ีส @วนร @วมในการแต @งตั้ง

คณะกรรมการหร ือเป8นสมาชิกในการจัดกิจกรรม

ป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม และยังมีส@วนร@วม

ในการประชาส ัมพ ันธ S เก ี ่ ยวก ับการป �องก ันและ

ปราบปรามอาชญากรรม โดยการใชGสื่อดGานต@างๆ เช@น 

แผ@นพับ โปสเตอรSซึ่งสอดคลGองกับ  กิจ พงศSทิพยSพนัส 

(2538:20)  ไดGใหGความหมายของการมีส@วนร@วมไวGว@า 

การที่บุคคลต@างๆ ไดGเขGามามีส@วนในการระดมความคิด 

การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติ การติดตาม

ประเมินผลรวมตลอดจนถึงการเสียสละเวลา แรงงาน



                        ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            41 

                                      Vol.7 No.2 October 2015-March 2016 

 

และทุนทรัพยSต@างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนS

ส@วนรวม 

2 ด Lานการต ัดส ินใจ  การม ีส @วนร @วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมี

ค@าเฉล่ียอยู@ในระดับมาก พบว@า หน@วยงานที่รับผิดชอบ

เป±ดโอกาสใหGประชาชนไดGมีส@วนร@วมในการป�องกันและ

แกGไขป%ญหาป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ

หน@วยงานคิดว@าประชาชนในพื้นที่ควรมีส@วนร@วมในการ

ตัดสินใจในการป�องกันและแกGไขป%ญหาอาชญากรรม 

ตามท ี ่  ขน ิฎฐา กาญจนร ังส ี นนทS  (2545:5) ใหG

ความหมายของการมีส@วนร@วมไวGว@า การที่ประชาชน

หรือชุมชนสามารถเขGาไปมีส@วนร@วมในการตัดสินใจใน

การกำหนดนโยบาย อันเป8นกระบวนการขั้นตอนของ

การวางแผนในการพัฒนาทGองถิ่นที่เป8นที่อยู@อาศ ัยใน

การดำรงชีวิตของตน นอกจากน้ัน หลังจากที่ไดGกำหนด

วัตถุประสงคSและแผนงานร@วมกันแลGว ก็ยังมีส@วนร@วมใน

การปฏิบัติตามแผนงานดังกล@าว และยังมีส@วนร@วมใน

การรับประโยชนSจากการบริการน้ัน  

3 ด Lานผลประโยชน }  การม ีส @วนร @วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมี

ค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับปานกลางเนื่องจาก การเขGามามี

ส@วนร@วมในการทำกิจกรรมต@างๆเกี่ยวกับการป�องกัน

และแกGไขป%ญหาอาชญากรรม จะทำใหGทุกคนในชุมชน

สามารถป�องกันและแกGไขป%ญหาอาชญากรรมไดG  และ

คิดว@าการทำกิจกรรมเกี ่ยวกับการป�องกันและแกGไข

ป %ญหาอาชญากรรมจะเก ิดประ โยชน Sต @ อช ุ ม ชน 

สอดคลGองกับป±ยฉัตร พึ่งเกียรติร ัศมี (2547: 22 )ไดG

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส@วนร@วมหรือไม@มีส@วนร@วม

นั ้น มีมาตราวัด 3 ประการ 1.การกระทำโดยแต@ละ

บุคคลมิใช @การกระทำโดยกลุ @ม อาจจะทำให Gการ

วิเคราะหSหร ือได Gข Gอสร ุปที ่ ไม @ถ ูกต Gองเพราะการ

แสดงออกของแต@ละบุคคลในกระบวนการมีส@วนร@วมน้ัน 

จะเห็นไดGถึงค@านิยม ความรับรูG และพฤติกรรมของแต@

ละบุคคล กล@าวคือ กริยาที่ถือว@าเป8นการมีส@วนร@วมก็คือ 

กริยาที่แสดงออกต@อผลของการกระทำนั้นโดยตรงของ

แต@ละบุคคลหนาแน@นของการกระทำ ซ่ึงแสดงออกโดย

การร@วมกระทำที่บ@อยครั้ง ระยะเวลาของกิจกรรมที่

ยาวนานหรือมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการกระทำ 

คุณภาพของการเขGาร@วม ซึ่งดูจากผลกระทบของการ

กระทบในเบื้องแรก เช@น ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 

การเป±ดกวGางยอมรับความสามารถและความคิดเห็นมี

การประเมินผล  

4. ดLานการประเมินผล การมีส@วนร@วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมี

ค@าเฉลี่ยอยู@ในระดับปานพบว@าประชาชนมีส@วนร@วมใน

การประเม ินผลว @าคนในช ุมชนก ับเจ G าหน G าท ี ่ มี

ความสัมพันธSกันอย@างไร ในการจัดกิจกรรมป�องกันและ

แก G ไขป %ญหาอาชญากรรม และประชาชนย ังเคย

เสนอแนะป%ญหาและแนวทางในการแกGป%ญหาในการ

ร ักษาความสงบเร ียบร Gอยและความปลอดภัยของ

ประชาชนในชุมชน ซึ่งตรง กับ ปาริชาติ  วลัยเสถียร

(2543:138) และคณะ ไดGใหGความหมายของการมีส@วน

ร@วมไวGว@าเป8นกระบวนของการพัฒนา โดยใหGประชาชน

เขGามีส@วนร@วมในการพัฒนาตั้งแต@เริ่มตGนจนส้ินโครงการ

ได Gแก@ การร @วมกันค Gนหาป%ญหา การวางแผน การ

ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทGองถิ่น 

การบริหารจัดการ  การติดตามประเมินผล รวมทั้งการ

รับรองผลประโยชนSที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยโครงการ

พัฒนาดังกล@าวจะตGองมีความสอดคลGองกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชน การทำงานของหน@วยราชการใน

อดีตเป8นการทำงานเพียงฝ²ายเดียวเหมือนพ@อแม@ดูแล

บุตรเม่ือบุตรตGองการอะไรผูGเป8นพ@อ แม@ ก็จะหยิบยื่นใหG 

ซึ้งหน@วยราชการในอดีตก็เช@นกัน ดังนั้น การพัฒนาจึง

ตGองมีการปรับเปล่ียน 

ผลการ เปร ี ยบ เท ี ยบการม ี ส @วนร @ วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสถานีตำรวจภ ูธรจังหวัดนนทบุร ี จำแนกตาม

สถานภาพส@วนบุคคล ซึ ่งได Gแก@ เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน 
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พบว@าสถานภาพส@วนบุคคลทั้งหมดส@งผลต@อการมีส@วน

ร @วมของประชาชนในการป�องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที ่ม ีเพศต@างกัน มีความ

คิดเห็นต@อการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม โดยภาพรวมไม@แตกต@าง  

ยกเวGนดGานการประเมินผล เพศชายและเพศหญิง มี

ความคิดเห็นแตกต@าง เนื ่องจากมีความแตกต@างกัน

อย@างมากในเรื่องความคิดและพฤติกรรม ทั้งกิจกรรม

บางกิจกรรมถูกกำหนดขึ้นมาตามกรอบของวัฒนธรรม 

และบทบาททางสังคม และลักษณะทางเศรษฐกิจใน

ป%จจุบันของทั ้งสองเพศไวGต@างกัน จึงทำใหGเพศชายมี

ส@วนร@วมในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

มากกว@าเพศหญิง ซึ ่งสอดคลGองงานวิจัยของ วุฒิชัย     

สุคนธวิท (2545: 95) ทำการศึกษาเรื่อง การมีส@วนร@วม

ของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรม ศึกษาเฉพาะ

กรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล ผลการศึกษาพบว@า 

ป%จจัยดGานเพศ รายไดG ระยะเวลาที่อยู@อาศัยในชุมชน มี

ผลทำใหGการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

อาชญากรรมแตกต@างกัน 

2. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่มีอายุแตกต@างกันมีความ

คิดเห็นต@อการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด

นนทบุร ี โดยภาพรวมและรายด Gานแตกต@างท ั ้ ง น้ี

เน่ืองจากประชาชนที่มีอายุ 21-40 ป¯ อยู@ในช@วงวัยแห@ง

การทำงานและช@วงของวัยรุ@นทำใหGความสนใจในการ

เข Gามาม ีส @วนร @วมในการป �องก ันและปราบปราม

อาชญากรรมนGอยกว@าของปรุชาชนที ่มีช@วงอายุของ

ความเป8นผูGใหญ@ ซึ่งไม@สอดคลGองงานวิจัยของ สาโรจนS 

กล@อมจิตร (2547: 20 ) ทำการศึกษาเรื่อง การมีส@วน

ร@วมของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรม เขต

บางกอกใหญ@ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว@า ผล

การทดสอบสมมติฐานพบว@า อายุ ไม@แตกต@างกัน  

3. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต@าง

กันมีความคิดเห็นต@อการมีส@วนร@วมของประชาชนใน

การป �องก ันและปราบปรามอาชญากรร มของ

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายดGาน

แตกต@างกัน เนื ่องจากประชาชนส@วนใหญ@มีระดับ

การศึกษาที่สูงและส@วนใหญ@มีงานประจำทำใหGไม@ค@อยมี

เวลาในการเขGามามีส@วนร@วม ซึ่งไม@สอดคลGองงานวิจัย

ของ   ประเสริฐ สุนทร    (2543: 34-36) ทำการศึกษา

การมีส@วนร@วมชองประชาชนในการป�องกันปราบปราม

อาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจ

นครบาล ป%จจัยดGาน  ระดับการศึกษา ไม@มีผลต@อการมี

ส@วนร@วมในการป�องกันอาชญากรรม  

4. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่มีอาชีพแตกต@างกันมีความ

คิดเห็นต@อการมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวมและรายดGานแตกต@างกันเพราะ

ล ั กษณะอาช ีพของประชาชนส @ วนใหญ @จะ เ ป8 น

ขGาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและคGาขาย จึงทำใหG

การเขGาร@วมกิจกรรมกับหน@วยงานและเจGาหนGาที่มีนGอย

เนื่องจากเวลาการจัดกิจกรรม  เช@น การเขGาร@วมวาง

แผนการ  

ประชุม การเขGาร@วมอบรม การทำโครงการ

ต@างๆ ตรงกับเวลาปฏิบัติงานหรือคGาขายจึงทำใหG การมี

ส@วนร@วมต@างกัน ซึ ่งไม@สอดคลGองงานวิจ ัย มานิตยS 

จำลองรักษS (2540:17) ไดGศึกษาการมีส@วนร@วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ในทGองที่ อำเภอท@าม@วง จังกวัดกาญจนบุรี พบว@าป%จจัย

ระดับการศึกษา รายไดG อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว 

ไม@มีความสัมพันธSกับดารมีส @วนร@วมในการป�องกัน
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ปราบปรามอาชญากรรมในทGองที่อำเภอท@าม@วง จังหวัด

กาญจนบุรี 

5. การมีส@วนร@วมของประชาชนในการป�องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภ ูธร

จังหวัดนนทบุร ี ประชาชนที่มีระยะเวลาพักอาศัยใน

ชุมชนแตกต@างกันมีความคิดเห็นต@อการมีส@วนร@วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุร ี โดยภาพร @วมและ

รายจ@ายแตกต@างกันเพราะประชาชนที่มีระยะเวลาพัก

อาศัยในชุมชน ที่4 ป¯ ขึ้นไป นั้นมีประสบการณS เขGาใจ

โครงสร Gางและสภาพแวดล Gอมในช ุมชน และ มี

ความคุGนเคยกับเจGาหนGาที่ตำรวจเป8นอย@างดีจึงทำใหGการ

ติดต@อประสานงานจึงมีความสะดวก และรวดเร็ว ซ่ีง

สอดคลGองงานวิจัย มานพ วงศSประเสริฐ(2541:21) ไดG

ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส@วนร@วมของความรูG ความเขGาใจใน

เร ื ่องการป�องกันและแกGไขอาชญากรรมที่ถ ูกต Gอง 

รวมถึงการมีส@วนร@วมในชุมชนเพื ่อการสอดส@องดูแล

อาชญากรรมทุกประเภท ของประชาชนในการป�องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจนคร

บาล ดอนเมือง ผลการวิจัยพบว@า เพศ อายุ อาชีพ 

ระยะเวลาที่อยู@อาศัยในชุมชน การไดGรับขGอมูลข@าวสาร 

โทรทัศนS วิทยุ หนังสือพิมพSและการแจGงข@าวสารต@างๆ 

มีส@วนร@วมในการป�องกันอาชญากรรมต@างกัน 

 

 

 

 

 

ขLอเสนอแนะ 

ขLอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. สถานีตำรวจภูธรควรมีการกำหดนโยบาย

และวางแผนงาน ที่เก่ียวขGองกับประชาชนมีส@วนร@วมใน

การดำเน ินงานป �องก ันปราบปรามและป � อง กัน

อาชญากรรม 

2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ควรมีการ

เป±ดโอกาสใหGประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและ

ร @วมการต ัดส ินใจในการป�องก ันและปราบปราม

อาชญากรรม 

3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ควรมีการ

มอบรางวัลส่ิงของ หรือเงินตอบแทน ใหGกับประชาชนที่

เขGาร@วมกิจกรรมและคอยสอดส@อง จากหน@วยงานที่

รับผิดชอบ 

4. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ควรมีการ

ใหGความรูGความเขGาใจในเรื่องการป�องกันอาชญกรรมที่

ถูกตGอง  รวมถึงการมีส@วนร@วมในชุมชนเพื่อการสอดส@อง

ดูแล อาชญกรรมทุกประเทศ  

ขLอเสนอแนะในการวิจัยต\อไป 

ควรนำผลวิจัยที่ไดGในครั้งนี้ไปปรับปรุงแกGไข

ตามขGอเสนอแนะของการมีส@วนร@วมในการป�องกัน

เรื ่องและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธร

จังหวัดนนทบุร ี  เพื่อเป8นขGอมูลในการมีส@วนร@วมของ

ประชาชนในการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ในพื้นที่อ่ืนๆ 
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ความสัมพันธ}ระหว\างป�จจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟ 

ของผูLบริโภคในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
วรรษมน  ลือขจร* 

บทคัดย\อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคSเพื่อศึกษาความสัมพันธSระหว@างป%จจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟของผูGบริโภคในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ@มตัวอย@างผูGที่เคยซ้ือกาแฟของผูGบริโภคที่อาศัยอยู@ใน

เขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน โดยใชGแบบสอบถามเป8นแบบตรวจสอบรายการ และมาตร

ประมาณค@า 5 ระดับ การวิเคราะหSขGอมูลใชGสถิติเชิงพรรณนา ไดGแก@ความถี่ รGอยละ ค@าเฉลี่ย ค@าส@วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และหาค@าความสัมพันธSโดยวิธีไค-สแควรS  

ผลการศึกษาพบว@า 1) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่มีผลต@อการซ้ือกาแฟ โดยภาพรวม อยู@ในระดับ

มาก ( = 3.81) และแต@ละรายดGานอยู@ในระดับมาก ( = 3.81-3.96) ยกเวGนดGานการส@งเสริมการตลาด อยู@ใน

ระดับ   ปานกลาง ( = 3.40) 2) พฤติกรรมการซ้ือกาแฟของผูGบริโภค พบว@า นิยมดื่มกาแฟคาปูซิโนเย็น โดยเลือก

ซื้อรGานที่เป±ดขายในป%¼มน้ำมัน วันละ 1 แกGวหลังตื่นนอนหรือก@อนไปทำงาน และมีค@าใชGจ@ายอยู@ระหว@าง 101-150 

บาทต@อครั้ง 3) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธSกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกาแฟ ทั้งภาพรวมและ

รายดGาน 

 

 

 

คำสำคัญ: ป%จจัยทางการตลาด  พฤติกรรมการซ้ือกาแฟ 

 

 

 

 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษS 
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Abstract 

The objective of this research was to study Marketing factors related to coffee consumption 

behavior in Bangbuathong Nonthaburi Province. The samples were 400 consumers in Bangbuathong 

Nonthaburi Province.  The data was collected by using the 5 level rating scale checklist 

questionnaires.  The descriptive statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, analyzed the correlation by using Chi-square. 

The results were as follows:  1 )  The aspects of marketing mix factors that affect the 

purchasing selection were the high level, ( = 3.81) for the overall and ( = 3.81-3.96) with the 

exception of the promotion in middle level ( = 3.40) 2) Coffee consumption behavior, found that 

the most popular drink was cold cappuccino by coffee shop in gas station, 1 glass per day after 

wake up or before working and spends 101- 150 baht per a glass of coffee.  3 )  The marketing mix 

correlated with the selection behavior in all aspects at the level. 

 

 

 

Keywords: Marketing factors, Coffee consumption behavior 
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ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา 

กาแฟเป8นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมชมชอบโดย

วิวัฒนาการของรGานกาแฟของไทยเริ่มจากรถเข็นขาย

กาแฟ จะมีถุงลวกกาแฟแลGวเทใส@น้ำตาล ใส@นม คนใหG

เขGากัน แลGวก็ทานพรGอมกับปาท@องโก¾ ซึ่งเป8นของคู@กัน 

และมีโต¿ะกลมและเกGาอี้นั่ง มักพบเห็นไดGตามตลาดสด 

สถานที่คนพลุกพล@าน รูปลักษณSจะเป8นลักษณะแบบ

เร ียบๆ เนGนขายผลิตภ ัณฑSมากกว@าขายรูปลักษณS

ประเทศไทยไม@ใช@แหล@งกำเนิดของกาแฟแต@คนไทยก็

รูGจักและดื่มกาแฟมานานกว@ารGอยป¯แลGว และประเทศ

ไทยยังสามารถปลูกกาแฟไดGหลายพันธุS ผลผลิตที่ ไดG

นำมาจำหน@ายทั้งในประเทศ และต@างประเทศ  ในช@วง

หลายป¯ที่ผ@านมา อัตราการขยายตัวของธุรกิจรGานกาแฟ

เป8นไปอย@างต@อเนื่อง กระทั่งมีผูGสนใจเขGามาลงทุนใน

ธุรกิจน้ีเป8นจำนวนมาก เน่ืองจากธุรกิจรGานกาแฟยังเป±ด

กวGางอยู@ แต@อย@างไรก็ตามการทำธุรกิจใดๆ ต@างมีความ

เส่ียงทั้งส้ิน ธุรกิจรGานกาแฟก็เช@นกัน แมGจะเป8นธุรกิจที่มี

การเติบโตอยู@ ตราบใดที่กาแฟยังสรGางสุนทรียSใหGกับผูGที่

รักการดื่มไดG แต@การทำธุรกิจตามกระแส ผูGประกอบการ

อาจไม@ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไวG ธุรกิจกาแฟ

เป8นธุรกิจที่ทำเงินง@ายที่สุดในขณะน้ี ซ่ึงตลาดผลิตภัณฑS

กาแฟมีแนวโนGมเติบโตดีอย@างต@อเนื่องในช@วง4-5 ป¯ที่

ผ@านมาจนป%จจุบันมีมูลค@าตลาดมากกว@า 30,000 ลGานบาท 

เพราะคนถึง 90% ที่บริโภคกาแฟ ทั้งนี้ ในระยะเวลา

เพียง 4 ป¯ กาแฟสามารถสรGางมหาเศรษฐีไดGมากมายใน

ต@างประเทศ (การแบ@งตลาดธุรกิจกาแฟสด, 2557: 

ออนไลนS) 

ตลาดกาแฟในประเทศไทยเติบโตอย@างต@อเน่ือง

แมGว@าตGองเผชิญอุปสรรคจากพฤติกรรมผูGบริโภคที่ ใหG

ความสนใจกับสุขภาพกันมากขึ ้น โดยการหันไปดื่ม

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดอื ่นๆเพิ่มมากขึ้น ส@งผลใหG

ตลาดกาแฟในประเทศเติบโตในอัตราที ่ลดลง โดยป¯ 

2554 ตลาดกาแฟในประเทศไทยมูลค @าประมาณ 

37,800 ลGานบาท เพิ ่มขึ ้นจากป¯ 2553 รGอยละ 8.7 

ขณะที่ป¯ 2550 มูลค@าตลาด 26,165 ลGานบาท เติบโต

จากป¯ 2459 รGอยละ 14.7 อย@างไรก็ตามมูลค@าตลาด

กาแฟในประเทศไทยยังถือว@าเติบโตสูง โดยระหว@างป¯ 

2550-2554 ขยายตัวอย@างรGอยละ 9.7 ต@อป ̄ซ่ึงเป8นผล

มาจากผ ู Gประกอบการได Gนำนว ัตกรรมมาพ ัฒนา

ผลิตภัณฑSกาแฟใหม@ความหลากหลายสอดคลGองกับ

ร ูปแบบการใช Gช ีว ิตประจำวันของผู Gบร ิโภคแต @ละ

กลุ@มเป�าหมาย ควบคู@กับการจัดกิจกรรมทางการตลาด

เพื่อกระตุGนยอดขายอย@างต@อเน่ือง  โดยตลาดกาแฟแบ@ง

ประเภทหลักๆไดG 3 ประเภทดGวยกัน (อุตสาหกรรม

กาแฟ 2557: ออนไลนS) คือ  

1) กาแฟสำเร็จรูป เป8นผลิตภัณฑSที ่มี มูลค@า

ตลาดสูงสุดและยังเป8นผลิตภัณฑSที่มีการขยายต ัวสูง

ที่สุดเช@นเดียวกัน โดยระหว@างป¯ 2550-2554 ขยายตัว

เฉลี่ยรGอยละ 12 ต@อป¯ โดยสามารถแบ@งออกไดGเป8น 3 

เซ็กเมนตS คือ กาแฟสำเร็จรูป ส@วนแบ@งตลาดรGอยละ 22 

ของมูลค@าตลาดกาแฟสำเร็จรูป กาแฟปรุงสำเร็จหรือที่

รูGจักกันโดยทั่วไป กาแฟทรีอินวัน ส@วนแบ@งตลาดรGอยละ 

67 และกาแฟเพื ่อสุขภาพ ส@วนแบ@งตลาดรGอยละ 11 

โดยผลิตภัณฑSกาแฟปรุงสำเร็จมีอัตราการเติบโตที่โดน

เด@นและเป8นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดกาแฟ

สำเร็จรูป ดGวยจุดเด@นของผลิตภัณฑSที่มีส@วนผสมทั้ง

กาแฟ ครีมเทียม และน้ำตาล ผูGบริโภคเพียงแค@ฉีกซอง 

และเต ิมน้ำรGอนก็สามารถดื ่มกาแฟไดGทันที ซ ึ ่งมุ@ง

ตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ@นใหม@ที่ใชG

ช ีว ิตด Gวยความเร @งร ีบ ต Gองการความรวดเร ็วและ

สะดวกสบายเป8นหลัก 

2) กาแฟพรGอมดื ่ม หมายถึง กาแฟพรGอมดื่ม

บรรจุกระปÁองหรือขวดเป8นผลิตภัณฑSที่ผูGประกอบการ

วางตำแหน@งสินคGาเพื่อชิงส@วนแบ@งตลาดเครื ่องดื่มชู

กำลัง ทำใหGผู Gบริโภคเป8นกลุ@มที่ตGองการความสดช่ืน 

คลายความง@วง และชอบรสชาติของกาแฟที่เขGมขGน ซ่ึง

ไดGแก@ ผูGใชGแรงงานที่ และผูGที่ตGองขับรถเป8นเวลานาน 

การเติบโตของตลาดกาแฟพรGอมด ื ่มในป¯ท ี ่ผ @ านมา

ค@อนขGางต่ำเพียงรGอยละ 3.2 ต@อป¯ เนื่องจากผูGบริโภค

โดยเฉพาะกลุ@มผูGบริโภคที่เป8นผูGขับรถระยะทางไกลหรือ

นักเดินทางไกล ซึ ่งเป8นกลุ @มผู Gบริโภคหลักของตลาด

กาแฟกระปÁองพรGอมดื่ม ไดGหันมาดื่มกาแฟสดจากรGาน
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กาแฟที่มีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นตามสถานที่ต@างๆ 

รวมถึงป%¼มน้ำมัน อย@างไรก็ตามผูGประกอบการไดGแตก

ไลนSสินคGา โดยมุ@งเนGนผลิตภัณฑSที่มีความเป8นพรีเมี่ยม

เพื ่อขยายกลุ @มผู Gบริโภคไปสู @ผู Gบริโภครุ @นใหม@ในกลุ@ม

คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา ที ่ต Gองการดื ่มกาแฟ

รสชาดเขGมขGนจึงส@งผลใหGตลาดกาแฟพรGอมดื่มยังคง

เติบโตอย@างต@อเน่ือง 

3) กาแฟคั่วบด หมายถึง การนำสารกาแฟ หรือ

เมล็ดกาแฟ มาคั่วใหGสุก ไดGสีน้ำตาล มีกลิ่นหอม และ

รสชาติที ่ตGองการต@อจากนั ้นนำมาบดใหGเป8นผง แลGว

นำไปตGมหรือผ@านความรGอนดGวยอุปกรณSการเตรียม

กาแฟชนิดต@างๆ หรือในป%จจุบันรูGจักและคุGนเคยกันดีใน

ชื่อของ กาแฟสด กาแฟคั่วบดมักทำมาจากกาแฟพันธุS

อาราบิกGาเป8นส@วนประกอบหลัก เนื่องจากมีความหอม

ชวนดื่มกว@าสายพันธุSอ่ืน ตลาดกาแฟคั่วบดจัดเป8นตลาด

ขนาดเล็กมูลค@าเพียง 2,300 ลGานบาท โดยมีผูGบริโภค

เพียงกลุ@มเล็กๆ เท@านั้น คือ กลุ@มที่ตGองการกลิ่นและ

รสชาติของกาแฟพันธุ Sด ี ความนิยมกาแฟคั ่วบดใน

ประเทศไทยยังไม@แพร@หลายเหมือนอย@างต@างประเทศ 

เนื ่องจากมีขGอจำกัดในดGานราคา และความสะดวก 

โดยเฉพาะเครื่องชงกาแฟที่มีราคาแพง ผูGบริโภคจึงไม@

นิยมซื ้อเครื ่องชงกาแฟไวGประจำบGานและสำนักงาน 

อย@างไรก็ตามความตGองการของผูGบริโภคกาแฟคั่วบดมี

แนวโนGมเพิ่มขึ้นอย@างต@อเน่ือง 

จากขGอมูลขGางตGน จะเห็นไดGว@าแมGมูลค@าตลาด

กาแฟในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย@างต@อเน่ืองแต@ธุรกิจกาแฟ

มีอัตราขยายตัวที่ลดลงและยังมีการแข@งขันกันอย @าง

รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งน้ียังมีการสำรวจเก่ียวกับป%จจัย

ทางการตลาดมีความสัมพันธSกับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟ

ว@าผูGบริโภคมีความตGองการอย@างไรบGาง จึงทำใหGผูGวิจัยมี

ความสนใจที่จะศึกษาเพื่อนำไปใชGเป8นขGอมูลสำหรับผูGที่

สนใจ ผูGประกอบการ ผูGที่มีส@วนเก่ียวขGองหรือหน@วยงาน

ธุรกิจที่สามารถนำไปใชGในการกำหนดกลยุทธSในการ

บริหาร และทำแผนการตลาดเพื ่อตอบสนองความ

ตGองการของผูGบริโภคต@อไป 

 

วัตถุประสงค}ของการวิจัย 

 เพื ่อศึกษาความสัมพันธSระหว@างป%จจัยทาง

การตลาดกับพฤติกรรมการซื้อกาแฟของผูGบริโภค  ใน

เขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 

1. กาแฟประเภทใดท่ีท่านนิยมด่ืม 

2. สถานท่ีซื้อกาแฟ 

3. ชนิดของกาแฟท่ีท่านชอบด่ืม 

4. เหตุผลท่ีท่านเลือกด่ืมกาแฟ 

5. สาเหตุท่ีด่ืมกาแฟ 

6. ปริมาณท่ีท่านด่ืมกาแฟเฉลี่ยวัน 

7. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมกาแฟ 

8. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซื้อกาแฟ 

9. ท่านนิยมด่ืมกาแฟในช่วงใด 

 

ปัจจัยทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์

2. ด้านราคา 

3. ด้านการจัดจำหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านบุคลากร 

6. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

7. กระบวนการให้บริการ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1) รูปแบบของการวิจัย การศึกษาวิจัยครั ้ง น้ี

เป8นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

2) ประชากรและกลุ@มตัวอย@างที่ใชGในการศึกษา

วิจัยในครั ้งนี ้ ไดGแก@ ผู Gที ่เคยซื ้อกาแฟของผู Gบริโภคที่

อาศัยอยู@ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไม@ 

ทราบจำนวนประชากรที ่แน @นอนโดยใชGส ูตรการ

คำนวณหาขนาดกลุ @มตัวอย@างแบบไม@ทราบจำนวน

ประชากรที่แน@นอน โดยกำหนดความผิดพลาดไม@เกิน

รGอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรGอยละ 95 รวมขนาด

กลุ@มตัวอย@างทั้งส้ิน 400 ชุด 

3) เครื่องมือที่ใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูล คือ 

แบบสอบถามที่ผูGวิจัยสรGางขึ้น แบ@งเป8น 4 ตอน ไดGแก@ 

ตอนที่ 1 ขGอมูลป%จจัยส@วนบุคคล จำนวน 6 ขGอ

ประกอบด Gวย เพศ อาย ุ  สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดGต@อเดือน 

ตอนที่ 2 ป%จจัยทางการตลาดที่มีผลต@อการซ้ือ

กาแฟ ของผูGบริโภคในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ไดGแก@ ดGานผลิตภัณฑS ดGานราคา ดGานการจัด

จำหน@าย ดGานการส@งเสริมการตลาด ดGานบุคลากร ดGาน

กระบวนการในการใหGบริการ และดGานทางกายภาพ

และรูปแบบการใหGบริการ ผูGวิจัยไดGสรGางแบบสอบถาม

ใหGเลือกในลักษณะประเมินค@า 5 ระดับโดยใชGมาตรา

แบบของลิเคอรSท สแกล (Likert Scale)  

ตอนที ่  3 พฤต ิกรรมการซื ้อกาแฟของกลุ@ม

ต ัวอย @างล ักษณะแบบสอบถามเป8นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ที ่เป8นแบบสอบถามปลายป±ด 

(Close ended Questions) จำนวน 9 ขGอประกอบดGวย 

กาแฟประเภทใดที ่ท@านนิยมดื่มมากที่สุด สถานที่ซ้ือ

กาแฟ ชนิดของกาแฟที่ท@านชอบดื่มมากที่สุด เหตุผลที่

ท@านเลือกดื่มกาแฟ สาเหตุที่ดื่มกาแฟ ปริมาณที่ท@านดื่ม

กาแฟเฉลี ่ยวันละ บุคคลใดที ่มีผลต@อการดื ่มกาแฟ 

ค@าใชGจ@ายต@อครั้งในการซ้ือกาแฟ และท@านนิยมดื่มกาแฟ

ในช@วงใด 

ตอนที่ 4 ขGอคิดเห็นและขGอเสนอแนะเพิ่มเติม

ของกลุ@มตัวอย@างป%จจัยทางการตลาด ที่มีผลต@อการซ้ือ

กาแฟ ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

4) ผ ู Gว ิจ ัยได GดำเนินการประมวลผลโดยใชG

โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที ่ใชGในการวิเคราะหSขGอมูล

ไดGแก@ ใชGสถิติเช ิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

เพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดGแก@ ความถี่ รGอยละ ค@าเฉล่ีย 

และค@าส@วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบ

สมมติฐาน ใชGค@าไค-สแควรS (Chi-Square) วิเคราะหS

ความสัมพันธSระหว@างป%จจัยทางการตลาดกับพฤติกรรม

การซื ้อกาแฟของผู Gบริโภค ในเขตอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุร ี

 

สรุปผลการวิจัย   

1) ผูGบริโภคที่ซ้ือกาแฟ ในเขตอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ที่ตอบแบบสอบถาม ส@วนใหญ@เป8นเพศ

หญิง มีอายุระหว@าง 31–40 ป¯ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี เป8นพนักงานบริษัทเอกชน และมี

รายไดGโดยเฉลี่ยต@อเดือน อยู@ระหว@าง 20,001- 30,000 

บาท  

2) การวิเคราะหSเก่ียวกับป%จจัยส@วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต@อการซ้ือกาแฟ เขตอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ภาพรวม ผูGบริโภคที่ซื ้อกาแฟในเขต

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีระดับความสำคัญ

ต@อการซื ้อกาแฟ อยู @ในระดับมาก ( = 3.81, SD = 

0.89) รายละเอียดในแต@ละรายดGาน ดังน้ี 

 2.1) ดGานผลิตภัณฑS ผูGบริโภคที่ซื้อกาแฟ ใน

เขตอำเภอบางบ ัวทอง จ ั งหว ัดนนทบ ุร ี  ม ีระดับ

ความสำคัญต@อการซื ้อกาแฟ อยู @ในระดับมาก ( = 

3.91, SD = 0.81)   

 2.2) ดGานราคา ผูGบริโภคที่ซื้อกาแฟ ในเขต

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีระดับความสำคัญ

ต @อการซ ื ้ อกาแฟอย ู @ ในระด ับมาก ( =  3.81,                    

SD = 0.92)   

 2.3) ดGานการจัดจำหน@าย ผูGบริโภคที่ซ้ือกาแฟ 

ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี ม ีระดับ

x

x

x
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ความสำค ัญต @ อการซ ื ้ อกาแฟ อย ู @ ในระด ับม าก               

(  = 3.82, SD = 0.88) 

 2.4) ดGานการส@งเสริมการตลาด ผูGบริโภคที่ซ้ือ

กาแฟ ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีระดับ

ความสำคัญต@อการซ้ือกาแฟอยู@ในระดับปานกลาง (  

= 3.40, SD = 1.03) 

 2.5) ดGานบุคลากร ผูGบริโภคที่ซ้ือกาแฟ ในเขต

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีระดับความสำคัญ

ต@อการซื้อกาแฟอยู@ในระดับมาก                  (  = 

3.96, SD = 0.87) 

 2 .6)  ด Gานสภาพแวดล Gอมทางกายภาพ 

ผูGบริโภคที่ซื้อกาแฟ ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุร ี มีระดับความสำคัญต@อการซื้อกาแฟ อยู @ใน

ระดับมาก ( = 3.90, SD = 0.83) 

 2.7) ดGานกระบวนการใหGบริการ ผูGบริโภคที่

ซื้อกาแฟ ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มี

ระดับความสำคัญต@อการซื ้อกาแฟ อยู @ในระดับมาก      

(  = 3.85, SD = 0.91) 

3) ผลการศึกษาการพฤติกรรมการซ้ือกาแฟของ

ผูGบริโภค ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่

ตอบแบบสอบถาม เลือกซื้อกาแฟเย็น ในรGานที่อยู@ป%¼ม

น้ำมัน ชอบสั่งคาปูชิโน เนื่องจากมีความหวานมันใน

รสชาติของกาแฟและชอบกลิ่น  ปริมาณในการดื่ม 1 

แกGวต@อวัน การตัดสินใจดGวยตนเอง โดยมีค@าใชGจ@ายอยู@

ระหว@าง 101-150 บาทต@อครั้ง ช@วงเวลาการดื่มคือหลัง

ตื่นนอน หรือก@อนไปทำงาน 

4) การวิเคราะหSขGอมูลความสัมพันธSระหว@าง

ป%จจัยทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื ้อกาแฟของ

ผูGบริโภค ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สรุป

ไดGดังน้ี 

 4.1) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดGาน

ผลิตภัณฑS มีความสัมพันธSกับประเภทของกาแฟที่กลุ@ม

คัวอย@างนิยมดื ่ม ในเรื่องของสูตรเฉพาะของกาแฟที่

แตกต@างจากรGานอ่ืน มีความสัมพันธSกับชนิดของกาแฟที่

ชอบดื่ม ในเรื่องที่มีความหลากหลายของชนิดกาแฟ

เลือก รวมถึงมีสูตรเฉพาะของกาแฟที่แตกต@างจากรGาน

อื่น มีความสัมพันธSกับเหตุผลที่เลือกดื่มกาแฟ ในเรื่อง

รสชาติของกาแฟ มีความสัมพันธSกับปริมาณที่ดื่มกาแฟ

เฉลี่ยวัน ในเรื่องรสชาติของกาแฟ มีความสัมพันธSกับ

บุคคลที่มีอิทธิพลต@อการดื่ม ในเรื่องรสชาติของกาแฟ 

และมีความสัมพันธSกับค@าใชGจ@ายต@อครั้งในการซ้ือกาแฟ 

ในเรื่องมีความหลากหลายของชนิดกาแฟ 

 4.2) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดGาน

ราคา มีความสัมพันธSกับเหตุผลที่เลือกดื่มกาแฟ ในเรื่อง

ของความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟ

ยี ่หGออื ่น ความเหมาะสมของราคาเมื ่อเปรียบเทียบกับ

คุณภาพกาแฟ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณต@อแกGว และมีความสัมพันธSกับปริมาณที ่ดื่ม

กาแฟเฉลี่ยวัน ในเรื่องจของความเหมาะสมของราคา

เมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟยี่หGออื่น ความเหมาะสมของ

ราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพกาแฟ ความเหมาะสม

ของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณต@อแกGว  

 4.3) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดGาน

การจัดจำหน@าย มีความสัมพันธSกับชนิดของกาแฟที่

ชอบดื่ม ในเรื่องสถานที่ตั้งรGาน สถานที่ทำงาน และมี

ความสัมพันธSกับช@วงเวลาที่ดื ่มกาแฟ และสถานที่ตั้ง

รGาน สถานที่ทำงาน 

 4.4) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดGาน

การส@งเสริมการตลาด มีความสัมพันธSกับประเภทของ

กาแฟที่ น ิ ยมด ื ่ ม ใน เ ร ื ่ องแจกค ูปองส @ วนลด มี

ความสัมพันธSกับชนิดของกาแฟที่ชอบดื่ม ในเรื่องการ

จัดเครื่องดื่มกาแฟพรGอมของว@างเป8นชุดในราคาพิเศษ มี

ความสัมพันธSกับเหตุผลที่เลือกดื่มกาแฟ ในเรื่องแจก

คูปองส@วนลด มีความสัมพันธSกับค@าใชGจ@ายต@อครั้งในการ

ซ้ือกาแฟ ในเรื่องการแจกของแถม และมีความสัมพันธS

กับช@วงเวลาที่ดื่มกาแฟ   ในเรื่องการแจกของแถม และ

เรื ่องการจัดเครื่องดื่มกาแฟพรGอมของว@างเป8นชุดใน

ราคาพิเศษ 

 4.5) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดGาน

บุคลากร มีความสัมพันธSกับสถานที่ซื้อกาแฟ ในเรื่อง

ความสุภาพ และความเต็มใจใหGบริการของพนักงาน มี

ความสัมพันธSกับเหตุผลที่เลือกดื่มกาแฟ ส@วนในเรื่อง

x

x

x

x

x
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การแต @งกาย และความสะอาดของพน ักงาน มี

ความสัมพันธSกับสาเหตุที่ดื่มกาแฟ ในเรื่องความสุภาพ 

และความเต็มใจใหGบริการของพนักงาน มีความสัมพันธS

กับปริมาณที ่ด ื่มกาแฟเฉลี่ยวัน ในเรื ่องการแต@งกาย 

และความสะอาดของพนักงาน และมีความสัมพันธSกับ

ค@าใชGจ@ายต@อครั้งในการซื้อกาแฟ ในเรื่องความสุภาพ 

และความเต็มใจใหGบริการของพนักงาน และเรื ่อง

ความรูGของพนักงานเก่ียวกับกาแฟ 

   4.6) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดGาน

สภาพแวดล Gอมทางกายภาพ ม ีความส ัมพ ันธSกับ

ค@าใชGจ@ายต@อครั้งในการซื ้อกาแฟ ในเรื่องบรรยากาศ 

และการตกแต@งรGาน และเรื ่องพื ้นที่จอดรถเพียงพอ 

และเขGาออกสะดวก 

    4.7) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดGาน

กระบวนการใหGบริการ มีความสัมพันธSกับสถานที่ ซ้ือ

กาแฟ ในเรื่องดูแลเอาใจใส@ลูกคGา มีความสัมพันธSกับ

สาเหตุที่ดื่มกาแฟ ในเรือ่งความรวดเร็วในการใหGบริการ 

ดูแลเอาใจใส@ลูกคGา ความรวดเร็วในการชำระเงิน และมี

ความสัมพันธSกับบุคคลที่มีอิทธิพลต@อการดื่มกาแฟ ใน

เรื ่องความรวดเร็วในการใหGบริการ และเรื ่องความ

รวดเร็วในการชำระเงิน 

สร ุปได Gว @ าระหว @างป %จจ ัยส @วนประสมทาง

การตลาด กับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟมีความสัมพันธSกัน 

ดังนั้นควรมีการปรับปรุงป%จจัยทางการตลาดในดGาน

ต@างๆ ใหGสอดคลGองกับความต Gองการของผู Gบร ิโภค

เพิ่มขึ้นใหGมากกว@าที่เป8นอยู@ 

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ผูGศึกษามีขGอค Gนพบ

และประเด็นที่น@าสนใจนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1) ผลศึกษาป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต@อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟของผูGบริโภคในเขตอำเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมส@วนประสม

ทางการตลาดมีความสัมพันธSกับพฤติกรรมการซ้ือกาแฟ

ของผูGบริโภค ซ่ึงสอดคลGองกับผลงานการวิจัยของมัทวัน 

กุศลอภิบาล (2555) ไดGศึกษาเรื่อง ป%จจัยส@วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต@อพฤติกรรมการใชGบริการรGาน

กาแฟสดของผูGบริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

พบว@า กลุ@มตัวอย@างใหGความสำคัญกับดGานบุคลากรมาก

ที่สุด โดยจะเนGนบริการเป8นกันเอง รวมถึงความสุภาพ 

และความเต็มใจใหGบริการของพนักงาน แต@ขัดแยGงกับ

งานวิจัยของกานดา เสือจำศีล (2555) ไดGศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมการเขGาใชGบริการรGานกาแฟอเมซอนของ

ผู Gบร ิโภค ในจังหวัดปทุมธานี พบว@า ผ ู Gบร ิโภคใหG

ความสำคัญกับดGานช@องทางการจัดจำหน@ายมากที่ สุด 

อาจจะเป8นเพราะป%จจุบันรGานกาแฟในอำเภอเมืองมี

มากขึ้นสามารถเขGาถึงไดGสะดวกและมีการแข@งข ันสูง 

ผูGบริโภคจึงเลือกที่การบริการที่ดีกว@าในการพิจารณาใน

ขณะที่ผลการวิจัย พบว@า การส@งเสริมการตลาดเป8น

ป%จจัยที่มีผลต@อพฤติกรรมผูGบริโภคนGอยที่สุดเป8นอันดับ

สุดทGาย ซ่ึงสอดคลGองกับมัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ที่

พบว@า การส@งเสริมทางการตลาดเป8นอันดับสุดทGาย

เช@นกัน ส@วนดGานที่ใหGความสำคัญนGอยที่สุด อยู@ในระดับ

ปานกลาง คือ ดGานการส@งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลGอง

กับผลการวิจัยของ จารุ ประภาส (2550) ไดGศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมของผูGบริโภคกาแฟสดในเขต อำเภอเมือง 

จ ังหวัดส ุราษฎร Sธานี พบว@า ด Gานการส@งเสร ิมทาง

การตลาด ผูGบริโภคใหGความสำคัญในระดับปานกลาง 

ซ่ึงผูGบริโภคตGองการใหGเจGาของรGานมีการประชาสัมพันธS

อย@างทั่วถึง ซ่ึงในแต@ละประเด็นสรุปไดGดังน้ี 

1.1) ป%จจัยดGานผลิตภัณฑS ผู GบริโภคใหG

ความสำคัญในเรื ่องของความหลากหลายของชนิด

กาแฟ รวมถึงรสชาติของกาแฟมากที่สุด  ซ่ึงสอดคลGอง

กับผลการวิจัยของกานดา เสือจำศีล (2555) ไดGศึกษา

เรื่อง/พฤติกรรมการเขGาใชGบริการรGานกาแฟอเมซอน

ของผู Gบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี พบว@า เหตุผลที่

เลือกใชGบริการรGานกาแฟสดอเมซอน เพราะติดใจใน

รสชาติของเครื่องดื่มมากที่สุด 

1.2) ป%จจัยดGานราคา ผูGบริโภคใหGความสำคัญ

ในเรื่องความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ

กาแฟยี่หGออ่ืน และมีความเหมาะสมกับปริมาณต@อแกGว

มากที่สุด ซ่ึงสอดคลGองกับผลการวิจัยนิติกาญจน  ธนัง
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เลิศมาลัย (2554) ไดGศึกษาเรื่อง ป%จจัยทางการตลาดที่

มีความสัมพันธSกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ

ผูGบริโภคในเขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร ที่พบว@า ดGาน

ราคา  ใหGความสำคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

1.3) ป%จจัยดGานช@องทางการจัดจำหน@าย

ผู GบริโภคใหGความสำคัญ ในเรื ่องสถานที่ตั ้งรGาน ใกลG

สถานที่ทำงาน มีบริการจัดส@งถึงบGาน และมีที่จอดรถ

สะดวก ซ่ึงสอดคลGองกับผลการวิจัยของฐิติชญาณS ไทย

สวัสดิ์ (2550) ไดGศึกษาเรื่อง ป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อการ

บริโภคกาแฟของผูGบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม@ ที ่พบว@า ป%จจัยสำคัญที ่มีอิทธิพลต@อการ

บริโภคกาแฟของกลุ@มตัวอย@าง คือ ทำเลที่ตั้ง และที่

จอดรถ 

1.4) ป %จจัยด Gานการส@งเสร ิมการตลาด 

ผูGบริโภคใหGความสำคัญในเรื่องการแจกของแถม แจก

คูปองส@วนลด ซ่ึงสอดคลGองกับโมเดลพฤติกรรมผูGบริโภค 

( Comsumer behavior model)  ด G านส ิ ่ ง กระตุG ม 

( Stimulus)  Kotler ( 2000)  พบว @ า  ก า ร ส @ ง เ ส ริ ม

การตลาด (Promotion) ถือเป8นสิ ่งกระตุ Gนภายนอก 

เพื่อใหGผูGบริโภคเกิดความตGองการซื้อกาแฟ สิ่งกระตุGน

ถือว@าเป8นเหตุจูงใจใหGเกิดการซ้ือ ซ่ึงอาจใชGเป8นเหตุจูงใจ

ซ้ือดGานเหตุผลก็ไดG 

1.5) ป%จจัยดGานบุคคลากร ผู GบริโภคใหG

ความสำค ัญในเร ื ่องความสุภาพ และความเต ็มใจ

ใหGบริการของพนักงาน  การแต@งกายและความสะอาด

ของพนักงาน ซ่ึงสอดคลGองกับผลการวิจัยของบุณชนิกา 

ยมลำภู (2551) ไดGศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟสด ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบว@า 

ป%จจัยที่มีผลต@อการตัดสินใจซ้ือ ผูGบริโภคใหGความสำคัญ

ในระดับมาก ไดGแก@ ป%จจัยดGานกระบวนการใหGบริการ

ดGานบุคคลากร 

1.6) ป%จจัยดGานสภาพแวดลGอมทางกายภาพ 

ผู GบริโภคใหGความสำคัญในเรื ่องบรรยากาศและการ

ตกแต@งรGาน พื้นที่จอดรถเพียงพอ และเขGาออกสะดวก 

ซ่ึงสอดคลGองกับผลการวิจัยของไพลิน บรรพโต (2553) 

ได Gศ ึกษาเร ื ่องพฤต ิกรรมการบร ิโภคกาแฟสดของ

ผูGบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว@า ผูGบริโภคใหG

ความสำคัญต@อระดับคุณภาพการใหGบริการของรGาน

กาแฟมากที ่สุดในเรื่องของบรรยากาศการตกแต@งทั้ง

ภายใน และภายนอกรGานกาแฟสด  

1.7) ป %จจัยด Gานกระบวนการให Gบริการ 

ผู GบริโภคใหGความสำคัญในเรื่องความรวดเร็วในการ

ใหGบริการ ความดูแลเอาใจใส@ลูกคGา ซึ่งสอดคลGองกับ

ผลการวิจัยของไพลิน  บรรพโต (2553) ไดGศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู Gบร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว@า การใหGบริการของพนักงานที่

สุภาพเรียบรGอย และการสรGางส่ือประชาสัมพันธS 

 

ขLอเสนอแนะ   

ขLอเสนอแนะท่ีไดLจากผลการศึกษา 

1) ดGานผลิตภัณฑSนอกจากจะใหGความสำคัญกับ

สูตรเฉพาะของกาแฟที่แตกต@างจากรGานอื่น ก็ควรใหG

ความสำคัญกับความหลากหลายของชนิดกาแฟ หรือ

ส@วนผสมของกาแฟดGวย เช@น บรรดานมขGนหวาน นมขGน

จืด ฯลฯ จะตGองมีความสดใหม@เสมอ นอกจากนี้ตGองมี 

และเมนูเครื่องดื่มใหม@ๆ ใหGมีความหลากหลายมากขึ้น

เพื ่อสามารถตอบสนองความตGองการของผู Gบริโภคที่

หลากหลายไดGในป%จจุบัน และควรมีขนม อาหารว@าง 

เพื่อเพิ่มทางเลือกใหGกับผูGบริโภค 

2) ดGานราคา ควรตั้งราคาอยู@ในความเหมาะสม

ของราคาเมื ่อเปร ียบเท ียบกับกาแฟยี ่ห Gออื ่น คือ 

เหมาะสมกับคุณภาพและเหมาะสมกับปริมาณ และ

ควรมีป�ายบอกราคาที่ชัดเจน ทั้งนี้การตั้งราคาจะตGอง

กระทำอย @างเหมาะสมเพื ่อไม@ให Gส @งผลกระทบต@อ

ภาพรวม 

3) ดGานการจัดจำหน@าย ทำเลที่ตั้งถือเป8นป%จจัย

สำคัญที ่ต GองพิจารณาตGองมองหาทำเลที ่มีที ่จอดรถ

สะดวก เพ ียงพอ และอย ู @ ใกล Gก ับผ ู Gบร ิ โภคของ

กลุ@มเป�าหมาย 

4) ดGานการส@งเสริมการตลาด ป%จจุบันจะมี

บริการเสริมต@างๆ รวมถึงการแจกคูปองส@วนลด การ

แจกของแถม ถือว@าเป8นป%จจัยสำคัญมากในการแข@งของ
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ธุรกิจรGานกาแฟ เช@น บริการ Wi-Fi  มีหนังสือหรือ

นิตยสารไวGบริการนอกจากน้ีการมีส@วนลดพิเศษสำหรับ

สมาชิกก็ทำใหGเกิดความรูGสึกพิเศษขึ้นไดGเช@นกัน และ

ในช@วงเทศกาลต@างๆ ก็อาจจะมีส@วนลดเพิ่มเติมไดG 

5) ดGานบุคลากรควรมีความสุภาพและความเต็ม

ใจใหGบริการของพนักงาน มีการฝ�กอบรมใหGพนักงานมี

มาตรฐานเดียวกัน มีอัธยาศัยที่ดี หนGาตายิ้มแยGม เป8น

กันเอง และบริการไดGถูกตGองและรวดเร็ว เพื ่อสรGาง

ความประทับใจใหGกับซื้อกาแฟ จะทำใหGเกิดความพึง

พอใจและเขGามาใชGบริการเป8นประจำ 

6) ดGานสภาพแวดลGอมทางกายภาพ ถือว@ามี

บทบาทที ่สำคัญนอกจากตัวบุคลากร กระบวนการ

ใหGบริการแลGวสภาพแวดลGอมบรรยากาศของสถานที่ใน

การดำเนินธุรกิจกาแฟ ก็เป8นตัวช@วยใหGผูGบริโภคที่มาซ้ือ

กาแฟ มีความประทับใจ รู Gสึกผ@อนคลายทำใหG เ กิด

ความร ู Gส ึกท ี ่ จะกล ับมาซื ้อซ ้ำอีก ฉะน ั ้น การจัด

สภาพแวดลGอมของรGานกาแฟ ภายในรGานตGองสะอาด มี

การตกแต@งสวยงามทันสมัย มีลักษณะโดดเด@น การจัด

โต¿ะ เกGาอ้ี มีเพียงพอ และเหมาะสม 

7) ดGานกระบวนการ ตGองคงไวGซ่ึงมาตรฐานของ

รสชาติกาแฟ การส@งมอบที่รวดเร็ว และความรวดเร็วใน

การชำระเงิน เพื่อตอบสนองความตGองการของผูGบริโภค

ที่มาซ้ือกาแฟ เพราะลูกคGาทุกคนสำคัญเสมอ 

 

ขLอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต\อไป 

1) ควรศึกษากลุ@มตัวอย@างในเขตพื้นที่อ่ืนๆ หรือ

ขยายพื้นที่ที่ศึกษาใหGกวGางขึ้นนอกจากเขตบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหGทราบถึงป%จจัยส@วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต@อการซ้ือกาแฟ ซ่ึงจะทำใหGเห็นชัดเจน

มากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ต@างกันอาจมีความแตกต@างใน

ดGานอำนาจในการซื้อกาแฟ ซึ่งจะทำใหGไดGขGอมูลที่จะ

นำมาวิเคราะหSไดGถูกตGอง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาเพิ่มในเรื่องความพึงพอใจ การสื่อสาร

สำหรับผู Gบริโภคที ่เขGามาซื ้อกาแฟ เพื ่อใหGทราบถึง

แนวโนGมความตGองการที่แทGจริงของผูGบริโภค เพื่อเป8น

แนวทางการวางแผนกลยุทธSทางการตลาดไดGอย @าง

เหมาะสม และสอดคลGองกับความตGองการของผูGบริโภค 
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ป�จจัยส\วนประสมทางการตลาด 

ในการซ้ือบLานจัดสรรในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

กัลยารัตน}  ลือขจร* 

บทคัดย\อ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคSเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่มีผลต@อการ

ซ้ือบGานจัดสรรของผูGบริโภคในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เม่ือจำแนกตามป%จจัยส@วนบุคคล กลุ@มตัวอย@าง

เป8นผูGบริโภคซ้ือบGานจัดสรร ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน โดยใชGแบบสอบถามเป8นแบบ

มาตรวัด 5 ระดับ การวิเคราะหSขGอมูลใชGสถิติเชิงพรรณนา ไดGแก@ ความถี่ รGอยละ ค@าเฉล่ีย ค@าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบความแตกต@างดGวยสถิติ t-test และ One-way ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  

ผลการศึกษา พบว@า 1) ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่มีผลต@อการซ้ือบGานจัดสรร โดยภาพรวม อยู@ใน

ระดับมาก ( = 3.76) และแต@ละรายดGานอยู@ในระดับมาก ( = 3.72 - 3.82) 2) ผลการเปรียบเทียบป%จจัยส@วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต@อการซื้อบGานจัดสรร จำแนกตามป%จจัยส@วนบุคคล พบว@า เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดGครัวเรือนเฉล่ียต@อเดือน และขนาดครอบครัว มีผลในการซ้ือบGาน

จัดสรร ทั้งภาพรวมและรายดGาน แตกต@างกัน  

 

 

 

คำสำคัญ:  บGานจัดสรร ป%จจัยส@วนประสมการตลาด 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to study and compared consumer in Bangbuathong 

Nonthaburi Province focus the marketing mix factors that affect to buying housing classified by 

person in Bangbuathong Nonthaburi Province.  The samples were 400 consumers in Bangbuathong 

Nonthaburi Province. The data was collected by using the 5 level rating scale questionnaires. The 

descriptive statistics used for analysis were frequency percentage mean standard deviation t- test, 

and F-test (One-way ANOVA) at .05 level of statistics significance. 

The results were as follows: 1) the marketing mix factors that affect to buying housing were 

the high level (  = 3.76) for the overall and aspect (  = 3.72 - 3.82). 2) The result the comparison 

of marketing mix factors affecting to buying housing classified by person that gender age education 

occupation marital status income to buying housing for overall and aspects different. 

 

 

 

Keywords: Housing Estate, Marketing Mix Factors 

  

x x



                          ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY     57 

                          Vol.7 No. 2 October 2015-March 2016 
 

 

ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา 

พื ้นฐานในการดำเนินชีวิตคือ ความตGองการ

ทางร@างกายเป8นอันดับแรก (Physiological Needs) 

เช@น มีความตGองการอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู@อาศัย 

และเส้ือผGาเครื่องนุ@งห@ม ซ่ึงเป8นไปตามหลักทฤษฏีลำดับ

ข ั ้นความต Gองการของมาสโลว S  ป %จจ ุบ ันม ีความ

เจริญกGาวหนGาทางเศรษฐกิจ และสังคมทำใหGที่อยู@อาศัย 

มีการพัฒนาขึ้นหลากหลายแบบ และผูGคนส@วนใหญ@มี

งานทำ มีรายไดG มีงานที่มั่นคงและมีเงินเหลือเก็บ  มี

ความตGองการที่จะซื้อที่อยู@อาศัยที่เหมาะสมตามความ

ตGองการของตนเอง จากการสำรวจของสำนักงานปลัด

กระทรวงการคลัง พบว@า เขตพื ้นท ี ่ ในกร ุงเทพฯ-

ปริมณฑล มีหมู@บGานจัดสรรเป±ดเฟสใหม@มากที่สุดในป¯ 

2556 คือ จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 5,000 

หน@วย อำเภอลำลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 

ประมาณ 4,500 หน@วย เขตมีนบุรี-หนองจอก-คลอง

สามวา-ลาดกระบัง ประมาณ 4,100 หน@วย อำเภอบาง

กรวย-บางใหญ@-บางบัวทอง-ไทรนGอย ประมาณ 3,950 

หน @วย (กล ุ @มสารน ิ เทศการคล ัง สำน ักงานปลัด 

กระทรวงการคลัง)  ซึ่งในป¯ 2557 ตลาดสินเชื่อที่อยู@

อาศัย เติบโตไดGดีในทิศทางเดียวกับการเติบโตของ

ตลาดที ่อยู @อาศัย โดยส@วนหนึ ่งไดGร ับประโยชนSจาก

นโยบายการ กระตุGนเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบกับ 

ประชาชนที่มีความตGองการมีที่อยู@ อาศัยไม@ว@าจะเป8น

หลังแรกหรือหลังที่สองต@างมีความเชื่อมั่นในการเลือก

ซ้ือ พรGอมกับตGองการขอสินเช่ือที่อยู@อาศัยดGวย ในขณะ

ที่สถาบันการเงินผูGใหGสินเชื่อต@างๆ ก็คิดกลยุทธSการ

แข@งขันทางการตลาดออกแคมเปญต@างๆ เพื ่อดึงดูด

ลูกคGากันอย@างต@อเน่ืองทั้งป¯ 

สำหรับในป¯ 2557 คาดว@าแนวโนGมสินเช่ือที่อยู@

อาศัยคงคGางโดยทั้งระบบอาจเติบโตไดGในอัตรา 8-10% 

หรือคิดเป8นสินเชื ่อที ่อยู@อาศัยเพิ่มขึ ้นสุทธิประมาณ 

180,000-226,000 ลGานบาท ซึ่งชะลอลงจากป¯ 2556 

เพียงเล็กนGอยเท@านั้น โดยในป¯ 2557 สถาบันการเงิน

ต@างๆ ยังคงคิดคGนกลยุทธSแข@งขัน การใหGบริการสินเช่ือ

ที่อยู@อาศัยที่หลากหลายและดึงดูดใจมากขึ้นในขณะที่

ผูG/ประกอบการที่อยู@อาศัยจะปรับตัวภายใตGบรรยากาศ

การแข@งขันที ่ท Gาทายจะเห ็นความร @วมมือระหว@าง

ผูGประกอบการที่อยู@อาศัยและสถาบันการเงินกันที่ใหG

สินเช่ือในการออกแคมเปญพิเศษอย@างโดดเด@นมากขึ้น 

นอกจากน้ีป%จจัยที่จะสนับสนุนการขยายตัวของสินเช่ือ

ที่อยู@อาศัยในป¯ 2557 อีกป%จจัยหน่ึง คือ อัตราดอกเบี้ย

ที่จะยังทรงตัวในระดับต่ำ รวมถึงมีการประเมินว@าผล

จากป%ญหาการขาดแคลนแรงงาน  

ส@วนการดำเนินนโยบายดGานเศรษฐกิจของ

ร ัฐบาลเพ ื ่อกระต ุ Gนการใช Gจ @ ายและการบร ิ โภค

ภายในประเทศที่มีอย@างต@อเน่ือง จะส@งผลใหGเศรษฐกิจ

ไทยสามารถขยายตัวไดGดีตามที่คาดการณSและจะเอ้ือ

ต@อการเติบโตของตลาดสินเช่ือที่อยู@อาศัยตามไปไดGดGวย 

แ ละ จากการ ส ำร วจด ั ช น ี ค ว าม เ ช ื ่ อ ม ั ่ น ข อ ง

ผูGประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู@อาศัยไตรมาสสุดทGายป¯ 

2556 พบว@า ผู Gประกอบการมีความเชื ่อมั ่นในภาวะ

ป%จจุบ ันและความคาดหวังในป¯ 2557 ด ีข ึ ้นมาก 

โดยเฉพาะผู Gประกอบการรายใหญ @ซ่ึงม ีส @ วนแบ@ง

การตลาดสูง ดังนั ้นผู Gประกอบการยังมีแผนพัฒนา

โครงการที่อยู@อาศัยต@อเนื่องทำใหGภาคที่อยู@อาศัยของ

ไทยจะย ังเต ิบโตได Gด ีในป ¯ 2557 ทั ้งในกร ุงเทพฯ-

ปริมณฑล และต@างจังหวัด (ตลาดที่อยู@อาศัย และตลาด

สินเช่ือที่อยู@อาศัย ป¯ 2556 ฝ²ายวิชาการ ธนาคารอาคาร

สงเคราะหS) 

จากขGอมูลขGางตGน จะเห็นไดGว@าโครงการบGาน

จัดสรร จะมีการแข@งขันกันอย@างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยจะตGองมีการสำรวจเกี่ยวกับป%จจัยส@วนประสมทาง

การตลาดในการซื้อบGานจัดสรร ในอำเภอบางบัวทอง 

ว@าผูGบริโภคมีความตGองการอย@างไรบGาง จึงทำใหGผูGวิจัยมี

ความสนใจที่จะศึกษาเพื่อนำไปใชGเป8นขGอมูลสำหรับผูGที่

สนใจ ผูGประกอบการ ผูGที่มีส@วนเก่ียวขGองหรือหน@วยงาน

ธุรกิจที่สามารถนำไปใชGในการกำหนดกลยุทธSในการ

บริหาร และทำแผนการตลาดเพื ่อตอบสนองความ

ตGองการของผูGบริโภคต@อไป 
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วัตถุประสงค}  

1. เพื่อศึกษาป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต@อการซื้อบGานจัดสรรของผูGบริโภคในเขตอำเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

2. เพื่อเปรียบเทียบผูGบริโภคในเขตอำเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ใหGความสำคัญต@อป%จจัยส@วน

ประสมทางการตลาด ในการซื ้อบ Gานจัดสรร เ ม่ือ

จำแนกตามป%จจัยส@วนบุคคล 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

             ตัวแปรตLน               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1) รูปแบบของการวิจัย การศึกษาวิจัยคร ั้ง น้ี

เป8นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

2) ประชากรและกลุ@มตัวอย@างที่ใชGในการศึกษา

วิจัยในครั ้งนี้ ไดGแก@ ผู Gที ่เคยซื ้อและกำลังจะซื้อบGาน

จัดสรร ของผูGบริโภคที่อาศัยอยู @ในอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม@ทราบจำนวนประชากรที่แน@นอน 

ซึ่งไม@ทราบจำนวนประชากรที ่แน@นอนโดยใชGสูตรการ

คำนวณหาขนาดกลุ @มตัวอย@างแบบไม@ทราบจำนวน

ประชากรที่แน@นอน โดยกำหนดความผิดพลาดไม@เกิน

รGอยละ 5 ที่ระดับความเช่ือม่ันรGอยละ 95 กลุ@มตัวอย@าง

รวมทั้งส้ิน 400 คน 

3) เครื่องมือที่ใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลครั้งน้ี 

มีจำนวน 1 ชุด คือ แบบสอบถามที ่ผู Gว ิจัยสรGางขึ้น 

แบ@งเป8น 4 ตอน ไดGแก@ 

ตอนที ่ 1 ขGอมูลป%จจัยส@วนบุคคลของผู Gตอบ

แบบสอบถามซึ ่งเป 8นข Gอมูลพื ้นฐานทั ่วไปของกลุ@ม

ต ัวอย @างล ักษณะแบบสอบถามเป8นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ที ่เป8นแบบสอบถามปลายป±ด 

(Close end Questions) จำนวน 7 ขGอประกอบดGวย 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดGต@อเดือน และขนาดครอบครัว  

ตอนที ่ 2 ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดใน

การซื้อบGานจัดสรร ของผูGบริโภคในอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี ไดGแก@ ดGานผลิตภัณฑS ดGานราคา ดGาน

ช@องทางการจัดจำหน@าย และดGานการส@งเสริมการตลาด 

ผูGวิจัยไดGสรGางแบบสอบถามใหGเลือกในลักษณะประเมิน

ค@าแบบ Likert 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ขGอมูลในการตัดสินใจซื้อบGานจัดสรร

ของกลุ @มต ัวอย @างล ักษณะแบบสอบถามเป 8นแบบ

ตรวจสอบรายการ ที ่ เป 8นแบบสอบถามปลายป±ด 

ป�จจัยส\วนประสมการตลาด 

 

1. ดGานผลิตภัณฑS 

2. ดGานราคา 

3. ดGานการจัดจำหน@าย 

4. ดGานการส@งเสริมการตลาด 

ป�จจัยส\วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดGครัวเรือนเฉล่ียต@อเดือน 

7. ขนาดครอบครัว 
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จำนวน 7 ขGอประกอบดGวย ประเภทบGานจัดสรรในการ

เลือกซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อบGานจัดสรร สถานที่ตั้ง

ในการเลือกซ้ือบGานจัดสรร ส่ือโฆษณาในการรับข@าวสาร

ของบGานจัดสรร บุคคลที่มีอิทธิพลต@อการซ้ือบGานจัดสรร 

ราคาที ่สนใจ และการตัดสินใจซื ้อบGานจัดสรร และ

ลักษณะในการเลือกซ้ือบGานจัดสรร 

ตอนที่ 4 ขGอคิดเห็นและขGอเสนอแนะเพิ่มเติม

ของกลุ@มตัวอย@างป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดในการ

ซ้ือบGานจัดสรร ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

สรุปผลการวิจัย   

1) ผลการศึกษาขGอมูลป%จจัยส@วนบุคคลของ

ผูGบริโภคที่เลือกซ้ือบGานจัดสรร ในเขตอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรีที่ตอบแบบสอบถาม ส@วนใหญ@เป8นเพศ

หญิง มีอายุระหว@าง 31–40 ป¯ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี เป8นพนักงานบริษัทเอกชน มี

รายไดGโดยเฉลี่ยต@อเดือน อยู@ระหว@าง 40,001–50,000 

บาท และมีขนาดครอบครัว ต่ำกว@าหรือเท@ากับ 3 คน 

2) การวิเคราะหSเก่ียวกับป%จจัยส@วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต@อการที่เลือกซื้อบGานจัดสรร ในเขต

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เม่ือพิจารณาใน 

แต@ละรายดGาน สรุปไดGดังน้ี 

 2.1) ดGานผลิตภัณฑS ผูGบริโภคที่เลือกซื้อบGาน

จัดสรร ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ผลิตภัณฑSมีระดับความสำคัญต@อการเลือกซื ้อบ Gาน

จัดสรร อยู@ในระดับมาก (  = 3.82)   

 2.2) ด Gานราคา ผ ู Gบร ิโภคที ่เล ือกซื ้อบ Gาน

จัดสรร ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ราคา

มีระดับความสำคัญต@อการเลือกซื้อบGานจัดสรร อยู@ใน

ระดับมาก (  = 3.72)   

 2.3) ดGานการจัดจำหน@าย ผูGบริโภคที่เลือกซ้ือ

บGานจัดสรร ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

การจัดจำหน@ายมีระดับความสำคัญต@อการเลือกซ้ือบGาน

จัดสรร อยู@ในระดับมาก (  = 3.76) 

 2.4) ดGานการส@งเสริมการตลาด ผูGบริโภคที่

เลือกซื้อบGานจัดสรร ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี การส@งเสริมการตลาด มีระดับความสำคัญต@อ

การเลือกซ้ือบGานจัดสรร อยู@ในระดับมาก (  = 3.73) 

3) ผลการศึกษาขGอมูลการตัดสินใจของผูGบริโภค

ที่เลือกซ้ือบGานจัดสรร ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี ที่ตอบแบบสอบถาม เลือกซ้ือบGานจัดสรรแบบ

บGานเดี่ยว บGานจัดสรรมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ

บGาน มีทำเลใกลGสถานีรถไฟฟ�า รับรูGผ@านส่ือโทรทัศนS ทำ

การตัดสินใจร @วมกันระหว@างสามี ภรรยา ในราคา

ระหว@าง 1,000,001 - 1,500,000 บาท โดยผ@อนชำระ

ผ@านสถาบันการเงิน 

4) ผลทดสอบสมมติฐานเปร ียบเทียบความ

แตกต@าง ของผูGบริโภคที ่เลือกซื้อบGานจัดสรร ในเขต

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สรุปไดGดังน้ี 

4.1) เพศของผูGบริโภคที่เลือกซื้อบGานจัดสรร

ต@างกัน จะใหGความสำคัญต@อป%จจัยส@วนประสมทาง

การตลาด ที ่มีผลต@อการตัดสินใจซื ้อบGานจัดสรรไม@

แตกต@างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวG 

4.2) อายุของผูGบริโภคที่เลือกซื้อบGานจัดสรร

ต@างกัน จะใหGความสำคัญต@อป%จจัยส@วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต@อการตัดสินใจเลือกซื้อบGานจัดสรร 

แตกต@างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวG 

4.3) สถานภาพการสมรสของผูGบริโภคที่เลือก

ซื้อบGานจัดสรรต@างกันที่ต @างกัน จะใหGความสำคัญต@อ

ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต@อการตัดสินใจ

เลือกซื้อบGานจัดสรร แตกต@างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน

ที่ตั้งไวG 

4.4) จากการทดสอบขGอมูลโดยใชGสถิติ One-

way ANOVA พบว@า ระดับการศึกษา ที่ต@างกัน จะใหG

ความสำคัญต@อป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ที่มีผล

ต@อการตัดสินใจเลือกซื้อบGานจัดสรร แตกต@างกัน ซ่ึง

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวG 

4.5) จากการทดสอบขGอมูลโดยใชGสถิติ One-

way ANOVA พบว@า อาชีพที่ต@างกัน จะใหGความสำคัญ

ต@อป%จจัยส @วนประสมทางการตลาด ที ่มีผลต@อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อบGานจัดสรร แตกต@างกัน ซึ่งยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้งไวG 

x

x

x

x
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4.6) จากการทดสอบขGอมูลโดยใชGสถิติ One-

way ANOVA พบว@า รายไดGครัวเรือนเฉลี่ยต@อเดือน ที่

ต @างกัน จะใหGความสำคัญต@อป%จจัยส@วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต@อการตัดสินใจเลือกซื้อบGานจัดสรร 

แตกต@างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวG 

4.7 ขนาดครอบครัว ของผูGบริโภคที่เลือกซ้ือ

บGานจัดสรรต@างกันที่ต@างกัน จะใหGความสำคัญต@อป%จจัย

ส@วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต@อการตัดสินใจเลือก

ซ้ือบGานจัดสรร แตกต@างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวG 

 

การอภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจ ัยครั ้งน ี ้ ผู Gวิจัยได Gศ ึกษา 

ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดในการซื้อบGานจัดสรร 

ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดGศึกษาป%จจัย

ส@วนบุคคล และป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดด Gาน

ต@างๆ สามารถนำมาอภิปรายผลไดGดังน้ี 

1)  ผลการศ ึกษา ป %จจ ัยส @วนประสมทาง

การตลาดที ่มีผลต@อการตัดสินใจซื ้อบGานจัดสรร ใน

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกอบดGวย 4 ดGาน 

ไดGแก@ 1. ดGานผลิตภัณฑS 2. ดGานราคา 3. ดGานการจัด

จำหน@าย 4. ด Gานการส@งเสริมการตลาด พบว@า ใน

ภาพรวมของป%จจัยส@วนประสมทางการตลาด ดังกล@าว 

มีผลต@อการตัดสินใจเลือกซ้ือบGานจัดสรร ในอำเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี อยู@ในระดับมาก1.1) ป%จจัยดGาน

ผลิตภัณฑS มีผลในการเลือกซื้อบGานจัดสรร โดยพบว@า 

กลุ@มตัวอย@างใหGความสำคัญในดGานผลิตภัณฑS อยู@ใน

ระดับมาก และอันดับแรกที ่ตัดสินใจในการซื ้อบGาน

จัดสรร คือ มีระบบความปลอดภัย และมีสาธารณูปโภค

ครบครัน และบริษัทที่สรGางมีช่ือเสียงเป8นที่รูGจักมานาน 

สอดคลGองงานของวิจัย นภดล  รักสนิท (2551) ไดG

ศึกษาเรื่อง ป%จจัยส@วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต@อ

การตัดสินใจเลือกซื้อบGานเดี่ยวในโครงการบGานจดัสรร 

กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต พบว@า เลือกซื้อบGานเดี่ยว 

โดยการต ัดส ินใจซื ้อเพ ื ่อต Gองการการร ักษาความ

ปลอดภัย และมีช่ือเสียงความน@าเช่ือถือของโครงการ แต@

ไม@สอดคลGองกับงานวิจัยของธีรนันทS  วินิจวลัย (2554) 

ศึกษาเรื่อง ป%จจัยที่มีผลต@อการตัดสินใจเลือกซื้อบGาน

จัดสรร และเปรียบเทียบป%จจัยที่มีผลต@อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือบGานจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

พบว@า ป%จจัยที่มีผลต@อการตัดสินใจซื้อบGานจัดสรรที่มี

ความสำคัญมากสุด คือ ป%จจัยดGานผลิตภัณฑS ในเรื่อง

ของคุณภาพมาตรฐานของวัสดุที่ใชGในการก@อสรGาง และ

ยังไม@สอดคลGองกับงานวิจัยของ   ชุลีวัลยS ระวีคำ 

(2552) ศึกษาเรื่อง ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต@อพฤติกรรมการซื้อบGานจัดสรรประเภทบGาน

เดี่ยวของผูGบริโภค ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม@ 

พบว@า กลุ @มต ัวอย @างให Gความสำคัญกับป%จจัยดGาน

ผลิตภัณฑSมากที่สุด โดยกลุ@มตัวอย@างใหGความสำคัญกับ

ความสวยงาม ความชอบในรูปแบบดีไซนSและรูปแบบ

บGานมากที่สุด เป8นตGน 

1.2) ป%จจัยดGานราคา มีผลในการเลือกซื้อบGาน

จัดสรร โดยพบว@า กลุ@มตัวอย@างใหGความสำคัญในดGาน

ราคา อยู@ในระดับมาก และอันดับแรกที่ตัดสินใจในการ

ซ้ือบGานจัดสรร คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของบGาน 

รองลงมาราคาเงินดาวนSเหมาะสมกับกำลังในการซ้ือ 

และอัตราดอกเบี ้ยเหมาะสม สอดคลGองกับงานวิจัย

ของวรลักษณS ศ ิร ิจ ันทรพงคS (2553)  ศ ึกษาเร ื ่อง 

พฤติกรรมของผูGบริโภคในการซื้อบGานเพื่ออยู@อาศัยใน

จังหวัดเชียงใหม@ พบว@า กลุ@มตัวอย@างที่ซื้อบGานจัดสรร 

โดยป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อการเลือกซื้อบGานจัดสรร โดย

โครงการมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของบGาน ยัง

สอดคลGองกับงานวิจ ัยของนภดล  รักสนิท (2551) 

ศึกษาเรื่อง ป%จจัยส@วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต@อ

การตัดสินใจเลือกซื้อบGานเดี่ยวในโครงการบGานจดัสรร 

กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต พบว@า โครงการมีการกำหนด

ราคาของบGานมีความเหมาะสม และปรับปรุงระยะเวลา

ของการชำระเงิน โดยการแบ@งชำระเป8นงวดๆ รวมถึงใหG

ส@วนลดเงินสดที่เหมาะสม เป8นตGน  

1.3) ป%จจัยดGานการจัดจำหน@าย มีผลในการ

เล ือกซื ้อบ Gานจัดสรร โดยพบว@า กลุ @มต ัวอย @างใหG

ความสำคัญในดGานการจัดจำหน@าย อยู @ในระดับมาก 

และอันดับแรกที่ตัดสินใจในการซื้อบGานจัดสรร คือ มี
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สำนักงานขายอยู@ในที่ตั้งโครงการ รองลงมามีการออกบู

ธตามงานมหกรรมบGานที่จัด ตามสถานที่ต@างๆ และมี

สำนักงานขายตามหGางสรรพสินคGาต@างๆ ไม@สอดคลGอง

กับงานวิจัยของงจักรพันธS ศิริจันทรพงคS (2550) ไดG

ศึกษาเรื่อง ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต@อการตัดสินใจซื้อบGานของผูGบริโภคในโครงการบGาน

จัดสรรในจังหวัดเชียงใหม@ พบว@า ป%จจัยดGานสถานที่จัด

จำหน@าย มีผลในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยใหG

ความสำคัญกับการจัดแสดงและขายโครงการภายใน

หGางสรรพสินคGามากที ่สุด และยังไม@สอดคลGองกับ

งานวิจัยของนภดล  รักสนิท (2551) ศึกษาเรื่อง ป%จจัย

ส@วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต@อการตัดสินใจเลือก

ซื ้อบGานเดี ่ยวในโครงการบGานจัดสรร กรณีศึกษา : 

จังหวัดภูเก็ต พบว@า ดGานช@องทางการจัดจำหน@าย คือ   

มีตัวอย@างบGานเหมือนจริง และควรปรับปรุงการติดต@อ

ประสานงานทางอินเตอร Sเน ็ต และการต ิดต @อกับ

พนักงานไดGโดยตรง เพื ่อความสะดวกรวดเร็วในการ

แกGป%ญหา 

1.4) ป%จจัยดGานการส@งเสริมการตลาด มีผลใน

การเลือกซื ้อบGานจัดสรร โดยพบว@า กลุ@มตัวอย@างใหG

ความสำคัญในดGานการส@งเสริมการตลาด อยู@ในระดับ

มาก และอันดับแรกที่ตัดสินใจในการซ้ือบGานจัดสรร คือ 

อำนวยความสะดวกดGานการขอสินเชื ่อจากสถาบัน

การเงิน รองลงมา มีการประกันหลังการขาย และการ

แถมต@างๆ เช@น รถยนตS เฟอรSนิเจอรS เครื่องปรับอากาศ 

สอดคลGองกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีร ัตนSและคณะ 

(2552) เป8นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรGางความพอใจ 

ต@อตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือต@อบุคคล 

โดยใชGจูงใจใหGเกิดความตGองการหรือเพื่อเตือนความ  

ทรงจำ (Remind) ในผลิตภัณฑSโดยคาดว@าจะมีอิทธิพล

ต@อความรูGสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, 

walker and Stanton, 2007 : 677) หร ือเป 8นการ

ติดต@อส่ือสารเก่ียวกับขGอมูลระหว@างผูGขายกับผูGซ้ือ เพื่อ

สรGางทัศนคติและ พฤติกรรมการซื้อ โดยการส@งเสริม

การขายโดยการแถมเป8นสิ่งจูงใจระยะสั ้นที่สามารถ

กระตุGนใหGเกิดความสนใจ และการ ตัดสินใจซื้อไดGง@าย

ขึ้น ซึ่งเป8นการส@งเสริมการขายที่มุ@งสู@ผู Gบริโภคโดยตรง 

ของผูGบริโภคที่เลือกซ้ือบGานจัดสรรต@างกัน 

 

ขLอเสนอแนะ   

ขLอเสนอแนะท่ีไดLจากผลการศึกษา 

1) ป%จจัยที่มีผลในการเลือกซื้อบGานจัดสรร พบว@า 

ป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดที่ควรพัฒนา  

1.1) ดGานผลิตภัณฑS อยู@ในระดับมาก แต@อยู@ใน

ลำดับนGอยในการตอบสอบของกลุ@มตัวอย@าง ผูGวิจัยจึง

เสนอว@า เจ GาของโครงการควรมีแบบบGานให Gเลือก

หลากหลาย และทันสมัย เลือกสรรวัสดุที่ใชGก@อสรGาง

บGานมีคุณภาพที่ดี มีวิศวกร สถาป%ตยกรรม ประจำใน

โครงการเพื่อใหGคำแนะนำกับผูGบริโภคก@อนการตัดสินใจ

ในการซ้ือบGานจัดสรร เป8นตGน 

1.2) ดGานราคา อยู@ในระดับมาก แต@อยู@ในลำดับ

นGอยในการตอบสอบของกลุ@มตัวอย@าง คือ ราคาถูกกว@า

โครงการอ่ืน ผูGวิจัยจึงเสนอว@า ควรตั้งราคาใหGเหมาะสม

กับทำเล ไม@ไดGหมายความว@าจะตGองตั้งราคาถูกเสมอไป 

แต@ควรเป8นราคาที่เหมาะสมไม@แพงกว@าโครงการราย

อ่ืนๆ ในทำเลเดียวกัน 

1.3) ดGานช@องทางการจัดจำหน@าย อยู@ในระดับ

มาก แต @อย ู @ ในลำด ับนGอยในการตอบสอบของกลุ@ม

ตัวอย@าง คือ มีการจำหน@ายผ@านลูกคGาของโครงการ 

ผูGวิจัยจึงเสนอว@า ในการขายผ@านลูกคGาที่ซื ้อโครงการ 

หรืออาศัยอยู@ในโครงการแลGว มีความสำคัญมาก เพราะ

จะเป8นการสื่อสารทางปากต@อปากจะสรGางความมั่นใจ

ใหGกับผูGกำลังตัดสินใจในการเลือกซื้อเร็วยิ่งขึ้น ดังน้ัน 

เจGาของโครงการควรประชาสัมพันธS และสรGางโปรโมช่ัน

ที่เหมาะสมสูงสุดใหGลูกคGาของโครงการ เป8นตGน 

1.4) ดGานการส@งเสริมการตลาด อยู@ในระดับมาก 

แต@อยู@ในลำดับนGอยในการตอบสอบของกลุ@มตัวอย@าง 

คือ การลดราคาขายของบGาน และฟรีค@าธรรมเนียมการ

โอน ผูGวิจัยจึงเสนอว@า เจGาของโครงการควรเสริมในเรื่อง

ของการประชาส ัมพ ันธ S ให Gมากย ิ ่ งข ึ ้น เน Gนการ

เปรียบเทียบดGานคุณภาพของวัสดุที่ใชGก@อสรGางบGานว@ามี

คุณภาพที่ด ีหรือเสริมโปรโมช่ันในการเสริมอุปกรณSการ
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ตกแต@งบGานใหGเหมาะสม ใหGผูGบริโภคม่ันใจว@าคุGมค@าที่ไดG

เลือกซ้ือบGานในโครงการของท@าน เป8นตGน 

ขLอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต\อไป 

1) ควรนำผลที่ไดGจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไป

ใชGเป8นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ

นำกลยุทธSป%จจัยส@วนประสมทางการตลาดจากเดิม 4’P 

เป8น 7’P ซ่ึงจะเพิ่มดGานบุคคล (People) หรือพนักงาน 

(Employee) เพราะดGานนี ้จะเป8นบุคคลที ่ใกลGชิดใหG

คำตอบกับผูGบริโภคมากที่สุด ดGานกายภาพ และการ

นำ เ สนอ  ( Physical Evidence Environment and 

Presentation) และดGานกระบวนการ (Process) ซ่ึง

เป8นกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับระเบียบวิธีการ และงาน

ปฏิบัติในดGานการบริการของโครงการ ต@อไป 

2) ควรศึกษาพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ใน 

ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะอย@าง

ยิ่งในจังหวัดที่เป8นแหล@งชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรม

มากเนื ่องจากมีประชากร หรือพนักงานทำงานเป8น

จำนวนมาก และที่มีบGานจัดสรร หลายๆ โครงการ เช@น 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เป8นตGน
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พฤติกรรมการเป¤ดรับชม  การใชLประโยชน} และความพึงพอใจ 

จากละครโทรทัศน}หลังข\าวภาคค่ำ ของผูLหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ณัฐวีณา ศรีหิรัญ * 

 

บทคัดย\อ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคSเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป±ดรับชม การใชGประโยชนSและความพึงพอใจที่มีต@อ

ละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  และศึกษาความสัมพันธSระหว@างพฤติกรรมการเป±ด

รับชมกับการใชGประโยชนSและความพึงพอใจที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิจัยครั้งนี้เป8นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขGอมูล โดยใชGแบบสอบถาม เก็บขGอมูลจาก

กลุ@มตัวอย@างผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน วิเคราะหSขGอมูลโดยใชGสถิติเชิงพรรณนา แสดงค@ารGอยละ 

ค@าเฉลี่ย ความถี่ และส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส@วนการทดสอบสมมติฐานใชGสถิติ t-test  One-way ANOVA  และ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธSแบบเพียรSสัน  

ผลการศึกษาพบว@า  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดGต@อเดือน  และสถานภาพ  มีผลต@อความพึง

พอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต@างกันอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  ความถี่ในการเป±ดรับชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  ประเภทเน้ือหาของละครโทรทัศนSที่ชอบดูมาก

ที่สุด และเหตุผลที่ดูละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  มีความสัมพันธSกับความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาค

ค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำมีความสัมพันธSกับความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

อย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

 

 

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรมการเป±ดรับชม  การใชGประโยชนS  ความพึงพอใจ 
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Abstract 

 

The objectives of the research were 1)  to study the viewing behavior of female audience 

in Bangkok who watch nighttime television drama series 2)  to study female audience in Bangkok 

avail themselves of watching the nighttime television drama series and their satisfaction towards 

them 3)  to study the relationship between the viewing behavior and female audience in Bangkok 

availed themselves of watching the nighttime television drama series and their satisfaction towards 

them. 

This research used questionnaires as a data collection method.  The data were obtained 

from 400 female respondents in Bangkok and descriptive statistics was used in analyzing the data 

to show percentage, mean and frequency including standard deviation, t- Test One- way ANOVA, 

Pearson correlation coefficient and Multiple Regression Analysis. 

The research showed that age, education level, occupation, monthly income and marital 

status significantly affect the satisfaction towards the nighttime television drama series of the female 

audience in Bangkok ( 0. 05) .  The frequency in watching the nighttime television drama series, 

preference in genre of the series and the reason for watching the series were significantly affect the 

satisfaction towards nighttime television drama series of the female audience in Bangkok (0.5). How 

the audience avail themselves of watching the nighttime television drama series in relation to their 

information need, their need for identity building, social gathering, social interaction and 

entertainment had been significantly affects the satisfaction towards nighttime television drama 

series of the female audience in Bangkok ( . 01) .  Regarding how the audience avail themselves of 

watching the nighttime television drama series, the result showed that the need for identity building 

and entertainment could be best influence the satisfaction towards nighttime television drama 

series of the female audience in Bangkok and have positive effect on them respectively.  All 

independent variables explained the satisfaction towards the nighttime television drama series of 

the female audience in Bangkok approximately 59.3%. 

 

 

 

 

Keywords: The Exposure behaviors, uses and gratifications from drama series on prime time of 

women in Bangkok
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ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา 

ละครโทรทัศนSมีตGนกำเนิดมาจากละครวิทยุ  

โดยมีตGนแบบจากตะวันตก กลุ@มเป�าหมายละครวิทยุคือ

แม@บGาน  ซึ่งเป8นกลุ@มที่มีผลต@อการกำหนดเนื้อหาและ

รูปแบบของละครวิทยุรวมถึงละครโทรทัศนSดGวย  ผลที่

เกิดขึ้นกับการอุปถัมภSรายการละครโทรทัศนSคือ  การ

โฆษณาสินคGาซึ่งส@วนใหญ@จะเป8นเครื่องใชGภายในบGาน  

เช@น  ยาสีฟ%น  สบู @  ผงซักฟอก ฯลฯ โดยเฉพาะสบู@

อาบน้ำเป8นสินคGาที่ไดGรับความนิยมมากที่สุด  จึงเป8น

ที่มาของศัพทSในภาษาอังกฤษที่เรียกชื่อละครโทรทศันS

หรือละครวิทยุว@า Soap Opera คือ  ละครที่เล@นกับ

การโฆษณาขายสบู @ (ปนัดดา ธนสถิตยS, 2531 อGางใน 

กาญจนา แกGวเทพ, 2536: 12-13) ซ่ึงละครโทรทัศนSจะ

มีความหลากหลาย  ทั้งรูปแบบ  เน้ือหาสาระ  เน่ืองจาก

ละครโทรทัศนSเป8นการนำเรื่องราวความเป8นจริงของ

ผูGคนในสังคมมานำเสนอ  โดยอาศัยดารานำแสดงเป8นผูG

ถ@ายทอดบทบาทต@างๆ ใหGผูGบริโภคไดGรับรูG  เน้ือหาส@วน

ใหญ@ของละครโทรทัศนSมักจะเนGนความบันเทิงเป8นหลัก

ในบางครั้งยังมีการสอดแทรกขGอคิดไวGในเนื้อเรื ่องอีก

ดGวยและมีการผูกเรื่องใหGชวนติดตาม ทำใหGผูGชมเกิด

ความสนใจที่จะติดตามเรื่องราวต@างๆ อย@างสม่ำเสมอ

จนกลายเป8นแฟนละครของเรื่องนั้นๆ ไปอย@างไม@รูGตัว 

(ปนัดดา  ธนสถิตยS, 2531: 8 ) 

 จากรายงานการสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุและ

โทรทัศนS) ของสำนักงานสถิติแห@งชาติ (2551)  พบว@า  

ประชาชนในกรุงเทพมหานครรับชมรายการบันเทิงมาก

ที ่สุด  ซึ ่งรายการบันเทิงที่ไดGรับความนิยมสูงสุดคือ  

ละครโทรทัศนS  ซ ึ ่งม ีการผลิตออกมาหลากหลาย

รูปแบบ  โดยในป%จจุบันละครโทรทัศนSส@วนใหญ@  จะใหG

ความสำคัญกับเรื่องราวของความรัก  ความโลภ  ความ

โกรธ  ความหลง ของตัวละครเป8นองคSประกอบหลักใน

การดำเนินเรื่อง  แมGว@าสื่อประเภทละครจะถือกำเนิด

ขึ้นมาเป8นระยะเวลานาน  แต@ก็ไดGรับการพัฒนาในดGาน

เนื ้อหา ประเภท  รวมทั ้งร ูปแบบการนำเสนออย@าง

ต@อเน่ือง 

 ป%จจุบันวิทยาการและความกGาวหนGาทาง

เทคโนโลยีจะไดGรับการพัฒนาไปอย@างมาก  ผูGจัดและ

สถานีโทรทัศนSต@างๆ มีการแข@งขันกันสูงซึ่งส@งผลใหGแต@

ละสถานี และผูGจัดทำรายการต@างๆพยายามหาแนวทาง

กลยุทธSและรูปแบบรายการใหม@ๆ มานำเสนอออกอากาศ

เพื่อสรGางความแปลกใหม@  น@าสนใจ  และดึงดูดความ

สนใจ ความนิยมจากผูGชมรายการโทรทัศนSใหGมากที่สุด  

เพื่อไม@ใหGผูGชมรายการโทรทัศนSที่ติดตามชมรายการมา

ตลอดเกิดความเบื่อหน@ายกับรูปแบบของแนวรายการ

ละครที่ซ้ำซาก ผูGผลิตรายการจะตGองทราบถึงกลุ@มผูGชม

รายการโทรทัศนSที่เป8นกลุ@มเป�าหมายของรายการละคร 

และป%จจัยในดGานต@างๆ  ที่มีความสำคัญและส@งผลต@อ

กระแสความนิยมของรายการละครทั ้งนี ้ เพื ่อที ่จะ

สามารถทราบถึงรสนิยมความคิดเห็นและพฤติกรรม

การรับชมรายการรวมทั ้งการมีส@วนร@วมกับรายการ

ละครของผูGชมรายการโทรทัศนSกลุ@มเป�าหมาย ตลอดจน

แนวโนGมพฤติกรรมการรับชมรายการและความพึงพอใจ

โดยรวมของผูGชมรายการโทรทัศนSที่มีต@อรายการละคร 

ซึ่งสิ่งเหล@านี ้จะเป8นขGอมูลที ่ทางสถานีโทรทัศนS และ

ผูGผลิตรายการจะสามารถนำไปใชG ประโยชนSสำหรับวาง

กลยุทธSและแนวทางการปรับปรุงรายการละครโดยจะ

ช@วยสรGาง Rating ซึ่งทำใหGสถานีสามารถขายเวลาไดG

มากขึ ้น ทำใหGมีรายไดGมากขึ ้น รวมทั ้งกลยุทธ Sทาง

การตลาดของรายการให Gสามารถตอบสนองความ

ตGองการของผู GชมรายการโทรทัศนSกลุ @มเป�าหมายไดG

อย@างสูงสุด อันจะทำใหGรายการยังคงรักษาระดับความ

นิยมจากผูGชมรายการและยังเป8นรายการโทรทัศนSที่ มี

กระแสตอบรับที ่ด ีต @อไปในอนาคต  ซึ ่งจากเหต ุผล

ดังกล@าว  ผูGวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “พฤติกรรม

การเป±ดรับชม  การใชGประโยชนS  และความพึงพอใจที่มี

ต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผู Gหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค}การวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเป±ดรับชมละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาการใชGประโยชนSและความพึงพอใจ 

ที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธSระหว@างพฤติกรรม

การเป±ดรับชมกับการใชGประโยชนSและความพึงพอใจที่มี

ต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผู Gหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานวิจัย 

1. ป%จจัยส@วนบุคคลที่แตกต@างกันน@าจะมีผลต@อ

ความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของ

ผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต@างกัน  

2. พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนSหลังข@าว

ภาคค่ำ  ที่แตกต@างกันน@าจะมีความพึงพอใจต@อละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่แตกต@างกัน  

ป�จจัยส\วนบุคคล 

1. อายุ 

2. ระดับการศึกษา 

3.  อาชีพ 

4.  รายไดGต@อเดือน 

5.  สถานภาพ 

พฤติกรรมการเป¤ดรับชม 

1. ความถ่ีในการเป±ดรับชมละครโทรทัศนSหลัง    

    ข@าวภาคค่ำ 

2. เหตุผลสำคัญท่ีดูละครโทรทัศนS 

3. ประเภทเนื้อหาของละครโทรทัศนSท่ีชอบดู    

  มากท่ีสุด 

4. สถานีท่ีรับชมละครโทรทัศนSในช@วงหลังข@าว 

 ภาคค่ำบ@อยท่ีสุด 

5. เหตุผลท่ีดูละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ 

6. พฤติกรรมในการดูละครโทรทัศนSในแต@ละคร้ัง 

 

 การใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนS 

หลังข@าวภาคค่ำ 

ความพึงพอใจต\อ 

ละครโทรทศัน}หลังข\าวภาคค่ำ 
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3. การใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนSหลังข@าว

ภาคค่ำ  มีความสัมพันธSกับความพึงพอใจที่มีต@อละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

วิธดีำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป8นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  

Research) แบบวัดครั้งเดียว (one shot study) เก็บ

รวบรวมขGอมูลโดยใช Gแบบสอบถามผู Gศ ึกษากำหนด

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

 

ประชากรและตัวอย\าง 

ประชากรที่ใชGในการศึกษาคือ กลุ@มผูGชมละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำที่เป8นผูGหญิงอายุระหว@าง 15 – 

59 ป ¯ ท ี ่อาศ ัยอย ู @ ในเขตกร ุงเทพมหานครจำนวน 

1,988,589 คน (สำนักงานสถิติแห@งชาติ, 2557) 

ตัวอย@างที่ใชGในการศึกษาเลือกจากประชากร

เพศหญิงอายุระหว@าง 15–59 ป¯ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  

ผูGวิจัยไดGกำหนดขนาดกลุ@มตัวอย@างโดยการคำนวณจาก

สูตรของทาโร ยามาเน@ (Yamane, 1973:727)  จาก

ประชากรจำนวนทั้งหมด 1,988,589 คน โดยกำหนด

ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยกำหนดความผิดพลาด

ไม@เกิน 5% ไดGจำนวนตัวอย@างเท@ากับ  400  คน  ผูGวิจัย

ใชGเทคนิคการคัดเลือกต ัวอย@างแบบหลายขั ้นตอน 

(Multi-stage sampling)  โดยใชGการแบ@งพื ้นที ่ จาก

สำนักงานพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 

เขต  ซ่ึงมีขั้นตอนการสุ@มตัวอย@างดังน้ี 

 ข ั ้นท ี ่  1 ใช Gว ิ ธ ีการส ุ @มต ัวอย @างแบบง@าย 

(Simple Random Sampling)   ผ ู G ว ิ จ ั ย เล ื อกกลุ@ ม

ตัวอย@างที่อาศัยอยู@ในเขตกรุงเทพมหานครจากจำนวน

เขตพื้นที่การปกครอง 50 เขต  โดยใชGวิธีการสุ@มตัวอย@าง

แบบง@ายคือ  การจับสลากเขต  โดยสุ@มเลือกเขตออกมา

ไดG  5  เขต  ดังนี ้  เขตบางกะป±  เขตมีนบุร ี  เขต

ลาดพรGาว  เขตพระนคร  และเขตทุ@งคร ุ

 ขั ้นตอนที ่ 2 การสุ @มตัวอย@างแบบบังเ อิญ  

(Accidental Sampling)  เมื่อไดGกลุ@มตัวอย@างของแต@

ละเขตจากการสุ@มตัวอย@างขั้นที่ 1 แลGว ผูGวิจัยจะใชGวิธี

สุ@มตัวอย@างแบบบังเอิญ  โดยกระจายไปตามเขตต@างๆ 

ตามที ่ไดGจับสลากไวG  โดยเขGาเก็บขGอมูลตามสถานที่ 

อาคารสำนักงาน  ธนาคาร  สถานที่ราชการ  มหาวิทยาลัย  

จนครบ 400 ชุด 

 

เคร่ืองมือท่ีใชLในการศึกษา  

 การวิจัยครั้งน้ีใชGแบบสอบถามที่สรGางขึ้น

ประกอบดGวย 4 ส@วนดังน้ี 

 ส@วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  

ไดGแก@  อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดGต@อเดือน  อาชีพ  

สถานภาพสมรส  จำนวน  5  ขGอ   

 ส@วนที  2 เป8นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เป ±ดร ับชมละครโทรทัศนSหลังข @าวภาคค่ำ  ได Gแก@  

ความถี่ในการเป±ดรับชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  

เหตุผลสำคัญที ่ด ูละครโทรทัศนSประเภทเนื ้อหาของ

ละครโทรทัศนSที่ชอบดูมากที่สุด  สถานีที่รับชมละคร

โทรทัศนSในช@วงหลังข@าวภาคค่ำบ@อยที่สุด  เหตุผลที่ดู

ละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  และพฤติกรรมในการดู

ละครโทรทัศนSในแต@ละครั้ง 

 ส@วนที่ 3 เป8นคำถามเก่ียวกับการใชGประโยชนS

จากละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ 

 ส@วนที่ 4 เป8นคำถามเก่ียวกับความพึงพอใจที่

มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

 1. การทดสอบความถูกตGองของแบบสอบถาม  

ผูGวิจัยไดGสรGางแบบสอบถามแลGวนำเสนอต@ออาจารยSที่

ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตGองใชGไดGของเนื ้อหา

และโครงสรGางแบบสอบถาม (structure validity) ใหG

ครอบคล ุมเน ื ้อหาของแบบสอบถาม  และความ

เหมาะสมของภาษาที ่สามารถสื ่อความหมายของ

คำถามแต@ละตอนตรงกันกับความตGองการของผูGวิจัย 

 2. การทดสอบความเชื่อถือไดG (reliability)  

โดยการนำแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่

ใกลGเคียงกับตัวอย@างในกรุงเทพมหานคร จำนวน 30  

ชุด  โดยวิธีทดสอบ pre-test  เพื่อหาค@าสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อถือไดGโดยใชGสูตรของ Cronbach’s  Alpha 
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Coefficient (Cronbach, 1951:176) โดยส @วนท ี ่  3 

การใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  ไดG

ค@าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือเท@ากับ 0.818 และส@วนที่ 4  

ความพึงพอใจที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  ไดG

ค@าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือเท@ากับ 0.876 

วิธีการเก็บรวบรวมขLอมูล  

 ผูGวิจัยไดGทำการเก็บรวบรวมขGอมูลจากละคร

โทรทัศนS  บทความ หนังสือ  นิตยสาร  อินเตอรSเน็ต  

ผลงานวิจัย  และเอกสารต@างๆ ที่เกี่ยวขGอง เพื่อใชGใน

การประกอบการกำหนดแนวคิดในการวิจัย  ใชGอGางอิง

ในการเขียนผลรายงานผลการวิจัย 

 จากนั้นผูGวิจัยจึงกำหนดวิธีการเก็บรวบรวม

ขGอมูล  โดยนำแบบสอบถามที่สมบูรณSแจกจ@ายใหGกับ

ผูGชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  จำนวน  400  ชุด  

ในเขตกรุงเทพมหานครไดGแก@  เขตบางกะป±  เขตมีนบุรี  

เขตลาดพรGาว  เขตพระนคร  และเขตทุ@งครุ  โดยกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในช@วงเดือน

กันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  

การวิเคราะห}ขLอมูล 

 1.  นำแบบสอบถามส@วนที่ 1 และ 2 มาหา

ค@าความถี่และค@ารGอยละ เพือ่ใชGอธิบายลักษณะทางดGาน

ประชากร และพฤติกรรมการเป±ดรับชมละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำ 

 2.  นำแบบสอบถามส@วนที่ 3 และ 4 มาหา

ค@าเฉล่ีย และค@าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. การทดสอบสมมติฐาน เม่ือตัวแปรแบ@งเป8น   2 

กลุ@มย@อย ทดสอบดGวยการทดสอบทีแบบเป8นอิสระจาก

กัน (t-test for Independent Sample) และตัวแปรที่

แบ@งออกเป8น 3 กลุ@มย@อยขึ้นไปโดยใชGการวิเคราะหSความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใชGสถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธSแบบเพียรSสัน (Pearson Product 

Momet Coefficient Correlation) เ พ ื ่ อ ใ ช G ท ด ส อบ

สมมติฐานที่ว@า พฤติกรรมการรบัชมละครโทรทัศนSหลัง

ข@าวภาคค่ำ มีความสัมพันธSกับการใชGประโยชนSและ

ความพึงพอใจที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของ

ผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการวิจัย 

กลุ @มตัวอย@างมีอายุระหว@าง  21 – 30  ป¯ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

มีรายไดGต@อเดือนระหว@าง 10,001-20,000 บาท  และมี

สถานภาพโสด  และส@วนใหญ@เป±ดรับชมละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำทุกวัน เพื ่อความสนุกสนานบันเทิง  

และประเภทเนื้อหาของละครที่ชอบดูเป8นละครตลก 

เบาสมอง  โดยดูทางสถานีโทรทัศนSช@อง  3  เนื่องจาก

การดำเนินเรื่องที่สนุก ตลก  และในการดูละครโทรทัศนSใน

แต@ละครั้งจะเปล่ียนไปดูรายการอ่ืนๆ เม่ือละครน@าเบื่อ

ไม@สนุก และมีการใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนSหลัง

ข@าวภาคค่ำเพื ่อทำใหGร ู Gส ึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 

บันเทิงใจ   และมีความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลัง

ข@าวภาคค่ำเพราะนักแสดงนำ พระเอก-นางเอก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว@า  อายุ  ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายไดGต@อเดือน  และสถานภาพ  มี

ผลต@อความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ

ของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต@างกันอย@างมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  ความถี ่ในการเป±ด

รับชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  ประเภทเนื้อหา

ของละครโทรทัศนSที ่ชอบดูมากที ่สุด และเหตุผลที่       

ดูละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  มีความสัมพันธSกับ

ความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของ

ผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05  และการใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำมีความสัมพันธSกับความพึงพอใจต@อ

ละครโทรทัศนSหลังข @าวภาคค่ำของผู Gหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

ส@วนที่ 1 ขGอมูลลักษณะทางประชากร 

 จากการศ ึกษาลักษณะทางประชากรของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีกลุ@มตัวอย@างที่

ใชGในการศึกษาครั้งนี้คือ  กลุ@มผูGชมละครโทรทัศนSหลัง

ข@าวภาคค่ำที่เป8นผูGหญิงที่อาศัยอยู@ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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โดยสุ@มเลือกเขตออกมาไดG  5  เขต  เขตบางกะป±  เขต

มีนบุรี  เขตลาดพรGาว  เขตพระนคร  และเขตทุ@งครุ  

จำนวน  400  คน  พบว@า กลุ@มตัวอย@างมีอายุระหว@าง  

21 – 30  ป¯ การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพ

พนักงานบร ิษัทเอกชน มีรายได Gต @อเด ือนระหว@าง 

10,001-20,000 บาท  ส@วนใหญ@มีสถานภาพโสด   

ส@วนที ่  2  พฤติกรรมการเป±ดรับชมละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  พบว@ากลุ@มตัวอย@างเป±ดรับชม

ละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำทุกวัน  มีเหตุผลในการดู

ละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำเพื ่อความสนุกสนาน

บันเทิง ประเภทเนื้อหาของละครที่ชอบดูส@วนใหญ@จะ

เป8นละครตลก เบาสมอง  โดยดูทางสถานีโทรทัศนSช@อง  

3  เนื่องจากการดำเนินเรื่องที่สนุก ตลก  โดยในการดู

ละครโทรทัศนSในแต@ละครั้งจะดูและเปล่ียนไปดูรายการ

อ่ืนๆ เม่ือละครน@าเบื่อไม@สนุก 

ส@วนที่  3 การใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำ กลุ@มตัวอย@างส@วนใหญ@มีการใชGประโยชนS

จากละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำในภาพรวมอยู@ใน

ระดับมาก ค@าเฉลี่ย  3.48  เม่ือศึกษารายละเอียดแลGว  

พบว@า กลุ@มตัวอย@างมีการใชGประโยชนSจากละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำในประเด็นทำใหGรูGสึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 

บันเทิงใจมากที่สุด รองลงมาคือ ทำใหGคลายเครียดจาก

การเรียนหรือการทำงาน และลดความน@าเบ ื ่อจาก

กิจกรรมอื ่นๆ และประเด็นที ่มีการใชGประโยชนSนGอย

ที่สุดคือ ทำใหGมีโอกาสเพิ่มพูนความรูGในดGานต@างๆ   

ส@วนที ่  4 ความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำ  กลุ@มตัวอย@างส@วนใหญ@มีความพึงพอใจ

ที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำในภาพรวมอยู@ใน

ระดับมาก ค@าเฉลี่ย  3.63 เมื่อศึกษารายละเอียดแลGว 

พบว@า  กลุ @มตัวอย@างมีความพึงพอใจที ่มีต @อละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำในเรื่องนักแสดงนำ พระเอก-

นางเอก มากที ่สุด รองลงมาคือ ความสามารถของ

นักแสดง และเรื่องที่มีความพึงพอใจนGอยที่สุดคือ ความ

มีชื่อเสียงของผูGประพันธS ค@าเฉลี่ยเท@ากับ 3.34 โดยมี

ความพึงพอใจอยู@ในระดับปานกลาง 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ป%จจัยส@วนบุคคลที่

แตกต@างกันน@าจะมีผลต@อความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนS

หลังข@าวภาคค่ำของผู Gหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่

แตกต@างกัน พบว@า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดG

ต@อเดือน และสถานภาพ มีผลต@อความพึงพอใจต@อ

ละครโทรทัศนSหลังข @าวภาคค่ำของผู Gหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ ่งสอดคลGองกับที ่ Klapper (1960:19-25 อGางถึงใน 

พรนับพัน ชูพินิจ, 2554:9) ไดGกล@าวถึงองคSประกอบ

ทางสังคม ส@วนใหญ@ม ีอ ิทธิพลทางอGอมเร ื ่องสร Gาง

ประสบการณSกล@อมเกลาและปลูกฝ%งทัศนคติความคิด

รวมท ั ้ งพฤต ิกรรมการเป ±ดร ับส ื ่อของผ ู G ร ับส ื ่อมี

องคSประกอบที่สำคัญ ไดGแก@ ครอบครัว วัฒนธรรม  

ประเพณี  ล ักษณะทางประชากร เช @น อาย ุ เพศ 

ภ ูม ิลำเนา การศ ึกษา สถานภาพทางส ังคม และ

สอดคลGองกับ DeFleur (1970 อGางถึงใน พิมพSมาดา จิร

เศวตกุล, 2553:14) ได Gเสนอทฤษฎีความแตกต@าง

ระหว@างป%จเจกบุคคล (Individual differences Theory) 

ซึ่งพัฒนามาจากหลักการเชิงกลไกของสิ่งเรGาและการ

ตอบสนองโดยเห็นว@าผูGรับสารแต@ละคนมีความแตกต@าง

กันในทางจิตวิทยาเช@นค@านิยมทัศนคติและความเชื่อที่

ทำใหGความสนใจในการเป±ดรับข@าวสารหรือการตีความหมาย

ข@าวสารจากส่ือที่แตกต@างกันไม@มีความสอดคลGองกันโดย

เสนอหลักการพื้นฐาน โดยมนุษยSเรามีความแตกต@าง

อย@างมากในองคSประกอบทางจิตวิทยาส@วนบุคคล ความ

แตกต@างทางชีวภาพหรือทางร@างกาย ของแต@ละบุคคล

ส@วนใหญ@แลGวจะมาจากความแตกต@างที่เกิดจากการ

เรียนรูG ทำใหGส@งผลต@อความพึงพอใจ ในพฤติกรรมการ

เป±ดรับชม การใชGประโยชนS และความพึงพอใจจาก

ละครโทรทัศนSหลังข @าวภาคค่ำ ของผู Gหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  พฤติกรรมการรับชม

ละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  ที่แตกต@างกันน@าจะมี

ความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของ

ผู Gหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที ่แตกต@างกัน พบว@า  



70 A CADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                        Vol.7 No.2 October 2015-March 2016  

 

ความถี่ในการเป±ดรับชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  

ประเภทเนื ้อหาของละครโทรทัศนSที ่ชอบดูมากที่สุด 

และเหตุผลที่ดูละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  มีผลต@อ

ความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของ

ผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลGองกับที่ Merrill & Lowenstien 

(1971:134-135, อGางถึงใน  มารียา ไชยเศรษฐS, 2546: 

21-22) ไดGกล@าวว@าเหตุผลหรือแรงผลักดันที่ทำใหGบุคคล

มีการเป±ดรับสื ่อเกิดจากป%จจัย 4 ประการดGวยกันคือ 

ความเหงา ความอยากรูGอยากเห็น ประโยชนSใชGสอยของ

ตนเอง ล ักษณะเฉพาะของสื ่อ และย ังสอดคลGองกับ 

Dominick (อGางถึงใน ทิพวรรณ พุทธคุณ, 2549:10-

11) ได Gกล @าวถ ึงผ ู Gร ับสารมีส ิทธิ ์ท ี ่จะเล ือกเป ±ดรับ

สื่อมวลชนตามที่ตนเองตGองการซึ่งเหตุผลในการเลือก

เป±ดรับของผูGรับสารแต@ละคนนั้นมีความแตกต@างกันไป

สามารถจำแนกไดGดังน้ี 1. เพื่อความรูG (Cognition) 2. เพื่อ

ความหลากหลาย 3. เพื่อประโยชนSทางสังคม (Social 

Utility) 4. การถอนจากสังคม (Withdrawal) ทำใหG

ส@งผลต@อความพึงพอใจ ในพฤติกรรมการเป±ดรับชม การ

ใชGประโยชนS และความพึงพอใจจากละครโทรทัศนSหลัง

ข@าวภาคค่ำ ของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3  การใชGประโยชนS

จากละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ  มีความสัมพันธSกับ

ความพึงพอใจที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของ

ผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว@า  การใชGประโยชนS

จากละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ ดGานความต Gอง

สารสนเทศ  ความตGองการการสรGางเอกลักษณSให Gแก@

บุคคล  ความตGองการรวมตัวและปฏิสัมพันธSทางสังคม  

และความตGองการความบันเทิง  มีความสัมพันธSกับ

ความพึงพอใจต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของ

ผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที ่ระดับ .01  ซึ ่งสอดคลGองกับที่ Lull (1982 อGางใน     

สุรัตนS  ตรีสกุล, 2548) ไดGอธิบายลักษณะการเลือกใชG

ประโยชนSจากสื ่อในทางสังคมของผู Gร ับส ื ่อ ด ังน้ี           

1. เพื่อใหGเกิดการจัดวางโครงสรGางในชีวิตประจำวัน     

2. เพื ่อใหGเกิดการสรGางความสัมพันธSกับคนรอบขGาง      

3. เพื่อเพิ่มการติดต@อหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธS 

4. เพื่อการเรียนรูGทางสังคม 5. เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน

การควบคุมสถานการณS และสอดคลGองกับ McQuail 

และคณะ (อGางถึงใน ศิริชัย   ศิริกายะ และกาญจนา 

แกGวเทพ, 2531: 110-112) ได Gสร Gางต ัวแปรความ

ตGองการของผูGรับส่ือที่ตGองการไดGรับส่ิงที่ตนตGองการจาก

สื่อต@างๆ ไวG  ซึ่งนักวิจัยในประเทศไทยไดGทำการศึกษา

ชุดตัวแปรดังกล@าวและไดGปรับปรุงข ึ ้นใหม@เพื ่อใหG

สอดคลGองกับการใชGส่ือโดยผูGรับส่ือดังน้ี 1. ความตGองการ

สารสนเทศ 2. ความตGองการสรGางความมีเอกลักษณS

ใหGแก@บุคคล 3. ความตGองการรวมตัวและปฏิสัมพันธS

สังคม 4. ความต Gองการความบันเท ิง และการใชG

ประโยชนSจากละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำ ดGานความ

ตGองการการสรGางเอกลักษณSใหGแก@บุคคล และความ

ตGองการความบันเทิงมีผลต@อความพึงพอใจที่มีต@อละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

ไดGดีที่สุดและมีผลทางบวกเรียงตามลำดับความสำคัญ  

โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผันแปรของความ

พึงพอใจที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำของผูGหญิง

ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณรGอยละ 59.3  (R2)   

 

ขLอเสนอแนะท่ีไดLจากการศึกษา 

1. ผูGชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำที่เป8น

หญิงที่อาศัยอยู@ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ

ต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำอยู@ในระดับมาก ส่ิงที่

ผูGผลิตตGองคำนึงถึงคือ ประโยชนSและสาระความรูGที่ผูGชม

จะไดGร ับจากการชมละครโทรทัศนS เช@น การปลูกฝ%ง

จริยธรรม การแกGป%ญหาในการดำเนินชีวิตของตัวละคร 

เพื่อใหGผูGชมนำไปใชGประโยชนSในทางที่สรGางสรรคS    

2.  ผูGชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำที่เป8น

หญิงชอบดูละครประเภทตลกเบาสมองเพี ่อความ

สนุกสนานบันเทิง และเหตุผลที่ดูละครเนื่องจากการ

ดำเนินเรื่องที่สนุก ตลก และมีเนื้อหาดี มีคติสอนใจ 

ดังนั ้น ผู GผลิตละครโทรทัศนSตGองควบคุมและดูแลใหG

เนื้อหาของละครสามารถตอบสนองความตGองการของ

ผูGชมโดยตGองใหGทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและไดG
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เพิ ่มพูนประสบการณSดGวยการสอดแทรกขGอคิด คติ

สอนใจ  

3.  ผูGชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำที่เป8น

หญิงมีความพึงพอใจที่มีต@อละครโทรทัศนSหลังข@าวภาค

ค่ำในเรื่องพระเอก-นางเอกมาก รองลงมาคือ ความสามารถ

ของนักแสดง ดังนั้น ผูGผลิตละครโทรทัศนSตGองเนGนใน

สองเรื่องน้ีเป8นอย@างมาก เพื่อตอบสนองกลุ@มผูGชมละคร

โทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำที่เป8นผูGหญิงใหGมีความพึงพอใจ

ในการชมละครโทรทัศนSไดGมากที่สุด  

 

ขLอเสนอสำหรับการวิจัยคร้ังต\อไป 

1.  ควรศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณSกลุ@มเฉพาะ การสัมภาษณSเชิงลึก หรือ

การสังเกต เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเป±ดรับชม การใชG

ประโยชนS และความพึงพอใจจากละครโทรทัศนSหลัง

ข@าวภาคค่ำของกลุ@มเป�าหมายอย@างลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

 2.  การศึกษาครั้งน้ีเป8นการเก็บขGอมูลเฉพาะ

กลุ@มผูGชมที่อาศัยอยู@ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม@

ครอบคลุมกลุ@มผูGชมละครโทรทัศนSหลังข@าวภาคค่ำที่มี

อยู@ทั่วประเทศ จึงควรทำการศึกษาโดยการสุ@มหากลุ@ม

ตัวอย@างในแต@ละภูมิภาคจะทำใหGผลการศึกษามีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหGทราบถึงพฤติกรรม 

ความพึงพอใจ และการใชGประโยชนSของผูGชมหลากหลายขึ้น 
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ป�จจัยที่มีอิทธิพลต\อการกำหนดโครงสรLางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย}เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
 

  

ดร.อุบลวรรณ  ขุนทอง* 

 

 

บทคัดย\อ 

 

งานวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ@งหมายเพื่อศึกษาป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อการกำหนดโครงสรGางเงินทุนของบริษัท     

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ ยกเวGนกิจการในภาคการเงิน โดยเก็บรวบรวมขGอมูลจากงบการเงินของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ จำนวน 58 บริษัท ตั้งแต@วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 การวิเคราะหSขGอมูลใชGการวิเคราะหSถดถอยพหุคูณระหว@างโครงสรGางเงินทุนและตัวแปรอิสระอ่ืน 

ผลที่ไดGจากการศึกษาเป8นดังน้ี 

 ผลการศึกษาในภาพรวมพบว@า ป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อการกำหนดโครงสรGางเงินทุนของกิจการ โดยเรียงตาม

ระดับความสัมพันธSสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ อัตราผลตอบแทนต@อสินทรัพยS ประสิทธิภาพในการทำกำไร (PROF) 

ค@าใชGจ@ายในการขายและบริหารต@อยอดขาย และสภาพคล@อง โดยป%จจัยทั้งหมดยกเวGนประสิทธิภาพในการทำกำไรที่

มีความสัมพันธSกับอัตราหนี้สินต@อสินทรัพยSและอัตราส@วนหนี้สินระยะสั้นต@อสินทรัพยS ในทิศทางตรงขGาม แต@เม่ือ

พิจาณาอัตราหน้ีสินระยะยาวต@อสินทรัพยS พบว@าป%จจัยที่มีความสัมพันธSในทิศทางเดียวกันคือ ประสิทธิภาพในการทำ

กำไร ความเสี่ยงทางการเงิน ส@วนป%จจัยดGานสภาพคล@อง มีความสัมพันธSในทิศทางตรงกันขGาม โดยมีตัวแปรตามคือ

อัตราส@วนหนี้สินรวมต@อสินทรัพยSรวม อัตราส@วนหนี้สินระยะสั้นต@อสินทรัพยSรวมและอัตราส@วนหนี้สินระยะยาวต@อ

สินทรัพยSรวม มีค@าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณ (R-Squared) 0.917, 0.901 และ 0.218 ตามลำดับ  

 

 

 

 

คำสำคัญ: โครงสรGางเงินทุน ตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ 

 

 

 

 

 

 

 * ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
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Abstract 

 

The purpose of this study aimed to study factors determining capital structure of listed 

companies in The Market for Alternative Investment (mai), except the firms in the financial industry. 

The data were gathered from financial statement of 58 companies, from January 1, 2012 to 

December 31, 2014.  The method of multiple regression analysis was used to investigate the 

relationship between capital structure and the other independent variables using multiple 

regression equation. The results were as follow: 

Factors that affect the capital structure of the Company. Sorted by relevance level highest 

to lowest rate  were Return on asset (ROA), profitability (PROF), the selling and administrative expenses 

to sales(SELLE) and liquidity (LIQ), except in profitability is related to the debt to asset ratio (TDA) 

and short-term debt to asset (SDA) in the opposite direction. When considering long-term debt to 

assets ratio ( LDA)  Factors that are associated in the same direction.  The effectiveness, profitability 

Financial risk The liquidity factor A relationship in the opposite direction The dependent variable is 

the ratio of total liabilities to total assets. Short-term debt to total assets ratio and long-term debt 

to total assets. There are multiple coefficient of determination (R-Squared) 0.917, 0.901, 0.218 and 

respectively. 

 

 

 

 

Keywords: Capital structure, The Market for Alternative Investment (mai) 
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ความสำคัญและความเป�นมาของป�ญหา 

การพ ัฒนาเศรษฐก ิ จ ไทยในป %จจ ุบ ันใหG

ความสำคัญต@อการส@งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย@อม (Small and Medium sized enterprise: SME) 

ใหGมีความแข็งแกร@ง ทั้งนี้เพราะธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย@อมถือเป8นรากฐานที่สำคัญที่จะสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต@เนื่องจากธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย@อมประสบป%ญหาขาดแคลนเรื่องการ

เขGาถึงแหล@งเงินทุนและมีตGนทุนทางการเงินที่สูง จึงทำ

ใหGไม@สามารถขยายธุรกิจใหGเติบโตไดGอย@างรวดเร็ว

เท@าที่ควร ตลาดหลักทรัพยSแห@งประเทศไทยไดGเล็งเห็น

ถึงป%ญหาการเขGาถึงแหล@งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย@อม จึงไดGจัดตั้งตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ 

โดยไดGเป±ดอย@างเป8นทางการเมื ่อวันที ่ 21 มิถุนายน 

2542 เพื่อใหGธุรกิจขนาดกลางและขนาดย@อมสามารถ

เขGาถึงแหล@งเงินทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำ ปลอด

จากภาระดอกเบี้ยและการคืนเงินตGนโดยผ@านกลไกของ

ตลาดทุน โดยป%จจุบันบริษัทที่เขGาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธS 2558 จำนวน 

113 บริษัท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป¯ 2551 จำนวน 49 บริษัท คิด

เป8นอัตราการเติบโตรGอยละ 130.61 เมื่อเทียบกับป¯ 2551 

ซึ่งนักลงทุนใหGความสนใจและลงทุนในตลาดหลักทรัพยS

เอ็ม เอ ไอ มากขึ้น ขGอมูลตาด MAI ตั้งแต@ป¯ 2554 – 2557 

พบว@า มูลค@าการซื้อขายหมุนเวียนในดGานปริมาณ(ลGาน

หุ Gน) มีการเพิ ่มขึ ้นจาก 66,431 ลGานหุ Gนในป¯ 2554  

เป8น 379,572 ลGานหุ Gนในป¯ 2557 มูลค@าการซื ้อขาย

หมุนเวียนในดGานมูลค@า(ลGานบาท) มีการเพิ่มขึ้นจาก 

มูลค@า 151,022.76 ลGานบาทในป¯ 2554 เป8นมูลค@า 

946,111.84 ลGานบาทในป¯ 2557 และมูลค@าหลักทรัพยS

ตามราคาตลาดมีการเพิ่มขึ้นจาก 77,310.14 ลGานบาทใน

ป¯ 2554 เป8นมูลค@า 383,075.24 ลGานบาทในป¯ 2557  

นอกจากน้ันยังเป8นตลาดที่บริษัทสามารถระดมเงินทุน

ไดGโดยตรงจากนักลงทุนทั้งในและต@างประเทศ เพื่อเป8น

การเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดและลด

ตGนทุนทางการเงิน 

การบริหารจัดการโครงสรGางเงินทุน คือ การ

กำหนดสัดส@วนระหว@างหนี้สินและส@วนของเจGาของใหG

เหมาะสม จะทำใหGมูลค@าของบริษัทสูงสุด ถGาผูGบริหาร

ทางการเงินมีการบริหารจัดการโครงสรGางเงินทุนโดย

คำนึงถึงส@วนไดGส@วนเสียที่บริษัทจะไดGจากการใชGแหล@ง

เงินทุนจากหน้ีสินและส@วนของเจGาของอย@างระมัดระวัง 

และไม@ประมาทซึ่งการกูGยืมจนเกินสัดส@วนที่เหมาะสม 

แมGในช@วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูGต่ำ ก็จะทำใหGบริษัท

มีสภาวะทางการเงินที่ม่ันคง และไม@ตGองเผชิญกับความ

เสี่ยงทางการเงินจนอาจนำไปสู@การลGมละลายในที่สุด 

โดยการศึกษาเก่ียวกับโครงสรGางเงินทุนมีการนำป%จจัย

ต@าง ๆ ที่คาดว@าจะมีผลต@อการเปลี่ยนแปลงโครงสรGาง

เงินทุนของบริษัทมาวิเคราะหSหาความสัมพันธSว@า ป%จจัย

ตัวใดมีผลต@อการเปล่ียนแปลงโครงสรGางเงินทุน แลGวใชG

ป%จจัยเหล@านั้นในการจัดการโครงสรGางเงินทุนต@อไปใน

งานวิจัยที่เคยมีการศึกษามาแลGวน้ันพบว@าป%จจัยที่มีผล

ต@อการตัดสินใจในโครงสรGางเงินท ุนของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSแห@งประเทศไทย ไดGแก@ 

ขนาดของบริษัท อัตราภาษี ความสามารถในการทำ

กำไร อัตราการเจริญเติบโต อัตราผลตอบแทนต@อ

สินทรัพยS สัดส@วนการถือครองหุGน ความเป8นเอกลักษณS

ของผลิตภัณฑS อัตราการจ@ายเงินป%นผล และสภาพ

คล@อง ที่มีการศึกษาแลGวในงานวิจัยต@างประเทศ  

จากงานวิจัยในอดีตมุ@งเนGนการศึกษาในตลาด

หลักทรัพยSแห@งประเทศไทยในประเด็นของโครงสรGาง

เงินทุน แต@ยังไม@เคยมีการศึกษาในประเทศไทยสำหรับ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ มา

ก@อน ผูGศึกษาจึงเพิ่มตัวแปรดังกล@าวหนึ่งตัวคือความ

เสี่ยงทางการเงินโดยใชGตัวชี้วัดคือ ระดับการใชGเงินทุน 

(DFL) ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อคาดว@าจะเป8นป%จจัยที่มี

อิทธิพลต@อโครงสรGางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ เช@นกัน และเพื่อให Gเกิด

ประโยชนSสูงสุดในการจัดการโครงสรGางเงินทุน  

ทฤษฎีและป%จจัยในการต ัดสินใจเกี ่ยวกับ

โครงสรGางเงินทุนในการศึกษาครั้งนี ้จะเนGนศึกษาใน
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ทฤษฎีซ่ึงไดGรับการพัฒนาแนวคิดใหม@ ซ่ึงมี 3 ทฤษฎีที่ผูG

ศึกษานำมาใชGเป8นหลักดังน้ี 

1) ทฤษฎีการเปรียบเทียบระหว@างตGนทุนความ

เสี่ยงทางการเงินและผลประโยชนSจากการก@อหนี้ เป8น

แนวคิดที ่บริษัทจะตGองเลือกระหว@างประโยชนSของ

หนี้สิน(ประโยชนSจากภาษี) กับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 

และตGนทุนลGมละลายที ่เพิ ่มขึ ้นเมื ่อมีหนี ้สินมากขึ้น 

ฉะนั้นบริษัทควรจัดสรรสัดส@วนระหว@างหนี้สินกับส@วน

ของเจGาของใหGมีสัดส@วนที่เหมาะสมและทำใหGมูลค@าของ

บริษัทสูงสุด (Frydenberg, 2004 : Online) เนื ่องจาก

ไดGร ับผลประโยชนSจากดอกเบี ้ยจ@ายในแง@ของการ

ประหยัดภาษี (Taxes Shield) โดยสามารถสรุปไดGว@า

บริษัทควรใชGแหล@งเงินทุนจากการก@อหน้ี 

2) ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลำดับขั้น (The 

Pecking Order Theory) ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดพื้นฐานมา

จากความไม @ สมมาตรของข G อม ู ล  (Asymmetric 

Information) ระหว@างผูGบริหารกับนักลงทุนและตGนทุน

ตัวแทน (Agency Cost) โดยไดGกล@าวว@าบริษัทชอบที่

จะจัดหาเงินทุนจากภายในเป8นอันดับแรกรองลงมาคือ

การกูGหนี้ และทางเลือกสุดทGายคือการออกหุGนสามัญ

ใหม@ เพราะตGนทุนในการจัดหาเงินทุนจากแหล@งภายใน 

(กำไรสะสม) ถูกที่สุด และตGนทุนในการจัดหาเงินทุน

จากหน้ีสินจะต่ำกว@าการออกหุGนใหม@ 

3) ทฤษฎีตGนทุนตัวแทน (The Agency Cost 

Theory) เป8นทฤษฎีที่พัฒนาโดย Jensen และ Meckling 

( 1976 quoted in Frydenberg, 2004:  Online) 

พ ัฒนาเพิ ่มเต ิมจากทฤษฎ ี Trade off Theory ซ่ึง

สนับสนุนผลประโยชนSของการก@อหนี ้ โดยไดGแบ@ง

ประเภทของความขัดแยGงระหว@างตัวแทน (Agency 

Conflict) ออกเป8น 2 ประเภทคือ 1) ความขัดแยGง

ระหว@างผู Gถ ือหุGนและผู Gบริหาร และ 2) ความขัดแยGง

ระหว@างผ ู Gถ ือห ุ GนและเจGาหนี ้ ในด GานความขัดแยGง

ระหว@างผู Gถ ือหุGนและผูGบริหาร สามารถอธิบายไดGว@า

ผูGบริหารจะไดGค@าตอบแทนเฉพาะเงินเดือนเพียงอย@าง

เดียว และไม@สามารถไดGมากกว@าน้ัน จึงเป8นเหตุจูงใจใหG

ผูGบริหารจะไม@พยายามดำเนินงานที่เป8นประโยชนSมาก

ที่สุดแก@ผูGถือหุGน ดGวยเหตุนี้บริษัทจึงมีการกูGยืมเงินจาก

ภายนอกเพื่อเป8นการควบคุมผูGบริหารทางหนึ่ง เพราะ

การกูGยืมจะมีการจ@ายเงินสดออกไป 

        

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปป%จจัยที่กำหนดโครงสรGางเงินทุน 

ป�จจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.ความม่ันคงของรายไดG     /                      

2.อัตราการเจริญเติบโต        / /                

3.ความสามารถทำกำไร / /   / / /           / /  

4.ภาษี    / /                    

5.อัตราการจ@ายเงินป%นผล    /                   /  

6.ขนาดของบริษัท /   / / /   /         / /  

7.สภาพคล@อง    /                 /    

8.ความเส่ียงทางธุรกิจ      /                    

9. ความเส่ียงทางการเงิน /             / 

10.ความผันผวนของตGนทุนผลิตภัณฑS      /                    

11.มูลค@าสินทรัพยSที่มีตัวตน          / / / / / /   /  

1.พันธุSนิวัติ เหนียนเฉลย (2543) 2.รจเลข กัลปÃปากรณSชัย (2545) 3. อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธS (2552) 4. Kobkul Chintanawetchakul 

(2004) 5. Baral (2004) 6. Gonenc (2002) 7. Husni Ali Khrawish and Ali Husni Ali Khraiwesh (2010) 8. Ajan & Zingales 
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(1995) 9. Chen (2004) 10. Rattaporn Deesomak, Paudyal (2004) 11. Huang & Song (2006) 12. Mazur Kinga (2006) 13. 

Goy & Frank (2003) 14. MahiraRafique (2011) 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่สรุปไดGเป8นตาราง

ที่  1 พบว @ า  ป % จจ ั ยท ี ่ กำหนดโครงสร G า ง เ ง ิ นทุ น

ประกอบดGวย ความสามารถในการทำกำไร ขนาดของ

บริษัท มูลค@าสินทรัพยSที่มีตัวตน อัตราเจริญเติบโต ภาษี 

อัตราการจ@ายเงินป%นผล สภาพคล@อง ความเสี่ยงทาง

ธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความมั่นคงของรายไดG 

และความผันผวนของการตGนทุนผลิตภัณฑS 

ผูGวิจัยจึงศึกษาป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อการกำหนด

โครงสร Gางเง ินท ุนของบร ิษัทจดทะเบ ียนในตลาด

หลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ ยกเวGนกิจการในภาคการเงิน โดย

เก็บรวบรวมขGอมูลจากงบการเง ินของบร ิษัทที ่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ 

วัตถุประสงค}การศึกษา 

          เพื่อศึกษาป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อการกำหนดโครงสรGาง

เงินทุนของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ 

ขอบเขตการศึกษา 

ประชากรที่ใชGในการวิจัยครั้งน้ีคือ บริษัทที่  จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ และเก็บขGอมูล

ป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อการกำหนดโครงสรGางเงินทุนและ

ขGอมูลทางการเง ินแบบรายงาน 56-1 และรายงาน

ประจำป¯ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม 

เอ ไอ ยกเวGนอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที ่มีขGอจำกัด

โครงสรGางเงินทุน ในระหว@างป¯ พ.ศ. 2555 – 2557  ซ่ึง

มีจำนวนรวมทั้งหมด 113 บริษัท (ณ วันที่ 9 กุมภาพันธS 

2558)  และมีกลุ@มตัวอย@างจำนวน 58 บริษัท ขGอมูล

เกี ่ยวขGองกับทฤษฎีและงานวิจัยต@าง ๆ ศึกษาและ

รวบรวมขGอมูลจากเอกสาร วารสารและงานวิจ ัยที่

เก่ียวขGอง 

 

วิธีการศึกษา 

ศึกษาโดยใชGวิธีการทดสอบดGวยสถิติการวิเคราะหS

ถดถอยพหุคูณเสGนตรง (Multiple Linear Regression) 

และประมาณค@าสัมประสิทธิ์โดยวิธี Ordinary Least 

Square (OLS) (กัลยา วานิชยSบัญชา, 2545:292– 54) ใชG

แบบจำลองดังน้ี 

CAP = β0 +β1(PROF) + β2(ROA)+ β3(TAX) +β4(LIQ) 

+ β5(SIZE) + β6(GROW)+ β7(SHARE)+ 

β8(DIV)+ β9(SELLE) + β10(DFL) + e 

 

 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดของตัวแปร การวัดค@าและทิศทางความสัมพันธSที่คาดหวังของตัวแปรอิสระต@อตัวแปรตาม 
 

 

ตัวแปร 

ช่ือ 

ตัวแปร 

 

ตัวช้ีวัด 

ทิศทาง

ความสัมพันธ} 

ที่คาดหวัง 

ทฤษฎี

โครงสรLาง

เงินทุน 

ตัวแปรตาม 

  - อัตราหนี้สินต@อ 

    สินทรัพยSรวม 

TDA มูลค@าตามบัญชีของหนี้สินรวมหารดGวย

มูลค@าตามบัญชีของสินทรัพยSรวม 

  

  - อัตราหนี้สินระยะยาวต@อ   

      สินทรัพยSรวม 

LDA มูลค@าตามบัญชีของหนี้สินระยะยาวหาร

ดGวยมูลค@าตามบัญชีของสินทรัพยSรวม 

  

 - อัตราหนี้สินระยะสั้นต@อ 

     สินทรัพยSรวม 

SDA มูลค@าตามบัญชีของหนี้สินระยะสั้นหาร

ดGวยมูลค@าตามบัญชีของสินทรัพยSรวม 
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ตัวแปร 

ช่ือ 

ตัวแปร 

 

ตัวช้ีวัด 

ทิศทาง

ความสัมพันธ} 

ที่คาดหวัง 

ทฤษฎี

โครงสรLาง

เงินทุน 

ตัวแปรอิสระ 

 ประสิทธิภาพในการทำกำไร 

 

PROF 

กำไรก@อนดอกเบ้ียและภาษีหารดGวย

สินทรัพยSรวม 

- 

 

Pecking 

Order 

  - ขนาดบริษัท SIZE ค@าล็อกการิทึมของยอดขาย + Static 

Trade-off 

  - อัตราภาษ ี TAX 
ภาษีจ@ายต@อกำไรก@อนภาษีและดอกเบ้ีย 

+ Static 

Trade-off 

   -การกระจุกตัวของผูGถือ

หุGน 

SHARE สัดส@วนการถือครองหุGนของผูGถือหุGน     

รายใหญ@ 

- Agency 

Cost 

   - อัตราการเจริญเติบโต GROW มูลค@าตามราคาตลาดของผูGถือหุGนบวกกับ

มูลค@าตามบัญชีของหนี้สินหารดGวยมูลค@า

ตามบัญชีของสินทรัพยSรวม 

+ Pecking 

Order 

   - สภาพคล@อง LIQ อัตราส@วนสินทรัพยSหมุนเวียนหาร 

ดGวยหนี้สินหมุนเวียน 

- Pecking 

Order 

   - ค@าใชGจ@ายในการขายและ 

     บริหารต@อยอดขาย 

SELLE ค@าใชGจ@ายในการขายต@อยอดขาย -  Trade-off 

   - อัตรา ผลตอบแทนต@อ   

     สินทรัพยS 

ROA กำไรสุทธิดGวยสินทรัพยSรวม - 

 

Pecking 

Order 

   - อัตราการจ@ายเงินป%นผล DIV เงินป%นผลจ@ายต@อกำไรต@อหุGน - Pecking 

Order 

   - ความเสี่ยงทางการเงิน DFL กำไรก@อนดอกเบ้ียและภาษีต@อดอกเบ้ีย

จ@าย 

- Pecking 

Order /  

Trade-off 

 

ผลการวิเคราะห}ขLอมูล 

ส@วนของการสรุปผลการวิจัย แบ@งส@วนของการ

วิเคราะหSออกเป8น 2 ส@วน คือ ส@วนที่ 1 การวิเคราะหS

เชิงพรรณนา และส@วนที่ 2 การวิเคราะหSสมการถดถอย

เชิงพหุคูณ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

ส\วนท่ี 1 การวิเคราะหSเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) พบว@า จากกลุ @มตัวอย@างของบร ิษัทท ี ่ จด

ทะเบียนในหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ จำนวน 58 บริษัท 

พบว@าบริษัทที่อยู@ในกลุ@มสินคGาอุตสาหกรรมมีจำนวน 

18 บริษัทคิดเป8นรGอยละ 31.03 รองลงมาเป8นบริษัทที่

อยู@ในกลุ@มบริการ มีจำนวน 16 บริษัทคิดเป8นรGอยละ 

27.59 อันดับสามเป8นกลุ@มอสังหาริมทรัพยSและก@อสรGาง 

ม ีจำนวน 9 บร ิษัทค ิดเป 8นร Gอยละ 15.52 ส @วนกลุ@ม

เกษตรและอุตสาหกรรมและกลุ@มทรัพยากรเป8นกลุ@มมี

จำนวนนGอยที่สุด 3 บริษัทคิดเป8นรGอยละ 5.17 

ส\วนที ่  2 การวิเคราะหSถดถอยเช ิงพหุคูณ

ประกอบดGวย  

 ขั้นที่ 2.1 วิเคราะหSความสัมพันธSของตัวแปร 

โดยตรวจสอบป%ญหา Multicollinearity ว ิเคราะหS

ความสัมพันธSระหว@างตัวแปรเพื่อตรวจสอบระดับและ

ทิศทางความสัมพันธSระหว@างตัวแปรจะแสดงไดGไวGใน

ตารางดังต@อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 ค@าสหสัมพันธSของตัวแปรอิสระที่ทำการศึกษา ในป¯ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 
 

DFL DIV GROW LIQ PROF ROA SELLE SHARE SIZE TAX 

DFL 1.00 0.04 0.00 -.03 - 0.01 -.01 - 0.02 - 0.03 0.07 0.01 

DIV 0.04 1.00 0.03 0.13 0.07 0.10 - 0.04 0.16 0.02 -0.04 

GROW 0.00 0.03 1.00 0.06 0.13 0.32 - 0.00 0.08 - 0.05 -0.02 

LIQ - 0.03 0.13 0.06 1.00 0.13 0.36 - 0.00 0.06 - 0.31 -0.05 

PROF - 0.01 0.07 0.13 0.13 1.00 0.48 - 0.16 0.19 - 0.01 -0.02 

ROA - 0.01 0.10 0.32 0.36 0.48 1.00 - 0.45 0.32 0.07 -0.11 

SELLE - 0.021 - 0.04 - 0.00 -.00 - 0.16 -.45 1.00 - 0.14 - 0.46 -0.03 

SHARE - 0.03 0.16 0.08 0.069 0.19 0.32 - 0.14 1.00 - 0.03 0.01 

SIZE 0.07 0.02 - 0.05 -.31 - 0.01 0.07 - 0.46 - 0.03 1.00 -0.03 

TAX 0.01 - 0.04 - 0.02 -.05 - 0.02 -.11 - 0.03 0.01 - 0.03 1.00 

จากตารางที่ 3 วิธีการตรวจสอบดGวย Simple Correlation Coefficients โดยทั่วไปขนาดค@าสหสัมพันธSไม@

ควรมีค@าเกิน 0.80 (อัครพงศS อั้นทอง, 2550) พบว@าไม@มีค@าสหสัมพันธSของตัวแปรอิสระคู@ใดที่มีค@ามากกว@า 0.80 คือ มีค@า

สหสัมพันธSสูงสุดเท@ากับ 0.78 จากการตรวจสอบป%ญหา Multicollinearity สามารถสรุปไดGว@า สมการถดถอยที่ใชGใน

การประมาณค@าสัมประสิทธิ์ในครั้งนี้ไม@มีป%ญหา Multicollinearity เนื่องจากค@าสหสัมพันธSของตัวแปรอิสระทั้ง 9  

ตัวแปรมีค@าต่ำกว@า 0.80 

ขั้นที่ 2.2 การวิเคราะหSสมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยแสดงการวิเคราะหSในตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหSสมการพหุคูณโดยใชGขGอมูลรวมทั้งหมด โดยมีตัวแปรตามคืออัตราส@วนหน้ีสินต@อสินทรัพยS

รวม อัตราส@วนหน้ีสินระยะส้ันต@อสินทรัพยS และอัตราส@วนหน้ีสินระยะยาวต@อสินทรัพยSรวม 

ตัวแปร

อิสระ 

ความสัมพันธ}ที่

คาดว\าจะ

เกิดขึ้น 

TDA SDA LDA 

Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

C  0.698 0.000 0.436 0.004 0.263 0.008 

DFL ลบ 0.006 0.141 -0.005 0.252 0.011** 0.000 

DIV ลบ -0.020 0.112 -0.019 0.153 -0.002 0.843 

GROW บวก -0.001 0.241 -0.001 0.170 0.002 0.727 

LIQ ลบ -0.049** 0.000 -0.038** 0.000 -0.011** 0.013 

PROF ลบ 1.374** 0.000 1.284** 0.000 0.090** 0.000 

ROA ลบ -1.873** 0.000 -1.829** 0.000 -0.044 0.627 

SELLE ลบ -0.284** 0.001 -0.227** 0.011 -0.057 0.317 

SHARE ลบ -0.051 0.493 -0.029 0.703 -0.022 0.656 

SIZE บวก 0.002 0.926 0.025 0.181 -0.023 0.056 

TAX บวก -0.005 0.863 -0.002 0.956 0.263 0.861 

R-squared 0.917 0.901         0.218  

Adjusted R-squared 0.911 0.894         0.164  

หมายเหตุ    **  นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 พบว@าในการวิเคราะหSผลรวม

ในช@วงระยะเวลาในป¯ พ.ศ. 2555 ถึงป¯ พ.ศ. 2557 โดย

มีตัวแปรตามคืออัตราส@วนหนี้สินรวมต@อสินทรัพยSรวม 

มีค@าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณ (R-Squared) และ 

ค @าส ัมประส ิทธ ิ ์การต ัดส ินใจพห ุค ูณท ี ่ปร ับแลGว 

(Adjusted R- Squared)  ม ี ค @ า เท @ าก ับ  0.917 และ 

0.901 และป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อความสัมพันธSอย @างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับอัตราส@วนหนี้ สิน

รวมต@อสินทรัพยS ไดGแก@ สภาพคล@อง(LIQ) ประสิทธิภาพ

ในการทำกำไร(PROF) อัตราผลตอบแทนต@อสินทรัพยS

(ROA) ค@าใชGจ@ายในการขายและบริหาร (SELLE) 

เมื่อพิจารณาตัวแปรตามคืออัตราส@วนหนี้สิน

ระยะส้ันต@อสินทรัพยSรวม มีค@าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ

พหุคูณ (R-Squared) และ ค@าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ

พหุคูณที่ปรับแลGว (Adjusted R-Squared) มีค@าเท@ากับ 

0.901 และ 0.894  ป%จจัยที ่มีอิทธิพลต@อความสัมพันธS

อย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับอัตราส@วน

หนี้สินระยะสั้นต@อสินทรัพยS ไดGแก@ สภาพคล@อง (LIQ) 

ประสิทธิภาพในการทำกำไร (PROF) อัตราผลตอบแทน

ต@อสินทรัพยS (ROA) ค@าใชGจ@ายในการขายและบร ิหาร 

(SELLE) 

สุดทGายการพิจารณาตัวแปรตามคืออัตราส@วน

หนี้สินระยะยาวต@อสินทรัพยSรวม มีค@าสัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจพหุคูณ (R-Squared) และ ค@าสัมประสิทธ์ิการ

ตัดสินใจพหุคูณที่ปรับแลGว (Adjusted R-Squared) มี

ค@าเท@ากับ 0.218 และ 0.164 และป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อ

ความสัมพันธSอย@างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ

อัตราส@วนหน้ีสินระยะยาวต@อสินทรัพยS ไดGแก@ ความเส่ียงทาง

การเงิน (DFL) สภาพคล@อง (LIQ) ประสิทธิภาพในการ

ทำกำไร (PROF)  

 

การสรุปและอภิปรายผล  

อัตราส@วนหนี ้สินทั ้งหมดต@อสินทรัพยS โดย

สามารถแบ@งออกเป8นอัตราส@วนหนี ้สินระยะสั ้นต@อ

สินทรัพยSและอัตราส@วนหนี้สินระยะยาวต@อสินทรัพยS) 

พบว@า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ 

ในประเทศไทยมีสัดส@วนโครงสรGางเงินทุนโดยเฉล่ีย

เท@ากับ 50.0% โดยแบ@งเป8นการจัดหาเงินทุนจากการ

ก@อหนี้สินระยะสั ้นโดยเฉลี่ย เท@ากับ 42.00% ส@วนที่

เหลือเป8นการจัดหาเงินทุนจากหนี ้สินระยะยาวโดย

เฉลี่ยเท@ากับ 8.00% มีอัตราผลตอบแทนต@อสินทรัพยS

โดยเฉลี ่ยเท@ากับ 8.00 % มีประสิทธิภาพในการ ทำ

กำไรโดยเฉลี่ยเท@ากับ 9.00% มีค@าใชGจ@ายในการขาย

และบริหารและบริหารต@อยอดขายโดยเฉลี่ยเท@ากับ 

21.00% และมีสภาพคล@องโดยเฉลี่ยเท@ากับ 2.12 เท@า  

นอกจากนั ้นยังพบว@าป%จจัยที่มีอิทธิพลต@อโครงสรGาง

เงินทุนของอัตราส@วนหนี ้สินต@อสินทรัพยSรวม (TDA) 

และอัตราส@วนหนี ้สินระยะสั ้นต@อสินทรัพยS (SDA) มี

ป%จจัยที่ตรงกัน  ดังน้ี 

 1) อัตราส@วนหนี ้สินต@อสินทรัพยSรวม (TDA) และ 

อัตราส@วนหน้ีสินระยะส้ันต@อสินทรัพยSรวม (SDA)  

 ผลการศึกษาพบว@า ป%จจัยที ่มีอ ิทธิพลต@อ

โครงสรGางเงินทุนเรียงลำดับป%จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดไป

หาต่ำสุดคือ ดGานอัตราผลตอบแทนต@อสินทรัพยS (ROA) 

เป8นป%จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ ประสิทธิภาพ

ในการทำกำไร (PROF)  ค @าใช Gจ @ายในการขายและ

บริหาร (SELLE) และสภาพคล@อง (LIQ) ตามลำดับ ใน

การวิเคราะหSความสัมพันธSพบว@า ประสิทธิภาพในการ

ทำกำไร (PROF) มีทิศทางเป8นบวก กับอัตราหนี้สินต@อ

สินทรัพยSรวม (TDA) และอัตราส@วนหนี้สินระยะสั้นต@อ

สินทรัพยSรวม (SDA) และป%จจัยดGานสภาพคล@อง (LIQ) 

อัตราผลตอบแทนต@อสินทรัพยS (ROA) ค@าใชGจ@ายในการ

ขายและบริหาร (SELLE) พบว@ามีทิศทางเป8นลบ แสดง

ใหGเห็นว@าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ 

ไอ ในประเทศไทยจะมีการกำหนดโครงสรGางเงินทุนโดย

พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต@อสินทรัพยSเป8นหลัก 

กล@าวคือ ถGาบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต@อสินทรัพยSสูง 

ม ีประสิทธิภาพในการทำกำไร มีสภาพคล@องโอน

สินทรัพยSหมุนเวียนนั ้นเป8นเงินสดไดGโดยง@าย และ

บริหารจัดการค@าใชGจ@ายในการขายและบริหารไดGเป8น

อย@างดี  แสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและ

บริหารงานโดใชGสินทรัพยSที่มีอยู @อย@างคุ Gมค@าและไดG
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ประโยชนSจะไม@ม ีความต Gองการระดมเง ินทุนจาก

ธนาคารพาณิชยS โดยจะใชGเงินจากของส@วนของผูGถือหุGน 

ซ่ึงส@งผลแนวโนGมที่จะใชGเงินทุนจากแหล@งหน้ีสินนGอยลง 

เน่ืองจากแหล@งเงินทุนภายใน (กำไรสะสม) มีมากพอที่จะใชG

ลงทุนในบริษัท ประกอบกับป%ญหาความไม@เท@าเทียมกัน

ของขGอมูลข@าวสาร ทำใหGบริษัทเลือกที่จะใชGแหล@งเงินทุน

จากภายในบริษัทก@อนซ่ึงสอดคลGองกับทฤษฎี Packing 

order ซ่ึงสอดคลGองกับงานวิจัยของ กฤศกร  จิรภานุเมศ 

(2553), ศิริวดี  ประศาสตรS  อินทาระ (2553), Myers 

& Majluf (1984); Rajan & Zingales (1995); Shyam-

Sunder&Myers(1999); Namthip Hongpan (2000); 

Rataporn Deesomsak et al (2004) ; Chen (2004) 

and Huang & Song (2006);.Mazur (2007)   

 2) อัตราส@วนหนี ้สินระยะยาวต@อสินทรัพยS

รวม (LDA)  

 ผลการศึกษาพบว@า ป%จจัยที ่มีอ ิทธิพลต@อ

โครงสรGางเงินทุนเรียงลำดับป%จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดไป

หาต่ำสุดคือ ประสิทธิภาพในการทำกำไร(PROF)  เป8น

ป%จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ สภาพคล@อง(LIQ) 

และความเสี ่ยงทางการเงิน(DFL) ตามลำดับ ในการ

วิเคราะหSความสัมพันธSพบว@า ประสิทธิภาพในการทำ

กำไร(PROF) และความเส ี ่ยงทางการเงิน (DFL) มี

ทิศทางเป8นบวก กับอัตราหนี้สินระยะยาวต@อสินทรพัยS

รวม (LDA) และป%จจัยดGานสภาพคล@อง (LIQ) พบว@ามี

ทิศทางเป8นลบ แสดงใหGเห็นว@าบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยSเอ็ม เอ ไอ ในประเทศไทยจะมีการ

กำหนดโครงสรGางเงินทุนโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ

ในการทำกำไร (PROF) เป8นหลัก กล@าวคือ ถGาบริษัทมี

ประสิทธิภาพในการทำกำไรสูง จะมีแนวโนGมที่จะใชG

เงินทุนจากแหล@งหน้ีสินเพิ่มมากขึ้น ในป%จจัยความเส่ียง

ทางการเงิน (DFL)  พบว@ามีความสัมพันธS ในทิศทาง

เดียวกันอย@างมีนัยสำคัญ ซ่ึงไม@สอดคลGองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไวGเบื้องตGนที่กล@าวว@ากำไรจากการดำเนินงานจะ

สามารถลดลงไดGมากนGอยเพียงใดก@อนที่บริษัทจะไม@

สามารถชำระดอกเบ ี ้ยจ @ายต@อป¯ได Gการที ่บริษ ัทไม@

สามารถชำระดอกเบี้ยไดGนั้น เจGาหนี้อาจจะดำเนินการ

ตามกฎหมายและอาจจะมีผลทำใหGบริษัทลGมละลายไดG 

ควรใชGกำไรก@อนดอกเบี้ยและภาษีในการคำนวณ ทั้งน้ี

เพราะบริษัทจะชำระดอกเบี ้ยก@อนที ่จะชำระภาษี 

ความสามารถในการที่จะชำระดอกเบี้ยของบริษัท จึง

ไม@ไดGถูกกระทบโดยภาษีแต@อย@างใด โดยความสามารถ

ในการจ@ายชำระดอกเบี้ยที่สูงจะแสดงถึงความสามารถ

ในการก@อหน้ีที่สูงขึ้นของบริษัท ซ่ึงสอดคลGองกับทฤษฎี

ในการพิจารณาตGนทุนและผลประโยชนSที่เกิดจากการ

ก@อหนี้ (Trade-off Theory) และสอดคลGองกับทฤษฎี 

Pecking Order ที่กล@าวถึงลำดับขั้นการจัดหาเงินทุน

ของบริษัท  ซ่ึงสอดคลGองกับ Myers & Majluf (1984); 

Shyam- Sunder & Myers ( 1999) ; Paudyal, 

Pescetto & Deesomsak ( 2004) ; Eriotis, ( 2007) ; 

Mazur (2007)  

 

ขLอเสนอแนะเพื่อการใชLประโยชน}การวิจัยคร้ังต\อไป 

1. การศึกษาครั้งน้ีเลือกกลุ@มธุรกิจอุตสาหกรรม 

กลุ @มอุตสาหกรรมมีความหลากหลายโดยไม@คำนึงถึง

ความแตกต@างของอุตสาหกรรม การวิจัยครั้งต@อไปควร

เล ือกกลุ @มอุตสาหกรรมเฉพาะธุรกิจการเง ินซ ึ ่ ง มี

โครงสรGางเงินทุนที่แตกต@างจากกลุ@มอุตสาหกรรมอ่ืน 

เพื่อหาความสัมพันธSของมีผลต@ออัตราส@วนหนี้สินต@อ

สินทรัพยSรวม อัตราส@วนหนี้สินระยะสั้นต@อสินทรัพยS

รวม และอัตราส@วนหน้ีสินระยะยาวต@อสินทรัพยSรวมว@า

มีความแตกต@างหรือเหมือนกันกับกลุ@มธุรกิจที ่ไม@ใช@

ธุรกิจการเงินหรือไม@ 

2. ป%จจุบันธุรกิจต@าง ๆ ตGองมีการพัฒนาไป

อย@างมากพรGอม ๆ กับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและกGาวหนGาขึ ้น ธุรกิจตGองสรGางเอกลักษณS

เฉพาะ ความแข็งแกร@งใหGกับธุรกิจของตนเองเพื่อสูGกับคู@

แข@งขัน เพิ่มโอกาสทำกำไร และแสวงหาแนวทางความ

ย ั ่งย ืนของธุรกิจในอนาคต ด ังนั ้นการพิจารณาถึง

ค@าใชGจ@ายในการพัฒนาและวิจัยน@าจะมีส@วนสำคัญและ

ธุรกิจควรแยกค@าใชGจ@ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบ

ถึงตGนทุนโครงสรGางทางการเงินว@าถGาค@าใชGจ@ายในการ

วิจัยและพัฒนาที่บริษัทลงทุนไปถGามีมากหรือนGอยจะมี
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ความสัมพันธSในเชิงบวกหรือลบต@ออัตราส@วนหน้ีสินและ

ส@วนของผูGถือหุGน 

 3. ควรหาตัวแปรที ่เหมาะสมสำหรับการวัด

ต Gนทุนที ่ เก ิดข ึ ้นจากการดำเนินการจัดหาเง ิ นทุน 

(Transaction cost) และต Gนทุนที ่ เก ิดข ึ ้นจากการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรGางเงินทุน (Adjustment cost) ซ่ึง

ตGนทุนดังกล@าวอาจจะเป8นอุปสรรคที่ส@งผลทำใหGสัดส@วน

หน้ีสินต@อสินทรัพยS อัตราส@วนหน้ีสินระยะส้ันต@อสินทรัพยS 

อัตราส@วนหนี้สินระยะยาวต@อสินทรัพยS ของบริษัทผัน

ผวนอาจจากระดับหน้ีสินเป�าหมายไดGตลอดเวลา 
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ภาวะผูLนำยุคใหม\ (New Wave Leadership) กับการพัฒนาประสิทธิผลวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข 

 

 เนติยา แจ\มทิม* 

 

บทคัดย\อ 

 

ผูGบริหารในยุคโลกาภิวัตนS ตGองใชGภาวะผูGนำใหGเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงต@าง ๆ โดยสามารถปรับตัวใหG

เหมาะสมกับทุกสภาพการณSไดG และใชGความรูGความสามารถของตนใหGเกิดประโยชนSต@อการบริหารงานอย@างมี

ประสิทธิผล (McCorkle and Others, 1982) ผูGนำที่ดีควรมีลักษณะ รวมทั้งมีคุณสมบัติอย@างไรจึงจะดี โดยเฉพาะใน

โลกยุคนี้ที่ คุณค@า ความเร็ว และความรูG เป8นสิ่งที่ทรงพลังอย@างยิ่ง ซึ่งสามารถทำใหGองคSการอยู@รอดไดG หรือตGอง

ลGมละลายหายไป หากเกิดความผิดพลาดแมGเพียงเล็กนGอย  

ประชากรยุคใหม@ Gen -A เติบโตท@ามกลางความเปลี ่ยนแปลงอย@างรวดเร็วทั้งดGานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ทำใหGมุมมอง แนวความคิดแตกต@างออกไป ซ่ึงในอนาคตกลุ@ม  Gen-A จะกGาวเป8นผูGคุมเกม

และผลักดันธุรกิจของเอเชียสู@ทั่วโลก ดGวยเหตุน้ี การสรGางความเขGาใจในวิถีแนวคิด ตลอดจนวิสัยทัศนSการขับเคล่ือน

สังคมของคนกลุ@มน้ี เพื่อนำไปสู@การสรGางพันธมิตรธุรกิจยุคใหม@ และสรGางเครือข@ายผูGนำธุรกิจรุ@นใหม@ที่มีความเขGมแข็ง

จึงมีความสำคัญและจำเป8น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ดGานการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี สุพรรณบุรี 
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บทนำ 

ทุกวันน้ีทั่วโลกกำลังพุ@งความสนใจมาที่เอเชีย มี

ผูGกล@าวว@า “ดวงอาทิตยSขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอ” 

จากการรวมต ัวในการจัดต ั ้ งประชาคมเศรษฐ กิจ 

(ASEAN Economic Community:  AEC)  ภาย ในป¯  

2558 เพื่อส@งเสริมใหGเป8นตลาดและฐานผลิตเดียวที่ มี

การเคลื่อนยGายสินคGา บริการ และการลงทุน แรงงาน

ฝ¯ม ือ และเง ินทุนอย @างเสร ี การรวมกลุ @มประเทศ

เปลี่ยนเป8นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำใหGเกิดผล

กระทบดGานต@าง ๆ โดยเฉพาะอย@างยิ่งดGานแรงงาน จะมี

การถ@ายเทแรงงานดGานฝ¯มือเพื่อใหGสามารถทำงานใน

ประเทศสมาช ิกได G ง @ ายข ึ ้นใน 8 สาขาอาช ีพ คือ

วิศวกรรม การสำรวจ สถาป%ตยกรรม แพทยS ทันต

แพทยS พยาบาล บัญชี และการบริการ/การท@องเที่ยว 

อาชีพอิสระที ่ไดGมาตรฐานไดGร ับการรับรองสามารถ

เคลื่อนยGายไป ทำงานในประเทศแถบอาเซียนไดGทันที 

ส@งผลใหGวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก ตGองตระหนักถึงความสำคัญที่จะตGอง

พัฒนาองคSการใหGมีมาตรฐานเทียบเท@าสากลเพื่อผลิต

บ ุ ค ล ากร ท ี ่ ม ี ค ุณภ าพเป 8 นค วามต G อ งกา ร ของ

ตลาดแรงงานวิชาชีพต@อไป และผูGที่มีบทบาทสำคัญที่จะ

ทำใหGองคSการประสบความสำเร็จ นำพาองคSการใหG

สามารถอยู@รอดไดGคอืผูGนำ 

ภาวะผู Gนำ (leadership) เป 8นปรากฏการณS

สากลของมนุษยชาติเกิดขึ้นพรGอม ๆ กับสังคมมนุษยS 

ทุกสังคมไม@ว@าสังคมที่เจริญแลGวหรือสังคมที่ลGาหลังกลุ@ม

ใหญ@หรือกลุ@มเล็กต@างมีผูGนำทั้งส้ิน ในยุคก@อนน้ันมีคำที่

แสดงภาวะผูGนำ เช@น หัวหนGา ประมุข ราชา พระยา 

เป8นตGน ส@วนคำว@าผูGนำ (leader) เป8นคำที่เกิดในยุคหลัง 

ม ี ในภาษาอ ังกฤษประมาณ ค. ศ .1300 แต @คำว@า 

‘‘leaderhip’’ (ภาวะผูGนำ) เพิ่งจะปรากฏประมาณป¯ 

ค.ศ. 1800 ภาวะผูGนำเป8นวิธีการ (means) ของการส่ัง

การเพื ่อใหGกลุ @มไดGบรรลุวัตถุประสงคS ส@วนผู Gนำคือ 

บุคคลที่ใชGวิธีการหรือกระบวนการ เพื่อใหGกลุ@มบรรลุ

วัตถุประสงคS ป%จจุบันส@วนใหญ@มุ@งเนGนตรวจสอบภาวะ

ผูGนำที่มีประสิทธิผล โดยพยายามที่จะอธิบายในเรื่อง

ค ุณล ั กษณะ  ( traits)  ค ว ามสามาร ถ  ( abilities) 

พฤติกรรม (behaviors) ที ่มีของอำนาจ (source of 

power) หรือลักษณะของสภาพการณS (situation) ที่

ทำใหGผูGนำสามารถมีอิทธิพลต@อผูGตามในการดำเนินงาน

ใหGบรรลุวัตถุประสงคSของกลุ@ม (Yuki, 1982) ภาวะผูGนำ

ไดGมีการพัฒนามาอย@างต@อเน่ือง ป%จจุบันพบว@ามีป%ญหา

ใหม@มากมายที่ทำใหGบทบาทผูGนำเพิ่มความซับซGอน ผูGนำ

ในอนาคตจำเป8นตGองมีทักษะใหม@เพิ่มขึ้นเพราะมีป%จจัย

ภายนอกหลายประการที่ทวีความสำคัญมากขึ้นต@อผูGนำ

ไดGแก@ ความสามารถในการคิดเชิงซGอน ความสามารถใน

การเรียนรูGดGวยตนเอง การไวต@อการรับรูGในวัฒนธรรม 

ความสามารถดGานความยืดหยุ@นทางพฤติกรรม เป8นตGน  

ภาวะผูGนำยุคใหม@ หมายถึง ผูGนำที่ใชGภาวะผูGนำ

ไดGเหมาะสมกับการเปลี ่ยนแปลงต@าง ๆ โดยสามารถ

ปรับตัวใหGเหมาะสมกับทุกสภาพการณSไดG และใชGความรูG

ค วามสามารถของตนให G เก ิ ดประโยชน Sต @ อการ

บริหารงานอย@างมีประสิทธิผล 

ป%จจุบันองคSกรทั ้งภาครัฐและเอกชน ต@างก็มี

การปรับตัวกันอย@างมากเนื่องจากสภาพแวดลGอมที่ มี

การเปลี่ยนแปลงอยู@ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นน้ันแบ@งไดGเป8น 2 ประเภทคือ 1) การเปล่ียนแปลง

ที ่ เก ิดข ึ ้นอย @างต @อเนื ่อง (Continuous Change) และ          

2)  การเปล ี ่ ยนแปลงท ี ่ เก ิ ดข ึ ้ นอย @ างกะท ั นหั น 

(Discontinuous Change) (นภวรรณ คณานุร ักษS .  

2552) จึงเป8นความจำเป8นที่องคSกรจะตGองปรับเปลี่ยนใหG

พรGอมที่จะยืดหยุ@นและกลายเป8นองคSกรที่เขGมแข็งพรGอม

ที ่จะเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นต@อไป ปรับ

หนGาที่ความรับผิดชอบงาน มีการตื่นตัวในเรื่องของการ

ใชGเครื่องมือในการบริหารและวัดผลในหลายๆ แบบ มี

การกำหนดแผนงานและเป�าหมายของการทำงานแต@ละ

ฝ²ายงานไปจนถึงแต@ละบุคคล ไปจนถึงการใชGระบบการ

จ@ายผลตอบแทนแบบ Pay for performance เป8นตGน การ

เปลี่ยนแปลงเหล@านี้มีผลกระทบต@อพนักงานในองคSกร

ทุกระดับ โดยเฉพาะในแง@ของความรูGสึกถึงความม่ันคง

ในอาชีพงานที่ทำอยู@ จนบางครั้งเกิดความไม@แน@ใจ เกิด

ความเครียด มีการต@อตGานการเปลี่ยนแปลงทั้งต@อหนGา
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และลับหลัง ขาดความร@วมมือฯ ส่ิงที่เกิดขึ้นเหล@าน้ีย@อม

ส@งผลเสียหายต@อองคSกรเป8นอย@างยิ่ง ความจำเป8นของ

ผู GบริหารหรือหัวหนGางานในทุกระดับ จึงมีบทบาทที่

สำคัญที่จะนำทีมงานของตนเองไปสู@ความสำเร็จ ภายใตG

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนี่คือความทGาทายใน

อนาคตของผู Gนำที ่จะตGองเผชิญ Dr.Casper Shih ไดG

เ ข ี ย นบทความเร ื ่ อง  "New Leaders for the Next 

Century" ตีพิมพSเมื ่อป¯ 2002 วารสาร Productivity 

World กล@าวว@า ยุคที่ผูGที่แข็งแกร@งที่สุดจึงจะอยู@รอดใน

โลกป%จจุบันน้ี  ตGองมีคุณสมบัติ 3 เรื่องต@อไปน้ี 

1. ตLองดำรงไวLซึ่งเกียรติยศและความซื่อสัตย}  

เนGนคุณสมบัติในเรื ่องของความซื ่อสัตยSและ

เกียรติยศน้ี เพราะโลกในยุคใหม@ แต@ละคนต@างก็มีความ

เป 8นต ัวของต ัวเองสูง ผ ู Gนำต Gองพัฒนาต ัวเองเป8น 

"leaders of the leaders" ผูGนำที่ดี ตGองรูGจักใหGเกียรติ

ลูกนGอง และสอนใหGมีการใหGเกียรติซึ่งกันและกันในที่

ทำงาน มีความจริงใจ ซื่อสัตยS สรGางความเคารพและ

ความไวGวางใจ เรื ่องเหล@านี ้สามารถทำใหGเกิดความ

จงรักภักดีของคนต@อองคSการ ผูกใจคนใหGทำงานร@วมกัน 

รักและสามัคคีกัน บรรยากาศในการทำงานก็ดีไปดGวย 

 2.  ตLองมีวิสัยทัศน} 

     ผู Gนำจะต Gองสามารถสร Gางวิส ัยท ัศน Sที่

สามารถทำใหGเป8นจร ิงไดG น@าเชื ่อถือ สอดคลGองกับ

ศักยภาพขององคSการตามสถานการณS ทGาทายและ

ดึงดูดใจใหGคนทำมันใหGสำเร็จ นำไปสู @มาตรฐานการ

ทำงานที่สูงขึ้น โดยที่วิสัยทัศนSขององคSการเองก็ตGอง

มองการณSไกล เขGาใจง@าย โดยครอบคลุมในลักษณะ

กวGาง ๆ วิสัยทัศนSที่ดีที่เกิดจากผูGนำนั้น จะตGองมองใน

เรื ่องของการใชGทร ัพยากรขององคSการ โดยเฉพาะ

ทรัพยากรมนุษยSใหGเกิด ประโยชนSสูงสุด การที่จะทำ

แบบน้ีไดG ผูGนำเองก็ตGองมีบทบาทหน่ึงในการกระตุGนใหG

พนักงานทุ@มเทในการทำงานอย@างสุดความสามารถ 

3.  ผู LนำตLองมีว ิญญาณของความเป�นเด็ก   

(The heart of child) 

  วิญญาณของความเป8นเด็กนั้น คือ การมอง

โลกในแง@ดี คิดดGานบวก ตัดสินใจในเรื ่องต@าง ๆ บน

พื้นฐานของจิตสำนึกบริสุทธ์ิ ไม@เอาแต@ผลประโยชนSของ

ตัวเอง นอกจากนี้ ผูGนำยังตGองมีความอยากรูGอยากเห็น 

แสวงหาความร ู G ใหม@ ๆ มาเต ิมเต็มให Gต ัวเองอย @าง

กระต ือร ือร G น เร ียนร ู Gความผ ิดพลาดท ี ่ เ ก ิ ดขึ้ น 

ปรับเปล่ียนมันใหGเป8นโอกาสใหGประสบการณS โดยมุ@งม่ัน

ที่จะแกGไขป%ญหามากกว@าหาตัวผูGกระทำผิด จากผลการ

ทำวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารSวารSด เรื่อง “ป%จจัยที่คน

ประสบความสำเร็จในอาชีพงาน” พบว@า มีถึงรGอยละ 

85 ที่มาจากทัศนคติ และรGอยละ 15 ที่เกิดจากความรูG

และทักษะ (ศันสนียS ฉัตรคุปตS.2553) จะเห็นว@าระดับ

การศึกษาสูงไม@ไดGเป8นเครื่องมือรับประกันว@าจะประสบ

ความสำเร็จ ซึ่งสอดคลGองกับการศึกษาของจันทกานติ์ 

ตันเจริญพานิช (2550) ที่พบว@า ผูGนำในศตวรรษที่ 21 

จะตGองเป8นผูGนำที ่มีวิสัยทัศนS มีภาวะผูGนำเชิงกลย ุทธS 

เนGนการเปลี่ยนแปลงและสรGางนวัตกรรม รวมทั้งเป8น

ผูGนำที่มีภาวะผูGนำเชิงอิเล็กทรอนิกสS        

ภาระหนGาที่หลัก 10 อย@าง ซ่ึงผูGนำสมัยใหม@ควร

จะตGองรูG เพื่อนำไปใชGในองคSกรสมัยใหม@ของตนต@อไป 

ดังนี้ 1. การแสดงบทบาทผูGนำอย@างมีวิสัยทัศนS 2. การ

เป8นผูGนำอย@างมีความมุ@งม่ัน 3. การสรGางความพึงพอใจ

ต@อลูกคGา 4. การสอนงานแบบตัวต@อตัว      5. การ

พัฒนาทร ัพยากรบุคคล 6. การนำทีม 7. การจัดการ

กระบวนการทำงาน 8. การจัดการกับความเปล่ียนแปลง 

9. การจ ัดการโครงการ และ 10. การจ ัดทำเกณฑS

ประ เม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน จากประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ ป¯ 2549 ไดGระบุมาตรฐานการ

อุดมศึกษาว@ามี 3 ดGาน ไดGแก@ มาตรฐานดGานคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานดGานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานด G านการสร G างและพ ัฒนาส ั งคม

ฐานความรู G และสังคมแห@งการเรียนรู GสำหรับดGานที่

เก่ียวกับนักศึกษา คือ มาตรฐานดGานคุณภาพบัณฑิต ไดG

มีการระบุว@า “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป8นผูGมีความรูG มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูGและ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตSใชGความรู G เพื ่อการ

ดำรงชีวิตในสังคมไดGอย@างมีความสุขทั้งทางร@างกายและ

จิตใจ มีความสำนึกและความร ับผิดชอบในฐานะ
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พลเมืองและพลโลก” จากมาตรฐานที่กำหนดขGางตGน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข 

เป8นสถาบันอุดมศึกษามีหนGาที ่ผลิตพยาบาลวิชาชีพ 

จำเป8นตGองเร@งรัดในการสรGางมาตรฐานคุณภาพของ

บัณฑิตโดยหาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักส ูตร การจัดการเร ียนการสอน และการจัด

การศ ึกษา ให Gสามารถผล ิตบ ัณฑ ิตท ี ่ม ีค ุ ณภ าพ 

ประสิทธิผลองคSการ  เป8นแนวทางหนึ่งของการศึกษา 

ความสามารถขององคSการในการปร ับตัวใหGเข G ากับ

สภาพแวดลGอม ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมใหG

บรรลุเป�าหมายขององคSการ โดยใชGทรัพยากรที่ม ีอยู@

อย@างจำกัดใหGเกิดประโยชนSสูงสุดดGวยการบูรณาการ

เพื ่อความอยู @รอดและธำรงรักษาแบบแผนที ่ด ีของ

องคSการ ประสิทธิผลจึงเป8นเรื่องที่เก่ียวขGองกับองคSการ

อย@างชัดเจน เพราะองคSการที่มีประสิทธิผลย@อมมีความ

เจริญเติบโตสามารถดำรงอยู@ไดGและตอบสนองภารกิจ

หรือวัตถุประสงคSขององคSการไดGในระยะยาว Hoy and 

Miskel (2001) ได G เสนอการประเม ินประส ิทธ ิผล

องคSการในรูปแบบที่ยึดเป�าหมายขององคSการเป8นหลัก 

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานขององคSการตาม

เป�าหมายที่กำหนดใน 4 ดGาน ไดGแก@ 1) คุณภาพบัณฑิต 

2) การวิจัยและงานสรGางสรรคS 3) การบริการวิชาการ 

4) การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งอยู@ในมิติที่ 1 

ของการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐาน

การศ ึกษาระด ับอุดมศึกษาของสำนักงานร ับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคSการ

มหาชน) ในดGานประสิทธิผล 

จากประเด ็นการเปลี ่ยนแปลงและป%ญหาที่

กล@าวมาขGางตGนทำใหGองคSกรยุคใหม@ซึ่งรวมถึงวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข มีความ

จำเป8นอย@างยิ่งที่จะตGองมีผูGนำที่มีวิสัยทัศนS และมีความ

พรGอมที่จะเปล่ียนแปลงและมีความยืดหยุ@นที่เหมาะสม

กับสถานการณSต@างๆ ซ่ึงผูGนำยุคใหม@ตGองแสดงใหGเห็นถึง

ความสามารถที่แทGจริง แนวคิดหรือความคิดที่โดดเด@น

แตกต@างจากผูGนำแบบเก@าๆ และสามารถนำไปสู@การ

ปฏิบ ัต ิท ี ่แทGจริง กระทำให Gเก ิดการปฏิบ ัติงานที ่มี

คุณภาพโดยเฉพาะอย@างยิ่งการจัดการที่มีคุณภาพดีเลิศ

ที่เกิดจากความสามารถของผูGนำ ดังนั้นการที่จะสรGาง

ผูGนำยุคใหม@จึงตGองมีแนวทางในการพัฒนาที่ดีจึงจะไดG

ผูGนำที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูLนำยุคใหม\ 

         การพัฒนาภาวะผู Gนำ เป8นวิธีการที ่เป8นระบบ 

และเป8นกระบวนการในการออกแบบการบริหารจัดการ

ศิลปะเรื่องภาวะผูGนำ โดยช@วยใหGเขGาถึงและยกระดับ

ความสามารถของภาวะผูGนำในเรื่องต@าง ๆ เช@น การนำ

ตนเอง การนำผู Gอื ่น การนำองคSการ และการนำการ

ปฏิบัติงานใหGมากขึ ้น โดยมี กลยุทธSและเทคนิคการ

พัฒนาผูGนำยุคใหม@ ดังน้ี                 

1. การสรLางเกียรติยศและความซื่อสัตย} 

 การจะปลูกฝ%งค@านิยมเรื่องความซื่อสัตยSสุจริต

ตGองอาศัยการศึกษาเป8นสำคัญ ผูGนำยุคใหม@ตGองยึดม่ัน

ค@านิยมเรื่องความซื่อสัตยSสุจริต ควรไดGรับการศึกษา

อบรมเรื่อง ความซ่ือสัตยSสุจริตแต@เยาวSวัย และตGองปลูก

และฝ%งใหGลึกเขGาไปในจิตใจลูกฝ%งทีละนGอยใหGสะสมไป

เรื่อย ๆ ตGองรูGจักใหGเกียรติลูกนGอง และสอนใหGมีการใหG

เกียรติซ่ึงกันและกันในที่ทำงาน มีความจริงใจ ซ่ือสัตยS 

สร Gางความเคารพและความไว Gวางใจ การสร Gาง

พฤติกรรมความซื ่อสัตยSต@อตนเอง ความซื ่อสัตยSต@อ

บุคคลอื่น ความซื่อสัตยSต@อหนGาที่การงาน และผลของ

การมีความซ่ือสัตยSสุจริตต@อหนGาที่การงาน การปลูกฝ%ง

ความซื ่อสัตยS โดยตGองยกตัวอย@างพฤติกรรมการไม@

ซ่ือสัตยS เช@น การใหGขGอมูลที่บิดเบือนจากความเป8นจริง 

เป 8นเหต ุให Gเก ิดป %ญหาหร ือความเข GาใจผิดไดG การ

หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจGงผูGที่ทำผิดระเบียบหรือ

กฎขององค Sการ การปฏิเสธและไม @ยอมร ับความ

ผิดพลาดที ่ เก ิดขึ ้น และยกตัวอย @างพฤติกรรมการ

ซื ่อสัตยS เช@น การรับฟ%งและไม@นำขGอมูลของผู Gอื ่นมา

เป±ดเผย การดูแลและรักษาทรัพยSสิน และผลงาน/

ผลประโยชนSขององคSการอยู@เสมอ ไม@นำทรัพยSสินของ

องคSการมาใชGเพื่อประโยชนSส@วนตัว ประพฤติตนตาม

ระเบียบหรือกฎขององคSการอยู@เสมอ เป8นผูGที่ประชาชน
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สามารถมอบความไวGวางใจใหGไดG เป8นผูGมีความยุติธรรม

พรGอมที่จะรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง        

2.  การสรLางวิสัยทัศน} 

    ว ิส ัยท ัศน S เป 8นการกำหนดท ิศทางของ

องคSการ  ผูGนำยุคใหม@ตGองสรGางวิสัยทัศนSที่เขGาใจไดGง@าย 

มีลักษณะตามอุดมคติ ตGองสอดคลGองกับค@านิยมหลัก

ขององคSการ  มีความทGาทาย แต@อยู@บนพื้นฐานความ

เป8นจริง ขGอความวิสัยทัศนSอาจจะใชGภาษาที่สูง เพราะ

คนตGองการให Gม ันย ิ ่งใหญ@มากพอที ่จะสื ่อถ ึงความ

ตGองการหลักของผูGคนในดGานความสำเร็จ การยกย@อง

และการมีส @วนร @วม มีความมุ @งเนGน วิส ัยท ัศนSต Gอง

สามารถใชGเป8นเครื่องนำทางในการตัดสินใจไดGดGวย เป8น

ประโยชนSสำหรับผูGมีส@วนไดGส@วนเสีย น้ันคือ ลูกคGา ผูGถือ

หุ Gน และพนักงาน พิจารณาค@านิยมและอุดมคติของ

องคSกรเป8นอย@างแรก รักษาสิ่งที่ยังมีประโยชนSและมี

คุณค@าจากวิสัยทัศนSและพันธกิจเดิม ปรึกษาขอความ

ค ิด เห ็นเก ี ่ ยวก ับแนวค ิดก ับผ ู Gม ีส @วนได Gส @วนเ สีย 

ผูGบังคับบัญชา และผูGที่อยู@ใตGบังคับบัญชา เพื่อใหGไดG

ขGอมูล ความคิดเหน็และการสนับสนุนตั้งแต@ในช@วงแรก 

จากหน@วยงานและฝ²ายต@างๆ และที่สำคัญสังเกตว@าพวก

เขามีปฏิกิริยาต@อวิสัยทัศนSของคุณอย@างไร ทำใหGมั่นใจ

ว@าไดGมีการพิจารณาในทุกมุมมองแลGว การไม@รับฟ%งกลุ@ม

หรือเสียงที่มีอำนาจสูงอาจจะทำใหGเกิดป%ญหาภายหลัง

ไดG ใชGผลลัพธSจากการวิจัยอย@างชาญฉลาด นำสิ่งที่ไดG

เร ียนรูGมาใชGในการพิจารณาเพื่อกำหนดวิสัยทัศนSใหG

สอดคลGองกับความเป8นจริงและมีความมุ@งม่ัน วิสัยทัศนS

ที่มีประสิทธิผลนั้นตGองสามารถบรรลุผลไดGถึงแมGจะมี

ความทGาทาย ใหGทีมงานตรวจสอบความเป8นจริง เพื่อใหG

วิสัยทัศนSมีความชัดเจนมากขึ ้น อธิบายผลประโยชนS

ของวิสัยทัศนSใหGชัดเจนต@อทุกคนที่เก่ียวขGอง  

3.  การสร Lางว ิญญาณของความเป �นเด็ก    

(The heart of child) 

ผูGนำยุคใหม@ตGองสรGางลักษณะในเรื่องเหล@าน้ีใหGมี

ติดตัวตลอดเวลา  การตัดสินใจที่ดี  มีความฉลาดในการ

อยู @ร @วมในสังคม การปรับความคิด มีสมรรถนะขGาม

ว ัฒนธรรม ม ีว ิส ัยท ัศน S เร ื ่ องความร @วมม ือ การ

แลกเปลี่ยน   มีความคิดสรGางสรรคS ความคิดผูGนำการ

บริหารสามารถมองเห็นภาพความเป8นจริงในป%จจุบัน

และพรGอมจะปรับเปล่ียน เม่ือจำเป8น   เป8นผูGมีวิสัยทัศนS

สามารถคาดการณSแนวโนGมในอนาคตและเตรียมพรGอม 

ร ับความเปล่ียนแปลงในอนาคต  สามารถควบคุม

ส ิ ่ ง แวดล G อมรอบต ั ว ให G เป 8 นไปตามต Gองการ   มี

ความสามารถดGานเทคโนโลยีสมัยใหม@  มีความยืดหยุ@น 

มีการทำงานเป8นทีม ทำงานโดยมุ@งถึงผลลัพธS  สามารถ

ปรับเปลี ่ยนความยุ @งยากที ่ทGาทายทั ้งหลาย ใหGเป8น

โอกาสที่ดีกว@าสำหรับประชาชน  คำพูดกับการกระทำ

สอดคลGองกัน (integrity)  เป8นผูGที่มีความกระตือรือรGน 

มีความอุตสาหะ มุ@งมั่น เสียสละ  ลักษณะนิสัยใฝ²รูG มี

การคิดวิเคราะหS มีวิธีการคGนควGาหาความรูG จากบุคคล 

ส่ือ และแหล@งเรียนรูGต@าง ๆ จันทกานติ์ ตันเจริญพานิช 

(2550) กล@าวว@าการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหม@(ผูGนำระดับ

ตGน)มีความตGองการพัฒนาภาวะผูGนำใน 3 หัวขGอหลัก 

คือ 1) ทักษะส@วนบุคคล  2) ความรูGเกี่ยวกับราชการ 

และ 3)ความรูGทางการบริหาร โดยผ@านการพัฒนาภาวะ

ผูGนำดGวยการฝ�กอบรมนอกเหนือจากงาน ไดGแก@ 1)การ

เรียนรูGจากการลงมือกระทำเช@น การใชGกรณีศึกษา การ

จำลองสถานการณSและเกมเชิงธุรกิจ 2) การระดมสมอง 

และ3)การอภิปรายกลุ @มหรือเป8นคณะ ควบคู@กับการ

ฝ�กอบรมในงาน ไดGแก@ 1) การไดGร ับมอบหมายงาน

พิเศษที่ทGาทาย 2) การสอนงาน และ3) การประเมิน

แบบ 360 องศา 3) โมเดลการพัฒนาภาวะผูGนำของผูGนำ

คลื่นลูกใหญ@ (ผูGนำระดับตGน) ของไทย ควรมีรูปแบบที่

เป8นการผสมผสานวิธีการพัฒนาภาวะผูGนำแบบดั้งเดิมที่

ใชGการฝ�กอบรมในหGองเรียนควบคู @กับวิธีการพัฒนา

ภาวะผูGนำผ@านการปฏิบัติงานจริง 

จะเห็นไดGว@าการสรGางภาวะผูGนำ เป8นเรื่องสำคัญ 

การจะกGาวขึ้นไปเป8นผูGนำนั้น ไม@สามารถถ@ายทอดทาง

พันธุกรรม ไม@ม ีทางลัด แต @เป 8นการเรียนรู G  สะสม

ประสบการณSแบบค@อยเป8นค@อยไป  เมื่อเขGาสู@ยุคการ

แข@งขันแบบไรGพรมแดน (Globalization) การแข@งขันมี

มากขึ้น บุคลากรที่มีศักยภาพสูงก็จะไดGรับการคัดเลือก

มอบหมายใหGรับผิดชอบในระดับที ่สูงขึ้น ซึ่งจะไดGรับ



       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY                87 

                          Vol.7 No.2 October 2015-March 2016 

 
 

 

โอกาสในการเร ียนร ู G  และฝ �กฝน พ ัฒนาความรูG

ความสามารถในอีกหลายๆ ดGาน และเมื ่อมีความรูG

ความสามารถสูง ผลตอบแทนก็จะมีสูงขึ้นไปดGวยทุกคน

มีคุณสมบัติที่ดีของการเป8นผูGนำในตัวแลGว ทั้งนั้น อยู@ที่

จะเรียนรูG ทุ@มเท และพัฒนาคุณสมบัติน้ันใหGเด@นชัดขึ้น 

บทสรุป                

 การทำใหGงานในองคSการประสบความสำเร็จไดG 

นอกจากทักษะ ความรูG ความสามารถและทัศนคติ

ที่ผูGนำหรือผูGบริหารมีแลGว ยังรวมถึงความสามารถ

รอบตัวหร ือความคล@องในการแสดงบทบาทที่

แตกต@างกันในแต@ละสถานการณS เพื่อสนับสนุนการ

ทำงานของบุคลากรให Gเก ิดประโยชนSสูงส ุดแก@

องค Sการ  ว ิทยาลัยพยาบาลบาลบรมราชชนนี 

กระทรวงสาธารณสุข มีภาระหนGาที่พัฒนาองคSการ

ใหGสามารถบรรลุเป�าหมายที ่ไดGกำหนดไวG โดยใชG

ประโยชนSจากทรัพยากรอย@างคุGมค@า รักษาไวG ซ่ึงทั้ง

ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณS สมาชิกเกิดความพึง

พอใจในงานทุกคนมีส@วนร@วมอย@างกวGางขวางในการ

กำหนดวัตถุประสงคSขององคSการ และรับผิดชอบ

ต@อป%ญหาหรือขGอยุ@งยากที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัว 

พัฒนาเพื่อดำรงอยู@ต@อไปไดGและสามารถแข@งขันกับ

ผู Gอ ื ่นได G ผ ู Gนำจึงม ีความสำคัญมาก  จากความ

คาดหวังดั ้งเดิมเกี ่ยวกับผู Gนำในรูปแบบอื ่นๆใน

องคSการ ทั ้งระบบเก@า รวมทั ้งระบบที ่เป8นอยู @ใน

ป%จจุบัน ไม@สอดรับกับความตGองการและความ

จำเป8นขององคSการสมัยใหม@อีกต@อไป การจัดการ

สมัยใหม@ ที่ใหGความสำคัญกับทีมงาน อันเป8นการ

สรGางองคSการใหGแข็งแกร@งน้ัน จำเป8นจะตGองมีผูGนำที่

ทันสมัยหรือผูGนำยุคใหม@ 

 

 

บรรณานุกรม 

 

จันทกานติ์  ตันเจริญพานิช.  (2550).  การพัฒนาภาวะผูLนำคล่ืนลูกใหม\ในภาคราชการไทย: โมเดลท่ีพึงประสงค}.  

วิทยานิพนธSศึกษาศาสตรSมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรS, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรS. 

ชัยเสฏฐS พรหมศรี. (2555). ภาวะผูLนำองค}กรยุคใหม\.  กรุงเทพฯ เอ็กซSเปอรSเน็ทบุ¿คสS สำนักพิมพS. 

นภวรรณ คณานุรักษS.  (2552).  ภาวะผูLนำเพื่อองค}กรท่ีมีประสิทธิภาพ.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย หอการคGา

ไทยป¯ที่ 29 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2532). พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530.  กรุงเทพฯ วัฒนาพานิช. 

สำนักงานคณะกรรมการขGาราชการพลเรือน. (2553).  หลักสูตรอบรมขLาราชการ 2553-2554. 

ศันสนียS ฉัตรคุปตS. (2553). เทคนิคการสรLาง 3Q เพื่อความสำเร็จ.  กรุงเทพฯ: สถาบันสรGางสรรคSศักยภาพสมองครี

เอตีฟเบรน.พิมพครั้งที่ 1 

 Shih .C. (2002).  New Leaders for the Next Century. Productivity World Journal. 

Hoy, Wayne K. , and Cecil, Miskel.   ( 1991).   Education Administration:  Theory, Research and 

Practice. New York: Mcgraw Hill. 

McCorkle, C. O and others.  (1982).  Management and Leadership in Higher Education.   San 

Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

McFarland. (1979). Management: Foundation & Practices.  New York: Macmillan Publishing Inc. 

Yukl, Gary A. (1989). Leadership in Organization. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

  



88 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                       Vol.7 No.2 October 2015-March 2016 

 

 

แนวทางการตรวจและประเมินบทความวิจัย  

 

ดร สุนิสา  จุLยม\วงศรี * 

 

บทความวิจัยเป็นงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือความรู้ใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบเช่ือถือได้

และทำซ้ำได้ บทความวิจัยก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน จะมีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินบทความวิจัย 

เพื่อให้ได้บทความวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เกณฑ์การประเมินบทความวิจัยตั้งแต่ช่ือเรื่องไปจนถึงส่วนอ้างอิง

ของรายงานการวิจัยในบทความน้ีจะเสนอตัวอย่างเครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน  

 

 

คำสำคัญ : การตรวจและประเมิน   บทความวิจัย 

 

 

Abstract 

Research articles are the work of a reliable and repeatable study of new facts or 

knowledge. Before publication, there will be a panel of experts to review and evaluate research 

articles. To get a quality research paper is acceptable. Criteria for evaluating research articles from 

title to the reference section of the research report in this article will provide an example of a 

tool and evaluation criteria of the research article. 
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1.  ความสำคัญการตรวจสอบและการประเมิน 

การตรวจสอบเป็นการทบทวนพิจารณางานทุก

ขั้นตอน  ผลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพัฒนางาน   ส่วนการประเมินเป็นการตัดสินคุณค่า

ของสิ่งต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า   ดังนั้นการ

ตรวจสอบบทความวิจ ัยเป ็นการทบทวนพิจารณาทุก

ขั้นตอนของงานทั ้งกระบวนการวิจัยและผลงานการวิจัย   

ซึ่งผู้วิจัยควรดำเนินการก่อนที่เผยแพร่บทความวิจัย  การ

ตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการปร ับปร ุงแก้ไขส่วนที่

บกพร่อง  เพื่อให้บทความวิจัยมีคุณภาพขึ้น  สำหรับการ

ประเมินบทความวิจัยเป็นการตัดสินคุณค่าของบทความ

วิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด   โดยประเมินทั้งกระบวนการวิจัย

และผลงานการวิจัย   

ด ังน ั ้นเพ ื ่อให ้ ได้บทความว ิจ ัยท ี ่ม ีค ุณภาพ  

บทความวิจัยจะได้รับการตรวจสอบประเมินและปรับปรุง

พ ัฒนาบทความว ิจ ัยก ่อนเผยแพร่บทความว ิ จ ั ย ให้

สาธารณชนรับทราบ   และบทความวิจัยนี ้จะได้ร ับการ

ประเมินจากผู้ใช้ผลวิจัยและสาธารณชนในโอกาสต่อ ๆ ไป  

คุณภาพของบทความวิจัยเป็นส่ิงสำคัญ เพราะผลบทความ

วิจัยที่ด้อยคุณภาพและไร้มาตรฐาน  จัดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่

พึงประสงค์ในทางวิชาการและบริหาร  

 

2.  บทความวิจัยท่ีดี  

บทความวิจัยที ่มีคุณภาพ  จะต้องเป็นงานที่มี

กระบวนการวิจัยที ่เป็นระบบถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ

วิจัย  ผลการวิจัยที่ถูกต้อง   ารตรวจสอบและการประเมิน

บทความวิจัยจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ใช้ในการพิจารณา

ตัดสิน  จึงจะบอกได้ว่าบกพร่องในส่วนใดเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขและคัดสรรงานที ่ม ีคุณภาพมาใช ้ประโยชน์จาก

การศึกษาค้นคว้าเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินบทความ

วิจัยพบว่ามีการประเมินบทความวิจัยตั้งแต่ช่ือเรื่องไปจนถึง

ส ่วนอ้างอิงของรายงานการวิจ ัย  หลักการเข ียนและ

สาระสำคัญของแต่ละหัวข้อเป็นเบื้องต้นก่อน  ดังน้ี 

2.1 ความเป็นระบบ (systematic)  รูปแบบ  

วิธีเขียน  วิธีอ้างอิง จะต้องเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง  

หรือส่วนประกอบของรายงานที่เป็นมาตรฐานหรือที่

หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด กำหนด  โดยผู้เขียนรายงานการ

วิจัยจะต้องวางโครงร่าง  เตรียมข้อมูล  เขียนเน้ือหาสาระ

ในแต่ละหัวข้อตามโครงสร้าง  ปรับปรุงขัดเกลา  และ

บรรณาธิกรครวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนนำเสนอ

ผลการวิจัย 

2.2 ความสัมพันธ์สอดคล้องเช่ือมโยง 
(correspondence)  เน้ือหาสาระมีความสอดคล้อง

เช่ือมโยงระหว่างกัน  เช่น  ปัญหาการวิจัย  วัตถุประสงค์  

สมมติฐาน  การนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์   และ

สอดรับกันอย่างต่อเน่ืองระหว่างบท  ระหว่างตอน 

2.3 ความถูกต้อง (accuracy)  วิธีการวิจัยที่

ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชา  เช่น  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

การเลือกใช้เครื่องมือถูกต้องกับลัษณะที่ต้องการวัด  สถิติ

เหมาะสมกับระดับการวัด  และข้อตกลงเบื้องต้นของสถติิ

น้ัน ๆ  การกล่าวอ้างอิงต้องระบุแหล่งข้อมูล  การอภิปราย

ผลและการคาดการณ์จากบริบทการวิจัย มีเหตุผลมีข้อมูลที่

เพียงพอ  เช่ือถือได้ 

2.4 ความครบถ้วนสมบรูณ์ 

(completeness)  หัวข้อต่าง ๆ ครบตามขั้นตอนการวิจัย 

2.5 ความกระจ่างชัด (clarity) ใช้ภาษา

ถูกต้องชัดเจนตามภาษา  ข้อความกะทัดรัด  ตรงประเด็น 

อ่านเข้าใจง่าย ไม่เขียนวกวนหรือยืดยาว  เว้นวรรคตอน  

เรียงลำดับถูกต้อง  ไม่ใช้ศัพท์แสงทางวิชาการโดยไม่จำเป็น   

2.6 ความเป็นเอกภาพ (unity)  เน้ือหาสาระ

เรียบเรียงเป็นรูปแบบเดียวกัน  เช่น แบบแผนการวิจัยใน

บทของวิธีดำเนินการวิจัยกับบทของการสรุปผล ต้อง

กล่าวถึงแบบแผนวิจัยเดียวกัน ตลอดจนมีความคงเส้นคงวา

ในการใช้คำ  เช่น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลวิเคราะห์

ข้อมูล  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล   ดังน้ีควรเลือกใช้

คำใดคำหน่ึงตลอดทั้งฉบับ หรือคำที่นำมาจาก

ภาษาต่างประเทศ  reliability  ใช้กันหลายคำในภาษาไทย  

เช่น  ความเที่ยง  ความเช่ือม่ัน  ความเช่ือถือได้  จึงควร

เลือกใช้ให้เหมือนกันทั้งฉบับเช่นกัน 

 

3.  แนวทางการประเมินบทความวิจัย 
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 บทความการวิจัยโดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ส่วน 

ค ือ  บทค ัดย ่อ  เน ื ้อหา และบรรณาน ุกรม  เน ื ้อหา

ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญคือ  ความสำคัญและที่มาของ

ปัญหาการวิจัย (บางแห่งใช้คำว่า หลักการและเหตุผลหรือ

คำอื่นที่ใกล้เคียงกัน)  วัตถุประสงค์การวิจัย  สมมติฐาน  

กรอบแนวคิดการวิจัย  และประโยชน์ที ่ได้รับ   แนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบวิธีการวิจัยหรือวิธีดำเนินการ

วิจัย  ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์

ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุป อภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะ  แนวทางการตรวจสอบบทความวิจัย   ดังน้ี 

1) ช่ือเรื่อง   ตรงประเด็นปัญหาการวิจัย   
ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ต้องการศึกษา   เขียนชัดเจน 

กะทัดรัด บอกทิศทางการวิจัย 

2) ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  การ
นำเสนอต้องสัมพันธ์ต่อเน่ือง  อาจเขียนเป็น 5  ส่วนหลัก ๆ  

ได้แก่  1) ส่วนนำ   เป็นการสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน  บอก

ความจำเป็นที่ต้องทำวิจัยในบริบทที่เก่ียวข้อง  2)  ส่วนของ

ปัญหาที่เก่ียวข้องกับส่วนนำ  ช้ีปัญหาและผลที่เกิดจาก

ปัญหาน้ี  ปัญหาที่นำมาวิจัย  ได้แก่  ปัญหาที่เกิดขึ้นการ

ปฏิบัติในระบบงาน   ปัญหาจากตัวแปรที่จะศึกษาในบริบท

ของแนวคิด  ทฤษฏี   หากเป็นปัญหาประเภทหลัง  จะต้อง

บรรยายแนวคิด  ทฤษฏี   ระบบงาน  3)  ส่วนทฤษฏีข้อมูล

สนับสนุน อ้างอิงที่จะนำมาใช้แก้ปัญหา  และตลอดจนผล

จากบทความวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้อง   4)   ส่วนของ

ความสำคัญของการวิจัย   กล่าวถึงวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง   

ทำไมเราจึงเลือกใช้วิธีน้ี   ถ้าแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไร   เช่น  

มีผลต่อการปฏิบัติ  นโยบาย  ทฤษฎี  เป็นสารสนเทศใน

การพัฒนางานหรือขยายวงกว้าง  หรือทำให้องค์ความรู้

ใหม่ที่ขยายความรู้เดิมที่มีอยู่  เป็นต้น  และ 5) ระบุปัญหา

หรือคำถามการวิจัยที่ต้องการตอบ 

3) วัตถุประสงค์การวิจัย  สอดคล้องกับชื่อเรื่อง   
มีความชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรบ้าง   ครอบคลุมทุกปัญหา

การวิจัย  นำไปสู่การออกแบบการวิจัยได้  เขียนในรูปแบบ

พฤติกรรมง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน  สามารถวัดได้ สังเกตได้ ในรูป

ประโยคสมบ ูรณ์   ข ้อบกพร ่องท ี ่พบของการเข ี ยน

วัตถุประสงค์การวิจัย  ได้แก่ ไม่ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรบ้าง   

ไม่ครอบคลุมสิ ่งท ี ่ต ้องการศ ึกษาทั ้งหมด   นำหัวข้อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียน 

4) ขอบเขตการวิจัย   ครอบคลุมทุกด้านที่ ผู้วิจัย
ดำเนินการ  ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของบทความวิจัยชัดเจน

ขึ ้น  เช ่น ประชากร พื ้นท ี ่ เนื ้อหาสาระหร ือตัวแปร   

ประเด็นที่ต้องการศึกษา  ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล  ข้อจำกัด

ที่อาจมีในการวิจัย  เป็นต้น     

5) แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับ
ตัวแปร  เป็นพื้นฐานนำไปสู่การกำหนดสมติฐานการวิจัย  

และสรุปสังเคราะห์นำไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัย   

6) กรอบแนวค ิดในการว ิจ ัย   เข ียนถึงการ   

บูรณาการในสิ่งที่ได้ทบทวนมา  แล้วนำมาสร้างเป็นกรอบ

การวิจัยหรือโมเดลของตนเองในการทำวิจัย  พร้อมทั้ง

แสดงถึงแนวคิด  ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยพร้อมให้เหตุผลว่า

ทำไมแนวคิด  ทฤษฎีดังกล่าวนำไปสู่สมมติฐานหรือคำถาม

วิจัยอย่างไร 

7)  ระเบียบวิธีการวิจัย   อธิบายลักษณะของ

ประชากร ความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง   พิจารณา

จากวิธีการสุ่มตัวอย่างเหมาะสมและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

เหมาะสม   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสอดคล้องกับลักษณะ

ของสิ ่งที ่ต้องการเก็บข้อมูล   วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือเหมาะสม  ระดับคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บ

ข้อมูล   วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจน  ว่า

เก็บข้อมูลด้วยวิธีใด  ใครเป็นผู้เก็บ  เช่น  เก็บด้วยตนเอง  

ส่งไปรษณีย์  หรือใช้โทรศัพท์   แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล

รวมทั้งมีวิธีการตรวจสอบความเชื ่อถือได้ของข้อมูลและ

แหล่งข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ครอบคลุมวัตถุประสงค์/

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้เหมาะสมกับลักษณะและระดับ

ของข้อมูล การเขียนสูตรสถิติถูกต้อง 

8)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องของการ

แปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครบทุกข้อ  

9)  การสรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัยครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ โดย

ยึดข้อมูลเป็นหลักปราศจากอคติส่วนตัวของผู้วิจัย   
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อภิปรายผลแสดงความเช่ือมโยงผลการวิจัยเข้ากับมวล

ความรู้ที่ศึกษามา  ว่าสอดคล้อง / ขัดแย้งกับทฤษฎีหรือผล

บทความวิจัยใดบ้าง  สำหรับข้อค้นพบอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอาจ

แสดงความคิดเห็นเชิงสันนิฐานประกอบ   และควรมีข้อมูล

สนับสนุนที่น่าเช่ือ   โดยเขียนในลักษณะเชิงสร้างสรรค์   

ประเด็นการอภิปรายอาจพิจารณาไปถึงขอบเขต  ข้อจำกัด

ของระเบียบวิธีวิจัย   ข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจงและมา

จากผลวิจัย  สามารถปฏิบัติได้  และเป็นแนวทางการวิจัย

ต่อไป 

4. ตัวอย่างเคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน
บทความวิจัยเท่าที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา   เพื่อเป็นแนวทาง

ในการจัดทำเกณฑ์ประเมินบทความวิจัย     

     ตัวอย่างท่ี 1  แบบประเมินบทความงวิจัย  

หัวข้อการประเมิน 

 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาการประเมิน 

1.  ความเหมาะสมของช่ือเรื่อง 2   มีคุณค่าในการตอบสนองความต้องการ /แก้ปัญหาของสังคม

หรือหน่วยงาน 

2.  บทคัดย่อ 4  2.1 กล่าวถึงกระบวนการวิจัย วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือ สถิติหรือวิธีวิเคราะห์   

2.2   สรุปถึงข้อค้นพบครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ครบถ้วน  

3. ความสำคัญและที่มาของ

ปัญหา  

3  3.1 ปัญหาการวิจัยชัดเจน 

3.2 ลำดับความคิดและเน้ือหา การอ้างอิงมีในบรรณานุกรม 

 4.วัตถุประสงค์การวิจัยและ

สมมติฐานการวิจัย 

4  4.1 วัตถุประสงค์การวิจัยเขียนได้ชัดเจนและถูกต้อง 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับช่ือเรื่อง 

5.  ขอบเขตการวิจัยและ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

3  5.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่างกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

5.2 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามถูกต้อง 

5.3 ประโยชน์ที่ได้รับระบุสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

6.. แนวคิด ทฤษฎี  

บทความวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4  6.1 แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมและเก่ียวข้องกับเรื่องที่วิจัย 

6.2 ความทันสมัยของเอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

8  7.1 ประชากรสอดคล้องกับขอบเขตการวิจัย   

7.2 ระบุขนาดและวิธีการสุ่มตัวอย่างถูกต้อง   

7.3 วธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

7.4 สถิติที่ใช้เหมาะสมกับลักษณะและระดับของข้อมูล 

 8. การนำเสนอผลวิจัย  

และแปลผล 

4  8.1 ผลวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์วิจัยครบถ้วน 

8.2 แปลผลการวิเคราะห์ชัดเจน นำเสนอได้ถูกต้อง 

9. การสรุป อภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะ   

6  9.1 สรุปผลครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ 

9.2 อภิปรายผลสาเหตุ และอ้างอิงงานวิจัย /แนวคิด ทฤษฎี. 

หลักฐาน การอ้างอิงมีในบรรณานุกรม 

9.3 ข้อเสนอแนะมาจากผลวิจัยสามารถปฏิบัติได้ 

10 บรรณานุกรมและภาคผนวก 2  รูปแบบการเขียนถูกต้องตามแบบที่เป็นสากล หรือตามที่

สถาบนักำหนด  
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ตัวอย่างท่ี 2  แบบประเมินบทความงวิจัย  

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

 5 4 3 2 1 

4.1 ช่ือเรื่อง บทคัดย่อไทย/อังกฤษ       

4.2 ความเป็นมา ความสำคัญของปัญหา       

4.3 วัตถุประสงค์/กรอบแนวคิด (ถ้ามี)      

4.4 ระเบียบวิธีวิจัย      

4.5  ผลการวิเคราะห์ และสรุปผล      

4.6 อภิปรายผลการวิจัยและเสนอแนะ      

4.7 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย      

รวม      

 

ตัวอย่างท่ี 3  แบบประเมินบทความงวิจัย  

1. ความชัดเจนของช่ือเร่ือง 

�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. บทคัดย่อใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา กระทัดรัดตามแบบฟอร์ม 

�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. บทนำท่ีแสดงถึงความสำคัญของปัญหา  

�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับช่ือเร่ือง 

�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ความทันสมัยและความถูกต้องในการเขียนเอกสารทฤษฎีและบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การสรุปผลข้อมูลถูกต้องตามข้อมูลท่ีได้รับ 

�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. มีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. การเขียนบรรณานุกรม    

�  เหมาะสม �  ยังต้องปรับปรุง (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุง) 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม) ถ้ามี 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปได้ว่า การตรวจสอบและประเมินบทความวิจัยมีความสำคัญต่อผู้วิจัยและผู้เก่ียวข้องกับบทความวิจัย

ไปใช้หลาย ๆ  ประการ  ได้แก่  ทำให้วินิจฉัยได้ว่าบทความวิจัยนั้นดีหรือไม่ ควรเผยแพร่ลงในวารสารหรือไม่ ควร

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด  และเป็นประโยชน์ในการคัดสรรบทความในการให้นำเสนอในการประชุม 3) เป็นประโยชน์

ในการนำมาผลบทความวิจัยที่มีคุณภาพมาอ้างอิงขยายผลเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยใหม่ ๆ ต่อไป  
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รูปแบบการประเมินองค}กร 
 

ดร. รุจา รอดเข็ม* 

 

บทคัดย\อ 

 

การประเมินองคSกร เป8นกระบวนการรวบรวมขGอมูลที่เก่ียวขGองกับองคSกร  และใชGดุลยพินิจในการพิจารณา

ตัดสินคุณค@าขององคSกรเทียบกับเกณฑSหรือมาตรฐานที่กำหนดไวG  สารสนเทศที่ไดGรับจากการประเมิน นำมาใชGใน

ตัดสินใจเก่ียวกับการดำเนินงานขององคSกร  

รูปแบบการประเมินองคSกรเป8นตัวแบบที่ใชGเป8นกรอบในการตรวจสอบประเมินองคSกร สำหรับองคSกรต@างๆ 

ในป%จจุบัน  มีการปรับกลยุทธSทางการผลิตและการตลาดเพื่อการอยู@รอดขององคSกร จึงมีปรับการทำงานอยู@

ตลอดเวลาและนำการประเมินเขGามาเป8นส@วนหน่ึงของระบบงานประจำ มีการจัดทำตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน และ

การขอรับการประเมินผลภายนอกเพื่อสรGางการยอมรับจากลูกคGา  เกิดการพัฒนาการประเมินผลงานรูปแบบใหม@ ๆ 

ไดGแก@ รูปแบบประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) การรับรองมาตรฐานสากล เช@น ISO  การรับรอง

มาตรฐานสากลของไทยหรือ  PSO  ส@วนองคSกรดGานรัฐจากการปฏิรูประบบราชการ ทำใหGเกิดรูปแบบการบริหารงาน

ที่เนGนผลลัพธSที่นำการประเมินมาใชGเป8นส@วนหน่ึงของการบริหาร ไดGแก@ การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รูปแบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  รูปแบบการประเมินผลองคSกรที่ไม@แสวงหากำไร  สำหรับองคSกรทาง

การศึกษามีรูปแบบการประกันคุณภาพ เป8นตGน    

 

 

 

คำสำคัญ:  รูปแบบการประเมินองคSกร  เกณฑSหรือมาตรฐาน  รูปแบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  รูปแบบการ

ประเมินผลองคSกรที่ไม@แสวงหากำไร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ผูGอำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ยะลา 
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Abstract 

 

Corporate assessment is a process of gathering information related to the organization. 

And judgment of the value of the organization against the criteria or standards set. 

The corporate rating model is a model used as a framework for corporate appraisals. For 

organizations today, they have adapted their production and marketing strategies for enterprise 

survival. It is constantly adjusted and the assessment is part of the routine. Performance indicators 

are set. And obtaining external evaluations to create customer acceptance. Balanced Scorecard 

(BSC) has been developed, such as ISO. Thai International Standards Certification or PSO, the state 

organization of bureaucracy reform. This results in a performance-oriented management model 

that is used as part of management, such as an assessment of compliance. State enterprise quality 

assessment model Non-profit organization assessment model for educational organizations, there 

are quality assurance models. 

 

 

 

Keywords: Corporate assessment model, the criteria or standards set State enterprise quality 

assessment Non-profit organization assessment 

  



       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY                97 

                          Vol.7 No.2 October 2015-March 2016 

 
 

 

บทนำ 

ป%จจุบันองคSกรภาคเอกชนและภาครัฐตื่นตัว

ในการประเมินตรวจสอบ เพื่อเป8นขGอมูลที่จะนำไปสู@

การพัฒนาองคSกร เน่ืองจากการประเมินตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทั ้งระบบ เป8นการทบทวนว@าผลการ

ปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคSที่องคSกรกำหนด 

เพราะการใหGสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาองคSกร 

และทำใหGทราบความสำเร็จขององคSกร     

 

1. นิยามขององค}กร และการประเมินองค}กร  

องคSกร คือ  บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซ่ึง

เป8นส@วนประกอบของหน@วยงานใหญ@ที่ทำหนGาที่สัมพันธS

กันหรือขึ้นต@อกัน เช@น คณะรัฐมนตรีเป8นองคSกรบริหาร

ของรัฐ สภาผูGแทนราษฎรเป8นองคSกรของรัฐสภา ในบาง

กรณ ี  องค S กร  หมายความรวมถ ึงองค S การด Gวย 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)  

การประเมินองคSกร คือ การเก็บรวบรวมขGอมูล

ในดGานต@าง ๆ ขององคSกรเพื่อนำมาบรรยายพฤตกิรรม  

หรือตัดสินคุณค@าขององคSกรดGานต@างๆ อาจเป8นดGาน

ทรัพยากร การบริหารจัดการ วัฒนธรรม บรรยากาศ  

ผลผลิต หรืออาจเป8นภาพรวมขององคSกร แลGวแต@

วัตถุประสงคSในการใชGงาน  (กาญจนา  วัจนสุนทร, 

2544) เห็นไดGว@า การประเมินผลองคSกรประกอบดGวย

กิจกรรมที ่สำค ัญ 2 ประการ คือ กระบวนการเก็บ

รวบรวมขGอมูล และการตัดสินคุณค@า ส@วนผลที ่ ไดG

ต@อเนื่องจากการประเมิน คือ สารสนเทศที่ใชGในการ

ตัดสินใจเกี ่ยวกับการดำเนินงานในองคSกร เกณฑS ที่

นำมาใช G ในการประเม ิ นองค S กร อาจจะ ได G จาก

ว ั ตถ ุ ประสงคS (objectives) ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ง า น  

(standards) องคSกรที่เป8นเลิศ  (best  practice)  เป8น

ตGน  การประเมินที ่ด ีมาจากการวัดผลที ่มีคุณภาพ  

ขGอมูลเช่ือถือไดG และเกณฑSมีความโปร@งใสเป8นที่ยอมรับ 

และการตัดสินเป8นไปอย@างเที่ยงธรรม 

2. แนวคิดการประเมินองค}กรในป�จจุบัน  

ร ูปแบบการประเม ินองค Sกรเป 8นต ั วแบบ

(model) ท ี ่ ใช G เป 8นกรอบในการตรวจสอบประเมิน

องคSกร สำหรับองคSกรต@างๆ ในป%จจุบัน มีการปรับกล

ยุทธSทางการผลิตและการตลาดเพื ่อการอยู@รอดของ

องคSกร จึงมีปรับการทำงานอยู@ตลอดเวลาและนำการ

ประเมินเขGามาเป8นส@วนหน่ึงของระบบงานประจำ มีการ

จัดทำตัวชี ้วัดผลการดำเนินงาน และการขอรับการ

ประเมินผลภายนอกเพื่อสรGางการยอมรับจากลูกคGา  

เกิดการพัฒนาการประเมินผลงานรูปแบบใหม@ๆ ไดGแก@ 

รูปแบบประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard : 

BSC) การรับรองมาตรฐานสากล เช@น ISO รูปแบบการ

รับรองมาตรฐานสากลของไทยหรือ PSO รูปแบบการ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รูปแบบการประเมินผล

องคSกรที่ไม@แสวงหากำไร สำหรับองคSกรทางการศึกษามี

รูปแบบการประกันคุณภาพ เป8นตGน       

3. รูปแบบการประเมินองค}กรแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard)  

 แนวค ิดการประเม ินองค Sกรแบบสมดุล  

(Balanced Scorecard:BSC) Kaplan and  Norton  

เป8นผูGนำเสนอแนวคิดที่มีตัวชี้วัดในการประเมินองคSกร

ในมุมมอง 4 ดGาน คือ มุมมองดGานการเงิน มุมมองดGาน

ลูกคGา 3. มุมมองดGานการดำเนินการภายใน และ 4. 

มุมมองดGานการเรียนร ู Gและพัฒนาการ แนวคิดนี ้ มี

วิวัฒนาการและไดGรับการพัฒนามาอย@างต@อเนื่อง  ซ่ึง

ได Gร ับความนิยมในองค Sกรธุรกิจและอุตสาหกรรม  

แทนที่การประเมินดั้งเดิมที่พิจารณาจากผลผลิตที่เป8น

ตัวเงินเพียงอย@างเดียว  ณรงคSศักดิ์บุณยมาลิก (2549) 

กล@าวว@า BSC ไม@ใช@เฉพาะเป8นระบบการวัดผลเพียง

อย@างเดียว แต@เป8นการกำหนดวิสัยทัศนS (vision) และ

แผนกลยุทธS (strategic plan) แลGวแปลงไปสู @ การ

ทำงานทุกฝ²ายงาน/แผนกในองคSกร เพื่อใชGเป8นแนวทาง

ในการดำเนินงานของแต@ละฝ²ายงาน/แผนกและแต@ละ

คน  เพื ่อเป8นการหาแนวทางแกGไขหรือปรับปรุงการ

ดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นในสองส@วนคือ 

กระบวนการทำงานภายในองคSกร และผลกระทบจาก

ลูกคGาภายนอกองคSกร จะช@วยปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธS

ขององคSกร ไปสู @ระบบการร@วมใจเป8นหนึ ่งเดียวของ

องคSกร  
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4. มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสากล ISO  

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 

(International Organization for Standardization)  

คือ องคSการมาตรฐานสากลระหว@างประเทศที่เก่ียวขGอง

กับธุรกิจและอุตสาหกรรม เป8นระบบการบริหารงานที่

เนGนความพึงพอใจของลูกคGา มาตรฐานระบบบริหาร

คุณภาพสากลที่มีการรบัรองอย@างแพร@หลาย ไดGแก@ ISO 

9000 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ ISO 14000 

มาตรฐานระบบจ ัดการส ิ ่ งแวดล G อม ISO 18000  

มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ  นอกจากนี้ยังมีระบบที่มีรหัสย@อยลงไป

อีก เช@น  ISO 9001 เป8นช่ือใบรับรองสำหรับองคSกรที่มี

การออกแบบสินคGาและบริการ  ส@วน ISO 9002 เป8น

ชื่อใบรับรองสำหรับองคSกรที ่ไม@มีการออกแบบสินคGา

และบริการ  มาตรฐานที่เกี่ยวขGองอิเล็กทรอนิกสS  เช@น  

ISO  10646-1 เป8นมาตรฐานที ่ออกแบบใหGสามารถ

ปรับใชGไดGหลายภาษา  องคSกรที ่ต GองการไดGร ับการ

ประเมินจะตGองมีการประเมินภายในองคSกรตนเองก@อน

เตรียมพรGอมที่ถูกประเมินโดยหน@วยงานภายนอก  เช@น 

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑSอุตสาหกรรม (สมอ.)  

และ สมอ. ก็ยังมีการติดตามบริษัทเป8นระยะ ๆ ถึง

ค ว ามค งอย ู @ ข อ งมาต ร ฐ านสากล  กา ร ร ั บ ร อง

มาตรฐานสากลน้ีมีอายุ 3 ป¯   
 

5. การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการให้ส่วนราชการ

ต่างๆ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มาตั ้งแต่ 

ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนา

ปรับปรุงแนวทางในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการอย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กรอบการดำเนินการ คือ  

1) เน้นบุคคล ระบบงาน และวิธีการ ตามหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ไทยเป็นตัวกำกับ ปรับปรุงทุก 5 ปี  

3) มีการประเมินโดยวางกลยุทธ์ในจุดที ่เป็น

ศูนย์กลางของกระบวนการจัดการในองค์การและจัดทำ

คำรับรอง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการพร้อม

ตัวช้ีวัด และประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการ 

4) มีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐโดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพเพื่อ

ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ท ี ่ เ ป ็ น เ ล ิ ศ  Public Sector 

Management Quality Award (PMQA) ที ่ประยุกต์

จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพของอเมริกา (The Malcolm 

Baldrige National Quality Award : MBNQA) ใ น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตัวชี ้วัดภารกิจหลักของ

กระทรวง กําหนดจากแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง ที่

สะท้อนประสิทธิผลของการดําเนินงานตามทิศทางการ

ขับเคล่ือนนโยบายสําคัญเร่งด่วน  การกําหนดตัวช้ีวัดที่

วัดผลต่อเนื ่องตามภารกิจหลักของกระทรวง/ส่วน

ราชการ  คงหลักการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวง

ไปสู่ตัวช้ีวัดระดับกรม เพื่อเช่ือมโยงการทํางาน ระหว่าง

กระทรวง-กรม  ตัวชี้วัดที่กําหนดต้องสามารถวัดผลได้

ภายในปีงบประมาณ  ตัวช้ีวัดการสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ และตัวชี้วัดมิติภายในของกระทรวง 

เป็นการประเมินผลในระดับกรม โดยนําผลคะแนน

เฉล่ียของระดับกรมรวมเป็นคะแนนของกระทรวง 

6. รูปแบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State 

Enterprise Performance Appraisal :SEPA)  

เป ็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินผลการ

ดำเนินงาน  และเป ็นเครื ่องมือช ่วยในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจของไทยให้มีระบบบริหารจัดการเทียบเท่า

องค์กรในระดับสากล ระบบ SEPA เป็นการประยุกต์

รูปแบบระบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

และร่วมกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award : TQA)  เริ่มใช้ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 สำหรับการเข้าสู่ระบบการประเมิน 

สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจจะแบ่ง

รัฐวิสาหกิจออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A กลุ่ม BA กลุ่ม 
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BB และกลุ่ม C เพื่อทยอยเข้าสู่ระบบการประเมินตาม

แผนที่ได้กำหนด (สุทธิ  สินทอง  2558)   

รูปแบบของการตรวจประเมิน 

1) ประเมินองค์กรด้วยตนเอง รัฐวิสาหกิจที่

เข้าสู่ระบบ SEPA จะประเมินตนเองเพื่อนำผลประเมิน

ไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร โดยจะจัดทำรายงาน ซ่ึง

ประกอบไปด้วยรายงานที่สำคัญ 3 ฉบับ คือ รายงาน

ผลการดำเนินงาน (Organizational Performance 

Report : OPR) เป็นรายงานที่เขียนอธิบายระบบการ

บริหารจัดการขององค์กรตามเกณฑ์ของระบบ SEPA  

2) ร าย ง านการป ร ะ เม ิ นตน เ อ ง  ( Self-

Assessment Report : SAR) ที่จะสะท้อนให้เห็นระดับ

คะแนน จุดแข็ง (Strength) และโอกาสในการปรับปรุง 

(Opportunity for Improvement : OFI) การประเมิน

ตนเองน้ี รัฐวิสาหกิจจะทราบประเด็นที่ต้องนำไปพัฒนา

ปรับปรุง ที ่จะนำไปสู ่การวางแผนพัฒนาปรับปรุง

องค์กร 

แผนพัฒนาปรับปรุงองคSกร (OFI Roadmap) 

เมื่อไดGโอกาสในการปรับปรุงจากการประเมินตนเอง

แลGว รัฐวิสาหกิจจะจัดลำดับและคัดเลือกโอกาสในการ

ปรับปรุงที่สำคัญ นำมาจัดทำเป8นแผนพัฒนาปรับปรุง

องค Sกรเพ ื ่อแกGไขโอกาสปร ับปร ุงด ังกล@าว โดยใน

แผนพัฒนาปรับปรุงองคSกร จะระบุถึง วัตถุประสงคS 

กิจกรรมที่สำคัญ กรอบเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ใชG

ในการติดตาม ฯลฯ เพื่อเป8นกรอบในการดำเนินการ

และติดตามเพื่อใหGไดGผลตามแผนที่กำหนดไวG 

การป ร ะ เ ม ิ น โ ด ยหน ่ วย ง านภ ายนอก 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้

มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเช่ียวชาญทำ

หน้าที่ในการตรวจประเมินตามระบบ SEPA  

 

7. การประเมินองค์กรรูปแบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบประก ันค ุณภาพในสถานศ ึกษา   เพ ื ่อการ

เตรียมพร้อมการประเมินจากภายนอก  และจัดทำ

รายงานเสนอต่อสาธารณชน  การจัดทำมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา การประเมินตนเองเทียบเคียงกับ

มาตรฐานคุณภาพ  และเตรียมพร้อมการประเมินจาก

ภายนอก  โดยที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทำหน้าที ่ที ่สำคัญในการ

ประเมินองค ์การสถานศึกษาอันเป ็นการประ กัน

คุณภาพภายนอก  และให้คำรับรองมาตรฐานของ

สถานศึกษา  โดยประเมินทุก 5 ปี  ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการประเมินมาสามรอบ  

เริ่มประเมินตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา  

8. รูปแบบการประเมินผลองค}กรท่ีไม\แสวงหากำไร 

(NPO – Non- profit organization ) 

รูปแบบการประเมินผลองคSกรที ่ไม @แสวงหา

กำไรมีรูปแบบต@างๆ  ในระยะเริ่มตGนใหGความสำคัญกับ 

การประเมินโครงการ/แผนงาน  แหล@งท ุนต @างๆ 

ตGองการเห็นความสำเร็จจากการลงทุนของโครงการ/

แผนงาน  เนื่องจากองคSกรที่ไม@แสวงหาผลกำไรวัดเริ่ม

จากการประเมินความสำเร็จของโครงการ/แผนงาน  ที่

สะทGอนถึงความสำเร็จขององคSกร แต@มีขGอสังเกตว@าการ

ประเมินโครงการ/แผนงานอาจจะไม@ส ัมพันธ S กับ

ความสำเร็จขององคSกรโดยตรง  ยุคต@อมาในระยะที่สอง  

เป8นการประเมินประสิทธิผลขององค}กร  Forbes 

(1998 อ Gางอ ิ งใน ว ีรบ ูรณ S  ว ิสารทก ุล  2558) ไดG

วิเคราะหS รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของ องคSกร

ไม@แสวงหาผลกาไร ตลอดช@วง 20 ป¯ ระหว@างป¯ 1977 – 

1997 พบว @าม ีการใช Gองค Sประกอบ หร ือต ัวช ี ้ วัด

ประสิทธิผลขององคSกรประกอบดGวย 3 องคSประกอบ

หลัก ไดGแก@  1) การใหGความสำคัญกับเป�าหมาย (Goal-

attain approach)  2) ท ร ั พ ย ากร ร ะ บบ  ( system 

resources approach) และ 3) ชื ่อเสียงขององค Sกร

จากมุมมองของผู Gเกี ่ยวขGอง (reputational approach) 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาการประเมินองคSกรไม@

แสวงหากำไรจำนวน 21 องคSกรระหว@างป¯ 1992-2003 

พบว@า ใชGองคSประกอบที่ไม@ใช@มิติทางการเงิน เช@น ความ
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พึงพอใจของลูกจGาง  ความเอาใจใส@ลูกคGาคุณภาพ และ

ภาพลักษณSต@อสาธารณะ พอๆ กับ มิติทางการเงิน และ

พบว@า องคSประกอบที ่มีการใชGกันมากที ่สุดในกลุ@ม

องคSกรไม@แสวงหากำไร คือ ประสิทธิผล 

ระยะที่สาม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance  measurement)  แนวค ิดของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององคSกรไม@แสวงหากำไร  

Neely และคณะ (1995  วีรบูรณS วิสารทกุล  2558) 

อธิบายมุมมองของผลการปฏิบัติงานมีสองมิต ิ คือ 

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  อธิบายผล

ที่เกิดขึ้นที่สัมพันธSกับความตGองการของผูGถือหุGนหรือผูGมี

ส@วนเกี ่ยวขGอง  ส@วนประสิทธิภาพ  อธิบายความพึง

พอใจของผูGมีส@วนเกี่ยวขGองกับการไดGรับบริการ หรือ

สินคGา  และทรัพยากรนำไปใชGประโยชนSอย@างไร   

ระยะป�จจุบัน  การประเมินผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุน  (Social Return of Investment)  

เนื่องจากความตGองการลดภาระงบประมาณสวัสดิการ

ของรัฐ และใชGกลไกการตลาดและภาคเอกชนเขGามา

จัดการ ผลักดันใหGเกิดการพัฒนาและประเมินผลการ

ดำเนินงานและผลกระทบทางสังคม  เช @น  ความ

ตGองการของสังคม   การแสดงใหGเห็นความคุGมค@าของ

การใชGเงินสาธารณะ  กลไกการใหGบริการทางสังคมแบบ

ใหม@  เป8นตGน 

สรุปการประเมินองค์กร 

การประเมินองค์กรประกอบด้วยกิจกรรมที่

สำคัญ 2 ประการ คือ  กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และการตัดสินคุณค่า  ผลที่ได้ต่อเน่ืองจากการประเมิน  

คือ สารสนเทศที ่ใช ้ในการต ัดส ินใจเก ี ่ยวกับการ

ดำเนินงานในองค์กร  การพัฒนาการประเมินผลงาน

ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งองค์กรและประสิทฺภาพ

ของการดำเนินงาน ขององค์กร
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