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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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ในสBวนของเนื้อหา ยังคงประกอบดfวยบทความวิจัยทางดfาน

บริหารธุรกิจ และดfานการบริหารการศึกษา ที ่อยู Bในความสนใจ 

เกาะติดกระแสการเปลี่ยนแปลงในป�จจุบัน นอกจากนี้ยังมีบทความ

รับเชิญที่ใหfความรูfในเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศในงานดfาน

ทรัพยากรมนุษย< ภาวะผูfนำของผูfนำในการนำองค<สูBองค<กรนวัตกรรม 

 

  กองบรรณาธิการหวังเป�นอยBางย่ิง วBาทBานผูfอBานไดfองค<ความรูf

ใหมBๆ และไดfสารสนเทศที่จะสามารถนำไปใชfประโยชน<ในการปฏิบัติ 

การปรับปรุง และการพัฒนาสิ ่งตBาง ๆ รวมทั ้งการสรfางสรรค<งาน

วิชาการใหfกfาวหนfาไดfตBอไป 

 

                   ดร.จักรกฤษณ2  สิริ ริ  

                          บรรณาธิการประจำฉบับ  
 

Editorial 
บรรณาธิการแถลง 
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กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน 

 
 

ดร.ชฎาภรณ โฆษิตานนท สงวนแกว * 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค   1) เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) เพื่อนําเสนอกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน  กลุมตัวอยาง ของการวิจัย  คือ อาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    ที่เปนสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จํานวน   343  คน       
ปการศึกษา 2556 และผูทรงคุณวุฒิ 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลใช คาความถี่ คารอยละ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา  
 1. สภาพสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พบวา อาจารยมีเจตคติที่ดีและมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับมาก คือ ดานเทคโนโลยี
การติดตอส่ือสาร  การใชคอมพิวเตอร  การใชอินเทอรเน็ท  การใชโปรแกรมสํานักงาน  การใชโทรศัพทและอุปกรณ
เคล่ือนที่ สวนที่มีความรูระดับปานกลาง คือการใชโปรแกรมอรรถประโยชน และการใชโปรแกรม กราฟก  ออกแบบ 
มัลติมีเดียและทางสถิติ และมีทักษะอยูในระดับมาก คือทักษะในการใชอินเทอรเน็ต สวนระดับปานกลาง คือ  การใช
โทรศัพทและอุปกรณเคล่ือนที่ การใชโปรแกรมสํานักงาน การใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน   การคิดวิเคราะหช้ินงาน
และการแกปญหา และการใชโปรแกรมอรรถประโยชน โปรแกรมกราฟก ออกแบบ มัลติมีเดียและทางสถิติ 
 2. กลยทุธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย  กลยุทธที่ 1 การจัดการความรู   กลยุทธที่ 2 การบริหารแบบมีสวนรวม 
กลยุทธที่ 3 การสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง และกลยุทธที่ 4 การทําวิจัย   
 
  
 
คําสําคัญ :  กลยทุธการพัฒนาสมรรถนะไอซีที  สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  อาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สมรรถนะดานไอซีท ี ประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักวิชาการอิสระ 
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Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to study the current state of ICT competency      
for lecturer in private higher education institution 2) to propose the ICT competency development 
strategy for lecturer in private higher education institutions toward ASEAN community.The sample 
included  343  lecturers from private higher education institutions and 5 scholars. The research 
instruments used were questionnaire and interview. The data was analyzed by using statistical 
methods including mean, standard deviation, percentage, and content analysis.   
  The findings were as follows: 

1. The status of ICT competency for lecturer in private higher education institutions was 
considered in terms of knowledge, skill and attitude. Lecturers had high level of positive attitude 
toward and knowledge of ICT, communication technology, computer, internet, office application, 
and mobile phone and portable device.  While the results showed intermediate level of 
knowledge of utility, graphic, design, multimedia and statistical software. There was a high level  
of skill in internet use, whereas skills in mobile phone and portable device, office application,  
use of computer to support critical analysis, work output and problem solving, and utility, graphic, 
design, multimedia and statistical software were at intermediate level.  
 2. ICT competency development strategies for lecturer in private higher education 
institutions toward an ASEAN community consisted of: 1) Knowledge Management Strategy         
2) Participation Management Strategy 3) Support for Self- Development Strategy and 4) Research 
Strategy. 

 
 
 

Keywords: ICT competency development strategy, ICT competency for Lecturer in private higher 
education institution, ICT competency in ASEAN community 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยในกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ 

ดวยบริบทของโลกาภิวัตน (Globalization) หรือโลกไร
พรมแดน ( Borderless World) ในศตวรรษที่ 21 ที่
ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจของโลกเปล่ียนสูระบบ
เศรษฐกิจใหม  (New Economy) หรือระบบเศรษฐกิจ
และสังคมฐานความรู (Knowledge-Based Economy 
and Society)  เปนทั้งโอกาสและความเส่ียงตอ        
การ พัฒนาประเทศ ดวยกติกาใหมของสังคมโลก 
ขอตกลงระหวางประเทศ การปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจ
โลกแบบหลายศูนยกลางและภูมิภาคเอเชียที่มี
ความสําคัญเพิ่มขึ้น การเปนประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย ซ่ึงตองมีความพรอมโดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  โครงสรางการผลิตเปล่ียนจาก
การใชแรงงานเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยี 
การพัฒนาคนโดยมุงสรางใหมีความรู ทักษะและความ
ชํานาญ ควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยี ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การดํารงชีวิต การเขาถึงเทคโนโลยีเปน
ความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และลดความเหล่ือมลํ้า (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2555: 2-6) 
ขับเคล่ือนดวยพลังความคิดสรางสรรคและแขงขันกัน
ดวยศักยภาพความรูและภูมิปญญา ทําใหสังคมโลก
รวมถึงสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอยางมากและอยาง
ตอเน่ือง เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(Information and Communication Technology: 
ICT) เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา
และเช่ือมโยงเครือขายประชาคมโลก 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 (2555: 21-
24) กลาวถึง พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพคนไทย การ
เรียนรูตลอดชีวิต ทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปล่ียนแปลง  และพัฒนา
ฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา สราง
ความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปล่ียนแปลงดวยกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่ให
ความสําคัญของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนภาระงานเรงดวน ในการพัฒนา
การศึกษาซ่ึงเปนพื้นฐานในการพัฒนาคน ดังน้ัน
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนบุคคลในระดับตนที่
ตองไดรับการพัฒนากอน แตเน่ืองจากอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาบางสวนยังขาดทักษะและสมรรถนะ
ที่สําคัญในการส่ือสาร คือ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

ภาระงานสําคัญในการสรางความพรอมใน
บริบทประชาคมอาเซียน ตองมีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
ความจํากัดในการคัดเลือกผูเรียน ประกอบกับมีการ
แขงขันกันสูง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีความ
จําเปนในการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยใหมากยิ่งขึ้น 
ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาวิจัย เรื่องกล
ยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สูประชาคมอาเซียน เก่ียวกับแผนปฏิบัติงานเพื่อ
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะและความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
ดานความรู ทักษะและเจตคติของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยใหเหมาะสม 
สอดคลองกับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2. เพื่อนําเสนอกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาจารย
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน 

              
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยดําเนิน การเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1  
ศกึษาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยใช
แบบสอบถาม และระยะที่ 2 สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
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เพื่อสรางกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
แหลงขอมูลที่ศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรใน

การวิจัย ไดแกอาจารยในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปน
สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย จํานวน 63 แหง  กลุมตัวอยางผูใหขอมูล ไดจาก
การสุมอยางงาย คือ อาจารยแหงละ 10 คน จํานวน
รวม 630 คน และแหลงขอมูลที่ศึกษาเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ คือ บุคคลที่ผูวิจัยกําหนด
คุณสมบัติ ดังน้ี 1) เปนผูมีบทบาท นําเสนอแนวคิด 
กําหนดช้ีนําเปนที่ยอมรับในวงกวางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 2) เปนผูมี
ความรู ความสามารถ ทักษะประสบการณในการ
จัดการไอซีทีเพื่อการศึกษา 3) เปนผูบริหารหรือ
ผูรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  4) เปนผูกําหนด
กลยุทธการพัฒนาดานทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการเลือกอยางเจาะจง 
จํานวน 5 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามใน

การประเมินตนเองของอาจารย แบงเปน 3 ตอน ไดแก  
ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
(Check List) ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา  

ตอนที่ 2 สอบถามประเมินตนเองเก่ียวกับ
สมรรถนะดานไอซีทีของอาจารย ลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scales) ตามแนวคิดของลิเคิรท  ประกอบดวยคําถาม
เก่ียวกับสมรรถนะดานความรู ทักษะและเจตคติ 
เก่ียวกับเทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร โทรศัพทและ
อุปกรณเคล่ือนที่ คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และ
อินเทอรเน็ต  

ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะการ
พัฒนาสมรรถนะไอซีทีของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน เพื่อ
กําหนดกลยุทธ ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
(Open-ended Questions)  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ ไปยังผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทั้ง 63 แหง เพื่อขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 2 )  ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการจัดสง
แบบสอบถามถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลุมตัวอยาง
ทางไปรษณียและขอรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย 
สงแบบสอบถามไป 63 แหง ๆ ละ 10 ฉบับ รวม
แบบสอบถามทั้งส้ิน 630 ฉบับ ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 
2556 ถึงวันที่ 7 มิถนุายน 2556 ระยะเวลาประมาณ 7 
สัปดาห เม่ือครบสัปดาหที่ 4  ผูวิจัยไดติดตาม
ประสานงานโดยการโทรศัพทประสาน เพื่อติดตาม
แบบสอบถาม หากมีบางแหงไมไดรับแบบสอบถาม ได
แกไขโดยใหทําแบบสอบถามออนไลน เม่ือครบกําหนด
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 45 แหง คิดเปนรอยละ 71.4 และ
แบบสอบถามจํานวน 343 ฉบับ (เน่ืองจากบาง
สถาบันอุดมศึกษาฯ สงคืนมาไมครบ 10 ฉบับ) คิดเปน
รอยละ 54.5   

การวิเคราะหขอมูล  
เม่ือตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แลว นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหคาทาง
สถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี  

1 )  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ขอมูลเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ขอมูลสภาพการดําเนินงานที่เก่ียวของ วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาความถี่และรอยละ  

2)  ขอมูลเก่ียวกับการประเมินตนเองดาน
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย ( mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

3) ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดาน
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่
จําเปน และดานการกําหนดกลยุทธใหเหมาะสม
สอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนคําถาม
ปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาและ
คาความถี่  สําหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใช
วิธีการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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ผลการวิจัย 
1. สภาพสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พบวา อาจารยมีเจตคติที่ดีอยูในระดับมาก ( Χ=3.91, 
SD=0.75) และมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอยูในระดับมาก คือ ดานเทคโนโลยีการ
ติดตอส่ือสาร ( Χ=3.82, SD=0.77)  การใชโทรศัพท
และอุปกรณเคล่ือนที่ ( Χ=3.51, SD=0.88) การใช
คอมพิวเตอร  ( Χ=3.62, SD=0.90) การใชโปรแกรม
สํานักงาน  ( Χ=3.54, SD=0.90) และการใช
อินเทอรเน็ต ( Χ=3.63, SD=0.90) สวนที่มีความรู
ระดับปานกลาง คือการใชโปรแกรม อรรถประโยชน 
( Χ=3.09, SD=0.93) การใชโปรแกรม กราฟก 
ออกแบบ มัลติมีเดียและทางสถิติอยูในระดับปานกลาง 
( Χ=2.89, SD=0.99) ทักษะที่อยูในระดับมาก คือ
ทักษะในการใชอินเทอรเน็ต ( Χ=3.50, SD=0.97) อยู
ในระดับปานกลาง คือการใชโทรศัพทและอุปกรณ
เคล่ือนที่  ( Χ=3.49, SD=0.81) การใชคอมพิวเตอร  
( Χ=3.39, SD=0.90) การใชโปรแกรม สํานักงาน  
( Χ=3.49, SD=0.87) การใชโปรแกรม อรรถประโยชน  
( Χ=3.02, SD=0.96) โปรแกรมกราฟกในการ 
ออกแบบ มัลติมีเดียและทางสถิติ  ( Χ=2.78, SD=1.03) 
และการใชไอซีทีเพื่อสนับสนุนการคิดวิเคราะหช้ินงาน
และการแกปญหา (Χ=3.10, SD=0.99)  

2. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียน 
ประกอบดวย  

กลยุทธที่ 1 การจัดการความรู ( Knowledge 
Management Strategy) เปนกลยุทธที่มีการดําเนิน 
การโดยมีกระบวนการของการจัดการความรูตั้งแตการ
วางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลทั้งผลลัพธ
และผลกระทบ เพื่อเขาถึงขอมูลการดําเนินการและตอง
มีการจัดเก็บขอมูลในทุกขั้นตอน เปนการประเมินผลทั้ง
ระหวางดาํเนินการ และส้ินสุดโครงการ ( Formative 
and Summative Evaluation) 

กลยุทธที่ 2 การบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participation Management Strategy) เปนกล
ยุทธเพื่อการบริหารโดยมีกลุมคณาจารย เจาหนาที่ 
นักศึกษา มีสวนรวมในการใหขอมูล เพื่อการดําเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใน
องคกร   

กลยุทธที่ 3 การสนับสนุนใหพัฒนาตัวเอง 
(Self-Development Supporting Strategy) เปน
กลยุทธที่มีการดําเนินการโดยการสนับสนุนใหบุคลากร
ทุกภาคสวนเขารวมสัมมนาหรือฝกปฏิบัติการ การเขา
รวมประชุมวิชาการ สัมมนาหรือฝกอบรม เพื่อพัฒนา
ตนเองดานไอซีทีและเสนอผลการนําความรูสูการปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับแนวโนม ( Trend) ใหม ๆ 
นักศึกษาตองมีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
และที่คุณลักษณะที่พึงประสงค TQF  

กลยุทธที่ 4 การทําวิจัย ( Research 
Strategy) เปนกลยุทธที่มีการดําเนินการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่อาจารยทําวิจัย ทั้ง
การวิจัยสรางองคความรูใหม การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัย
เพื่อการพัฒนาชุมชน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 

สภาพสมรรถนะไอซีทีของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พบวา อาจารยมีเจตคติที่ดี
และมีความรูอยูในระดับมากและเห็นวาตนเองมีความรู
ไอซีทีอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 เนนความสามารถดานไอซีที  
ดังน้ันคณาจารยตองมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการ
ติดตอส่ือสาร  การใชคอมพิวเตอร  การใชอินเทอรเน็ต 
การใชโปรแกรมสํานักงาน การใชโทรศัพทและอุปกรณ

ภาพที่ 1 กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน        
สูประชาคมอาเซียน 
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เคล่ือนที่  แตความรูระดบัปานกลาง คือการใช
โปรแกรมอรรถประโยชน และการใชโปรแกรม กราฟก 
ออกแบบ มัลติมีเดียและทางสถิติเพราะการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปมักใชในระดับบัณฑิตศึกษา  สวน
ดานทักษะอาจารยเห็นวาทักษะในระดับมาก คือ 
ทักษะการใชอินเทอรเน็ตเพราะเปนยุคที่มีเครือคาย
ความเร็วสูง ซ่ึงสอดคลองงานวิจัย แนวคิดการพัฒนา 
สมรรถนะหลักดานไอซีที (Core ICT Competencies) 

ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (2551) 
วัตถุประสงค คือ   1) ความรูความเขาใจและทักษะ
พื้นฐาน การใชไอซีทีไดอยางถูกตองและเหมาะสม      
2) ความสามารถในการใชทกัษะไอซีทีเพื่อการ
ปฏิบัติงานและเรียนรูของตนเองได สอดคลองกับ  
ปรัชญนันท นิลสุข (2554 : 11-12) ที่กลาววา การใช
ไอซีทีพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใชคอมพิวเตอร
และ อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือฝกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพ และกิดานันท มลิทอง (2548) ที่ระบุวา
การใชไอซีทีในการศึกษาเก่ียวของกับ 1) การแสวงหา
ความรู 2) การสรางผลิตภัณฑความรู 3) การจัดเก็บ
และการคนคืนความรู 4) การแลกเปล่ียนความรูและ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 5) การบรูณาการความรู และ 
6) การส่ือสารกับบุคคลอ่ืน  

กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย   
กลยุทธที่ 1 การจัดการความรู กลยุทธที่ 2 การบริหาร
แบบมีสวนรวม กลยุทธที่  3 การสนับสนุนใหพัฒนา
ตัวเองและกลยุทธที่ 4 การทําวิจัยซ่ึงสอดคลองกับ
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ เปน
สถานศึกษาและวิจัยที่มีวัตถุประสงคในการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการ
วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (พระราชบัญญัติสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของลัดดาวัลย เพชรโรจน ( 2557) เรื่อง
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา 

มหาวิทยาลัยเอกชนตองสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
ในการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย มี
กิจกรรมวิจัย และการทําวิจัยเก่ียวกับอาเซียน  สราง
เครือขายดานการวิจัยระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในตางประเทศ  เนนการวิจัยดานอาเซียนศึกษาใน
สถาบันใหมากขึ้น วิจัยรวมกับภาครัฐ  เพื่อรองรับ AEC 
สงเสริมกิจกรรมความรวมมือทางการวิจัยรวมกัน
ระหวางของสถาบันเอกชน และทําใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางวิจัยทางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
สรางเครือขายดานการวิจัยระหวางของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐใน
ประเทศใหมากขึ้น สงเสริมความรวมมือการเปน
ศูนยกลางวิจัยในกลุมประเทศอาเซียน ใหมีการเผยแพร
งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน สนับสนุนหรือ
จัดสรรงบประมาณใหอาจารยชาวตางประเทศที่มี
ความรูความสามารถและความชํานาญสูงมาทําวิจัยใน
สถาบันเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และมีการ
จัดการเรียนรู โดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยในการ
จัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ที่และ สอดคลองกับบุปผชาติ ทัฬหิกรณ  (2551) ที่
กลาววา อาจารยควรประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน บทบาทของอาจารยที่เปล่ียนจาก
การทําหนาที่ถายทอดความรูมาเปนผูสราง    ผูอํานวย
ความสะดวก ผูใหคําแนะนํา และผูสรางบรรยากาศการ
เรียนรู สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สงเสริม
ความสามารถในการใชสารสนเทศ และปลูกฝงการ
ทํางานและการปฏิบัติงานรวมกันของผูเรียน และเม่ือ
อาจารยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะเปน
อาจารยยุคใหมที่ชวยเหลือผูเรียนในการตัดสินใจ
เก่ียวกับคุณภาพและความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล
และสารสนเทศได สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
สารสนเทศได สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
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การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จังหวัดนนทบุร ี
 
 

อัญชลี  นิยมพลอย* 
ผูชวยศาตราจารย.ดร.อัมพร ปญญา** 

บทคัดยอ 
  
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
จังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจําแนกตามสถานภาพ                   
สวนบุคคล กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูสูงอายุทุกคนที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบล    
มหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 377 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คิดรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความนัยสําคัญทางสถิติดวยคาทดสอบที ( t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One way 
ANOVA) และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี Scheffé 
 จากการวิจัยพบวา ระดับประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และจากกการทดสอบสมมุติฐาน พบวา 
สถานภาพสวนบุคคลดานการศึกษาที่ตางกันจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติน้ีระดับ .05 อยู 
1 ดานไดแก ดานการดําเนินงานของนโยบาย ดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสถานภาพ            
สวนบุคคลที่ตางกัน ดานเพศ อายุ สถานภาพอยูอาศัย ระยะเวลาที่ไดรับเบี้ยยังชีพ รายไดนอกจากไดรับเบี้ยยังชีพ 
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับ และรายไดเฉล่ียตอเดือนรวมเงินเบี้ยยังชีพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ในทุกดาน 
 
 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ  การใหบริการ  เบี้ยยังชีพ  ผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
** อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to study the evaluation of efficiency for receiving 
welfare service of the elderly in Nonthaburi province, and to compare the efficiency for receiving 
welfare service of the elderly, those were sorted out as the personal status. The sample of this 
research was 377 elderly people. Those elderly people with the right receive the financial aid 
welfare provided by Mahasawad Subdistrict Administrative Organization, Bangkruai District in 
Nonthaburi province. The collected data by using the questionnaire as a tool, statistical analysis 
with the frequency, percentage, mean, standard deviations (S.D.), t-test, One-way ANOVA, and 
then examined in pair by LSD. 
 The results of the research were found that the level of efficiency for receiving welfare 
service of the elderly in Nonthaburi province, the overall of its score was high when considering 
of possible set of each area showed that the average scores were high. Besides the hypothesis 
test was found the personal status related to the different educational background, there was a 
different opinion at the level of significance of 0.05 about the welfare management whereas 
there were no significant difference in others. The difference of elderly status considered in 
gender, age, resident in community, duration of receiving welfare, income excepted asking for the 
financial aid welfare, cost of receiving welfare, and average income per month included with cost 
of welfare, when determining in every aspects, there were no significant difference. 
 
 
 
Keywords : efficiency, receiving welfare service, welfare service of elderly 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
โครงสรางของสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงจาก

ครอบครัวกลุมเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ปญหาที่
ตามมา คือ ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งไรการดูแลเปนปญหา
สังคม ที่รัฐยังไมสามารถแกไขใหแกผูสูงอายุเหลาน้ันได
อยางทั่วถึง และนับวันจะมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ทุก ๆ ป แมในขณะน้ีรัฐมีหนวยงานที่ใหความดูแลใน
การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุเหลาน้ันก็ตาม  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของ
รัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบผูสูงอายุตามกฎหมายกระจาย
อํานาจ และไดกําหนดแผนงานจัดสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุไว 4 แผนงาน  ไดแก แผนงานใหบริการดาน
สุขภาพอนามัย  แผนงานสงเสริมการอยูรวมกันและ
สรางความเขมแข็งดานองคความรูและคนพิการ  
แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุและคน
พิการ และการจัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและคน
พิการ ในการดําเนินการตามแผนดังกลาว  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใน 3 ลักษณะ ไดแก 
การสนับสนุนศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ  โดยเนน
ใหบริการดานสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมสงเสริม
รายไดใหความรูนันทนาการและดานศาสนา สนับสนุน
สถานสงเคราะหคนชรา และการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพ  

ปญหาที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ในตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวยจังหวัด
นนทบุรีที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ดูแลและ
ใหบริการอยู คือ ดานสวัสดิการทางสังคม เรื่องการจาย
เบี้ยยังชีพ ใหแกผูสูงอายุ ในตําบลมหาสวัสดิ์มีปญหาใน
เรื่องกับรับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเขาบัญชีผูสูงอายุ
เพราะผูสูงอายุไมสามารถมารับดวยตนเองไดจึงทําการ
รับมอบอํานาจใหแกบุตรหลาน ทําใหไมไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพในแตละเดือนถึงแมจะเปนช่ือของตนเอง แตก็
เบิกเงินจากตูเอทีเอ็มไมเปน  เพราะขาดความรูในการ
ใชที่ทันสมัย จึงทําใหลูกหลานตองไปเบิกใหบางราย
โดนไลออกจากบานดวย เพราะไมยอมใหเบี้ยยังชีพแก
ลูกหลาน และน้ันก็เปนปญหาที่ยังตองชวยแกไขอยู 
จากการสังเกตพบวา ผูสูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส
จากลูกหลานที่ตองไปทํางานทิ้งใหผูสูงอายุอยูบาน 
และตองดูแลตนเองรวมถึงหลาน     ตัวเล็ก ๆ ที่ไมมี
ใครเล้ียง ขาดการดูแลรกัษาสุขภาพการใช
ชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม มีปญหาการ

รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพและ
ครบถวน รวมถึงขาดความรูความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีใหม ๆ ดวย 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษา
ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพื่อนําขอมูลที่ได
จากการศึกษาครั้งน้ีเปนขอเสนอแนะตอผูที่เก่ียวของ 
หรือผูที่รับผิดชอบโดยตรงในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการให  

บริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จังหวัดนนทบุรี 
2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพ    

การใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จังหวัดนนทบุรี 
โดยจําแนกตามสภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุ 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูสูงอายุในสถานภาพสวนบุคคลแตกตางกัน 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สภาพการอยูอาศัย  
ระยะเวลาที่ไดรับเบี้ยยังชีพ  รายไดอ่ืนที่นอกจากไดรับ
เบี้ยยังชีพ จํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับ  รายไดเฉล่ียตอ
เดือนรวมเงินเบี้ยยังชีพ มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
การบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงประสิทธิภาพการใหบริการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์  

2. ทราบการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพของกององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ตอการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 

3. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยไปปรับใชใน
การกําหนดแผนการดําเนินงานดานการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                ตัวแปรอิสระ                                                              ตัวแปรตาม     
 
 
            
   
  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่เปนเปาหมายการ
วิจัย ไดแก ผูสูงอายุที่มีรายช่ืออยูในทะเบียนบานภายใน
เขตขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ที่มีอายุ
ตั้งแต  60 ปขึ้นไป  ซ่ึงเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ มีจํานวนทั้งส้ิน 318 คน  
 

           เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา

แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารตาง  ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่
เก่ียวของ  เพื่อสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ผูสูงอายุที่มีรายช่ืออยูในทะเบียนบานภายในเขต ของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ แบงเปน 2 ตอน  

ตอนที่  1 สถานภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุ
ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สภาพการอยูอาศัย  
ระยะเวลาที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพ  รายไดอ่ืนที่นอกจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับ  และรายได
เฉล่ียตอเดือนรวมเงินเบี้ยยังชีพ 

ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  

1. ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของนโยบาย  
(Context) 

2. ดานปจจัยเบื้องตนของนโยบาย (Input) 
3. ดานการดําเนินงานของนโยบาย (Process) 

4. ดานผลผลิตของนโยบาย (Product) 
          การเก็บรวบรวมขอมูล 
          ผูวิจัยไดดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูล โดยการ
ใหผูสูงอายุที่มีรายช่ืออยูในทะเบียนบานภายในเขต ของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ที่มีอายุตั้งแต  60 ป
ขึ้นไปตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูล 
เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาผูศึกษาทํา

การลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร  และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรปู  
แบงการวิเคราะหได ดังน้ี 

1. การวิเคราะห สถานภาพสวนบุคคลของ
ผูสูงอายุ ใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
โดยการหาคาความถี่ และรอยละ  

2. การวิเคราะหขอคําถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นตอ ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์   
ในทั้ง 4 ดาน ดวยสถิติพรรณนา  ไดแก  คาเฉล่ีย  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์จําแนกตามตัวแปรอิสระ   โดย
ทดสอบความนัยสําคัญทางสถิติดวยคาทดสอบที         
( t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี 
Scheffé 

ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการจายเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ 

1. ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมของนโยบาย 
2. ดานปจจัยเบ้ืองตนของนโยบาย  
3. ดานการดําเนินงานของนโยบาย  
4. ดานผลผลิตของนโยบาย 
 

 

สถานภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุ 

• เพศ  

• อายุ  

• ระดับการศึกษา  

• สภาพการอยูอาศัย  

• ระยะเวลาท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

• รายไดอื่นท่ีนอกจากไดรับเบ้ียยังชีพ 

• จํานวนเงินเบ้ียยังชีพท่ีไดรับ  

• รายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมเงินเบ้ียยังชีพ  
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ผลการวิจัย  
1. ผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพ สวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุอยูในชวงระหวาง 60- 69 ป มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  โดยสวนใหญมีสภาพการอยูอาศัย
กับคูสมรสและลูก  มีระยะเวลาที่ไดรับเบี้ยยังชีพ  
ระหวาง 4 - 6 ป มีรายไดนอกจากไดรับเบี้ยยังชีพ  และ
ผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนเม่ือรวมเงินเบี้ยยังชีพคือ  2,500 - 5,000 บาท 
ตามลําดับ 

2. ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  ในเขต องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานบริบท  หรือสภาวะแวดลอมของนโยบาย
โดยภาพรวม ผูสูงอายุมีความคิดเห็นใน ประสิทธิภาพ
การใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยูในระดับมาก  

ดานปจจัยเบื้องตนของนโยบายโดยภาพรวม 
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นใน ประสิทธิภาพการใหบริการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยูในระดับมาก  

ดานการดําเนินงานของนโยบายโดยภาพรวม 
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นใน ประสิทธิภาพการใหบริการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยูในระดับมาก  

ดานผลผลิตของนโยบายโดยภาพรวม 
ผูสูงอายุมีความคิดเห็นใน ประสิทธิภาพการใหบริการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูในระดับมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์จําแนกตามตัวแปรอิสระ สรุปได  
ดังน้ี  
      3.1 ผูสูงอายุในเขต องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ ที่ที่จําแนกตาม เพศ มีความคิดเห็นวา
ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุกดาน และ
เม่ือวิเคราะหเปนรายดานพบวา เพศหญิงมีความคิดเห็น
วาประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสูง
กวากลุมประชากรที่เปนเพศชาย 
      3.2  ผูสูงอายุในเขต องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ ระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็น
วา ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
แตกตางกันในทุกดาน  

   3.3 ผูสูงอายุในเขต องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ที่จําแนกตาม 6 ตัวแปรที่เหลือคือ อายุ  

สภาพการอยูอาศัย  ระยะเวลาที่ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน
เงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับ รายไดเฉล่ีย (รวมจํานวนเบี้ยยังชีพ ) 
รายไดอ่ืนนอกเหนือจากไดรับเบี้ยยังชีพ   มีความคิดเห็น
วา ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมแตกตางกัน
ในทุกดาน 

 
อภิปรายผล 

การศึกษา เรื่องการประเมินประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ใน จังหวัดนนทบุรี
สามารถนํามาอภิปรายรวมกับแนวคิด  ทฤษฎี  และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดดังน้ี  

1. การศึกษา การประเมินประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ซ่ึงสอดคลองกับอําไพ  พระอารักษ  (2552) ได
ศึกษาทัศนคติผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จานใหญ  อําเภอกันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษตอการ
ดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
ผลการวิจัยพบวา  ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีทัศนคติตอ
การดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน
ภาพรวม  และรายดานทั้ง  4 ดานในระดับดี  โดย
เรียงลําดับ คือ ดานผลผลิต ดานกระบวนการดําเนินการ 
ดานปจจัยนําเขา และดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม  
  2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

   2.1 ผูสูงอายุในเขต องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นวามี
ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุก ๆ ดาน และ
เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ในแตละดาน มีกลุม
ประชากรที่เปนเพศหญิง  มีประสิทธิภาพการใหบริการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสูงกวากลุมประชากรที่เปนเพศ
ชาย สอดอดคลองกับ นิตประภา  แกวกระจาง  (2550) 
ไดศึกษาการประเมินผลโครงการกองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุในหมูบาน และชุมชนเมือง(เบี้ยยังชีพ ) 
กรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภออู
ทองจังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุที่มี
เพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการประเมินผล
โครงการกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใน
หมูบาน และชุมชนเมือง(เบี้ยยังชีพ) แตกตางกัน 

2.2 ผูสูงอายุในเขต องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ที่มีอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นวา
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ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ของ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมแตกตางกัน  ใน
ทุกดาน  สอดคลองกับ อําไพ  พระอารักษ  (2552) ได
ศึกษาทัศนคติผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จานใหญอําเภอกันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ตอการ
ดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผลการวิจัยพบวา  ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจําแนกตาม
อายุ มีทัศนคติตอการดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุในภาพรวม  และรายดานแตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ขณะที่รายดาน  คือ 
ดานบริบท  หรือสภาวะแวดลอม  และดานผลผลิตไมมี
ความแตกตางกัน 

2.3 ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์จําแนกตามระดับการศึกษา  มีความคิดเห็นวา 
ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
แตกตางกัน ในดานการดําเนินงานของนโยบาย นอกน้ัน
ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคลองกับอําไพ  พระอารักษ  (2552) ไดศึกษา
ทัศนคติผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลจาน
ใหญ อําเภอกันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ตอการ
ดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
ผลการวิจัยพบวา  ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจําแนกตาม
ระดับการศึกษา  มีทัศนคติตอการดําเนินการโครงการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในภาพรวม และรายดานไม
มีความแตกตางกัน ยกเวนดานกระบวนการดําเนินงานมี
ความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ที่มี สภาพการอยูอาศัย ที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นวา ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ไมแตกตางกันในทุกดาน  สอดคลองกับ นฤมล  
สิงหเงา  (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอ
การจัดการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา เทศบาล
ตําบลเมืองบัวบาน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  
ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุที่มีสภาพการอยูอาศัย
แตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอการจัดการเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา เทศบาลตําบลเมืองบัว
บาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ไมแตกตางกัน   

2.5 ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ที่มี ระยะเวลาที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ที่แตกตางกัน 
มีความคิดเห็นวา ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไม
แตกตางกัน ในทุกดาน สอดคลองกับ อําไพ พระอารักษ 

(2552) ที่ศึกษาทัศนคติผูสูงอายุในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลจานใหญ  อําเภอกันทรลักษณจังหวัดศรีสะ
เกษ ตอการดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  ผลการวิจัยพบวา  ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จําแนกตามระยะเวลาที่ไดรับเบี้ยยังชีพ  มีทัศนคติตอ
การดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน
ภาพรวม  และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05  

2.6 ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ที่มีจํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับ ที่แตกตางกัน 
มีความคิดเห็นวา   ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
ไมแตกตางกันในทุกดาน  สอดคลอง งานวิจัย นิตประภา   
แกวกระจาง  (2550) ไดศึกษาการประเมินผลโครงการ
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในหมูบาน  และ
ชุมชนเมือง  (เบี้ยยังชีพ ) กรณีศึกษา : องคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี        
ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุที่มีเงินเบี้ยยังชีพที่ไดรับ 
แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการประเมินผลโครงการ
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในหมูบาน  และ
ชุมชนเมือง (เบี้ยยังชีพ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

2.7 ผูสูงอายุในเขต องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ที่ มีรายไดเฉล่ีย  (รวมจํานวนเบี้ยยังชีพ ) ที่
แตกตางกัน  มีความคิดเห็นวา ประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ ไมแตกตางกัน  ในทุกดาน  
สอดคลองกับไพศาล  ถิตยพิพิธ  (2551) ไดศึกษา  ความ
พึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอการใหบริการดานการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ  กรณีศึกษาเทศบาลเมือง  อําเภอ
เมืองจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการทดสอบสมมตฐิาน  พบวา 
ผูสูงอายุที่มีรายไดแตกตางกัน  มีความพึงพอใจตอ      
การใหบริการดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.8 ผูสูงอายุในเขต องคกรบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ที่มีรายไดอ่ืนนอกเหนือจากไดรับเบี้ยยังชีพ ที่
แตกตางกัน  มีความคิดเห็นวาประสิทธิภาพการให  
บริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคกรบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ ไมแตกตางกันในทุกดาน  สอดคลองกับ 
ไพศาล  ถิตยพิพิธ  (2551) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุที่มีตอการใหบริการดานสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  
กรณีศึกษาเทศบาลเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน  พบวา ผูสูงอายุที่มีรายไดอ่ืน
แตกตางกัน  มีความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอการ
ใหบริการดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์  โดยในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ดังน้ัน เพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ มากยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในบาง
ประเด็นที่ควรสงเสริม ปรับปรุง และพัฒนา ดังน้ี 

1. ผูบริหารของ องคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์  ควรกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหอธิบาย  
และช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุน้ีใหผูสูงอายุเขาใจมากยิ่งขึ้น และตองยินดีที่
จะอธิบายซํ้า หากผูสูงอายุไมเขาใจแลวมาซักถามในครั้ง
ตอ ๆ ไปดวย  

2. องคการบริหาร สวนตําบลมหาสวัสดิ์  ควร
สงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เพื่อจะได
นํามาแกไขปญหาอุปสรรคตาง  ๆที่เกิดขึ้นโดยใชวิธีการ
ประชาคมหมูบานในทุก ๆ ป 

3. องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ควร
สงเสริมใหผูสูงอายุรวมกลุมทํากิจกรรมตาง  ๆ เชนการ
รวมกลุมประกอบอาชีพ  และการรวมกลุมทํากิจกรรม
นันทนาการ    โดยเฉพาะการลดนํ้าดําหัวผูสูงอายุใน    

วันสงกรานต  เพื่อแสดงใหเห็นวาลูกหลาน  หรือผูคนใน
สังคมน้ียังใหความสําคัญกับผูสูงอายุอยู  สามารถสราง
ขวัญ และกําลังใจไดอีกทางหน่ึงนอกจากไดรับเงินเบี้ย    
ยังชีพแลว 

4. กรณีที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ทําให
การเก็บขอมูลคอนขางลําบาก เพราะกลุมประชากรที่
ศึกษา คือ กลุมประชากรผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  ดังน้ันผูศึกษาจึงใชวิธีการ
อานใหผูสูงอายุเขาใจในแตละประเด็นแลวจึงตอบ
คําถามในรายขอ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและตรง
ประเด็นกับคําถามมากที่สุด 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาใหครอบคลุมถึงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  ๆ รวมดวยเพื่อใหเกิดผลดีตอ
การปรับปรุงดานการบริหารจัดการของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

2. ควรศกึษาเฉพาะรายประเด็นที่นาสนใจ  
เชน การศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพของผูสูงอายุ  การศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินงานการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนตน 

3. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพควบคูกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  เพื่อได
ทราบถึงผลการประเมินนโยบายการจายเงินเบี้ยยังชีพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหดียิ่งขึ้น 
 



               ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            15 

                             Vol 8 No.1 April 2016-September 2016 

บรรณานุกรม 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น . (2546). การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น . กรุงเทพฯ :                        

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. (2547). พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ:  

เจเอสการพิมพ. 
คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผูสูงอายุและการพัฒนาสังคมวุฒิสภา .(2534). ปญหาผูสูงอายุและแนวทาง  

แกไข. กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผูสูงอายุและการพัฒนาสังคมวุฒิสภา. 
จุมพล  หนิมพานิช. (2549). การวิเคราะหนโยบาย ขอบขาย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอยาง.  กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
นฤมล สิงหเงา (2553) ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจัดการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  กรณีศึกษา  เทศบาล

ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ. รัฐศาสตรมหาบัณฑิตมหาสารคาม   สาขาการปกครอง
และการพัฒนา, วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 

นิตประภา  แกวกระจาง. (2550). การประเมินผลโครงการกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใน  หมูบานและ
ชุมชนเมือง  (เบี้ยยังชีพ) กรณีศีกษา: องคการบริหารสวนตําบลในเขต  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิน่, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ระพีพรรณ   คําหอม  และคณะ . (2547). โครงการการประเมินผลการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ไพศาล  ถิตยพิพิธ .(2551). ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอการใหบริการดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  
กรณีศึกษาเทศบาลเมือง  อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ    รัฐศาสตรมหาบัณฑิตมหาสารคาม   สาขาการ
ปกครองและการพัฒนา  วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 

วิไลวรรณ   วัฒนานนท . (2543). ปญหาและความตองการของผูสูงอายุชุมชนบานเปด  อําเภอเมืองจังหวัด
ขอนแกน. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ศิริวรรณ  ศิริบุญ . (2543). การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษา กรณีตัวอยางการ
จัดตั้งศูนย  บริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ . กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

สายสวาท  เภตราสุวรรณ . (2542). ความตองการดานสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
ระยอง. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ . (2543). สรุปผลการ
ดําเนินงานตามปฎิญญาระดับโลกฯ . กรุงเทพฯ : สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และ พิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ. 

อรุณรัตน คลายพงษ. (2550). ปญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
จันทรเกษม  เขาฝกประสบการณวิชาชีพตามแนวความคิดของสถานประกอบการ . กรุงเทพฯ : คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

อําไพ  พระอารักษ. (2552). ทัศนคติของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลจานใหญ  อําเภอกันทรลักษณ
จังหวัดศรีสะเกษ ตอการดําเนินการโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ.  วิทยานิพนธรัฐศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน . 

Pindyck, Robert S. & Rubinfeld, Daniel L. (1986). Econometric Models and Economic Forecasts. 
2nd ed. Berkshire: McGraw-Hill International Book Company. 

World Health Organization. (1995). A Picture of health: A review and annotated of the health 
of young people in developing countries. Geneva: WHO. 



16            ACADEMIC  JOURNAL  OF  RAJAPRUK UNIVERSITY            
                    Vol.8 No.1 April 2016-September 2016 

 
คุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค 

 
กมลวรรณ  โซวเจริญสุข* 

 
บทคัดยอ 

  การศึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงคมี
วัตถุประสงค  1) ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค 2) 
เปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีในความตองการของสถานประกอบการ ที่มีปจจัยแตกตางกัน ระเบียบวิธีวิจัยเปน
การศึกษาเชิงสํารวจ  (รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ 
นักบัญชีที่สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 ตัวอยาง ทดสอบความนาเช่ือถือของเครื่องมือ 
ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ผลทดสอบความนาเช่ือถือเครื่องมือที่ 
0.982 และผลทดสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางเน้ือหา ( IOC) มีเทากับ 0.825  วิเคราะหผลใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบ
ความแตกตางใชสถิติ t – test การวิเคราะหความแปรปรวน ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู ใชวิธี LSD ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ  ผลการศึกษาขอมูล 
พบวา  
 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค พบวา     
นักบัญชีมีความคิดเห็นตอคุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการพึงประสงคในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นในรายดานในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณคาทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ รองลงมา ทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี ดานที่นักบัญชีมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก  บุคลิกภาพของนักบัญชี และ ความรูทางวิชาชีพบัญชี 
ตามลําดับสําหรับคุณสมบัติของนักบัญชีอ่ืนๆ สูงสุด มีประสบการณดานการทํางานไมต่ํากวา 1 ปและปญหาของ    
นักบัญชีที่พบมากสุด คือ นักบัญชีไมมีความอดทน ทําใหมีการเขา – ออกบอย และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มี
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค แตกตางกัน และ ผูประกอบการที่มีลักษณะทั่วไปของธุรกิจ ไดแก ระยะเวลาใน
การดําเนินกิจการ และทุนจดทะเบียน ที่แตกตางกัน มีความตองการทางดานคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค
แตกตางกัน 

 
 

คําสําคัญ:  นักบัญชี  คุณสมบัติพึงประสงค   
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Abstract 

 
 The study of desirable characteristics of accountants for businesses in SamutPrakarn 
Province aimed to 1) study the desirable characteristics of accountants for businesses in 
SamutPrakarn Province and 2) compare the characteristics of accountants that businesses with 
different factors need. The method of study was a research study (gathering information from 
questionnaires of specific random samplings). Samplings consist of 400 samples from accountants 
who work for businesses in SamutPrakarn Province and 30 samples of tools reliability assessment 
according to Cronbach Alpha Formula. The result of the tools reliability assessment was at 0.982 
and the result of Index of Item Objective Congruence (IOC) accounts for 0.825. The result analysis 
used descriptive statistics which include frequency distribution, percentage, mean, and standard 
deviation while the analysis on quantitative information to test the differences uses t – test and 
One–way ANOVA Meanwhile, the difference of mean in pair was tested by LSD Method at the 
statistical significant level of .05 to evaluate information from statistical software computer 
program. 
 The findings revealed that the desirable characteristics of accountants for businesses in 
SamutPrakarn, it is discovered that accountants ranked the desirable characteristics of 
accountants for businesses as important while ranking professional value and ethics as most 
important following by accounting skill. Other categories that received important scale are 
accountant’s personality and accounting knowledge, respectively. Other characteristic of 
accountant that was ranked the highest is having no less than one year experience. Meanwhile, 
the most common problem found that accountants did not have enough patience, hence          
a constant rotation. The hypothesis testing result revealed that different personal factors namely 
gender, age, education, salary and working experience will have different desirable accountant 
characteristics, and entrepreneurs with different general characteristics namely operational period 
and registered capital will have different desirable characteristics of accountants as well.     
 
 
 
Keywords : desirable characteristics,   accountants 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: 
AEC) ในป 2558 ซ่ึงเปนการรวมกลุมกันทางดาน
เศรษฐกิจ เปนการเปดเสรีทางการคาและพัฒนา
เศรษฐกิจในกลุมภูมิภาคใหมีความเขมแข็งขึ้น ทั้งน้ี
ประเทศไทยตองมีการเตรียมตัวทั้งทางการตั้งรุก และ
การตั้งรับ ซ่ึงการเขากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะเขามามีบทบาทในประเทศไทยอยางที่คาดไมถึง แต
บางสวนมองวาการกาวเขาสูยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนน้ันเปนเรื่องที่ไกลตัว  ทําใหมีคําถามติดอยู
ภายในใจ การที่ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนน้ันไมมีประโยชน และกลับมองวาจะ
กลายเปนเรื่องของความยุงยาก ซ่ึงปจจุบันทุกส่ิงไดมี
การเปล่ียนแปลง โลกก็มีโลกาภิวัตนทั้งในดาน
เทคโนโลยี สภาพแวดลอม  การที่ประเทศไทยจะไมมี
เพื่อนบานเศรษฐกิจของประเทศคงขับเคล่ือนไดยาก 
ดงัน้ันการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให
เศรษฐกิจประเทศไทยมีการขับเคล่ือน ซ่ึงหมายความวา
การเปนอยูของชาวไทย วิถีชีวิตของประเทศไทยจะตอง
มีการพัฒนาและดีขึ้นกวาในอดีต ซ่ึงเปาหมายการจัดตั้ง
การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic 
Community: AEC) ในป 2558 (ค.ศ.2015) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีการดําเนินตามแผนงานในเชิงบูรณ
การทางดานเศรษฐกิจตางๆหรือพิมพเขียว เพื่อจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Blueprint) โดยมี
องคประกอบที่สําคัญ 4 เรื่อง ดังน้ี 

1. การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม ให
มีการเคล่ือนยายสินคา บริการการลงทุน และแรงงานมี
ฝมืออยางเสรี และการเคล่ือนยายเงินทุนอยางเสรี มี
มากขึ้น 

2. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-การสรางความสามารถในดานตางๆ
เชน นโยบายการแขงขัน สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การเงิน 
การขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค-การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจของสมาชิก และลดชองวางของ
ระดับการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและใหม เชนการ
สนับสนุนการพัฒนา SMEs 

4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก-การ
รวมกลุมเขากับประชาคมโลกโดยเนนการปรับประสาน

นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอก
ภูมิภาค เชน การจัดทําเขตการคาเสรี และการสราง
เครือขายในดานการผลิตจําหนาย เปนตน (ชนินทร 
ชุณหพันธรักษ .2556) อาเซียน ผลกระทบ และการ
ปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยโดย รศ.ชนินทร ชุณห
พันธรักษ ซ่ึงจะเห็นไดวาประเทศไทยและอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยน้ันจะตองมีการพัฒนาเพื่อการแขงขัน
ของผูประกอบการไทยและเพื่อการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไทยใหยั่งยืนทามกลางการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมมีบทบาทที่สําคัญอยางมากตอการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยนับจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
ซ่ึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย นับจากน้ีไปถือ
วาอยูภายใตแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมป 
2555-2574 โดยมีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยเปน 3 ระยะดังน้ี  
 ระยะที่ 1 เปนการสรางความพรอมใหกับ
ประเทศไทยในการกาวไปสูการผลิตในระดับภูมิภาค
เตรียมความพรอมเขาสู AEC โดยเริ่มจากการปรับปรุง
แกไข พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ ทั้งในดานของ
แรงงาน วัตถุดิบ เทคโนโลยี เปนตน 

ระยะที่ 2 เปนชวงเวลาของการมุงเนนการ
พัฒนาตอการพัฒนาฐานความรูเพื่อนํามาตอยอดใน
การพัฒนาภาคการผลิตและสินคา โดยการจะปรับ
บทบาทประเทศไทยใหเปนตัวกลางในการบริหารการ
จัดการระบบการผลิตในภูมิภาคที่เปนที่ยอมรับของ
อาเซียน โดยพัฒนาเปนศูนยกลางการคาและบริหาร
จัดการการผลิต และจัดการเครือขายในภูมิภาค 
ยกระดับการผลิตวัตถุดิบเพื่อสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
รวมถึงการสรางนวัตกรรมทรัพยสินทางปญญาและ
ภาพลักษณตราสินคาของไทยใหเปนที่ยอมรับใน
อาเซียน 

ระยะที่ 3 เปนการสรางภาพลักษณของ
ประเทศไทยในดานตราสินคาของไทยที่กาวไกลใน
ตลาดโลก เปนผูบริหารจัดการตราสินคาที่มีเครือขาย
การผลิตจากในภูมิภาคที่เปนที่ยอมรับในตลาดโลก และ
อุตสาหกรรมไทยเปนที่ยอมรับ โดยมีความสมดุลทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และทรัพยากร
มนุษย 

นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดกลาวไวในหนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกรที่ 27 กันยายน 2556 วา
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กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยไดดําเนินการใชแผน
แมบททั้ง 3 ระยะไปพรอมๆกันเพื่อใหการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอยูบนฐาน
ของความรู และการสรางสรรค เนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิต โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรม
มีแผนในระยะส้ันคือ การพัฒนาองคความรูใหกับ
ผูประกอบการใหมีความแข็งแกรง ระยะกลาง คือ
จะตองผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
เปนองคประกอบในภาคการผลิต และในระยะยาวก็คือ
การมุงไปสูการเปนอุตสาหกรรมสรางสรรคและ
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ไมใชวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิอาเซียน
น้ัน จะมีผลดีกับประชากรและอุตสาหกรรมไทยเทาน้ัน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เหมือนกับเหรียญที่มีทั้ง
สองดาน เพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจทําให
ประชากรไทยหลายสิบลานคนมีงานที่มากขึ้น หรืออีก
สิบลานคนอาจจะตกงานมากขึ้น และอุตสาหกรรมไทย
มีการขยายการผลิตที่มากขึ้นในบางสายการผลิต แตก็
ยังมีผลกระทบตออุตสาหกรรมไทยบางสายผลิตดวย
เชนกัน กลาวคือ อุตสาหกรรมของไทยเชน 
อุตสาหกรรมรถยนต การทองเที่ยว การคมนาคม จะมี
การขยายตัวขึ้นอยางนอย 25% แตก็ยังมีอุตสาหกรรม
ของไทย ที่นาหวงอีกเชนกัน คืออุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเปนหลักเชน ภาคการเกษตร กอสราง 
อุตสาหกรรมส่ิงทอที่ไดรับผลกระทบ ซ่ึงเปนผลมาจาก
การยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ผลิตสินคาทดแทน
โดย   ผูลงทุนมีการยายฐานการผลิตไปตั้งไวในประเทศ
ที่มีคาแรงที่ถูกกวา เปนผลมาจากธุรกิจบางอยางไมมี
ความจําเปนที่จะตองใชทักษะมากนัก แตเม่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยไดรับใหเปน
ศนูยกลางการทองเที่ยวและการคมนาคม ถาจะ
กลาวถึงการคมนาคมของไทยแลวน้ันคงหนีไป ไมพน
จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการคมนาคมที่ครบรูปแบบ 
ไมวาจะเปนทางบก ทางเรือ แมแตทางอากาศก็ตาม 
และที่สําคัญไปกวาน้ันจังหวัดสมุทรปราการมีนิคม
อุสาหกรรมการผลิตอีกจํานวนไมนอยคิดเปน 10% 
ของประเทศเลยก็วาได แตถามีการเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิติบุคคลในภาคกลางแลวจังหวัดสมุทรปราการ
มีเปนจํานวนมากติดอันดับตน ๆ เลยก็วาได 

นอกจากเรื่องของอุตสาหกรรมภาคการผลิต
ในประเทศไทยที่จะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แลวน้ันยังคงตองกลาวถึง อีกประการหน่ึงที่มี

ความสําคัญที่ไมยิ่งหยอนไปกวากันคือ การเคล่ือนยาย
แรงงานฝมืออยางเสรี เน่ืองจากทุกธุรกิจไมวาจะเปน
ธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญยอมมีความตองการผูใช
แรงงานที่มีฝมือ ดวยกันทุกธุรกิจ ซ่ึงการเคล่ือนยาย
แรงงานฝมือเสรี ก็เปนสวนหน่ึงในบูรณการประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงการเคล่ือนยายแรงงานวิชาชีพ
เปนสวนหน่ึงของการรวมตัวกันเปนตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 
2556 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดมีการจัดทํา
ขอตกลงยอมรับรวมกัน ( Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) ดานคุณสมบัติของแรงงานฝมือ
ในสาขาวิชาชีพ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เคล่ือนยายนักวิชาชีพหรือแรงงานที่เช่ียวชาญ หรือผูมี
ความสามารถพิเศษไดอยางเสรี เม่ือไปประกอบวิชาชีพ
ในประเทศกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซ่ึงการ
เคล่ือนยายแรงงานฝมือเสรี ยอมมีผลดีตอประเทศไทย
ไมนอย เพราะในภาพรวมสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีศักยภาพในดานการ
ผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 7 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูง ไดแกสาขาวิศวกรรม สาขา
สถาปตยกรรม สาขาแพทย สาขาทันตแพทย สาขา
พยาบาล สาขานักสํารวจ และสาขาบัญชี   ซ่ึงทําให
ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 7 ตั้งแตระบบ
ปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปด
กวางมากขึ้น  ทําใหมีโอกาสในการหางานมีสูงเชนกัน 
และก็มีการแยงงานของนักบัญชีไทยไดเชนกัน ซ่ึงหาก
กลาวถึงอุตสาหกรรมแลววิชาชีพที่ตองจับตามองคือ
วิชาชีพบัญชีหรือเรียกกันวา นักบัญชีเพราะไมวาจะ
ภาคอุตสาหกรรมแบบใด คงจะตองวาจางนักบัญชี เพื่อ
ควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปอยางถูกตอง และวิชาชีพ
บัญชีเปน 1 ใน 7 วิชาชีพที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไดทําขอตกลงรวมกันวาดวยเรื่องการเคล่ือนยาย
แรงงาน น้ันหมายความวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี
ความสนใจเขาไปประกอบอาชีพในประเทศใดประเทศ
หน่ึงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังการเปด
การคาเสรีอยางเปนทางการแลว ถือวาเปนโอกาสทอง
ของวิชาชีพบัญชีและเปนที่นาจับการมองของวิชาชีพ
บัญชี สวนนักบัญชีทานใดที่ยังไมมีความสนใจเดินทาง
ไปปฏิบัติงานยังประเทศในกลุมอาเซียน ก็ตองมีการ
ปรับเปล่ียนแนวความคิดและวิถีการดําเนินงานใหม 
เน่ืองจากประเทศไทยเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแลว การทํางานตองมีการเคล่ือนไหวในแบบ
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ใหม ๆ เพราะการเคล่ือนยายแรงงานในวันที่เปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมตางจากเหรียญที่
มีทั้ง 2 ดานที่จะมีทั้งโอกาสที่เปนแสงสวาง และ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพที่เปนดานมืด ถาหาก
ผูประกอบการวิชาชีพบัญชียังคงแนน่ิง หรือมองวาการ
เขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเรื่องที่ไกลตัว 
ทางผูศึกษาตองขอกลาววาเปนความคิดที่ผิด เพราะใน
กลุมประเทศอาเซียนตองมีวิชาชีพบัญชี ที่มีความ
ตองการเดินทางเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
อยางแนนอน และดวยความสามารถของกลุมประเทศ
อาเซียน ไมวาจะเปนทักษะทางการปฏิบัติงานหรือ
ทักษะทางภาษา ผูศึกษามีความเช่ือวาสามารถแยงงาน
คนไทยไดอยางงายดายแนนอน เพราะผูประกอบการ
ธุรกิจไทยคงจะปฏิเสธนักบัญชีที่ไมมีคุณสมบัติตามที่
สถานประกอบการตองการอยางแนนอน และรับผูที่มี
คุณสมบัติที่ตองการเขามาแทน ดังน้ัน ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ควรมีการเตรียมตัว และความตั้งรับตั้งแต
ตอนตน  
 ดังน้ัน ผูศึกษาจะมีความสนใจในการศึกษา
คุณสมบัตินักบัญชีที่สถานประกอบการในเขตจังหวัด
สมุทรปราการพึงประสงค โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาเพื่อสํารวจความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค  ผลลัพธที่ไดจากการศึกษา  จะนําไปใชเปน
ขอมูลเพื่อเปนแนวทางการเตรียมตัวใหกับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีพัฒนาตนใหมีคุณคาทางวิชาชีพ วาดวยทั้ง
ดานความรู ความสามารถ รวมไปถึงภาษาตางประเทศ 

ใหมีความสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการพึงประสงคที่จะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมทั้งนําขอมูลจากการศึกษามาสราง
แรงจูงใจในการศึกษาตอวิชาชีพบัญชีของ
สถาบันการศกึษา และเปนการเพิม่ศักยภาพของ      
นักบัญชีในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่สถาน
ประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค 
 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีใน
ความตองการของสถานประกอบการที่มีปจจัยแตกตางกัน 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ การทํางาน 
และรายไดที่แตกตางกัน มีความตองการทางดาน
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคแตกตางกัน 

2. ผูประกอบการที่มีลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 
ไดแก รูปแบบของสถานประกอบการทุนจดทะเบียน 
สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ระยะเวลาการดําเนิน
กิจการ และทุนจดทะเบียนของสถานประกอบการที่
แตกตางกัน   มีความตองการทางดานคุณสมบัติของ    
นักบัญชีที่พึงประสงคแตกตางกัน 
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กรอบแนวความคิด 
 

       ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
          ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ  ที่เปนสถานประกอบการภาค
การผลิต โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก ผูที่มี
คุณสมบัติเปนหัวหนาฝายบัญชี กรรมการผูจัดการ และ
กรรมการของสถานประกอบการ จํานวน 400 บริษัท 
แบงตามเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการดังน้ี 
ตาํบลบางจาก 210 ราย ตําบลเทพารักษ 479 ราย 
ตาํบลบางเพรียง 218 ราย ตําบลบางพลีใหญ 1,107 
ราย ตําบลในคลองบางปลากด 358 ราย และตําบล
บางเสาธง 879 ราย  

    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม

ประกอบดวย  4 ตอนคือ  
ตอนที่ 1  แบบสอบถาม เก่ียวกับลักษณะสวน

บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเปน 
Checklist ที่เปนแบบสอบถามปลายปดจํานวน 6 ขอ 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 
ประสบการณการทํางาน รายไดตอเดือนในปจจุบัน  

ตอนที่  2. แบบสอบถามที่เก่ียวของกับขอมูล
ของสถานประกอบการ จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย
รูปแบบของสถานประกอบการ/รูปแบบธุรกิจ สถาน
ที่ตั้งของสถานประกอบการ ระยะเวลาในการ
ดาํเนินงาน และทุนจดทะเบยีน 
 ตอนที่  3 แบบสอบถามที่เก่ียวกับขอมูลดาน
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของสถาน
ประกอบการ จํานวน 30 ขอ  

ลักษณะของแบบสอบถามในสวนน้ีเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) ไมวาจะเปน
ความรูทางวิชาชีพบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ คุณคาทาง
วิชาชีพและจรรยาบรรณ บุคลิกภาพของนักบัญชี และ
ดานอ่ืน ๆ มาตราสวนประมาณคาน้ี จะเสนอตัวเลข
เปนระบบตาม ลําดับโดย ใหผูสังเกต กําหนดคา 
ตัวเลขตามที่สังเกตได เชน กําหนดให 5 (มากที่สุด)    
4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (นอย) และ 1 (นอยที่สุด) 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามที่เก่ียวกับปญหา
ที่สถานประกอบการพบจํานวน 5 ขอและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมปลายเปด ลักษณะของแบบสอบถามในสวนน้ี
เปนการขอความคิดเห็น จากผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสถานประกอบการ 

1. รูปแบบของสถานประกอบการ 
2. สถานที่ตั้ง 
3. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  
4. จํานวนเงินทุนจดทะเบียน 

 

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค 
1. ความรูทางวิชาชีพบัญชี 
2. ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
3. คุณคาทางวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
4. บุคลิกภาพของนักบัญชี 
5. คุณสมบัติดานอ่ืน ๆ 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ   
3. ระดับการศึกษา  
4. รายไดตอเดือน 
5. สถานภาพสมรส 
6. ประสบการณทํางาน 
7. ตาํแหนงงาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุม

ตัวอยาง เขาสูขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลกอนการวิเคราะหขอมูล โดยมีการตรวจสอบ
ความสมบูรณและความครบถวนของขอมูล หลังจาก
น้ันไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีทาง
สถิติ ซ่ึงใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (ระดับความเช่ือม่ัน 
95% ขึ้นไป) โดยมีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใน
การทดสอบสมมติฐาน ไดแกสถิติ t-test, One-way 
ANOVA  

 
สรุปผลการวิจัย 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุ
ระหวาง 31 –40 ป ระดับการศึกษาปริญญาโท 
ตําแหนงงานที่ปฏิบัติเปนหัวหนา/ผูจัดการฝายบัญชี  มี
ประสบการณทาํงานมากกวา 10 ป และมีรายไดตอ
เดือนมากกวา 50 ,000 บาทขึ้นไป   รูปแบบของสถาน
ประกอบการสวนใหญคือ บริษัทจํากัด สถานที่ตั้งตําบล
บางพลีใหญ ระยะเวลาในการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการมากกวา 15 ป มีจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียนมากกวา 10 ,000 ,000 บาท  สวนคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจดานความรูทางวิชาชีพบัญชีเทากับ 3.76  
อยูในระดับมาก คาเฉล่ียดานทักษะทางวิชาชีพบัญชี
เทากับ 4.22 ดานคุณคาทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ
เทากับ 4.61 และดานบุคลิกภาพของนักบัญชีเทากับ 
4.07 ทั้งสามดานอยูในระดับความพอใจมากที่สุด 
คาเฉล่ียดานอ่ืน ๆ อยูในระดับความพอใจมาก 

คุณสมบัติของนักบัญชีที่สถานประกอบการใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค พบวา นักบัญชีมี
ความคิดเห็นตอคุณสมบัติของนักบัญชีที่สถาน
ประกอบการพึงประสงคในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีความคิดเห็นในรายดานระดับมากที่สุด คือ ดาน
คณุคาทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ รองลงมา ทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชี ดานที่นักบัญชีมีความคิดเห็นในระดับ
มาก ไดแก  บุคลิกภาพของนักบัญชี และ ความรูทาง
วิชาชีพบัญชี ตามลําดับสําหรับคุณสมบัติของนักบัญชี
อ่ืนๆ สูงสุด มีประสบการณดานการทํางานไมต่ํากวา     

1 ปและปญหาของนักบัญชีที่พบมากสุด คือ นักบัญชี
ไมมีความอดทน ทําใหมีการเขา – ออกบอย  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน 
และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีคุณสมบัติของ
นักบัญชีที่พึงประสงค แตกตางกัน และ ผูประกอบการ
ที่มีลักษณะทั่วไปของธุรกิจ ไดแก ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการ และทุนจดทะเบียน ที่แตกตางกัน มี
ความตองการทางดานคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงคแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 

 1. จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางที่มี 
เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณ
ทํางาน ที่แตกตางกัน มีคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงคแตกตางกันสามารถอธิบายไดจากแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา ขอมูลดาน
ประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการ
กําหนดตลาดเปาหมายคนที่มี ลักษณะ
ประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยา
ตางกัน โดยความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ เพศหญิงมา
แนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสาร
มากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 
แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย ดังน้ันจาก
ผลลัพธที่ออกมาน้ัน แสดงใหเห็นวากลุมนักบัญชีที่เปน
เพศหญิงจะมีคาเฉล่ียคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงคสูงกวากลุมนักบัญชีที่เปนเพศชาย ในดานอายุ 
เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของ
ความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคิด
เสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวา
คนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่
อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกใน
แงรายกวาคนทีมีอายุนอยโดยผลการศึกษา พบวา    
นักบัญชีอายุ 26 –30 ป มีคาเฉล่ียคุณสมบัติของ       
นักบัญชีที่พึงประสงค ต่ํากวา นักบัญชีอายุ 31 –40 ป 
และ อายุ 41–50 ป ดานระดับการศึกษา แสดงใหเห็น
วา การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม 
ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกันคนที่มีการศึกษาสูง
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จะไดเปรียบอยางมาก โดยกลุมนักบัญชีที่เปนระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจะมีคาเฉล่ียคุณสมบัติของ   นัก
บัญชีที่พึงประสงคต่ํากวากลุมนักบัญชีที่เปนระดับ
การศึกษาปริญญาโท คุณสมบัติของนักบัญชีที่สถาน
ประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค 
พบวา นักบัญชีมีความคิดเห็นตอคุณสมบัติของนักบัญชี
ที่สถานประกอบการพึงประสงค พบวา มีความคิดเห็น
ในระดับมาก มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ดาน
คณุคาทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ รองลงมา ทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชี และมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก  
บุคลิกภาพของนักบัญชี และ ความรูทางวิชาชีพบัญชี 
ตามลําดับ ในคุณสมบัติของนักบัญชีอ่ืนๆ สูงสุด มี
ประสบการณดานการทํางานไมต่ํากวา 1 ปและปญหา
ของนักบัญชีที่พบมากสุด คือ นักบัญชีไมมีความอดทน 
ทําใหมีการเขา –ออกบอย    ผลการวิจัยในครั้งน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชจรี พันธสกูล (2554) 
ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักชีที่สถานประกอบการ
ตองการที่ไมแตกตางกัน ตองการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จําหวัดลําพูน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมี
ความคิดเห็นความตองการเก่ียวกับคุณสมบัติของผูทํา
บัญชีที่พึงประสงคโดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดาน
ความรูความสามารถทางการบัญชี ดานการใช
เทคโนโลยี ดานการใชภาษาตางประเทศแตกตางกัน 
นอกจากน้ี ยังพบวา นักบัญชีประสบการณทํางานนอย
กวา 3 ป จะมีคาเฉล่ียคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงคต่ํากวานักบัญชีประสบการณทํางาน 3  – 5 ป , 
5 – 10 ปและมากกวา 10 ป นักบัญชี ที่มีรายไดตอ
เดือน นอยกวา 20,000 บาท จะมีคาเฉล่ียคุณสมบัติ
ของนักบัญชีที่พึงประสงค ต่ํากวานักบัญชีรายไดตอ
เดือน 20,000-30,000 บาท , 30,001-50,000 บาท 
และ รายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป และ
สอดคลองกับการวิจัยของตอลาภ สุขพันธ (2546) ได
ทําการศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการในจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยในครั้ง
น้ันพบวา สถานประกอบการในจังหวัดลําปางมีความ
ตองการนักบัญชีที่มีความรูดานภาษีอากรและดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาคุณสมบัติในเรื่องการใช
เครื่องคอมพิวเตอรและ เครื่องใชสํานักงานเปน
คุณสมบัติที่พึงประสงคมากที่สุด และยังสอดคลองกับ
การวิจัยของ นันทวดี วุฒิกรณ (2550) ไดทําการศึกษา
พบวา  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค ตามที่

สถานประกอบการตองการในจังหวัดพะเยา 
ผลการวิจัยครั้งน้ัน พบวา สถานประกอบการมีความ
ตองการนักบัญชีที่จบการศึกษาทางการบัญชีระดับ
ปริญญาตรี มีความรูความสามารถดานบัญชีภาษีอากร 
สามารถใชงานอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและเครื่อง
คอมพิวเตอร พูดภาษาอังกฤษไดดี สําหรับคุณสมบัติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมสถานประกอบการตองการ     
นักบัญชีที่มีความรับผิดชอบมากที่สุด ดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพตองการนักบัญชีที่ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร และสอดคลองกับการวิจัยของกรรณิการ  
ลําลือ (2552) ไดศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงคของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม 
ผลการวิจัยครั้งน้ันพบวา คุณสมบัติของนักบัญชีใน
ทักษะทางวิชาชีพที่ผูประกอบการพึงประสงคในระดับ
มาก ดานทักษะทางปญญา ไดแก มีความรูความเขาใจ
ที่เก่ียวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน 
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน   ไดแก     
มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน 
รายได คาใชจายไดอยางถูกตอง  ทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก มีทักษะหรือความ
ชํานาญในการจัดการตนเอง เชน การควบคุมอารมณ
ใหคงที่เม่ือประสบปญหากับงาน และสอดคลองกับการ
วิจัยของบวรลักษณ เงินมา (2553) ไดทําการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  ในความ
ตองการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 
ผลการวิจัยครั้งน้ันพบวา คุณลักษณะที่ตองการ คือ     
มีความรูความสามารถ   ดานภาษีอากร ดานคุณธรรม 
จริยธรรม สถานประกอบการตองการใหมีความ
รับผิดชอบในหนาที่และบทบาทของตน และดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไมควรเปดเผยขอมูลที่เปน
ความลับขององคกรเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค    
มากที่สุด  

2. จากวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของนักบัญชีในความตองการของสถาน
ประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่มีลักษณะทั่วไป
ของธุรกิจ ไดแก ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ และ
ทุนจดทะเบียน ที่แตกตางกัน มีความตองการทางดาน
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคแตกตางกัน โดย
ผลการวิจัย พบวา นักบัญชีจากองคกรระยะเวลาใน
การดําเนินของธุรกิจนอยกวา 5 ป และ 5 –10 ป จะมี
คาเฉล่ียคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค ต่ํากวา    
นักบัญชีจากองคกรระยะเวลาในการดําเนินของธุรกิจ 
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5–10 ป , 11–15 ป และ มากกวา 15 ป และดาน
ระยะเวลาในการดําเนินของธุรกิจ พบวา  นักบัญชีจาก
องคกรทุนจดทะเบียนนอยกวา 500 ,000 บาทมี
คาเฉล่ียคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคต่ํากวา    
นักบัญชีจากองคกรทุนจดทะเบียน ตั้งแต 500 ,000 - 
10,000,000 บาท 
 
ขอเสนอแนะ 
         1. ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถบงช้ีใหเห็นถึง
ความสําคัญของคุณสมบัติที่พึงประสงค ดานคุณคาทาง
วิชาชีพและจรรยาบรรณซ่ึงมีคาเฉล่ียมากที่สุด แสดงให
เห็นถึงในการทาํงานทางดานบัญชีทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ถือเปนเรื่องสําคัญที่สุด ดังน้ันนักบัญชี
ควรตระหนักถึงปจจัยดังกลาว เพื่อใหเปนที่ตองการใน
องคกร และบริษัทตางๆ  
        2. ควรมีแกไขปญหาของนักบัญชีที่ทําใหมีการ
เขา–ออกบอย โดยการเพิ่มคาตอบแทน การสงเสริมให
นักบัญชีมีความผูกพันตอองคกร เน่ืองจาก
ผูประกอบการที่มีลักษณะทั่วไปของธุรกิจที่แตกตางกัน 
ลวนมีความตองการทางดานคุณสมบัติของนักบัญชี     
ที่พึงประสงคไมแตกตางกัน 
         3. ผูทําบัญชีควรเห็นความสําคัญและการศึกษา
เก่ียวกับวิชาชีพควบคูไปกับการศึกษามาตรฐานการ

บัญชี จะสงผลใหขอมูลทางการบัญชีถูกตองตาม
หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป 

4. ผูทําบัญชีควรเห็นความสําคัญในการพัฒนา
ความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  

5. สถานประกอบการควรใหการสนับสนุน 
นักบัญชีใหเขารับการฝกอบรม เพื่อสามารถปฏิบัติงาน    
ดานการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สูงสุด 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
        1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางนักบัญชี 
และอาชีพอ่ืนๆ เพื่อใหทราบถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค 
ในแตละอาชีพ เพื่อใหผูสมัครงานสามารถนําไป
ประยุกตใช และเปนการตอบสนองตอส่ิงที่องคกร
ตองการไดอยางตรงจุด 
         2. ควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงานคุณสมบัติที่พึงประสงค เพื่อผลการศึกษา
จะเปนประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น 
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ความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา 
 

อุไรพร เสียงลํ้า* 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศกึษาระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา   2) 
เปรียบเทียบความสุขในการทํางานของบุคลากร  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ประเภทของบุคลากร รายไดตอเดือน และประสบการณการทํางาน  และ 3) ศกึษาแนวทางในการสรางความสุขใน
การทํางานของบุคลากรกรมเจาทา กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของกรมเจาทา  จํานวนทั้งส้ิน  334 คน และผูใหขอมูล
สัมภาษณ จํานวน  22 คน เครื่องมือคือ  แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา  เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  และแบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของ
บุคลากรกรมเจาทา ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใช
การหาคาความถี่  คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. บุคลากรกรมเจาทา  มีความสุขในการทํางาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา         มีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงอันดับ ไดแก ดานครอบครัวดี  ดานการมีนํ้าใจงาม  
ดานการใชเงินเปน    ดานสังคมดี และดานการมีคุณธรรม และอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เรียงอันดับ  ไดแก  ดาน
การหาความรู ดานการมีสุขภาพดี และดานการผอนคลาย  
 2. บุคลากรกรมเจาทา ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และประสบการณการทํางาน 
ตางกัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนบุคลากรกรมเจา
ทา ที่มีอายุ และรายไดตอเดือนตางกัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน  

3. แนวทางในการสรางความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา องคกรควรสนับสนุน ดังน้ี        
(1) สงเสริมใหมีกิจกรรมการ เสริมสรางสุขภาพ เชน มีสถานที่สําหรับออกกําลังกายที่เหมาะสม (2) สงเสริมใหมีการ
ทํางานเปนทีม  โดยการมอบหมายงานใหรับผิดชอบรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน       
(3) มีนโยบายเพื่อใหเกิดความผอนคลายจากการทํางาน  เชน การดูหนัง ฟงเพลง รองเพลง  การอานหนังสือ การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ  เปนตน (4) ควรใหความสําคัญใน การจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในดานความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน (5) จัดใหมีโครงการการปฏิบัติธรรม ฟงเทศน  และการเขารวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยูเปนประจํา (6) สงเสริมให ความรูบุคลากรในการออม การบริหารคาใชจาย โดยการ
นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันผานกิจกรรมตาง  ๆ (7) ควรเนนและ สงเสริมใหบุคลากรมี
กิจกรรมวันครอบครัว เชนใหสมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ที่องคกรจัดตามความเหมาะสม  
(8) สงเสริมใหบุคลากรมีความรัก  ความสามัคคี โดยจัดกิจกรรมใหบุคลากรมีสวนรวมกับชุมชน  

 
 

คําสําคัญ: ความสุขในการทํางาน  บุคลากรกรมเจาทา    
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Abstract 

In this thesis, the researcher studied (1) the level of happiness at work displayed by selected 
personnel at the Marine Department.  The researcher also compared (2) happiness at work of these 
personnel with the demographical characteristics categorized as gender, age, educational level, 
personnel type, monthly income, and work experience.  Finally, furthermore, the researcher proposes   
(3) guidelines for creating happiness at work on the part of the personnel under investigation.  
 The sample population consisted of 334 personnel employed at the Marine Department.  The 
research instruments were a five-rating scale questionnaire concerning happiness at work and an 
interview form pertaining to guidelines for creating happiness at work couched at the reliability level of 
0.97.  Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 
frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, applying techniques of inferential 
statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of a t test technique and the one-way 
analysis of variance (ANOVA) technique.  
 Findings were as follows:  
 1. The personnel under study exhibited happiness at work overall at a high level.  When 
considered in each aspect, it was found that happiness at work was associated at a high level with five 
aspects in the following descending order: good family relationships; kindness; the use of money; good 
community relations; and being virtuous.  The following three aspects were evinced at a moderate level: 
knowledge acquisition; good health; and relaxation.  
 2. The personnel under study who differed in the demographical characteristics of gender, 
educational level, personnel type, and work experience exhibited concomitant differences in happiness 
at work overall and in each aspect at the statistically significant level of .05.   
 3. The personnel under investigation who differed in the demographical characteristics of age 
and monthly income did not display parallel differences in happiness at work overall and in each aspect.  
 4. On the basis of research findings, the researcher would like to proffer guidelines for creating 
happiness at work for these personnel as follows:   
 (1) The organization should promote health promotion activities such as providing 
appropriate wereas for exercise. (2) The organization should encourage working in teams through 
assigning work requiring the sharing of responsibility, thereby encourage collaboration. (3) The 
organization should adopt a policy for encouraging methods of relaxation after work has been 
completed.  These activities could be viewing movies; listening to music; singing songs; reading books; 
ecotourism; and others.  (4) The organization should pay heed to hosting training projects for developing 
human resources in the aspects of knowledge and work performance skills.  (5) The organization should 
provide a project for dharma practice, listening to sermons, and regularly participating in Buddhist 
activities.  (6) The organization should encourage activities whereby personnel learn to maintain savings 
and to spend the money they earn by living daily life in consonance with the principles of the sufficiency 
economy. (7) The organization should emphasize and encourage personnel to have family day activities.  
This could take the form of allowing family members to participate in appropriate activities organized by 
the organization.  (8) The organization should encourage personnel to show love and to conduct 
themselves after a harmonious fashion in their work units by reference to the model provided by 
activities in which personnel were allowed to participate in community projects. 
 
Keywords: happiness at work,  personnel at the Marine Department 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
กระแสโลกาภิวัตนทําใหสังคมไทยในปจจุบันมี

การเปล่ียนแปลง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีทําใหการดําเนินชีวิตของแตละ
บุคคลเปล่ียนแปลงไป  อันเน่ืองมาจากเกิดการแขงขันที่
สูงและการพัฒนาองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให
องคกรอยูรอดมีศักยภาพสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ 
ได การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นไมเพียงสงผลกระทบตอ
องคกรเทาน้ันแตตัวบุคคลก็จะตองเรียนรู และ
เปล่ียนแปลงตนเองใหเขากับกระแสโลกของทุกวัน  
เพราะคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา  เม่ือประเทศเรงการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัตนได
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานบวกและดานลบ  
สงผลกระทบตอสภาพสังคมและความเปนชุมชน  
ครอบครัวและชุมชนออนแอลง  จนเกิดการตั้งคําถามถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ถูกตองและสมดุล  และเปน
ที่มาของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ใชแนวคิด ที่ตอเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ที่ให “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา ” และ “สรางสมดุลการพัฒนา ” ในทุก
มิติ และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน  
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศ
เปนไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม
และการเมือง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2555,หนา ฉ) ดังน้ันองคกรจึง
พยายามรักษาทรัพยากรมนุษย ที่มีความรู 
ความสามารถใหอยูกับองคกรจําเปนตองจัดการให
บุคลากรไดมีสมดุลของชีวิตและการทํางานที่ดี  เพราะ
ไมอยางน้ันแลวบุคลากรอาจจะรูสึกไมเปนสุขกับชีวิต  
และลาจากองคกรเพื่อไปแสวงหาทางเลือกที่ดีกวาใหกับ
ชีวิตของตน  

จากนโยบายการสรางเสริมสุขภาวะขององคกร 
และแนวทางการสรางสุขภาวะในที่ทํางาน ( healthy 
workplace framework) ขององคการอนามัยโลกเสนอ
วาองคกรที่จัดระบบการปองกัน สงเสริม สนับสนุนทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ และความผาสุกของพนักงานไดน้ัน 
ตองอาศัยการพฒันา 4 ดานคือ 1) สภาพแวดลอมทาง
กายภาพในการทํางาน 2) สภาพแวดลอมทางจิตใจและ
สังคมในการทํางาน  3) ทรัพยากรบุคคลดานสุขภาพใน
ที่ทํางาน และ 4) การเช่ือมโยงกับชุมชน และจาก

การศึกษาของ โครงการขับเคล่ือนยุโรป ( Move 
Europe) ไดศึกษาและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ
สุขภาพในองคกร ( company health check) มี 4 มิติ 
ประกอบดวย  

(1) การพัฒนานโยบายและวัฒนธรรม  
(2) การจัดองคกรและโครงสราง  
(3) กลยุทธและการดําเนินงาน และ  
(4) การประเมินและผลลัพธองคกร  
ซ่ึงมีประเด็นสุขภาพที่เนนไดแก การปองกัน

การสูบบุหรี่ การบริโภคเพื่อสุขภาพ การมีชีวิตชีวา และ
การลดความเครียด รวมประเด็นตรวจสอบจํานวน 27 
ขอ การทบทวนวรรณกรรมพบวา สวนใหญแนวคิด
องคกรสุขภาวะของตางประเทศเนนเฉพาะสุขทางกาย 
(อาทิ ความปลอดภัย ลดพฤติกรรมเส่ียง) และสุขทางใจ 
(อาทิ การลดความเครียด) ยังขาดความครอบคลุมปจจัย
สรางสุขในเรื่องความสัมพันธทางปญญา และสุขภาวะ
ทางสังคม (ขวัญเมือง แกวดําเกิง และคณะ, 2555) 

กรมเจาทาซ่ึงเปนหนวยงานราชการ สังกัด
กระทรวงคมนาคม ไดตระหนักถึงการพัฒนาสุขภาวะ 
(healthy) ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) คือการที่
ระบบราชการไทยมีการพัฒนาเปนองคกรที่มีสุขภาวะ มี
ขีดสมรรถนะสูง การทํางานทันสมัย คลองตัว บุคลากรมี
ความผาสุก มีกําลังใจและความผูกพันกับองคกร มี
ความสําเร็จตามเปาหมายชีวิตไปพรอม ๆ กับเปาหมาย
ขององคกร โดยมีการมุงเนนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความสมดุลของชีวิตและการทํางานของบุคลากร
ภาครัฐ ( Quality of Work Life) โดยกําหนดมาตรการ
ที่เปนรูปธรรมเพื่อใหสวนราชการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางานของ
บุคลากรภาครัฐ มีการจัดสวัสดิการและส่ิงอํานวย การ
ความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการและสภาพของสวนราชการ และสงผลสูความ
เปนองคกร มีสุขภาวะ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2556, 36) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรกรมเจาทา เพื่อนําขอมูล ใหผุที่
เก่ียวของ ใชเปนแนวทางสรางความสุขใหบุคลากร เม่ือ
บุคลากรมีความสุขจะสามารถทุมเทการทํางานใหกับ
กรมเจาทา ซ่ึงเปนหนวยงานของภาครัฐที่ใหบริการแก
ประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 



 

วัตถุประสงคการวิจัย 
          1.เพื่อศึกษา ระดับความสุขในการทํางาน ของ

บุคลากรกรมเจาทา 
2.เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทํางาน ของ

บุคลากรกรมเจาทา จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร 
รายไดตอเดือน และประสบการณการทํางาน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางความสุขใน
การทํางานของบุคลากรกรมเจาทา 

 
สมมติฐานการวิจัย 
      บุคลากรกรมเจาทา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทของบุคลากร ประสบการณการทํางาน และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีความสุขในการทํางานโดย
ภาพรวม แตกตางกัน  
 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
            ตัวแปรอสิระ                                                              ตัวแปรตาม     
 
 
            
   
  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของกรมเจาทา 

จํานวนทั้งส้ิน 334 คน และผูใหขอมูลสัมภาษณ จํานวน 
22 คน  

    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการทํางาน

ของบุคลากรกรมเจาทา เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางในการ
สรางความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา 
คุณภาพของเครื่องมือมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.97 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ดังน้ี  

1. วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามโดยใชการแจกแจงความถี่และรอยละ  

2. วิเคราะหระดับความสุขในการทํางานของ
บุคลากรกรมเจาทา โดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีเกณฑการแปลความหมายดังน้ี 

คาเฉล่ีย   ความหมาย  
4.50-5.00   ความสุขในการทํางานมากที่สุด 
3.50-4.49   ความสุขในการทํางานมาก 
2.50-3.49   ความสุขในการทํางานปานกลาง 
1.50-2.49   ความสุขในการทํางานนอย 
1.00-1.49   ความสุขในการทํางานนอยที่สุด 
3. เปรียบเทียบความสุขในการทํางานของ

บุคลากรกรมเจาทาจําแนกตามเพศดวยการทดสอบคาที    
(t-test) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทของบุคลากร รายไดตอเดือน และประสบการณ
การทํางาน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เม่ือพบความแตกตาง ใชการทดสอบรายคูดวยวิธี 
Scheffe' 

ความสุขในการทํางานของบคุลากร 
1. ดานครอบครัวดี (happy family) 

2. ดานการมีน้ําใจงาม (happy heart) 
3. ดานการใชเงินเปน (happy money) 

4. ดานสังคมดี (happy society) 

5. ดานการมีคุณธรรม (happy soul) 
6. ดานการหาความรู (happy brain) 

7. ดานการมีสุขภาพดี (happy body) 

8. ดานการผอนคลาย (happy relax) 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ประเภทของบุคลากร  
5. รายไดตอเดือน  
6. ประสบการณการทํางาน 

 

 



30         ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY          

                   Vol.8 No.1 April 2016-September 2016 

4. วิเคราะหหาแนวทางการสรางความสุขใน
การทํางานของบุคลากรกรมเจาทา ดวยใชการวิเคราะห
เน้ือหา ( Content Analysis) และการแจกแจงความถี่ 
เพื่อจัดลําดับความสําคัญ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ

ทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.50)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสุขในการทํางานอยู
ในระดับมาก 5 ดาน เรียงอันดับ ไดแก ดานครอบครัวดี  
ดานการมีนํ้าใจงาม  ดานการใชเงินเปน  ดานสังคมดี 
และดานการมีคุณธรรม  และอยูในระดับปานกลาง 3 
ดานเรียงอันดับ ไดแก ดานการหาความรู  ดานการมี
สุขภาพดี  และดานการผอนคลาย  เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 
   1.1 บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ
ทํางาน ดานสุขภาพดี ( happy body) โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.18) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 
1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ไมมีโรคภัยที่ตองไป
รับการรักษาเปนประจํา (x̄ = 3.66) หนวยงานมีอากาศ
ถายเทสะดวก (x̄ = 3.49) และทานตรวจสุขภาพ
ประจําปทุกครั้งตามที่องคกรสนับสนุน (x̄  = 3.36)   
สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีเวลาในการออกกําลัง
กายเพื่อเสริมสรางสุขภาพไดอยางเหมาะสม (x̄ = 2.85) 
   1.2 บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ
ทํางาน ดานนํ้าใจงาม  (happy heart) โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก (x̄ = 3.69) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 7 ขอ 
และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก ไดแก การชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งเม่ือมีโอกาส 
(x̄ = 4.11) หนวยงานจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
ใหแกบุตรของบุคลากร (x̄ = 3.99) และผูบังคับบัญชา/
เพื่อนรวมงานเต็มใจที่จะใหความรูหรือคําแนะนําตาง ๆ 
เสมอ (x̄ = 3.74) สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
หนวยงานมีกลองรับบริจาคส่ิงของ และปจจัยเพื่อ
ชวยเหลือสังคม เชน บานเด็กกําพรา บานคนชรา        
ผูประสบภัยทางธรรมชาต ิ(x̄ = 3.32) 
   1.3 พบวา บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขใน
การทํางาน ดานการผอนคลาย  (happy relax) โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.08) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับมาก 1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานมี
กิจกรรมเสียงตามสาย (x̄  = 3.82)  หนวยงานมีการจัด
งานเล้ียงสังสรรครื่นเริงในโอกาสตาง ๆ (x̄  = 3.20)  
และ หนวยงานมีกิจกรรมการรองเพลงในโรงอาหาร      
(x̄ =2.98) สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ หนวยงานมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ และภูมิทัศนโดยรอบอยาง

เหมาะสม  (x̄ = 2.58) 
   1.4 บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ
ทํางานดานการหาความรู  (happy brain) โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.49) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับ
มาก 4 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานมี
หองสมุดที่ใหคนควาหาความรูไดตลอดเวลา  (x̄ = 3.79) 
หนวยงานของทานมีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับความ
ตองการของบุคลากร เชน เทคโนโลยีระบบอินเ ทอรเน็ท 
อินทราเน็ ทในหนวยงาน  ( x̄ = 3.67) และหนวยงาน
สงเสริมใหบุคลากรนําความรูความสามารถมาใชใหเกิด
ประโยชนในการทํางาน  (x̄ = 3.53) สวนขอที่มีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ไดรับการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน ( x̄ = 3.27)  
   1.5 บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ
ทํางาน ดานการมีคุณธรรม (happy soul) โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( x̄ = 3.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 
3 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององคกรอยางเครงครัด  ( x̄ = 3.96) มี
ความสุขในการเขารวมกิจกรรมในองคกรตามโอกาสที่
สําคัญ เชน ตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันขึ้น - 
ปใหม ( x̄ = 3.81) และหนวยงานมีนโยบายสนับสนุนให
บุคลากรเขารวมกิจกรรมประเพณีทางศาสนารวมกับ
ชุมชน เชน วันเขาพรรษา วันมาฆะบูชา  ( x̄ = 3.54) 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ หนวยงานมีการจัด
กิจกรรมการน่ังสมาธิ การปฏิบัติธรรม ( x̄  = 3.15) 
    1.6 บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ
ทํางาน ดานการใชเงินเปน  (happy money) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.66) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 4 ขอ โดยขอที่มี
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คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานมีสหกรณ
ออมทรัพย (x̄ = 4.31) หนวยงานมีสนับสนุนใหบุคลากร
เขารวมกิจกรรมออมทรัพยกับสหกรณออมทรัพย เชน 
สัปดาหแหงการออม ( x̄ = 4.10) และทานดําเนินชีวิต
ตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( x̄ = 3.67) 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ สามารถสรางสมดุล
ระหวางรายรับกับรายจายได ( x̄ = 3.19) 
     1.7  บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ
ทํางาน ดานครอบครัวดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(x̄ = 3.81) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมี
ความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 5 ขอ และอยูใน
ระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรก ไดแก สมาชิกในครอบครัวของทาน ภูมิใจและมี
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานราชการอยางซ่ือสัตยและ
เปนตัวอยางที่ดี ( x̄ = 4.25) บุคคลในครอบครัวของ
ทานใหการชวยเหลือสนับสนุน และคอยเปนกําลังใจใน
การทํางานของทานอยูเสมอ  ( x̄ = 4.11) และเม่ือเกิด
ปญหาขึน้ภายในครอบครัวทานสามารถจัดการกับ
ปญหาไดอยางราบรื่น  ( x̄ = 3.86)  สวนขอที่มีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด ( x̄ = 3.26) คือ หนวยงานไดมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมความอบอุนภายในครอบครัวใหกับทาน เชน 
กิจกรรมวันพอ วันแม เปนตน  

  1.8 บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการ
ทํางานดานสังคมดี  (happy society) โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( x̄ = 3.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 
4 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ ขอที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ทานมีความสุขที่ไดมาทํางาน
ทุกวัน (x̄ = 3.94) เพื่อนรวมงานเปนกันเอง ชวยเหลือ
พึ่งพาอาศัยกันได  (x̄ =3.82) และทานไดรับความ
ไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบงานสําคัญ     
(x̄ = 3.75) สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ทานมีโอกาส
กาวหนาในสายอาชีพของตนเอง ( x̄ = 3.22) 

2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทํางาน
ของบคุลากรกรมเจาทา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  ประเภทของบุคลากร รายไดตอเดือน และ
ประสบการณการทํางาน 

   2.1 บุคลากรกรมเจาทาที่มีเพศตางกันมี
ความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก 
ดานการมีนํ้าใจงาม  ดานการผอนคลาย    ดานการหา
ความรู  ดานการมีคุณธรรม ดานการใชเงินเปน  และ
ดานสังคมดี  มีความสุขในการทํางานแตกตางกันอยาง   

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการมีสุขภาพดี  
และดานครอบครัวดี มีความสุขในการทํางาน   ไม
แตกตางกัน 

    2.2 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีอายุแตกตาง
กัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม และรายดาน 
ไดแก ดานการมีสุขภาพดี ดานการผอนคลาย  ดานการ
หาความรู ดานการมีคุณธรรม) ดานการใชเงินเปน     
ดานครอบครัวดี   และดานสังคมดี ไมแตกตางกัน สวน
ดานการมีนํ้าใจงาม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

   2.3 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวมและ
รายดาน ไดแก ดานการมีนํ้าใจงาม  ดานการผอนคลาย  
ดานการหาความรู และดานการใชเงินเปน   แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการมี
สุขภาพดี  ดานมีการมีคุณธรรม  ดานครอบครัวดี  และ
ดานสังคมดี ไมแตกตางกัน 

   2.4 บุคลากรกรมเจาทาที่มีประเภทของ
บุคลากรแตกตางกัน มีความสุขในการทํางาน โดย
ภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการมีนํ้าใจงาม  ดาน
การหาความรู ดานการมีคุณธรรม และดานการใชเงิน
เปน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สวนดานการมีสุขภาพดี    ดานการผอนคลาย ดาน
ครอบครัวด ีและดานสังคมดีไมแตกตางกัน 

    2.5 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีรายไดแตกตาง
กัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม และรายดาน
ไดแก ดานการมีสุขภาพดี  ดานการมีนํ้าใจงาม  ดานการ
ผอนคลาย ดานการหาความรู ดานมีคุณธรรม สวนดาน
การใชเงินเปน  ดานครอบครัวดี  และดานสังคมดี ไม
แตกตางกัน 
    2.6 บุคลากรกรมเจาทา ที่มี
ประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความสุขในการ
ทํางานโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการมี
สุขภาพดี  ดานการผอนคลาย  ดานการมีนํ้าใจงาม  ดาน
การหาความรู ดานการใชเงินเปน  และดานสังคมดี 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สวน
ดานการมีคุณธรรมและดานครอบครัวด ีไมแตกตางกัน 

3. แนวทางในการสรางความสุขในการทํางาน
ของบคุลากรกรมเจาทา สามารถสรุปได ดังน้ี (1) องคกร
ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมการ เสริมสรางสุขภาพ  เชน มี
สถานที่สําหรับออกกําลังกายที่เหมาะสม (2) องคกร
ควร สงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม  โดยการมอบหมาย
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งานใหรับผิดชอบรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ชวยเหลือกันในการทํางาน  (3) องคกรควรมีนโยบาย
เพื่อใหเกิดความผอนคลายจากการทํางาน  เชน การดู
หนัง ฟงเพลง รองเพลง  การอานหนังสือ การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษธรรมชาติ  เปนตน (4) องคกรควรให
ความสําคัญใน การจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในดานความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  (5) องคกร ควรจัดใหมีโครงการการปฏิบัติ
ธรรม ฟงเทศน  และการเขารวมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยูเปนประจํา  (6) องคกรควรสงเสริม
ใหบุคลากรการรูจักเก็บออม  รูจักใชจาย โดยการนํา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันผาน
กิจกรรมตางๆ  (7) องคกรควรเนนและ สงเสริมให
บุคลากรมีกิจกรรมวันครอบครัว  เชนใหสมาชิกใน
ครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ที่องคกร
จัดตามความเหมาะสม (8) องคกรควรมีการสงเสริมให
บุคลากรมีความรัก  ความสามัคคีกันในหนวยงาน โดย
จัดกิจกรรมใหบุคลากรมีสวนรวมกับชุมชน   
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายตามวัตถุประสงคการ
วิจัย ดังน้ี 

1. บุคลากรกรมเจาทา  มีความสุขในการ
ทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีเน่ืองกรมเจา
ทา  จัดกิจกรรมเพื่อผอนคลายความเครียดจากการ
ทํางานใหกับบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ  เชน  งานเล้ียง
สังสรรคประจําป  การทําบุญตักบาตรตามโอกาสสําคัญ
ตางๆ  การตรวจสุขภาพประจําป  การศึกษาดูงานตาม
สถานที่ตางๆ   การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม  การออก
กําลังกาย  การปฏิบัติธรรม  อีกทั้งบุคลากรมีการติดตอ
สัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  และบุคคลอ่ืนตลอดเวลา  ทํา
ใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีสภาพแวดลอมใน
การทาํงานที่ดี และเม่ือเกิดปญหาตางๆ มีการรวมกันคิด
และหาเหตุผลในการแกปญหารวมกัน  ทําใหเกิดความ
ผูกพันในการทํางาน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (2553, 7) 
ที่กลาวถึง  ปจจัยที่ทําใหคนในองคกรมีความสุข  ไดแก
การทาํงานในองคกรที่ม่ันคง  คาตอบแทนที่เปนธรรม  
การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  การมีเพื่อนรวมงานที่ดี  
การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและมีความกาวหนา
ในการทํางาน  สวัสดิการและมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การมีผูบังคับบัญชาที่ดี มีปริมาณงานที่เหมาะสม

รวมถึงการไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคา  ในขณะที่
องคกรก็คาดหวังวา  คนในองคกรทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  องคกรเติบโตอยางยั่งยืน  คนในองคกรมี
ความรักและผูกพันและทุมเทเพื่อองคกร  ซ่ึงเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของชุติมณฑน  ฟาภิญโญ  
(2552) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่องความสุขในการทํางานของ
พนักงานบริษัท  ควอ-ลิตี้เซรามิก  จํากัด  จังหวัดลําปาง  
พบวา  พนักงานบริษัท  ควอลิตี้เซรามิก  จํากัด  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการทํางานภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของเนตรสวรรค  
จินตนาวลี  (2553) ที่ทําการวิจัยเรื่องความสุขในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจังหวัด
สมุทรสาคร  พบวา  พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
จังหวัดสมุทรสาครมีความสุขในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายได
ดังตอไปน้ี 

1.1 ดานการมีสุขภาพดี  (happy body) 
บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 
1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การไมมีโรคภัยที่ตอง
ไปรับการรักษาเปนประจํา หนวยงานมีอากาศถายเท
สะดวก การตรวจสุขภาพประจําปทุกครั้งตามที่องคกร
สนับสนุน ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่บุคลากรของกรมเจาทา 
จะมีความสุขในดานการมีสุขภาพดี  (happy body) ได
น้ัน บุคลากรจะตองรูจักใชชีวิตอยางสมดุลใหเกิดแกชีวิต 
ซ่ึงกรมเจาทา เปนองคกรที่ใหความสําคัญในเรื่องของ
สุขภาพอนามัยอยูแลว จึงมีการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ที่
ทําใหสุขภาพอนามัยดีขึ้น อาทิเชน การตรวจสุขภาพ
ประจําป งานกีฬาประจําป และมี  Fitness Center 
สงเสริมใหมีการออกกําลังกายมากขึ้น ดังน้ันองคกรตอง
สงเสริมดานการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น สอดคลองกับแนวคิด
ของดลฤดี สุวรรณคีรี ( 2550, 13 – 24) กลาววา  
สุขภาพดี  (happy body) คือการมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและจิตใจ การมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดียอมนํา
ความสุขมาใหแกคนทํางาน การจะมีสุขภาพที่ดีน้ัน ไม
สามารถซ้ือหามาได ตองเปนการกระทําดวยตนเอง 
กิจกรรมที่นําไปสูการมีสุขภาพดีน้ัน มีหลายกิจกรรม 
เชน กิจกรรมออกกําลังกายกอนการทํางานหรือหลังเลิก
งาน การแขงขันกีฬาตางๆ เปนตน และเปนไปในทาง
เดียวกันกับผลการวิจัยของณฐมน  ชูติสูตร  (2556) 
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ศกึษาเรื่อง การศึกษาความสุขของพนักงานโรงงานผลิต
อาหารในจังหวัดชลบุรี   ผลการวิจัยพบวา พนักงานมี
ความสุขดานการมีสุขภาพดีอยูในระดับนอย 

1.2 ดานการมีนํ้าใจงาม  (happy heart) 
บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 7 ขอ 
และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งเม่ือ
มีโอกาส หนวยงานจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา
ใหแกบุตรของบุคลากร และผูบังคับบัญชา/เพื่อน
รวมงานเต็มใจที่จะใหความรูหรือคําแนะนําตาง ๆ กับ
ทานเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากกรมเจาทาเปนหนวยงานของ
สวนราชการที่ใหบริการแกประชาชน ผูมาติดตอราชการ
ดวยความเต็มใจและชวยเหลือ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวของเพื่อความโปรงใสและยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบการทํางานของได ทําใหบุคลากรมีจิตใจที่ดี
ชวยเหลือผูอ่ืนทุกครั้งเม่ือมีโอกาส มีความเสียสละ 
แบงปนเทาที่โอกาสจะเอ้ืออํานวย มีนํ้าใจเอ้ืออาทร รูจัก
บทบาทและหนาที่ของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ
แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน ( 2552, หนา 6 – 
13) กลาววา นํ้าใจงาม  (happy heart) คือ ส่ิงที่จําเปน
ที่สุดในการที่มนุษยจะอยูรวมกับคนอ่ืนได ตองมีนํ้าใจ
คิดถึงคนอ่ืน มีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน คนเราเอา
แตตัวเองอยูคนเดียวไมได ตองรูจักแบงปนอยาง
เหมาะสม ตองรูบทบาทหนาที่ของเจานาย บทบาท
หนาที่ของลูกนอง บทบาทของคุณพอ บทบาทของคุณ
แม กับผลส่ิงตางๆ ที่จะเขามาในชีวิต และเปนไปในทาง
เดียวกันกับผลการวิจัยของธารณ  ทองงอก ( 2552) 
ศึกษาเรื่อง ความสุขและความตองการความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรในสํานักการศึกษาเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความสุขในการทํางาน 
ของบุคลากรดานการมีนํ้าใจงามอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการผอนคลาย  (happy relax) 
บุคลากรกรมเจาทา  มีความสุขในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 
1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานมี
กิจกรรมเสียงตาม หนวยงานของทานมีการจัดงานเล้ียง
สังสรรครื่นเริงในโอกาสตาง ๆ และหนวยงานของทานมี
กิจกรรมการรองเพลงในโรงอาหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากกรม

เจาทาใหความสําคัญกับการพักผอน เพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียดจากการทํางานจะเห็นไดจากมีกิจกรรม
การรองเพลง  การแขงขันกีฬาสีประจําป  มีการจัดงาน
เล้ียงสังสรรครื่นเริงในโอกาสตาง ๆ เพื่อเปนการสราง
ความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน 
สอดคลองกับแนวคิดของดลฤดี สุวรรณคีรี ( 2550, 13 – 
24) กลาววา ผอนคลาย  (happy relax) คือ รูจักผอน
คลายตอส่ิงตางๆ ในการดําเนินชีวิต การทํางานที่เรงรีบ
และแขงขัน การทํางานที่หนักขาดการพักผอน ปญหา
ตางๆ ในชีวิต หากคนไมรูจักผอนคลายตอการแกปญหา
ในการดําเนินชีวิตจะนําไปสูความเครียดทั้งรางกายและ
จิตใจที่มากขึ้น ปราศจากความสุขในการดําเนินชีวิตและ
การทาํงาน และแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน 
(2552, 6 – 13) กลาววา ผอนคลาย (happy relax) คือ
การรูจักผอนคลายกับส่ิงตางๆ ในการดํารงชีวิต เม่ือชีวิต
ในการทํางานเครียดก็ตอมีวิธีผอนคลายในการทํางาน 
ขณะเดียวกันการใชชีวิตสวนตัวก็ตองรูจักผอนคลาย
เหมือนกันน่ันคือสมดุลชีวิต  

1.4 ดานการหาความรู  (happy brain) 
บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 
4 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานมีหองสมุด
ที่ใหคนควาหาความรูไดตลอดเวลา  หนวยงานมีแหลง
เรียนรูที่เหมาะสมกับความตองการของบุคลากร เชน 
เทคโนโลยี ระบบอินเทอรเน็ท อินทราเน็ตในหนวยงาน 
และหนวยงานมีการสงเสริมใหบุคลากรนําความรู
ความสามารถมาใชใหเกิดประโยชนในการทํางาน  ทั้งน้ี
กรมเจาทาเปนหนวยงานของภาครัฐ จึงใหความสําคัญ
กับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมของบุคลากรเปนอยาง
มาก ไมวาจะเปนขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ กรมเจาทามีแผนพัฒนาบุคคลอยาง
ชัดเจนเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง ทั้ง
ดานการศึกษาตอ การฝกอบรมทักษะตางๆ โดยการ
อบรม สัมมนาทั้งในและนอกหนวยงาน เปดโอกาสใหลา
งานไปศึกษาตอ นอกจากน้ียังมีการมอบรางวัลใหแก
บุคคลที่ทําความดี   เพื่อเปนเกียรติใหกับบุคคลที่ทํา
ความดีอันจะนําไปสูความภาคภูมิใจในการทํางานและ
เปนตัวอยางที่ดีแกบุคลากรอ่ืน ๆ และคนในครอบครัว
ตอไป  สอดคลองกับแนวคิดของดลฤดี สุวรรณคีรี 
(2550, หนา 13 – 24) กลาววา หาความรู  (happy 
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brain) คือการศึกษาหาความรู พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
การแสวงหาความรูเปนส่ิงสําคัญของคนทํางาน การ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถใหแกตนเอง 
ความกาวหนาการทํางาน และความม่ันคงในอาชีพ ใน
การทํางานน้ันตองมีการศึกษาหาความรูตลอดเวลา เพื่อ
สามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนได ความรูที่ไดน้ัน 
นอกจากจะนํามาใชในการทํางานแลว ยังมีความรูที่
สามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนแก
ตนเอง และสังคมและเปนไปในทางเดียวกันกับ งานวิจัย
ของณฐมน  ชูติสูตร  (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความสุขของพนักงานโรงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี   
ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีความสุขดานการหาความรู  
อยูในระดับนอย  

1.5 ดานการมีคุณธรรม  (happy soul) 
บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 3 ขอ 
และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององคกรอยางเครงครัด ทานมีความสุขในการเขารวม
กิจกรรมในองคกรตามโอกาสที่สําคัญ เชน ตักบาตรวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันขึ้นปใหม  และหนวยงานมี
นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมประเพณี
ทางศาสนารวมกับชุมชน  เชน วันเขาพรรษา วัน
มาฆบูชา  ทั้งน้ีเน่ืองจากกรมเจาทา มีกิจกรรม
หลากหลายที่ทํารวมกับชุมชน ผูบริหารจะให
ความสําคัญกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก
บุคลากร  มีการมอบรางวัลใหบุคคลที่ทําความดี  เพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจเปนแบบอยางใหกับบุคลากรอ่ืน 
ๆ มีการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการ
ดานความโปรงใสขององคกร ผูบังคับบัญชาตองเปน
แบบอยางที่ดี  และเปนผูนําใหผูใตบังคับบัญชาเพื่อลด
ชองวางระหวางการทํางาน  สอดคลองกับแนวคิดของ
กฤษฎา  ลดาสวรรค และธีรธรรม  วุฑฒิวัตรชัยแกว  
(2558, 5) ไดกลาวถึง การเปนผูมีคุณธรรมและความ
กตัญู  (Happy Soul) คือ การเปนผูที่มีคุณธรรม  
โดยเฉพาะหิริ โอตัปปะ  (ความละอาย  และเกรงกลัวตอ
การกระทําของตน) ซ่ึงเปนคุณธรรมเบื้องตนพื้นฐานของ
การอยูรวมกันของสังคมมนุษย  และเปนคุณธรรมที่
สําคัญตอการทํางานเปนทีม  นอกจากน้ีควรมีคุณธรรม
อ่ืนๆ เชน การเปนคนดี มีศรัทธาตอศาสนา มีศีลธรรมใน
การดําเนินชีวิต  มีความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ  มี

ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา   เปนตน   และเปนไปในทาง
เดียวกันกับผลการวิจัยของณฐมน  ชูติสูตร  (2556) 
ศกึษาเรื่อง การศึกษาความสุขของพนักงานโรงงานผลิต
อาหารในจังหวัดชลบุรี   ผลการวิจัยพบวา พนักงานมี
ความสุขดานการมีคุณธรรม อยูในระดับนอย            

1.6 ดานการใชเงินเปน  (happy money) 
บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 4 ขอ 
และอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หนวยงานของทานมีสหกรณ
ออมทรัพย  หนวยงานของทานมีสนับสนุนใหบุคลากร
เขารวมกิจกรรมออมทรัพยกับสหกรณออมทรัพย เชน 
สัปดาหแหงการออม  และการดําเนินชีวิตตามหลักหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เน่ืองจากกรมเจาทามีการ
อบรมเรื่องการบริหารจัดการเงินเพื่อใหบุคลากรไดเห็น
ความสําคัญของการบริหารจัดการกับรายไดและ
รายจายตลอดจนมีการสงเสริมการออมเงิน สอดคลอง
กับแนวคิดของ ชรินพร งามกมล ( 2551) 
กลาวถึง Happy Money (ปลอดหน้ี) คือ มีเงินรูจักเก็บ
รูจักใชไมเปนหน้ี เชน ตั้งสหกรณออมทรัพย   รณรงคใช
เงินอยางฉลาด   เปนตน  และพสชนัน  นิรมิตรไชยนนท  
(2556, 41) ไดกลาวถึง  Happy money (ใชเงินเปน ) 
การที่สามารถจัดการรายรับรายจายของตนเองได  คือ
การใชเงินเปน  มีเงินรูจักเก็บรูจักใช  เปนหน้ีใหพอดีกับ
กําลังความสามารถในการใชหน้ีจากรายไดสวนหน่ึงที่หา
มาได  มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง  และเปนไปในทาง
เดียวกันกับผลการวิจัยของณฐมน  ชูติสูตร  (2556) 
พบวา พนักงานโรงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี   มี
ความสุขดานการใชเงิน อยูในระดับนอย 

1.7 ดานครอบครัวดี  (happy family) 
บุคลากรกรมเจาทา มีความสุขในการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 5 ขอ 
และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก สมาชิกในครอบครัวภูมิใจ
และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานราชการอยางซ่ือสัตย
และเปนตัวอยางที่ดี บุคคลในครอบครัวใหการชวยเหลือ
สนับสนุน และคอยเปนกําลังใจในการทํางานอยูเสมอ  
และเม่ือเกิดปญหาขึ้นภายในครอบครัวสามารถจัดการ
กับปญหาไดอยางราบรื่น  ทั้งน้ีเน่ืองจาก กรมเจาทามี
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปดโอกาสใหคนในครอบครัว
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ของบุคลากรมีสวนรวมได เชน  การไปอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การไปทอดผาปา ทอดกฐิน เปนตน 
สอดคลองกับแนวคิดของ แผนงานสุขภาวะองคกร
ภาคเอกชน ( 2552) กลาว วา  ครอบครัวดีคือการมี
ครอบครัวที่อบอุนและม่ันคง ใหความสําคัญกับ
ครอบครัว เปนกําลังใจที่ดีในการทํางาน เพราะ
ครอบครัวเปนเหมือนภูมิคุมกันเปนกําลังใจในการเผชิญ
กับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได ทําใหเรามุงม่ันในการ
ทํางานใหชีวิตดีขึ้น ฉะน้ันครอบครัวเขมแข็งสังคมก็ยอม
ม่ันคง และดลฤดี สุวรรณคีรี (2550) กลาววา ครอบครัว
ดี คือการมีครอบครัวที่อบอุนและม่ันคง คนทํางานที่มี
ครอบครัวที่อบอุนและม่ันคงยอมมีความสุขในการ
ดําเนินชีวิตนําไปสูการทํางานที่มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ การจะมีครอบครัวอบอุนและม่ันคงตอง
ประกอบดวย สมาชิกในครอบครัวที่มีความรักสามัคคี 
ไมมีปญหาในครอบครัว มีความม่ันคงทางการเงิน มีชีวิต
ที่พอเพียง มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน และเปนไปในทาง
เดียวกันกับผลการวิจัยของ ธารณ  ทองงอก ( 2552) 
ศึกษาเรื่อง ความสุขและความตองการความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรในสํานักการศึกษาเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรดานครอบครัวดอียูในระดับมาก 

1.8 ดานสังคมดี  (happy society) บุคลากร
กรมเจาทา มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรมี
ความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก 4 ขอ และอยูใน
ระดับปานกลาง 4 ขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรก ไดแก การมีความสุขที่ไดมาทํางานทุกวัน  เพื่อน
รวมงานเปนกันเอง ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได   และ
การไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบ
งานสําคัญ เน่ืองจากวัฒนธรรมองคกรของกรมเจาทา 
สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีความรักกันดุจพี่นอง 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอาใจเขามาใสใจเรา คํานึงถึง
ประโยชนของผูอ่ืนและสวนรวมเปนที่ตั้ง จึงทําให
บุคลากรในองคกรมีความรักและสามัคคีกันเปนอยางดี 
สงผลใหสภาพแวดลอมในการทํางานดี บุคลากรมี
ความสุขทุกวันที่มาทํางาน ตลอดจนไดรับความไววางใจ
จากผูบังคับบัญชาทําใหลดชองวาระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับแนวคิดของดลฤดี 
สุวรรณคีรี (2550, 13 – 24) กลาววา สังคมดี   คอืการมี
ความรักสามัคคี เอ้ือเฟอตอชุมชนที่ตนทํางานและที่พัก
อาศัย สังคมดีคือสังคมที่มีความสงบสุขและเอ้ือเฟอตอ

กัน เปนส่ิงที่พึงปรารถนาในทุกสังคม การเกิดสังคมดีได 
คนในสังคมตองมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอชุมชนที่ตน
ทํางานและที่พักอาศัยมีสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อเปนที่
ทํางานที่นาอยูและสังคมสมานฉันท ชุมชนหรือองคกรใด
ที่พัฒนาสูการเปนสังคมดีน้ัน ทุกคนในสังคมตองมีความ
รักสามัคคีตอกัน มีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน มีความ
หวงใยตอปญหาสังคมและส่ิงแวดลอมรอบตัว และ
เปนไปในทางเดียวกันกับผลการวิจัยของธารณ ทองงอก 
(2552) ศึกษาเรื่อง ความสุขและความตองการความสุข
ในการทํางานของบุคลากรในสํานักการศึกษาเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี พบวาความสุขในการทํางานของบุคลากร
ดานสังคมดีอยูในระดับปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรกรมเจาทา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทของบุคลากร รายไดตอเดือน และประสบการณ
การทํางานที่แตกตางกัน อภิปรายไดดังตอไปน้ี 

 2.1 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีเพศแตกตางมี
ความสุขในการทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากกรมเจาทา
มีหนวยงานในสังกัดสวนใหญที่มีขอจํากัดดานลักษณะ
งานคือ หนวยงานที่จะตองไปทํางานในเรือเพื่อตรวจตรา
ความปลอดภัย ปญหาการจราจรและการขนสงทางนํ้า 
ดังน้ันเพศที่ตางกันจึงทําใหความสุขในการทํางาน
แตกตางกัน  สอดคลองกับวิจัยของณฐมน ชูติสูตร  
(2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสุขของพนักงาน
โรงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี พบวา พนักงานที่มี
เพศตางกันมีความสุขในภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.2 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีอายุแตกตาง
กัน มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
เน่ืองจากกรมเจาทาใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ
อยางเทาเทียมกัน มีการกําหนดลักษณะงาน และหนาที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมที่เคารพผูใหญ    
ผูอาวุโสกวา มีการสอนงานแบบรุนพี่สอนรุนนองและให
คําปรึกษากับรุนนองเม่ือเกิดขอสงสัยในการทํางาน     
ทําใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน อายุที่แตกตางกันจึงไมเปนอุปสรรคในการทํางาน   
ซ่ึงสอดคลองกับเนตรสวรรค  จินตนาวลี (2553) ศึกษา
เรื่อง ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา
พยาบาลวิชาชีพที่มี อายุตางกันมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน     
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2.3 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความสุขในการทํางานใน
ภาพรวม  แตกตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากระดับการศึกษาที่
แตกตางกันก็จะไดรับมอบหมายงานและตําแหนงหนาที่
ในการทํางานที่ตางกัน ซ่ึงเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ความสุขในการทํางานทําใหความสุขในการทาํงาน
ตางกันทํางานผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ณฐมน  ชูติสูตร  (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสุข
ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี   
ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความสุขไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอมใน
การทํางานของกรมเจาทาที่มีการแบงระดับช้ันตําแหนง
งานที่สัมพันธกับระดับการศึกษา ทําใหผูที่มีระดับ
การศึกษาสูงมีความเครียดในการทํางานเชิงบริหาร
เพราะตองวางแผนและตัดสินใจ อีกทั้งตองติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหงานสําเร็จ
ลุลวงไปไดดีจึงสงผลใหความสุขในการทํางานตางกัน 
สวนโรงงานผลิตอาหาร พนักงานสวนใหญมีระดับ
การศึกษาไมตางกันมาก จึงมีความสุขไมแตกตางกัน 

2.4 บุคลากรกรมเจาทา ที่อยูในประเภทของ
บุคลากรแตกตางกัน มีความสุขในการทํางาน ใน
ภาพรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรสวนใหญเปนขาราชการ
ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบดานการทํางานที่
แตกตางกับลูกจางประจําและพนักงานราชการจึงทําให
บุคลากรมีความสุขในการทํางานตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ธารณ ทองงอก ( 2552) ศึกษาเรื่อง 
ความสุขและความตองการความสุขในการทํางานของ
บุคลากรในสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา  บุคลากรที่มีสถานภาพพนักงาน
ตางกันมีความสุขในการทํางานภาพรวมแตกตางกัน  

2.5 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีรายไดแตกตางกัน 
มีความสุขในการทํางานโดยภาพรวม และรายดานทุก
ดาน ไมแตกตางกัน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความสุขไมได
ขึ้นอยูกับรายไดของแตละบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นภัชชล รอดเที่ยง (2550) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร
ที่สังกัดศูนยอนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวา  
ปจจัยที่มีความสัมพันธดานรายได  ที่แตกตางกันสงผล
ตอความสุขในการทํางาน ของบุคลากรที่สังกัดศูนย

อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขไมแตกตางกัน 

2.6 บุคลากรกรมเจาทา ที่มีประสบการณการ
ทํางานแตกตางกัน มีความสุขในการทํางาน โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรที่มีประสบการณการ
ทํางานที่ยาวนานกวาจะตองการความกาวหนาและการ
ยอมรับในอาชีพที่ทําอยูซ่ึงประสบการณที่ตางกันยอม
สงผลตอความสุขในการทํางานที่แตกตางกันดวย 
สอดคลองกับงานวิจัยของธารณ ทองงอก ( 2552) ศึกษา
เรื่อง ความสุขและความตองการความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรในสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ผลวิจัย พบวา  ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรในสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
         จากการวิจัยพบวา แนวทางในการสราง
ความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจาทา องคกร
ควรสนับสนุน ดังน้ี 

 1) สงเสริมใหมีกิจกรรมการ เสริมสรางสุขภาพ  
เชน มีสถานที่สําหรับออกกําลังกายที่เหมาะสม  

2) สงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม  โดยการ
มอบหมายงานใหรับผิดชอบรวมกันเพื่อใหเกิดความ
รวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน  

3) มีนโยบายเพื่อใหเกิดความผอนคลายจาก
การทาํงาน  เชน การดูหนัง ฟงเพลง รองเพลง  การอาน
หนังสือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เปนตน  

4) ควรใหความสําคัญใน การจัดโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  

5) จัดใหมีโครงการการปฏิบัติธรรม ฟงเทศน  
และการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยูเปน
ประจํา  

6) สงเสริมให ความรูบุคลากรในการออม  การ
บริหารคาใชจาย โดยการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันผานกิจกรรมตาง ๆ  

7) ควรเนนและ สงเสริมใหบุคลากรมีกิจกรรม
วันครอบครัว  เชนใหสมาชิกในครอบครัวเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ  ที่องคกรจัดตามความเหมาะสม  
(8) สงเสริมใหบุคลากรมีความรัก  ความสามัคคี โดยจัด
กิจกรรมใหบุคลากรมีสวนรวมกับชุมชน  
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การเตรียมความพรอมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษานนทบรุ ีเขต 1 
 

เนาวรัตน  จันทรมาลี* 
รองศาตราจารย ดร.โกสุม  สายใจ** 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการตาม
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต 1 โดยจําแนกตาม  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ตาํแหนง  ประสบการณ  และขนาดโรงเรียน   กลุมตัวอยางคือ  
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน / หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ  และ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1 จํานวน  186 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามแบบมาตรวัด  5  ระดับ  วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test, One–way ANOVA และ Scheffé ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 ผลการวิจัยพบวาระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ตามนโยบายการบริหารจัด
การศึกษา  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    ผลการ
เปรียบเทียบ พบวาระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา  
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี   เขต 1 จําแนกตาม   อายุ ระดับการศึกษา  และตําแหนง   
แตกตางกันในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานเพศ  ประสบการณ  และ ขนาดของโรงเรียน  
ไมพบความแตกตาง 

 
 
 

คําสําคัญ: ความพรอม  การบริหารงานวิชาการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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Abstract 

 The purposes of this thesis were to study and compare the level of preparation in 
Academic Affair Administration in Basic educational school for Nonthaburi Primary Educational 
Service Area Office 1. According to gender, age, degree obtained, position, experience and school 
size. The sample were 186 School Directors, Vice Directors/ Vice Directors of Academic Affair and 
Head of Department in Basic Education for Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 
Policy. The instrument used for collection data was a questionnaire. The data were analyzed by 
using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One way ANOVA and Scheffe at the 
significant level of .05 

  The results showed that, the level of preparation in Academic Affair Administration in 

Basic educational school for Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 in overall  were 

at the high level.   The result of the comparison of the level of preparation in Academic Affair 

Administration in Basic Education for Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 in 

overall ware according to  age, degree obtained and position difference at  the significant level of 

0.05 However, There was not difference in gender  experience and school size. 

 

 

 

Keywords : academic affair administration, preparative, basic educational 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

รุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

เทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ

การเมืองโลกสงผลใหประเทศตาง ๆ ในโลกตองพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน และมีความเช่ือมโยงระหวางกันมาก

ขึ้น  ทําใหประเทศตางๆ ตองพยายามปรับเปล่ียนและ

ดาํเนินนโยบายใหเทาทันกระแสความเปล่ียนแปลง

เพื่อใหประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยูไดในสังคมโลก

อยางมีศักดิ์ศรี  คุณภาพของประชากรเปนปจจัยสําคัญ

ที่จะสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายไปสูความสําเร็จ

และสามารถแขงขันกับนานาชาติได (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

 ความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม

โลกในดานเทคโนโลยีเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และ

การศึกษา  สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย  

ทั้งในดานความเปนอยูในชีวิตประจําวัน การประกอบ

อาชีพและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  มนุษยจึง

ตองพัฒนาตนเองใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลง จึงจะ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  มีภารกิจ

สําคัญในการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ ใหมี

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่

รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในการพัฒนางาน มีความเตม็ใจและมีความสุขในการ

ปฏิบัติงานเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง 

สามารถอยูในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางมีความสุข 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  สอดคลองกับ

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน วิสัยทัศนของจังหวัดนนทบุรี และสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช 4 

กลยุทธสําคัญ  กลยุทธละ 4 จุดเนน รวม 16 จุดเนนที่

หนวยงานและสถานศึกษาจะรวมกันพัฒนาตามกลยุทธ

อยางมีประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน  

 จากนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

1และความสอดคลองสูการเตรียมความพรอมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาสูศตวรรษที่ 21 ดังน้ันภารกิจ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน ตองมีการบริหาร

จัดการในการเตรียมความพรอมผูเรียน  เพื่อเปน

เยาวชนโลกในศตวรรษที่ 21 ใหมีคุณลักษณะของความ

เปนพลเมืองโลกอยางแทจริง ตลอดจนการติดตาม

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดในการเตรียมความพรอม

กอนไดรับการประเมินจากทางสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในการ

ดาํเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงเปน

อีกสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อเตรียม

ความพรอมในการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา

ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เปน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสําเร็จใน

การบริหารจัดการการศึกษาประถมศึกษาโดยพิจารณา

จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ ( O–Net)  ซ่ึงอยู

ในเกณฑดีเปนที่นาสนใจ รวมถึงไดรับรางวัลจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

          1. เพื่อศึกษาระดับความพรอมในการ

บริหารงานวิชาการตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   

          2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพรอมในการ

บริหารงานวิชาการตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

           ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบรุี เขต 1 จํานวน  32  โรงเรียน รวม  288 คน 
   กลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการ 32  คน รอง
ฝายวิชาการหรือครูวิชาการ 32 คน และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  122  คน รวม
จํานวน 186 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ
โรงเรียน 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
   แบบสอบถาม ชนิด ใชแบบมาตราประมาณคา
ของลิเคิรท  5 ระดับ  หาคาความตรง ( Validity) โดย
ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาไดคา IOC เทากับ 0.98 และคา
ความเที่ยง (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
เทากับ 0.96 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 

         ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง ไดขอมูลกลับคืน
มาจํานวน 186 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100   

        การวิเคราะหขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูลโดยใชหาคาเฉล่ีย  และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test, One –way ANOVA  
และทดสอบความแตกตางรายคูดวย เทคนิค Scheffe       
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศกึษาตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ      
ความพรอมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1   

ความพรอมในการบริหาร
วิชาการ 

x̄  SD 
ระดับ

ความพรัอม 
1. การบริหารจัดการ  4.46 .53 มาก 
2. สภาพความพรอมการ

บริหารงานวิชาการ 
4.50 .55 มากที่สุด 

3. การบริหารหลักสูตร  4.38 .54 มาก 
4. การบริหาร กระบวนการ  

จัดการเรียนการสอน 
4.64 .43  มากที่สุด 

5. การจัดส่ือ วัสดุและ        
แหลงเรียนรู 

4.45 .59 มาก 

6. การนิเทศการสอน 4.32 .57 มาก 
7. การวัดและประเมินผล  4.46 .61 มาก 
8. การนําผลประเมินไปใช 4.67 .52 มากที่สุด 
9. การใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 
4.52 .65 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.48 .55 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวาความพรอมในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาตามนโยบายการบริหารจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( x̄ = 4.48) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มี
ความพรอมในระดับมากที่สุด 4 ดานคือดานการนําผล
การประเมินไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดาน
การบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  สวนสภาพการบริหารงาน
วิชาการ 5 ดานที่เหลือความพรอมอยูในระดับมาก   

 

ระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการ  9  ดาน 
   1. การบริหารจัดการ 
   2. สภาพความพรอมการบริหารงานวิชาการ 
   3. การบริหารหลักสูตร 
   4. การบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   5. การจัดสื่อ วัสดุและแหลงเรียนรูเพ่ือการเรียนการสอน 
   6. การนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   7. การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   8. การนําผลประเมินไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
   9. การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา       
 

   สถานภาพบุคคล  
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒกิารศึกษา 
4. ตําแหนงหนาท่ี 
5. ประสบการณทํางาน 
6. ขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามนโยบายการบริหาร 
จัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ความพรอมในการบริหารวิชาการตาม
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา t 
 

Sig 

x̄  SD x̄  SD 

1. การบริหารจัดการ  4.44 0.43 4.54 0.42 -1.476 .142 
2.สภาพความพรอมการ 
   บริหารงานวิชาการ 

4.46 0.46 4.58 0.43 -1.720 .087 

3. ดานการบริหารหลักสูตร 4.33 0.41 4.49 0.45 -2.351* .020 
4. การบริหารกระบวนการจัดการ 
    เรียนการสอน 

4.60 0.38 4.72 0.34 -2.224* .028 

5.การจัดส่ือ วัสดุ และแหลง 
   เรียนรู เพ่ือการเรียน 

4.40 0.51 4.56 0.52 2.067* 040 

6. การนิเทศการสอนเพ่ือ 
   พัฒนาการเรียนการสอน 

4.25 0.45 4.48 0.52 -2.860* .005 

7.การวัดและประเมินผล เพ่ือ 
    พัฒนาการเรียนการสอน 

4.38 0.53 4.63 0.43 -3.014* 003 

8. การนําผลการประเมินไปใชเพ่ือ 
   พัฒนาการเรียนการสอน 

4.62 0.49 4.76 0.43 -2.001* .048 

9. การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.48 0.56 4.62 0.54 -1.640 103 
ภาพรวม 4.44 .36 4.60 .36 -2.747* .007 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่  2 การเปรียบเทียบระดับความ
พรอมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตาม
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา ดวยการทดสอบที ( t-test) พบวา 
โดยภาพรวม แตกตางกัน  (คา t = -2.747 คา P= 
.007) แสดงวา ผูบริหาร หวัหนางานวิชาการ หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับ
ความพรอมในการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา
ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1  แตกตาง
กัน และเม่ือพิจารณา พบวา ดานการบริหารหลักสูตร  
การบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอน   ดานการ
จัดส่ือ วัสดุและแหลงเรียนรูเพื่อการเรียน ดานการนิเทศ
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ดานการนําผล
การประเมินไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05   
 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศกึษา ตามนโยบายการบริหารจัดการศกึษา 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 ทั้ง 9 ดาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพรอมในระดับ
มากที่สุด 4 ดาน ไดแก ดานการนําผลการประเมินไปใช
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดานการบริหาร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  ดานสภาพความพรอมการบริหารงาน
วิชาการ อยูในระดับมาก 5 ดาน ไดแก  ดานการบริหาร
จัดการ การวัดและประเมินผล เพือ่พัฒนาการเรยีนการ
สอน ดานการจัดส่ือ วัสดุ และแหลงเรียนรูเพื่อการเรียน
การสอน  ดานการบริหารหลักสูตร  และดานการนิเทศ
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพรอมในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามนโยบายการ
บริหารจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1  จําแนกตาม สถานะภาพ
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สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
ประสบการณ และ ขนาดโรงเรียน  พบวา อายุ ระดับ
การศึกษา และตําแหนง  แตกตางกันในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานเพศ 
ประสบการณ และ ขนาดของโรงเรียน ไมพบความ
แตกตาง 

 
อภิปรายผล 

ผลการเปรียบเทียบระดับความพรอมในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามนโยบายการ
บริหารจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 1  ไดแก  อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง และ ประสบการณ  พบวา แตกตาง
กันในภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณ ของแตละบุคคล แสดงถึง
ประสบการณ มุมมอง ความเขาใจ ความพรอมในการ
บริหารจัดการ และความคิดที่แตกตางกัน โดยผูบริหารมี
ระดับความพรอมในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 
1  ดานการบริหารการจัดการหลักสูตร ดานการบริหาร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดส่ือ วัสดุ
และแหลงเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน และดานการ
นิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสูงดานการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน  และดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทในการเปนผูกําหนดนโยบาย 
การบริหารงานของโรงเรียนในภารกิจหลักโดยเฉพาะ
ดานการบริหารวิชาการ ซ่ึงจะตองมีดูแล กํากับ ควบคุม 
ใหครูผูสอนดําเนินการตามหนาที่ใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตามเปาหมายที่ตั้งไว  สอดคลองกับ
งานวิจัยของปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2553 : 167-
169) ที่ไดกลาวถึงขอบขายของงานดานวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนของผูบริหาร ประกอบดวย 

1) กําหนดนโยบายทั่วไปเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลในเรื่องประเภทของขอสอบที่ใชวัดผล 
ระยะเวลาที่ใชในการสอบ จํานวนครั้งที่สอบและการ
เก็บคะแนนสอบแตละครั้ง มาตรฐานในการสอบวัดผล 
และการเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแก
ผูปกครอง 2) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่จําเปนใน
การสอบ 3) สงเสริมครูใหมีความรูทางการวัดและ
ประเมินผล โดยมีการจัดฝกอบรม การประชุม
ปฏิบัติการในดานเทคนิคการออกขอสอบ การใหคะแนน 
การประเมินผลขอสอบและการรายงานผลการสอบ 4) 
การจัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอบ
และการคุมสอบ 5) การประเมินผลการดําเนินงาน
เก่ียวกับการสอน และเสนอแนวทางในการนําไปปรับใช
ในครั้งตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

     การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ควรมีดังน้ี 

1. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร กับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี เขต 1 
 2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทาง การนิเทศ
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 

3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการในระดับโรงเรียน ทั้งในโรงเรียนที่
ประสบผลสําเร็จและโรงเรียนที่มีปญหาในการ
บริหารงานวิชาการ โดยการศึกษาขอมูลในเชิงลึก  เพื่อ
นําผลการวิจัยมาแลกเปล่ียนการเรียนรูในการกําหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในภาพรวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล กลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการ ขาราชการ พนักงานราชการ และนักวิชาการ ในสถานศกึษา
กลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง จํานวน 113 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
และแบบบันทึกการสนทนากลุมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และวิเคราะหผลการวิจัย โดยใช
สถิติหาคารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบโดยการวิเคราะหคา  t-test แบบ Independent 
และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวย LSD 
ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี  

1. การมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษาเขต กศน.ภาคกลาง  พบวา  ในภาพรวม อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 3.85  และเม่ือพิจารณาเปนราย
ขั้นตอน พบวา ทุกขั้นตอน มีสวนรวมในระดับมากเชนกัน  โดย เรียงตามลําดับ ดังน้ี การวางแผน  การตรวจสอบ
ประเมินผล  การดําเนินงานตามแผน และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ตามลําดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบ การมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ของบุคลากร
กลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาเขต กศน.ภาคกลาง  พบวา  เพศ และประสบการณในตําแหนงที่แตกตางกันของ
บุคลากรจะมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  

 
 

 
 คําสําคัญ : การมีสวนรวมการประกันคุณภาพภายใน    ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
** อาจารยที่ปรึกษา 
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 Abstract      
 

This research aimed to study and compare the personnel participation in internal 
quality assurance of Science Center for Education, Central  Regional Institute for Non-formal and 
Informal Education. The samples consisted of director, government officer and academics in 
schools total of  113 people. The instrument for collecting was 5 rating  questionnaire and 
analyzed by percentage, average, standard deviation, t-test Independent, One-way ANOVA and 

test different pairs with LSD . The research findings showed that.  
1. The personnel participation in internal quality assurance implementation of Science 

Center for Education, Central Regional Institute for Non-formal and Informal Education in overall  
and  each aspects were  at the high level ( X = 3.85  and S.D.=.18) ,in the following order: plan, 
check, do and act, respectively. 

2.  For comparing, the personnels who had different gender and experiences in work 
that different participated in internal quality assurance implementation of Science Center for 
Education, Central Regional Institute for Non-formal and Informal Education at the .05 level 
statistical  significance. 

 
.  

 
 
 

Keywords : Participation, Internal Quality Assurance,  Science Center for Education 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  พระราชบัญญัติ  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่  6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  47-49 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษาทกุระดับ ประกอบดวย  ระบบ
การประกันคณุภาพภายใน  และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  
ประกอบกับพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 มาตรา 
20 กาหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  ตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ  และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันที่  2 เมษายน  2553 มี 3 
หมวด  คือหมวด  1 บททั่วไป  หมวด  2 การประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษาในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการน้ี  สําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึง
กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันหรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กากับดูแลสถานศึกษา  

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ไดดําเนินการประชุมพัฒนามาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เม่ือ
วันที่ 19 เมษายน 2555 และไดประกาศมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับสถานศึกษาขึ้นตรง 
กลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา จาก 5 มาตรฐาน 
19 ตัวบงช้ี เปน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบงช้ี เพื่อสราง
ความเขมแข็งการประกันคุณภาพภายในของกลุมศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ซ่ึงเปนสถานศึกษาขึ้นตรง 
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่มีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรบัการเตรียมความพรอม
สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยตนสังกัดและการเตรียมเขารับการประเมิน
ภายนอกตอไป  ซ่ึงศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ได

เห็นความสําคัญของการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน และไดดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนา
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดนํา
วงจรการบริหารงานคุณภาพ( PDCA) มาใชในการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน และ ตัวบงช้ี  ซ่ึงการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ ตองเกิดจากการมี
สวนรวมของทุกคน ทุกฝาย โดยการมีสวนรวมตั้งแต
รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมติดตาม ตรวจสอบ และ
รวมประเมินผล เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 จากเหตุผลและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยได
ศกึษารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(2556:53) รายงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบปญหาภาพรวมบุคลากรมีความชํานาญการประกัน
คณุภาพนอย และไมดําเนินการอยางตอเน่ืองในดาน
ระบบการประกันคุณภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
การมีสวนรวมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง เพื่อเปนประโยชนตอ
การพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ
วงจรบริหารงานคุณภาพ และการเตรียมความพรอม
รับการประเมินภายนอก อีกทั้งเปนประโยชนตอ
ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ สําหรับ
การนําไปเปนสวนหน่ึงของการบริหารภายในศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษา สภาพการมีสวนรวมการ
ดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต 
กศน.ภาคกลาง 

2. เพื่อเปรียบเทียบ การมีสวนรวมการ
ดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต 
กศน.ภาคกลาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตาํแหนง และประสบการณทํางาน 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 บุคลากรของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง ที่มีเพศ อายุ       
ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณการ
ทํางาน ที่ตางกัน มีสวนรวมการดําเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาแตกตางกัน 
 
 
 
 

ประโยชนของการวิจัย 
1.  เปนขอมูลสําหรับการสนับสนุนการมีสวน

รวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาในรอบปงบประมาณตอๆไป 

 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ กําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาการมีสวนรวมการ
ดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาเขต กศน.  ภาคกลาง 
ที่มีการดําเนินงาน  4  ขั้นตอน ตามหลักการทํางานตามวงจรเดม่ิง  (The Deming Cycle) ดังภาพ 
 
                  ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนบุคลากร

ของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 5 แหง ไดแก 
ผูอํานวยการ ขาราชการ พนักงานราชการ และ
นักวิชาการ ในสถานศึกษา กลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง ไดแก  ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษากาญจนบุรี ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
รังสิตและอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปงบประมาณ พ.ศ.2557 รวม
ทั้งส้ิน 125  คน  

กลุมตัวอยางในการวิจัย กําหนดขนาดกลุม
ตวัอยางโดยพิจารณาจากตารางของ เครซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan,อางถึง ลัดดาวัลย  เพชรโรจน
และอัจฉรา  ชํานิประศาสน  2547: 227) กําหนด
ความคลาดเคล่ือนที่รอยละ 5 ไดจํานวน 113  คน 
และใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน ( Stratified  
Random  Sampling) ตามหนวยงาน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบสอบถาม ( Questionnaire) เก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็น
ตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา กศน. 
เขตภาคกลาง ของการมีสวนรวมจํานวน 1 ฉบับ แบง
ออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปน
การมีสวนรวมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานภาพสวนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ตาํแหนง 
- ประสบการณการทํางาน 

การมีสวนรวมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่มีการดําเนินงาน  4  ขั้นตอน  

1. ขั้นตอนการวางแผน 
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน  
3. ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผล 

4. ขั้นตอนการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  
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สถานศึกษาของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา กศน. เขตภาคกลาง มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check List) เก่ียวกับ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณการทํางาน 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็การ
มีสวนรวมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา กศน. เขตภาคกลาง เปน 4 ขั้นตอน  ไดแก 
ขั้นการวางแผน  ขั้นดําเนินการตามแผน  ขั้นตรวจสอบ
ประเมินผล และขั้นการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน โดยมีลักษณะเปนแบบประมาณคา  5 ระดับตาม
แบบของลิเครท  (Likert’s Scale) 

  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมดําเนินงาน 
 2) กําหนดกรอบการสรางเครื่องมือใน

การวิจัย จากขอมูลที่ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ที่เก่ียวของ โดยการสังเคราะหตัวแปรที่สงผลตอสภาพ
การมีสวนรวมดําเนินงาน ไดทั้งหมด   4 ขั้นตอน  

 3) สรางแบบสอบถาม เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ การมีสวนรวมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  4 ขั้นตอน มีขอ
คําถามที่เก่ียวของทั้งหมด 30 ขอ  ไดแก  ขั้นการ
วางแผน จํานวน 13 ขอ ขั้นดําเนินการตามแผน จํานวน 
5 ขอ ขั้นตรวจสอบประเมินผล  จํานวน 8 ขอ และขั้น
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน จํานวน 4 ขอ 

 4)  นําเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
พิจาณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมะสมและ
นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ   

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1) นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา และหาคาดัชนีความสอดคลองของ
วัตถุประสงคกับขอคําถาม ( Index ofltem- 
Objective Congruence : IOC )โดยกําหนดคา IOC 
มากกวา 0.5 (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา  ชํานิ
ประศาสน , 2547 : 146) แบบสอบถามมีคา IOC ใน
ภาพรวมเทากับ 0.86 รายขออยูระหวาง 0.66 -1.00 

 2)  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองแลว นําไปทดลองใช ( Try Out) กับกลุม
ตัวอยาง ในสถานศึกษาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
(เอกมัย) ที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางแตไมใชกลุม

ตวัอยาง จํานวน  30 ชุด เพื่อหา วิเคราะห ความเที่ยง

ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – 
Coefficient )  ตามวีธีของครอนบาค (Cronbach) มีคา
ความเที่ยง เทากับ 0.80 ซ่ึงสูงกวา 0.70 ขึ้นไปถือวา
ใชไดตามเกณฑ  (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา 
ชํานิประศาสน, 2547:149 ) 

3)  จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  
เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
หลังจากไดแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยฉบับ

สมบูรณแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามลําดับ ดังน้ี 

1.  จัดทํา หนังสือขอความรวมมือจาก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ ถึงผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา กลุม เขต กศน.ภาคกลาง  
ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล 

2.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือพรอมกับ
แบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางที่เปน
ผูอํานวยการ ขาราชการ พนักงานราชการ และ
นักวิชาการ ของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต ศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และ
อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  เริ่มจากลําดับแรกตั้งแตวันที่ 10  
ตุลาคม 2557 และไปรับคืนแบบสอบถามสถานศึกษา
ลําดับสุดทายดังกลาว ในวันที่ 9 มกราคม 2558 โดย
ไดรับความรวมมืออยางดีจากผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง 
เน่ืองจากเคยรวมประชุมและรวมกิจกรรมงาน กศน.ใน
ดานตางๆ จึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนเต็มจํานวน  

3.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งน้ี  ไดรับแบบสอบถามคืนครบถวนและสมบูรณทุก
ชุด จํานวน 140 ชุด จึงทําการคัดเลือกแบบสอบถามที่
สมบูรณ ไดจํานวน 113 ชุด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 100 
จากน้ันนําไปวิเคราะหขอมูล   
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามทุกฉบับ หลังจาก ไดรับแบบสอบถาม
ครบถวนแลว และใชแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมา
วิเคราะหประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร โดยมีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพ การมีสวน
รวมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต 
กศน.ภาคกลาง โดยหาคาเฉล่ีย  (X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในภาพรวมและรายดานโดยใชเกณฑการ
แปลความหมายดังน้ี  (ลัดดาวัลย  เพชรโรจนและ
อัจฉรา  ชํานิประศาสน 2547:188 )  

ตั้งแต 4.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ
มากที่สุดหรือตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

 3.50 - 4.49 หมายถึง มีสวนรวมอยูใน
ระดับมากหรือตั้งแตรอยละ 70-79 

 2.50 - 3.49 หมายถึง การมีสวนรวมอยู
ในระดับปานกลางหรือตั้งแตรอยละ 60-69 

 1.50 -2.49  หมายถึง มีสวนรวมอยูใน
ระดับนอยหรือตั้งแตรอยละ 50-59 

  ต่ํากวา 1 .50 หมายถึง มีสวนรวมอยูใน
ระดับนอยที่สุดหรือต่ํากวารอยละ 50 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู เก่ียวกับสภาพการมีสวนรวม  จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล ดาน เพศ ใชการทดสอบที        
( t-test)  ดาน อายุ  ระดับการศึกษา ตําแหนง และ
ประสบการณการทํางาน ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว  ( One -way ANOVA) โดยใช
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพบความ
แตกตางจะทํารายคูการเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี  LSD (Least - Significant 
Different)  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.  สถานภาพสวนบุคคลของผูปฏิบัติหนาที่
ในสถานศกึษา พบวา  สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 
56.64 มีอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 45.13 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 46.02  มี

ตาํแหนงขาราชการ รอยละ 45.13 และ มี
ประสบการณในตําแหนงนอยกวา 5 ป รอยละ 
46.90  

2.  ระดับ การมีสวนรวมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

   ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
การมีสวนรวมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   ในภาพรวม 

 

ข้ันตอนการมีสวนรวม x̄  S.D. แปลคา 

1. การวางแผน 4.10 .27 มาก 

2. การดําเนินงานตามแผน 4.03 .34 มาก 
3. การตรวจสอบ

ประเมินผล  
4.06 .34 มาก 

4. การนําผลการประเมิน   

มาปรับปรุงงาน 

3.22 .25 ปาน
ลาง 

ภาพรวม 3.85 .18 มาก 

   
พบวา บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษา เขต กศน.ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 3.85  และเม่ือพิจารณาเปน
รายขั้นตอน พบวา ทุกขั้นตอน มีสวนรวมในระดับมาก
เชนกัน  โดย เรียงตามลําดับ ดังน้ี  การวางแผน  การ
ตรวจสอบประเมินผล  การดําเนินงานตามแผน และ
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

   2.1 ดาน ขั้นตอนการวางแผน พบวา 
บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.
ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาในขั้นตอนในภาพรวม อยู
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
สวนใหญในแตละประเด็น มีสวนในระดับมากเชนกัน  
โดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี ประเด็นที่มีสวนรวมระดับมาก
ที่สุด คือ มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน ที่
ครอบคลุมการพฒันาบุคลากร และการบริหารจัดการ  
ประเด็นที่มีสวนรวมระดับมาก ไดแก  มีสวนรวมในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา   มีสวน
รวมในการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพตามแผนที่วางไว    มีสวนรวมในจัด
แผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่สอดคลองกับ
แผนการประกันคุณภาพการศกึษา  มีสวนรวมในการ
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จัดทาํแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  มีสวนรวมในการกําหนดระยะเวลาในการ
ดาํเนินโครงการใหประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ   มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการ
ดาํเนินงาน ที่ครอบคลุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู  
การวัดและประเมินผล  มีสวนรวมในการกําหนด
บทบาทหนาที่  ของครูและบุคลากรของสถานศึกษาทุก
คนตลอดจนผูเรียนไวอยางชัดเจน   มีสวนรวมในการ
กําหนดการจัดทําแผน งบประมาณ  และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   มีสวนรวมในการนํา
เปาหมายมากําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย  พรอมกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จ  มีสวน
รวมในการกําหนดและจัดลําดับ  ความสําคัญของ
สภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษา และมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย และ
สภาพความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สําหรับประเด็นที่มีสวนรวมระดับปานกลาง คือ มีสวน
รวมในการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการในการพัฒนาของสถานศึกษา 

   2.2 ดาน ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน 
พบวา บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาเขต 
กศน.ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาในขั้นตอนในภาพรวม อยู
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
สวนใหญในแตละประเด็น มีสวนในระดับมากเชนกัน  
โดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี   มีสวนรวมระดับมาก ไดแก 
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   และมีสวนรวมในการติดตอประสานงาน
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ  สําหรับ
ประเด็นที่มีสวนรวมระดับปานกลาง คือ  มีสวนรวมใน
การนิเทศ  กํากับ  ตดิตาม  เพื่อกระตุนใหการ
ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   ตามลําดับ 

   2.3 ดาน ขั้นตอนการการตรวจสอบ
ประเมินผล พบวา บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา เขต กศน.ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในขั้นตอน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา สวนใหญในแตละประเด็น มีสวนใน
ระดับมากเชนกัน  โดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี  ประเด็นที่
มีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ไดแก มีสวนรวมในการ

วิเคราะหขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีสวนรวมในการจัดหา / 
จัดทําเครื่องมือ การประเมินผลอยางถูกตองเหมาะสม  
มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินใหมีความ
สอดคลองกับสภาพบริบทของสถานศึกษา  ประเด็นที่มี
ระดับการมีสวนรวมมาก ไดแก   มีสวนรวมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผล
การดําเนินงาน    ตามแผนพัฒนาคุณภาพ  การศึกษา  
มีสวนรวมในการประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพื่อ
นําผลไปปรับปรุงการ   ดาํเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  
และมีสวนรวมในการกําหนดกรอบการประเมิน ที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
ประเด็นที่ระดับการมีสวนรวมนอย  คือ มีสวนรวมใน
การตรวจสอบปรบัปรุงคุณภาพ การประเมินผลอยาง
ถูกตองเหมาะสม  ตามลําดับ 

2.4 ขั้นตอนการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน พบวา บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา เขต กศน.ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในขั้นตอน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา สวนใหญในแตละประเด็น มีสวนใน
ระดับมากเชนกัน  โดยเรียงตามลําดับ ดังน้ี  ประเด็นที่
มีสวนรวมระดับมาก ไดแก  มีสวนรวมในการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดทําระบบสารสนเทศ  
และมีสวนรวมในการนําผลการประเมินไปใช ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ประเด็นที่มีสวน
รวมระดับปานกลาง คือ มีสวนรวมในการวิเคราะห
จุดเดน – จุดดอยเพื่อนําผลไปพัฒนาการดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพ และประเด็นมีสวนรวมระดับนอย คือ 
มีสวนรวมดําเนินการตรวจสอบและทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
ตามลําดับ 

3 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมการ
ดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ
ประสบการณทาํงาน 

     3.1 เพศ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
การมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาในภาพรวม ของบุคลากรกลุมศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลางไม
แตกตางกัน เม่ือจําแนกตามเพศ  และแต เม่ือพิจารณา
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เปนในรายดาน พบวา การมีสวนรวมในขั้นตอนการ
วางแผน และขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนของการ
ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยบุคลากรเพศชายมีระดับการมีสวนรวมในขั้นตอน
การวางแผนสูงกวาเพศหญิง  และขั้นตอนการ
ดาํเนินงานตามแผนบุคลากรเพศหญิงมีระดับการมีสวน
รวมในขั้นตอนน้ีสูงกวาบุคลากรเพศชาย 

     3.2 อายุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
การมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาในภาพรวม ของบุคลากรกลุมศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลางไม
แตกตางกัน เม่ือจําแนกตามอายุ  และแต เม่ือพิจารณา
เปนในรายดาน พบวา การมีสวนรวมในทุกขัน้ตอนไม
แตกตางกันเชนกัน เม่ือจําแนกตามอายุ 

     3.3 ระดับการศึกษา   ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบวา  การมีสวนรวมดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาในภาพรวม ของ
บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.
ภาคกลางไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามระดับ
การศึกษา และแต เม่ือพิจารณาเปนในรายดาน พบวา 
การมีสวนรวมในทุกขั้นตอนไมแตกตางกันเชนกัน เม่ือ
จําแนกตามระดับการศึกษา 

   3.4 ตําแหนงงาน  ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบวา การมีสวนรวมดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาในภาพรวม ของ
บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.
ภาคกลางไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน 
และแต เม่ือพิจารณาเปนในรายดาน พบวา การมีสวน
รวมในทุกขั้นตอนไมแตกตางกันเชนกัน เม่ือจําแนก
ตามตําแหนงงาน 

     3.5 ประสบการณในตําแหนง  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในภาพรวม
ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต 
กศน.ภาคกลางไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามตําแหนง
งาน และแต เม่ือพิจารณาเปนในรายดาน พบวา ดาน
การวางแผน บุคลากรที่มีประสบการณในตําแหนง
มากกวา 10 ป มีระดับการมีสวนรวมสูงกวาบุคลากรที่
มีประสบการณในตําแหนงในระดับอ่ืน ๆ และดานการ
ตรวจสอบประเมินผล บุคลากรที่มีประสบการณใน
ตาํแหนง 1 – 5 ป มีระดับการมีสวนรวมสูงกวา

บุคลากรที่มีประสบการณในตําแหนงในระดับอ่ืน ๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ .05 
ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับการมีสวนรวมการดําเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา  พบวา  บุคลากรกลุม       
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลางมี
สวนรวม  ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 3.85 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขั้นตอน พบวา 3 ขั้นตอน มี
สวนรวม ในระดับมาก โดย เรียงตามลําดับ ดังน้ี การ
วางแผน การตรวจสอบประเมินผล การดําเนินงานตาม
แผน   สวนขั้นการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
อยูในระดับ ปานกลาง  

2 . ผลการเปรียบเทียบ การมีสวนรวม
ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต 
กศน.ภาคกลาง 

    2.1 การเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในภาพรวม
ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต 
กศน.ภาคกลางภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตาม
เพศ  แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวน
รวมในขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามแผนของการ ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรเพศชายมีระดับการมี
สวนรวมในขั้นตอนการวางแผนสูงกวาเพศหญิง และ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนบุคลากรเพศหญิงมี
ระดับการมีสวนรวมในขั้นตอนน้ีสูงกวาบุคลากรเพศ
ชาย ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 

    2.2 การเปรียบเทียบจําแนกตามอายุ      
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวม
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ในภาพรวม ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาเขต กศน.  ภาคกลางภาพรวมไมแตกตางกัน 
เม่ือจําแนกตามอายุ   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่
กําหนดไว 

    2.3 การเปรียบเทียบจําแนกตาม ระดับ
การศึกษา  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  การมีสวน
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รวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาในภาพรวม ของบุคลากรกลุม               
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลาง
ภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามระดับการศกึษา 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 

   2.4 การเปรียบเทียบจําแนกตาม ตาํแหนง
งาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวม
ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ในภาพรวม ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาเขต กศน.  ภาคกลางภาพรวมไมแตกตางกัน 
เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว 

    2 . 5 การเปรียบเทียบจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน   ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา การมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในสถานศึกษา ของบุคลากรกลุมศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.  ภาคกลาง
ภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน 
แต เม่ือพิจารณาเปนในรายดาน พบวา ดานการ
วางแผน บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 
10 ป มีระดับการมีสวนรวมสูงกวาบุคลากรที่มี
ประสบการณการทํางานในระดับอ่ืน ๆ และดานการ
ตรวจสอบประเมินผล บุคลากรที่มีประสบการณการ
ทํางาน 1-5 ป มีระดับการมีสวนรวมสูงกวาบุคลากรที่มี
ประสบการณการทํางานในระดับอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานโดยการ
ทดสอบดวยวิธี LSD (Least significant difference)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษา วิจัย ครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงประเด็น
การอภิปราย ดังน้ี 

1. ในภาพรวมบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษาเขต กศน ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 3.85  และเม่ือพิจารณาเปน
รายขั้นตอน  พบวา ทุกขั้นตอน มีสวนรวมในระดับมาก
เชนกัน  โดย เรียงตามลําดับ  ดังน้ี   การวางแผน   การ
ตรวจสอบประเมินผล   การดําเนินงานตามแผน  และ
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  ตามลําดับ   ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสมชาย ศิริทอง  (2554)  
ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาครูเพื่อการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดปากบอ  เขตสวน

หลวง  กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ัน
พบวา ในปการศึกษา 2550 – 2553  โรงเรียนวัดปาก
บอ ไดมีการบรรจุครูใหม  ซ่ึงไมเคยผานการดําเนินงาน
การประกันคณุภาพภายในและสํานักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานครไดมีการพัฒนา  ปรับปรุงเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียนในป  2552 พบวาปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  สวน
ใหญครูยังไมมีความเขาใจในเรื่องมาตรฐานและตัวช้ีวัด
มาตรฐานการศึกษาของสํานักการกรุงเทพมหานคร  ที่
ไดใชประเมินภายใน  ในปการศึกษา  2553 และจาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
มาตรฐานของสํานักการศึกษา พบวา ใหโรงเรียนมีการ
พัฒนาครูโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งโรงเรียน 

2.  ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา  เพศ และ
ประสบการณในตําแหนงที่แตกตางกันของบุคลากรจะ
มีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาที่แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ
พรรณี ไพศาลทักษิน  (2552) โครงการวิจัยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบวา ปจจัย
สวนบุคคล ดานประสบการณในตําแหนงมีผลตอการมี
สวนรวม และพบวา การประกันคุณภาพของ
สถาบันการศึกษามุงใหความสําคัญที่ระบบประเมิน
คุณภาพคอนขางมาก แตความจริงแลว หัวใจของระบบ
การประกันคุณภาพภายในจะอยูที่ระบบพัฒนา
คุณภาพและการตรวจติดตามคุณภาพ  เกิดเปน
กระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบการตรวจติดตามคุณภาพ  คือกิจกรรมใน
การตรวจสอบวา  สถาบันการศึกษาไดมีการยกระดับ
ตนเองขึ้นจากการปรับปรุงคุณภาพที่ไดจากการตรวจ
พบขอบกพรอง  และสถาบันการศึกษาสามารถจัดการ
ส่ิงตางๆไดตามระบบที่วางไวอยางประสบผลสําเร็จ
หรือไม ซ่ึงจะเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของ
การประกันคณุภาพ(Connelly, 1997) ดงัน้ันในการดา
เนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน  เพื่อกอใหเกิด
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ควรจะไดมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของระบบการประกัน
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คุณภาพภายในครอบคลุมทั้ง  3 ระบบ  คือ ระบบ
ควบคุมคุณภาพ  ระบบตรวจสอบคุณภาพ  และระบบ
ประเมินคุณภาพ  โดยในแตละระบบยอย  ประเมิน
ครอบคลุม  3 ดาน ไดแก  ดานปจจัยนาเขา  (input) 
ดานกระบวนการในระหวางการดาเนินงาน  (process) 
และดานผลการดําเนินงาน (output/outcome) โดยมี
เป าหมายสําคัญคือ  การนําขอมูลสารสนเทศทีไ่ดจาก
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ จากการวิจัย 
1.1 ดาน ขั้นตอนการวางแผน ควรสงเสริมให

เกิดการมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการพัฒนาของ
สถานศึกษาในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน ครอบคลุม
การพัฒนาบุคลากร และการบรหิารจัดการ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา การกําหนด
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพตามแผน
ที่วางไว การจัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่
สอดคลองกับแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  การ
จัดทาํแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา การกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
การกําหนดวิธีการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ
กําหนดบทบาทหนาที่ ของครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาทุกคนตลอดจนผูเรียนไวอยางชัดเจน การ
กําหนดการจัดทําแผน งบประมาณ และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การนําเปาหมายมา
กําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  
พรอมกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จ  การกําหนดและ
จัดลําดับ  ความสําคัญของสภาพปญหา และความ
ตองการของสถานศึกษา และการกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจเปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน  

1.2 ดาน ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน ควร
สงเสริมใหบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
เขต กศน.ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในขั้นตอนน้ีมาก
ยิ่งขึ้น ในประเด็นดังตอไปน้ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง  การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คณุภาพการศึกษา การติดตอประสานงานเพือ่ใหการ
ดาํเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ  การนิเทศ กํากับ 
ติดตาม  เพื่อกระตุนใหการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     เปนตน 

1.3  ดานขั้นตอนการการตรวจสอบประเมินผล  
ควรสงเสริมให บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษา เขต กศน.ภาคกลางมี สวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในขั้นตอน
น้ีมากยิ่งขึ้น  ในประเด็นดังตอไปน้ี  การตรวจสอบ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมินผลอยางถูกตองเหมาะสม 
การวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดหา /จัดทํา
เครื่องมือ การประเมินผลอยางถูกตองเหมาะสม   การ
กําหนดเกณฑการประเมินใหมีความสอดคลองกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษา การประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน    ตามแผนพัฒนา
คณุภาพ  การศึกษา การประเมินผลระหวางการ
ดาํเนินงานเพือ่นําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และการกําหนดกรอบการประเมิน ที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน 

1.4 ดานขั้นตอนการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน  ควรสงเสริมให บุคลากรกลุมศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.ภาคกลางมี สวน
รวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาในขัน้ตอนน้ีมากยิ่งขึ้น  ในประเด็น
ดังตอไปน้ี  การ มีสวนรวมดําเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การวิเคราะหจุดเดน – จุดดอยเพื่อนําผลไป
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และการนําผล
การประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดทําระบบ
สารสนเทศ  การนําผลการประเมินไปใชในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน  โดยอาจจัดเปน
รูปแบบโครงการจัดระดมความคิดเห็น / โครงการ / 
กิจกรรมใหความรู ความเขาใจ และในรูปแบบของการ
แตงตั้งเปนคณะทํางาน เปนตน 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  
2.1 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ปจจัยสวยบุคคลที่มีผลตอการ มีสวนรวมดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ของ
บุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา เขต กศน.
ภาคกลาง อาทิ ปจจัยความรู ความเขาใจตอ การ

 



        ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            55 
                         Vol.8 No.1 April 2016-September 2016 
 

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ปจจัย
ประสบการณในการผานการเขารวมประชุม / 
ฝกอบรมดาน การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา เปนตน 

2.2  ควรศึกษาแนวพัฒนา การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการ มีสวน
รวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา ของบุคลากรกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาเขต กศน.ภาคกลาง 
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การตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สิทธิพร ปญญาพรวิทยา* 

รองศาตราจารย พิศเพลิน  เขียวหวาน** 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ลักษณะบุคคลของนักศึกษา และเพ่ือ

เสนอแนวทางการสงเสริมใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนประเภทวิชาศิลปกรรม กลุมตัวอยางคือ

นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 205 คน โดยสุม

ตัวอยางแบบแบงช้ัน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม เปนแบบมาตรวัด 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test independent) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  และทดสอบความแตกตางรายคู ดวย LSD  

ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจเลือกศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา  

ศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา  รายดานอยูในระดับมากไดแก ดาน

สถาบัน ดานความถนัดของนักศึกษา ดานประชาสัมพันธ ดานครอบครัว และดานสังคมและวัฒนธรรม และในระดับ

ปานกลาง คือ ดานเพ่ือน  ผลการเปรียบเทียบ นักศึกษาท่ีมี เพศ อายุ ระดับความรูเดิม  อายุ สาขาวิชาท่ีเรียน และ

อาชีพของผูปกครอง ท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัย   อาชีวศึกษาเอกชน 

ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนดานเพื่อน ดานครอบครัว ดานรายได

ของผูปกครอง ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานการประชาสัมพันธ ที่ตางกัน นักศึกษามี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ

ตดัสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ขอเสนอแนะคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ควรมีแผนการดําเนินงานการนําเสนอผลงาน

เดนตอชุมชนและสังคมและควรมีนวัตกรรมการสอนดานศิลปะท่ีทันสมัย สวนดานครอบครัว ครอบครัวควรใหการ

สนับสนุนและสงเสริมตามความถนัดดานศิลปะของนักศึกษา 

 

 

 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม เขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

  

The objectives of research were to study and compare the factors that influence decision 

making of students for choosing the arts subject in a private vocational college in Bangkok, and 

also to find guidance to help students to choose to study in a private vocational college. The 

sample group of this research consisted of 205 students. This research used the questionnaire 

and interview form and the analysis was performed using percentage, mean, standard deviation, 

t-test independent, One-way ANOVA and test different pairs with LSD. 

The research found that, in the overall decision making in choosing to study the arts 

subject in a private vocational college was at a high level, whereas the reputation of college, 

students’ aptitude, public relations, family, social and culture factors were at a high level, but 

friend factor was medium level. For comparing decision making the students who had different 

gender, education prior knowledge, age, major study, and parents’ occupation in overall were not 

difference in decision making. But the students had different factors in friend, family, parents’ 

income, social and cultural and public relations had statistically significant difference at level .05. 

The recommendations to help students to choose to study were the vocational college should 

have a plan to present the outstanding performance to community and society, should have 

innovation in teaching and the family should encourage and support the students’ skills for arts. 

 

 

 

Keywords : Decision Making  Private, Vocational College,  Arts Subject 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในชวง 5 ปที่ผานมาเศรษฐกิจของไทยมี

ลักษณะที่ผันผวนมาโดยตลอดมีสาเหตุหลายประการ 
อาทิ ปญหาจากเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาตกต่ํา
จากปญหาวิกฤติ  Sub-prime หรือแฮมเบอรเกอร 
สงผลกระทบ  ตอการสงออกของไทยเปนอยางมาก 
ปญหานํ้าทวมใหญป 2554 ซ่ึงกระทบอุตสาหกรรมใน
ภาคกลางอยางหนัก ปญหาทางการเมือง
ภายในประเทศอยางรุนแรงในชวงป 2555-2557 สงผล
กระทบรุนแรงตอภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของ
ไทย อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวนาจะทําให
ตลาดแรงงานของไทยซ่ึงมีปญหา  อุปสงคสวนเกิน  จน
อยูในภาวะขาดแคลนแรงงานตอเน่ืองกันมายาวนาน
นาจะดีขึ้นแตเหตุการณกลับไมไดเปนเชนน้ัน เน่ืองจาก
ภาคเศรษฐกิจของไทยใชแรงงานเกินกวาขีด
ความสามารถในการเพิ่มของกําลังแรงงานของไทย 
(Over-employment) ตอเน่ืองกันมานานดัชนีช้ีวัดที่
สําคัญสามารถดูไดจากจํานวนการจางงานที่สูงอยาง
ตอเน่ืองจนอัตราการวางงานของไทยถึงจะผันผวนเปน
รายไตรมาสไปบางแตก็มีอัตราคอนจางต่ําอยูในชวง 
0.5-2.0% ของกําลังแรงงาน จากขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม -
สิงหาคม 2557 พบวาอัตราการวางงานโดยรวมแตละ
เดือนยังสูงกวาป 2556 มาโดยตลอด แตยังไมสูง
พอที่จะทําใหการมีงานทํา  ของประเทศไทยลดจํานวน
การจางงานลง อาทิ ในเดือนมกราคม 2557 มีผูมีงาน
ทํา 37.79 ลานคน เดือนสิงหาคมก็ยังมีผูมีงานทําถึง 
38.37 ลานคน หรือเพิ่มขึ้น 0.2% ตอเดือนจึงไมนา
แปลกใจวา  ปญหาขาดแคลนแรงงานในเชิงปริมาณจะ
ยังคงมีอยู ถึงแมวาจะดีขึ้นบางก็ตาม ดังจะเห็นไดจาก
รูปขางลางน้ีได แสดงใหเห็นความตองการแรงงานในป 
2551 คอืจํานวน 370,404 คนตอป แตในป 2556 
ลดลงเหลือ 306,148 คนตอป ขณะเดียวกันจํานวนที่
ขาดแคลน (หาบรรจุไมไดใน 6 เดือน ) ก็ลดลงเชนกัน 
จาก 233,138 คนในป 2551 เหลือ 181,827 คนในป 
2556 ซ่ึงปญหาที่พบคือมีการผลิตบุคลากรที่ไม
สอดคลองกับความตองการในสาขา  ขาดแคลนโดย
พิจารณา จากจํานวนผูวางงานที่มีสัดสวนมากกวา
จํานวนที่ขาดแคลนในทุกระดับการศึกษาเชนในป 
2556 ระดับ ม . ปลาย และ ปวช . วางงานมากกวา
จํานวนที่ขาดแคลนถึง 2 เทา ระดับ ปวส . วางงาน
มากกวา จํานวนที่ขาดแคลน 2.1 เทา และระดับ ป .ตรี 

วางงานมากกวาจํานวนที่ขาดแคลนถึง 3.5 เทา 
กรมการจัดหา  งานไดคาดการณผูที่จบการศึกษาและ
จํานวนที่เขาสูตลาดแรงงานของผูที่จบและเขาสู
ตลาดแรงงานในระดับลางเปนสัดสวนที่นอยมาก
ยกตัวอยางเชนมีผูจบมัธยมตนสูงถึง 741,931 คนและ
ถาไมเรียนตอตองใชเวลาอีก 4-5 ปจึงจะ  เขาสู
ตลาดแรงงานไดซ่ึงก็มีสัดสวนเพียงรอยละ 11.8 ยิ่ง
เรียนถึงระดับมัธยมปลายสายสามัญแลวก็ยิ่งจะออกสู
ตลาด แรงงานนอยมากเพียงรอยละ  4.2 เน่ืองจากสวน
ใหญเรียนตอในระดับปริญญาตรีสวนผูที่เรียนระดับ 
ปวช. ซ่ึงมี จํานวนผูจบการศึกษานอยกวาผูเรียนมัธยม
ปลายมากแตมีผูที่จะออกมาทํางานไมมากเชนกันโดยมี
ผูเขาสูตลาดเพียงรอยละ 8.9 โดยผลการศึกษาของ 
TDRI พบวาผูที่จบ ปวช. เรียนตอ ปวส .มากกวารอยละ 
70 ถึงกระน้ันก็ตามก็ยังมีจํานวนผูจบ ปวส .เขาสู
ตลาดแรงงานเพียงรอยละ 13.6 เทาน้ันถาจะรวมผูจบ
สายอาชีพทั้ง 2 ระดับเขาดวยกันก็ยังมีสัดสวนเพียง
รอยละ 17.8 ของผูที่เขาสูตลาดแรงงานทั้งหมดเทาน้ัน
เทียบกับผูจบระดับ  ปริญญาตรีซ่ึงมีสัดสวนของผูเขาสู
ตลาดแรงงานสูงถึงรอยละ 61.5 ของผูที่เขาสู
ตลาดแรงงานทั้งหมดและ เม่ือเทียบกับสัดสวนของการ
จางแรงานในตลาดแรงงานในสดมภสุดทายจะพบวามี
สัดสวนตรงกันขามกับผูจบการศึกษาและเขาสู
ตลาดแรงงานโดยส้ินเชิงจึงทําใหประเทศไทยขาดแคลน
แรงงานระดับลางและระดับกลางอยางหนักตลอดมา   
ถาจะแกปญหาปญหาขาดแคลนแรงงานระดับลางคงจะ
เปนไปไดยาก   เน่ืองจากเด็กกลุมน้ีคงไมใชเปาหมาย
หลักที่สถานประกอบการตองการ อายุนอย (กําลัง
แรงงาน อายุ 15ป) และขาดทักษะสมควรที่ ระทรวง
ศึกษาธิการจะตองแกปญหาใหเด็กเหลาน้ีไดเรียนตาม
กฎหมาย ดังน้ันกลุมเปาหมายที่สําคัญคือกลุมแรงงาน
ระดับกลางซ่ึงหมายถึงผูจบ ม.ปลายและอาชีวศกึษาเขา
สูตลาดแรงงานรวมกันประมาณ 70,000 คนและ
จํานวนความตองการแตละปจากตารางกอนหนาน้ี  
จํานวนประมาณ 57,000 คนรวมกับจํานวนที่ขาด
แคลนอีก 31,000 คนคิดเปนความตองการรวม
ประมาณ 88,000 คนจึงอยูในสภาพไมสามารถผลิต
บุคลากรระดับกลางไดเพียงพอกับความตองการ  และ
ยิ่งถาจะคํานึงมิติของคุณภาพของผูจบการศึกษาทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพที่มีสัดสวนของผูเรียนสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียบกับสายที่มิใช
วิทยาศาสตรเขามารวมพิจารณาดวยแลว   ปญหาการ
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ขาดแคลนแรงงานก็ยิ่งจะรุนแรงมากขึ้นไปอีก   การที่
ประเทศไทยจะหนีจากกับดักของประเทศกําลังพัฒนา
อันยาวนานน้ีไดและมีขีดความสามารถในการแขงขัน
กับนานาอารยประเทศในโลกได ประเทศไทยไมมี
ทางเลือกมากนัก นอกจากจะตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ตัวสินคาและบริการใหมาก  ขึ้นดวยการวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบที่เปนนวัตกรรมของคนไทยมากขึ้น 
จําเปนตองมีความคิดสรางสรรคสินคา  และบริการที่
เปนของคนไทยใหมากขึ้น ซ่ึงแนนอนประเทศไทยตอง
เพิ่มผลิตภาพหรือคุณคาในตัวสินคาที่เปนของ  คนไทย
ใหมากขึ้น การจะทําเชนน้ีไดประเทศไทยจะตองลด
สัดสวนของการใชผูจบการศึกษาในระดับ ม . ตน (หรือ
ต่ํากวา ) ซ่ึงเปนแรงงานระดับลางใหนอยลงและ
พยายามปรับปรุงอุปสงคตอผูที่มีการศึกษาใน
ระดับกลางคือ ม . ปลาย รวมถึง ปวช . ใหมากขึ้น 
เน่ืองจากมีขอสมมติฐานในหมูนักเศรษฐศาสตรวา 
การศึกษาในระดับน้ีฝกอบรม เพิ่มทักษะไดงายสามารถ
ปรับตัวกับกระบวนการผลิตไดดีกวาเทาที่ผานมา
ผูประกอบการมีความตองการที่จะจางผูที่จบสายอาชีพ
มากขึ้นโดยเฉพาะระดับ ปวช . แตผูปกครองกลับ
ตองการใหบุตรหลานไดเรียนในสายสามัญ  มากกวา
สายอาชีพ (เพื่อหวังใหลูกไดจบปริญญาตรี ) ซ่ึงจาก
ตารางขางตนสัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสาย  
อาชีพเทากับ 66:34 ซ่ึงมีสัดสวนอยูในระดับน้ีมานาน
นับสิบปซ่ึงก็ยืนยันดวยผลการศึกษาของสํานัก
เลขาธิการ  สภาการศึกษาซ่ึงก็พบวาสัดสวนน้ีไมดีขึ้นมี
แตจะเลวลงเชนในปการศึกษา 2557 ตอ 2558 น้ีมี
สัดสวน  แยลงเหลือประมาณ 71:29 ซ่ึงถายังปลอยให
เปนไปตามยถากรรมแบบน้ีปญหาการขาดแคลน
แรงงานผูจบสาย  อาชีพในระดับอาชีวศึกษาก็จะถึงขั้น
วิกฤติ (ยงยุทธ แฉลมวงษ 2557) 
         สุริยา ฆองเสนาะ (2558) กลาวในปจจุบันมี
นักศึกษาที่มัธยมศึกษาปที่ 3 แลวเลือกเรียนสายอาชีพ
ลดนอยลงอยางตอเน่ือง มีการคาดการณกันวาในอีก
ไมก่ีปขางหนาประเทศไทยมีแนวโนมที่ประชากรจะมี
ความพรอมทางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แตแนวโนม
ความตองการทางดานแรงงาน และการ  จางงานที่
หลากหลายก็สูงขึ้นดวยสืบเน่ืองมาจากการเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจความเจรญิกาวหนาดานเทคโนโลยี
ของโลกาภิวัตน หรือแมแตความรวมมือในการกาวไปสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่ิงตางๆ เหลาน้ีเปน  
แรงผลักดันใหประเทศไทยตองมีการเตรียมความพรอม

ใหทันตอกระแสของการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นดวยการ
สราง  คนหรือทรัพยากรมนุษยใหเพียงพอและมี
คุณภาพตรงกับความตองการของกระแสเศรษฐกิจ
สังคมน้ีซ่ึงจากการศึกษา  พบวาทั้งในอุตสาหกรรมของ
ไทยและตางประเทศมีความตองการแรงงานสายอาชีพ
เปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังน้ัน 
การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางดาน
สายอาชีพหรืออาชีวศึกษา  เปนส่ิง  ที่สําคัญยิ่งตอ
อนาคตของประเทศไทยและตัวของผูเรียนเองเน่ืองจาก
การเรียนสายอาชีวะมีจํานวนสาขาใหเลือกเรียน
หลากหลาย ผูเรียนสามารถมีรายไดระหวางเรียน หา
งานงาย มีรายไดสูงหากเปนชางฝมือ และสามารถ  
ประกอบธุรกิจสวนตัว นอกจากน้ันยังลดปญหาการ
วางงานที่จะทําใหเกิดปญหาสังคมตอไป จากขอมูลของ
ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2552-2554 พบวา มี
เด็กเพียง 30%  ที่เลือกเรียนตอสายอาชีวะและมี
แนวโนม ลดลงเร่ือยๆ จากป การศึกษา 2551 มีผูเรียน
อาชีวศึกษา จํานวน 776,718 คน และในป การศึกษา 2552 มี
จํานวน 750,750 คน ซึ่งจะมีจํานวนลดลงเม่ือเทียบกับจํานวน
ผูเรียนสายสามัญที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นและการผลิตกําลัง
แรงงานระดับอาชีวศึกษาไมสอดคลองกบการ
เปล่ียนแปลง  (แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ีสิบเอ็ด พ .ศ. 2555– 2559) 
จนกระท่ังทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษา  ประเภทวิชา
ศิลปกรรมบางแหงตองปดตัวลงหรือไมก็ตองเปล่ียนไป
ประเภทวิชาชีพอ่ืน และในขณะที่ประเทศ  ไทยตองการ
แรงงานฝมืออาชีพจํานวนมากจึงขัดกับจํานวนนักศึกษาท่ี
เรียนในสายอาชีพ ดัง ขอมูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน 
กรมการจัดหางาน  ระบุวา อุตสาหกรรมไทยตองการ
แรงงานสายชางปละ 1.8 แสนคน แตกลับพบวา ผูเรียน
สายน้ีมีต่ํากวาตลาดแรงงานและเขาสูสายน้ีเพียง 40% 
จอมพงศ มงคลวนิช (2557) นายกสมาคมเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ระบุวา 
ประเทศตองการคนระดับกลางจํานวนมาก เพื่อปอน
งาน เขาสูอุตสาหกรรมตางๆ โดยตองการคนที่จบสาย
อาชีวศึกษา 50% จบระดับปริญญาตรี 10% และอีก 
40% เปนแรงงานมัธยม หรือต่ํากวา สาขาที่กําลังขาด
แคลนจํานวนมาก ไดแก สาขาชางเช่ือม โดยเฉพาะชาง  
เช่ือมใตบาดาล สาขายานยนต และการโรงแรม และ
การทองเที่ยว ซ่ึงขาดแคลนสวนทางกับการเติบโตของ
ธุรกิจทองเที่ยวของประเทศ  ยังไมนับรวมสาย
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ปโตรเลียม และส่ิงพิมพตางๆ ตลอดจนสาขาทาง
เทคโนโลยี แมกระทั่ง  สายวิทยาศาสตรเองก็ตาม 
เพราะเกินครึ่งของคนไทย เรียนสายสังคมศาสตรเปน
หลัก  
           ขณะเดียวกันปญหาคานิยมเปนปญหาแรกท่ีพูดถึงกัน 
เพราะหลายคนมักติดภาพวา เด็กอาชีวศึกษา คือ เด็กท่ีเรียน
ไมเกงไมมีสามารถหรือไมมีเปาหมายในชีวิตปญหาดาน
ผูปกครองเองก็ปลูกฝงความคิดสงเสริมใหลูกเรียน  สายสามัญ
มากกวาและมีความเขาใจคลาดเคล่ือนวาคนจบอาชีวะรายได
นอยทํางานหนัก  หนทางเจริญกาวหนาก็นอย ยังมีเร่ืองของ
ภาพลักษณเร่ืองความรุนแรงเขาเกี่ยวของดวย  

จากการสัมภาษณรองประธาน บริษัท สรรพสาร 

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทส่ือส่ิงพิมพนิตยสารที่มีช่ือเสียงแหง

หน่ึง เรื่องการรับสมัครบุคลากร เม่ือวันที่ 30 ตลุาคม 

2556 กลาววา บุคลากรฝมือแรงงานดานศิลปะเม่ือจบ

ปริญญาจากมหาลัยเอกชนมาใหมเขาแลว  ทาํงานจะมี

ทักษะฝมือนอยมาก สวนใหญแลวขาดทักษะฝมือใน

การทํางาน หรือทําไมไดเลย แตถาเปนผูที่จบ ปวช .-

ปวส . แลวตอมหาวิทยาลัยจะมีทักษะฝมือมากกวา จึง

เรียกไดวาผูมีทักษะฝมือแรงงานทางสายน้ีหายาก 

จากขอความขางตน จึงเห็นไดวาการสมัครเขา

เรียนในสายอาชีพน้ันกําลังมีแนวโนมที่จะลดลงอีกใน

ทุกสายอาชีพ รวมถึงวิทยาลัยสายอาชีพดานศิลปะดวย

เชนกัน ทําใหมีผลกระทบตอวิทยาลัยเอกชนดาน

ศิลปกรรมเปนอยางมาก และอีกทั้งมีผลกระทบดาน

ฝมือแรงงานของบริษัท หางราน โรงงานอุตสาหกรรม

อีกดวย  ซ่ึงขัดกับแนวคิดของ แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ีสิบเอ็ด พ .ศ. 2555– 2559 ใน

วัตถุประสงคท่ี 2 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ การแขงขันของประเทศ และ

ใน ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับ

การพัฒนา และเสริมสราง ศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

จุดมงหมาย ในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะ 

มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  

วิชาชีพและสามารถแขงขันไดในระดับสากล รวมท้ังการ

เตรียมความพรอมของผูเรียนและกําลังแรงงานรองรับ  การ

เขาสูสังคมและประชาคมอาเซียน และ กลยุทธและแนว

ทางการดําเนินงานท่ี 3 เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดาน  

อาชีวศึกษาใหทันกับความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี จัด

การศึกษาและเรียนรูอาชีวศึกษาโดยเนนสัดสวนการปฏิบัติ  

มากกวาทฤษฎี  ขยายการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจ

ศึกษา เนนการฝกงานในสถานประกอบการ สงเสริม สนับสนุน

ใหภาคเอกชนมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนา

กาลังคนสายอาชีวศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนใน

สถาบันอาชีวศึกษาไดเขารับการฝกอบรมในสถาน

ประกอบการ ขยายการจัดการอาชีวศึกษา  และการ

อุดมศึกษาสูกลุมประชากรวัยแรงงานเพิ่มข้ึน พัฒนาหลักสูตร 

ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  อาชีวศึกษาใหทันสมัย 

เหมาะสมกับ ความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี  

จากแนวคิดและปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการ

ทําวิจัยเรื่อง  การตัดสินใจเลือกศึกษา  ในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรมในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

และสงเสริมการจัดระบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ประเภทศิลปกรรมใหเปนไปอยางเหมาะสม ตอบสนอง

ตอ ความตองการของผูเรียนและประชาชนทั่วไปในการ

เขาศึกษาตอทางดานอาชีวศึกษาประเภทศิลปกรรม 

 

ว ัตถุประสงคการวิจัย 

         1. เพ่ือศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาของ

นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา

ศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

         2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเลือก

ศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตาม ลักษณะบุคคลของนักศึกษา 

        3. เพ่ือเสนอแนวทางการสงเสริมใหนักศึกษาเลือก

ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนประเภทวิชาศิลปกรรม 
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กรอบแนวคิด 

ผูวิจัยทําการศึกษาและไดประยุกตจากแนวคิดของ ศิวลี ดิลกหัตถการ (2547:6) เรื่อง แรงจูงใจในการศึกษา   

ตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 วิทยาลัยกรุงเทพและการบัญชี และโมเดลการตัดสินใจ     

ของ ทิพยวัลย สีจันทร และคณะ (2548) ท่ีมีตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกศึกษา    

     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

        ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        ประชากร ในการวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษากับ
นักศึกษา   ที่ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภท
วิชา ศิลปกรรม ระดับช้ัน ปวช . ปที่ 1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยวิจิตรศิลป จํานวน 192 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา     
อาชีวศิลป จํานวน 150 คน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย
อาชีวะ จํานวน 98 คน รวม 440 คน 
        กลุมตัวอยาง   นักศึกษาท่ีตัดสินใจเลือก ศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
ระดับช้ัน ปวช .ปท่ี 1 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ท้ังหมดจํานวน 3 วิทยาลัย จํานวน 205 คน สุ มตัวอยาง
แบบแบงช้ัน (gnilpmas modnar defiitartS)) 
       เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       แบบสอบถามเปนแบบปลายเปดและปลายปด  
ประกอบดวย  
        สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของ
นักศึกษา คือ เ พศ  อายุ  ระดับความรูเดิม รายไดของ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง)  
        สวนที่ 2 เปนมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ
คําถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอนักศึกษาในการตัดสินใจ
เลือก ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 6 ดาน คือ 
ดานสถาบัน  ดานครอบครัว  ดานเพื่อน  ดานความถนัด  
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการประชาสัมพันธ 

การวิเคราะหขอมูล 
        วิเคราะห ขอมูล ดวย สถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test 
independent) การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA)  และทดสอบความแตกตางรายคู 
ดวย LSD  
 
ผลการวิเคราะห 
        ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงค
การวิจัย ไดดังน้ี  
      1. ผลการ ศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาของ
นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ

คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการตัดสินใจเลือก ศึกษ   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม  

 

การตัดสินใจเลือกศึกษา x̄  SD แปลคา 

1. ดานสถาบัน  4.03 .58 มาก 

2. ดานครอบครัว 3.75 .78 มาก 
3. ดานเพ่ือน  3.30 1.30 ปานกลาง 
4. ดานความถนัด 3.85 .81  มาก 
5. ดานสังคมและวัฒนธรรม 3.57 .98 มาก 
6. ดานการประชาสัมพันธ 3.77 .88 มาก 
ภาพรวม  3.71 .88     มาก 
     
 
 

การตัดสินใจเลือกศึกษา    

1. ดานสถาบัน  
2. ดานครอบครัว 
3. ดานเพื่อน  
4. ดานความถนัด 
5. ดานสังคมและวัฒนธรรม 
6. ดานการประชาสัมพันธ 
 

ลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา   
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับความรูเดิม 
4. รายไดของผูปกครอง  
5. อาชีพของผูปกครอง  
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    จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษามีความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัย  

อาชีวศึกษาเอกชน  ประเภทวิชาศิลปกรรมในภาพรวม

ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดานแทบทุกดานอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานสถาบัน  สวนดานที่อยูในระดับปานกลาง 

คือ ดานเพื่อน 

         2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจเลือก

ศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนก

ตามลักษณะบุคคลของนักศึกษา พบวา  

            2.1 นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีความคิด

เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในภาพรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาดานเพื่อนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

          2.2  นักศึกษาที่มีระดับความรูเดิมตางกัน มี

ความคิดเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน  เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานครอบครัวแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ .05     

            2.3 นักศึกษาท่ีมีอายุ สาขาท่ีเรียนและอาชีพ

ผูปกครองตางกัน มีความคิดเกี่ยวกับตัดสินใจเลือกศึกษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน  

            2.4  นักศึกษาที่มีรายไดของผูปกครองตางกัน      

มีความคิดเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน วิชาศิลปกรรม เขตกรุงเทพมหานคร     

ในภาพรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ดานครอบครัว ดานเพื่อน ดานสังคมและวัฒนธรรม 

และดานการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ .05 

3. แนวทางการสงเสริมใหนักศึกษาเลือกศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนประเภทวิชาศิลปกรรม  ผล
จากการสัมภาษณ เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 จาก
ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
สงเสริมใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนประเภทวิชาศิลปกรรม สรุปไดดังนี้ 

3.1 ดานสถาบันควรมีการสงเสริมการจัด
กิจกรรมการรวมระหวางชุมชนและวิทยาลัย ควรมี
นวัตกรรมวิธีการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียน เรียนสนุกและ
สนใจในการเรียนศิลปะ ควรมีการทุนการศึกษาเรียนฟรี
สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนดี และกําลังสนใจในการเรียน
ศิลปะ ควรมีการประกัน คุณภาพการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพควรมีการจัดแสดงเผยแพรผลงานของนักศึกษา
ตอบุคคลภายนอก 

3.2 ดานครอบครัว 
ควรมีการสรางความม่ันใจในคุณภาพการ

เรียนการสอน และระบบดูแลผูเรียน ควรมีการใหขอมูล
เกี่ยวกับผลของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาจาก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ  ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ควรมีการแสดงผลงานและภาพลักษณการได
รางวัลของ ครู อาจารย ตอบุคคลภายนอก 

3.3 ดานเพ่ือน  ควรมีการจัดส่ิงแวดลอมและ
อุปกรณในการเรียนท่ีดีและเหมาะสมเพ่ือการบอกตอถึง
คุณภาพของวิทยาลัย ควรมีการใหนักศึกษาแนะนํา
เผยแพรความนาสนใจในวิชาประเภทศิลปกรรม ควรมี
การใหนักศึกษาแนะนําและ  มาทดลองเรียนโดยเขามาดู
กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาควรมีการให
รางวัลแกผูแนะนําใหเขาสมัครเรียน 

3.4 ความถนัดของนักศึกษา   ควรมีการจัด
ติวหลังเลิกเรียนใหกับผูท่ีสนใจ  ควรมีการจัดอบรม
สงเสริมวิชาชีพศิลปกรรม  แกนักศึกษาที่สนใจโดย
ผูเช่ียวชาญมาใหความรู   ควรสงเสริมการวัดความถนัด
ทางศิลปกรรม ควรมีการสงเสริมการประกวดแขงขันงาน
ศิลปกรรมควรมีการสงเสริมการดูงานและเขารวมงานที่
เก่ียวกับงานศิลปกรรม  

3.5 สังคมและวัฒนธรรม   ควรมีการสงเสริม
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทยตางๆ ในเชิงศิลปะ ควร
มีการทําแผนการศึกษาของสถานศึกษาดานงบประมาณ
เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการศึกษา  ดูงานศิลปะวัฒนธรรม 
ควรมีการจัดกิจกรรม สงเสริมวัฒนธรรมรวมกับชุมชน 

3.6 ประชาสัมพันธ   ควรมีการทําแผนการ
ศึกษาของสถานศึกษาในดานงบประมาณเพ่ือสงเสริม
การจัดนิทรรศการในท่ีสาธารณะตางๆ เพ่ือ
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ประชาสัมพันธ ควรมีการจัดสรรงบประมาณสงเสริมการ
สรางระบบสาระสนเทศในการประชาสัมพันธ ควรมีการ
สงเสริมการประสัมพันธภาพลักษณการไดรับรางวัลจาก
การประกวดตางๆ  ควรมีการสงเสริมประชาสัมพันธ  
ภาพลักษณของศิษยเกา ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ 
“เพ่ือนบอกเพ่ือน  พ่ีบอกนอง ” ในการสงเสริม
ประชาสัมพันธ ควรมีการสงเสริมดานงบประมาณจัดทํา
ส่ือส่ิงพิมพท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายโดยงาย  
 
อภิปรายผล 
          1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการตัดสินใจเลือก
ศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ประเภทวิชาศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวม
อยูในระดับมากคือ ดานสถาบัน ดานการประชาสัมพันธ 
ดานความถนัด และดานครอบครัว ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีช่ือเสียงในดานวิธีการสอน 
มีส่ือการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางดานศิลปกรรม
ดี ซึ่งในเร่ืองความถนัดของนักศึกษาดูไดจากการไดรับ
รางวัลจากโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครูสวนใหญมี
ความรูตรงกับสาขาวิชาศิลปกรรมท่ีสอน สามารถจัดการ
เรียนการสอนไดดี และศิษยเกาท่ีจบจากสถานศึกษา  
ออกไปแลวประสบความสําเร็จในดานการงานท่ีดี และ
ผูปกครองเล็งเห็นถึงการจบออกมาแลวมีงานทําท่ีดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัย ปริวิชญ ไชยประเสริฐ (2549) 
เร่ือง    ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด     ไดแก ดานเนื้อหา หลักสูตร และวัสดุอุปกรณ
ในสถานศึกษา รองลงมา ไดแก ดานครู บุคลากร ดาน  
กระบวนการเรียนการสอนและการใหบริการ และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ    เพอรโรน (Perrone  ,1965 
อางอิงในสุมิตรา คลํ้างาม  2552) ศึกษาเร่ืองคานิยมและ
ปจจัยท่ีนักศึกษาใชในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ และ
เลือกอาชีพของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนตนช้ันเกรด 7 
และ 8 และบิดามารดาของนักศึกษา พบวา ผูปกครอง
ของนักศึกษามองความสําคัญของการศึกษาและอาชีพ
โดยคํานึงถึงรายได ความม่ันคงของงานในอนาคต และ
ความเปนอิสระในงานท่ีทํา 
          2. นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา ศิลปกรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตในราย

ดานเพื่อน  แตกตางกัน อาจเปนเพราะเพื่อนมีอิทธิพล
มากตอการชักชวน ขึ้นอยูกับวาจะชวนไปในทางที่กลุม
สนใจมากหรือนอย และมักจะเปนเพศชายที่ความ
ตองการที่เลือกศึกษาทางดานศิลปกรรมมากกวา       
เพศหญิง 
          3. นักศึกษาที่มีรายไดของผูปกครองตางกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับ การตัดสินใจเลือกศึกษาของ
นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกตาง
กัน และดานครอบครัว ดานเพื่อน ดานทางสังคม และ
วัฒนธรรม  ดานการประชาสัมพันธ  แตกตางอยางมี
นัยสําคัญ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ นักศึกษาที่มีรายได
ผูปกครองมาก 20,000 บาท มีการไดรับส่ือขอมูล
ขาวสาร การประชาสัมพันธจากสังคมออนไลนที่ดีกวา
กลุมที่รายไดต่ํากวา 10,000 บาท  
          4. นักศึกษาที่มีระดับความรูเดิมตางกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาของนักศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชา ศิลปกรรม ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตใน
ดานครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .05 ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะการ อบรม เล้ียงดู สงเสริม ของบุคคลใน  
ครอบครัวที่มองถึงความถนัดของนักศึกษาที่จะสงเสริม
ใหเลือกศึกษาในวิทยาลัยประเภทศิลปกรรม ทั้งน้ี
สอดคลองกับงานวิจัย ของ ปยะ ประสงคจันทร (2544) 
พบวา การศึกษาความตอง  การศึกษาตอสายอาชีพของ
นักศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 วิทยาลัยเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม พบวา ความถนัด คือ วิชาชีพที่เลือก
เหมาะกับความสามารถของตนเอง ซ่ึงระดับเหตุผลอยู
ในระดับมาก เพราะในหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน (ปอเนาะ) ไดมีการสอดแทรกวิชาดานอาชีพเขา
บรรจุในหลักสูตร ดังน้ันนักศึกษาเหลาน้ีไดฝกปฏิบัติ
ดานวิชาชีพตางๆ เบื้องตนมาบางแลว จึงทําใหนักศึกษา
ทราบวา  ตนเองมีความถนัด ความสนใจและรูวา
เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. วิทยาลัยควรปลูกฝงภาพลักษณท่ีดีของ

วิทยาลัยใหนักศึกษาไดตระหนักและนําภาพลักษณท่ีดี
ของสถานศึกษาไปประสัมพันธสถานศึกษา เชนเพ่ือน
บอกเพ่ือน พ่ีบอกนอง  

2. วิทยาลัยควรใหขอมูลขาวสารในเร่ืองคุณภาพ
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ของวิทยาลัย จากผลการประกันคุณภาพ  ท้ังภายในและ
ภายนอก จากการรับรางวัลการแขงขันของสถานศึกษา
และนักศึกษา เพ่ือสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพ  ของ
สถานศึกษาแกผูปกครอง 

3. วิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปกรรมและความนาสนใจของบทเรียน
ศิลปกรรมดวยระบบออนไลนเพ่ือใหนักศึกษาและคนใน
สังคมออนไลนท่ีสนใจไดเขาศึกษาวิชาศิลปกรรม 

4. วิทยาลัยควรมีการเผยแพรผลงานของ
อาจารย และนักศึกษาโดยจัดนิทรรศการตลอดท้ังปวง
เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและความนาสนใจของวิชา
ศิลปกรรมแกสังคม 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ประเภทวิชา ศิลปกรรม อาทิ ปจจัยดานความ
ปลอดภัย   

2. ควรศึกษา การตัดสินใจเลือกศึกษาของ
นักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และใน
วิทยาลัย ประเภทศิลปกรรมของรัฐ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร                            

3. ควรศึกษารูปแบบในการตัดสินใจเลือกของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 
สําหรับการตกแตงใบหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 

หาญชัย วงษพบ* 
บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องสําอาง และปจจัยการตลาดตางๆ ที่
มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง สําหรับการตกแตงใบหนาของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยาง คือ ผูซ้ือเครื่องสําอางในยานธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน แบงตามเขต
ที่ตั้ง ไดแก ยานสีลม ยานปนเกลาหรือฝงธนบุรี ยานมาบุญครองหรือสยามเซ็นเตอร และยานลาดพราว เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาความถี่ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติวิเคราะห คาที คาเอฟ การหาคา
ความสัมพันธและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ผลการวิจัย พบวา 

1.กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-30 ปมีระดับการศึกษาปริญญาตรีทําอาชีพธุรกิจสวนตัวรายไดตอเดือน 
15,000 – 25,000 บาท 

2.มีการใชเครื่องสําอาง 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห  เหตุผลที่ใชเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนาเพื่อ
ความสวยงาม ผลิตภัณฑที่ที่ช่ืนชอบและใชเปนประจําอันดับแรกคือ ปดแกม แบรนดผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับ
การตกแตงใบหนาที่ช่ืนชอบและใชเปนประจํา อันดับแรกคือ โอเรียนทอลพริ้นเซส ( Oriental- Princess) ความถี่ใน
การเลือกซ้ือเครื่องสําอาง เลือกซ้ือตามความจําเปน จํานวนเงินที่ใชในการเลือกซ้ือเครื่องสําอางตอเดือน อันดับแรก 
คอื 1,000 – 3,000 บาท ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อันดับแรก คือ คําแนะนําจากผูที่มี
ประสบการณการใชมากอน 

3.ผลเฉล่ียของปจจัยผลิตภัณฑ และผลเฉล่ียของปจจัยราคา อยูในระดับความพึงพอใจมาก ผลเฉล่ียของ
ปจจัยสถานที่อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง และผลเฉล่ียของปจจัยการสงเสริมการตลาดอยูในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด 

4.จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลพื้นฐานทางดานประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได) มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางแตกตางกันขอมูลพื้นฐานทางดานประชากรศาสตร (อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได) มีผลตอสวนประสมทางการตลาดเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนาแตกตางกัน และ
สวนประสมทางการตลาดเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนามี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เครื่องสําอาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยการตลาด เครื่องสําอาง 
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Abstract 

The purpose of this research were to study behaviors of cosmetics consumers and 
marketing factors that relate to consumer’s behaviors of making a decision when buying make up 
cosmetics in Bangkok. Sample group were 400 buyers of cosmetics in business area of Bangkok 
categorized by locations: Silom, Pinklao or Thonburi, MBK and Siam Center and LatPhrao. 
Research tools are percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test for independent 
samples, F-teststatistic, correlation analysis and correlation coefficient analysis.  

From the research, it was unveiled that  
1. Sample group age ranged from 20-30. They obtain Bachelor’s Degree and were self-

employed with an average monthly income from 15,000 – 25,000 baht.   
2. During one week, they used cosmetics on their faces 2-3 times. The reason for using 

cosmetics was to make up on faces for beauty. The most popular and most frequently used 
make up brand was Oriental Princess. The frequency in purchasing make up was buying whenever 
necessary. The amount of money spent on cosmetics per month was 1,000 – 3,000 baht. The first 
important factor in purchasing cosmetics was advice from experienced users.   

3. The mean of product and price factors were at the very satisfactory level. The mean 
of location factor was at the moderately satisfactory level, and the mean of marketing promotion 
factor was at the most satisfactory level.  

4. From the hypothesis test, it was discovered that basic information on demography 
(age, education, profession and income) had different effects on the behaviors in purchasing 
cosmetics and make up cosmetics marketing mix. Also, made up cosmetics marketing mix had a 
relation with the behaviors of purchasing cosmetics at the level of 0.05 statistical significance.  
 
 
 
 
Keywords:  behaviors of cosmetics consumers, marketing factors 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในยุคปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น
มากมายและรวดเร็ว สวนใหญเก่ียวของกับการ
ดํารงชีวิตแทบทั้งส้ิน ไมวาจะเปนสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสภาพทางสังคม ไดสงผลกระทบตอสภาพการอยู
อาศัยในชีวิตประจําวัน ดานเศรษฐกิจก็สงผลกระทบตอ
ระบบอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางไทย ใหเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว แตไม
ถึงกับหยุดชะงัก เชนเดียวกับอีกหลายอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากผูบริโภค ยังคงใหความสําคัญกับการดูแล
บุคลิกภาพและภาพลักษณของตนเองมากขึ้น สําหรับ
ตลาดเครื่องสําอางในประเทศ มีการแขงขันกับสินคา
นําเขาคอนขางสูง ผูประกอบการไทยจึงไดปรับตัวทั้ง
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลายเพื่อตอบ สนอง
ความตองการของผูบริโภค พรอมกับทําการขยายตลาด
ไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน (ASEAN) 
นับเปนตลาดที่สําคัญตลาดหน่ึง กลาวคือ ในป 
พ.ศ.2551 ประเทศไทยไดเขารวมทําขอตกลงเขตการคา
เสรีอาเซียน ( AFTA) ทั้งน้ี ผลดีจากขอตกลง ดังกลาว
สงผลให มีการรวมลงนามในบทบัญญัติเครื่องสําอาง
แหงอาเซียน  (ASEAN Cosmetic Directive) ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อลดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี และ
สงเสริมความรวมมือในการสรางความเช่ือมันของ
ผูบริโภค ตอการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ
เครื่องสําอาง  รวมถึงการใหความคุมครองผูบริโภคได
อยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย ใหมีศักยภาพระดับสากล
สามารถแขงขันในตลาดโลกได (กระทรวงสาธารณสุข . 
รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง, 2554: 1) 
 ปจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไดมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย เปนอยางมาก มี
มูลคาการสงออกเครื่องสําอางสูงเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2554 
– 2556 โดยมีการสงออก ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
เพิ่มขึ้นจาก 1,556.38 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2553 
เปนมูลคา 1,723.60 ลานดอลลารสหรัฐฯ (หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 10.74)   สวนมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเสริม
ความงามหรือแตงหนามากที่สุดในป พ.ศ. 2554 มี
ตวัเลขมูลคาการนําเขาในป 2553 เปนจํานวน 469.50 
ลานดอลลาร เพิ่มเปน 547.42 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
(เพิ่มขึ้นรอยละ 16.60) เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคา      
การนําเขาปกอน  (กระทรวงพานิชย . กรมสงเสริมการ

สงออก , 2552) สําหรับในประเทศไทย ตองเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ อยูตลอดเวลาไมวาจะ
เปนการเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง หรือการ
เปล่ียนแปลงดานส่ิงแวดลอมอยูตลอดเวลา ซ่ึงกระแส
การเปล่ียนแปลงดังกลาวไดสงผลทําให เกิดการแขงขัน
ในธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นทุก ขณะ การแขงขันกันใน
การทาํงานมากขึ้นในทุกเพศทุกวัย และยิ่งในเขตใจกลาง
เมืองหรือยานธุรกิจสําคัญ   ส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได คือ   
การแขงขันกันทางสถานะภาพทางสังคม และส่ิงที่จะบง
บอกถึงส่ิงน้ันไดดีเปนส่ิงแรกคือ การแตงกาย ให
เหมาะสมกับอาชีพ และสถานภาพทางสังคม โดยเฉพาะ
ผูหญิง ทําใหผูหญิงหันมาใชเครื่องสําอางเพิ่มมากขึ้น 
การเติบโตของธุรกิจเครื่องสําอางเพิ่มมากเปนเงาตามตัว 
ตัวเลขมูลคาทางการตลาดที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมี
การเกิดขึ้นของเครื่องสําอางรายใหมมากขึ้น ไดพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูตลาดอยาง
รวดเร็ว รวมถึงกลยุทธในการแขงขันที่จะตอง
เปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงจากเดิมมีเพียงการแขงขันกันดาน
ราคา นํามาสูปจจุบันที่มีการแขงขันในเชิงกลยุทธ และ
การตลาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยแตละแบรนดตางใชกลยุทธ
ตางๆ  เพื่อสรางแรง จูงใจตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และสรางความจงรักภักดีใหเกิดกับแบรนดของ
ตน ซ่ึงทําใหลูกคามีทางเลือกมากขึ้น (ประเสริฐ ศิริเสรี
วรรณ. 2553: 9) 

ผูวิจัยซ่ึงมีประสบการณการทํางานเก่ียวกับ
การขายเครื่องสําอางมาพอสมควร เห็นวา ตลาด
เครื่องสําอางมีการเจริญเติบโตขึ้นทุกป โดย เฉพาะ
ตลาดเครื่องสําอางในหางสรรพสินคา ซ่ึงแผนกที่มีมูลคา
การคามากที่สุด และมีปริมาณของผูบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อย 
ๆ ดังน้ัน ทางผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจึง
เห็นสมควรศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ เครื่องสําอางสําหรับการตกแตง
ใบหนาของผูบริโภคในกรุงเทพ-มหานคร” เพื่อนําขอมูล
เปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธการตลาดของผูผลิต 
และผูจําหนายเครื่องสําอาง ทั้งรายเดิมและรายใหม ไม
วาจะในสวนของผลิตภัณฑ การจัดจําหนายและการ
บริการ นอกจากน้ียังเปนขอมูลใหกับ ผูที่ตองการศึกษา
ระบบการตลาดเครื่องสําอาง รวมถึงผูบริโภคอีกดวย 
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริโภคในการ

เลือกซ้ือ เครื่องสําอาง สําหรับการตกแตงใบหนา  
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางสําหรับการตกแตง
ใบหนา  

2. เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ
เครื่องสําอาง สําหรับการตกแตงใบหนาของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจ ในการเลือกซ้ือ
เครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนา ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร   

 สมมุติฐานการวิจัย 
1.ขอมูลพื้นฐานทาง ดานประชากรศาสตร (อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพสมรส ) มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรม การเลือกซ้ือเครื่องสําอาง
แตกตางกัน 

2. สวนประสมการตลาดมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางสําหรับ การตกแตง
ใบหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

 
                            
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ประชากรในยาน

ธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่เปนผูหญิง โดยทําการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก ผูซ้ือเครื่องสําอางในยาน
ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน แบงตาม
เขตที่ตั้งดังน้ี  ยานสีลม เปนที่ตั้งของเซ็นทรัลสีลม โดย
ทําการเก็บรวมรวมขอมูลจํานวน 100 คน ยานปนเกลา
หรือฝงธนบุรี เปนที่ตั้งของ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลปน
เกลา เดอะมอลลบางแค และเดอะมอลลทาพระ โดยทํา

การเก็บรวมรวมขอมูลจํานวน 100 คน ยานมาบญุครอง
และสยามเซนเตอร เปนที่ตั้งของหางสยามพารากอน, 
สยามเซนเตอร และหางมาบุญครองโดยทําการรวบรวม
ขอมูลจํานวน 100 คน และยานลาดพราว ซ่ึงเปนที่ตั้ง
ของหางเซ็นทรัลลาดพราว และเมเจอรรัชโยธินโดยทํา
การรวบรวมขอมูลจํานวน 100 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คอื แบบสอบถาม

ประกอบดวย 4  ตอนคือ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 
1. วัตถุประสงคการซ้ือเครื่องสําอาง  
2. ความถี่ในการซ้ือเครื่องสําอาง  
3. ปริมาณในการบริโภค 
4. บุคคลแวดลอมที่มีอิทธิพลในการ

บริโภค 
5. จํานวนเงินที่ใชในการซ้ือ

เครื่องสําอาง 
 

 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. สถานท่ี (Place) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
1. อายุ 
2. การศึกษา 
3. อาชีพ 
4.  รายได 
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1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีลักษณะเปน Checklist เปนแบบปลายปด จํานวน 
4 ขอ คอื อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือเปนคําถามเก่ียวกับ
การเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อาทิ วัตถุประสงคในการซ้ือ 
ความถี่ และปริมาณในการซ้ือเครื่องสําอางแตละครั้ง  

3. ดานสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การซ้ือเครื่องสําอาง ไดแก  กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา ( Price) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Channel of Distribution หรือ Distribution 
Channel หรือ Marketing Channel) และการสงเสริม
การตลาด ( Promotion) ซ่ึงมีลักษณะคําถามที่ใหคา
คะแนน โดยใชหลักการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 
กําหนดคา ตัวเลขตามที่สังเกตได 5 (มากที่สุด)  4 (มาก) 
3 (ปานกลาง) 2 (นอย) และ 1 (นอยที่สุด) 

4. พฤติกรรมการเลือกซ้ือ และแนวคิดการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอาง ใชวิธี เปนการสัมภาษณ
เชิงลึก ( Depth Interview) แบบมีโครงสรางกับผูทํา
แบบสอบถามถึงแนวคิด หรือแนวทางการตัดสินใจกอน
การเลือกซ้ือเครื่องสําอาง และความพึงพอใจในการซ้ือ
เครื่องสําอาง 
            การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุม
ตัวอยาง ตรวจสอบความสมบูรณและความครบถวนของ
ขอมูล หลังจากน้ันไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ ซ่ึงใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป SPSS กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
(ระดับความเช่ือม่ัน 95% ขึ้นไป) รายละเอียดการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติ Chi-square, 
One-way ANOVA และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-30 
ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจสวนตัว และมี
รายไดตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท 
 สวนที่ 2 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการใช
เครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนา 2-3 ครั้งใน 1 

สัปดาห เหตุผลที่ใชเครื่องสําอางสําหรับการตกแตง
ใบหนา เพื่อความสวยงาม ผลิตภัณฑสําหรับการตกแตง
ใบหนา ชนิดที่ช่ืนชอบและใชเปนประจํา อันดับแรกคือ 
ปดแกม แบรนดผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ช่ืนชอบและใช
เปนประจํา สําหรับการตกแตงใบหนา อันดับแรกคือ   
โอเรียนทอลพริ้นเซส ( Oriental- Princess) ความถี่ใน
การเลือกซ้ือเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนา 
เลือกซ้ือตามความจําเปน จํานวนเงินที่ใชในการเลือกซ้ือ
เครื่องสําอาง สําหรับการตกแตงใบหนาตอเดือน อันดับ
แรก คือ 1,000  – 3,000 บาท ปจจัยที่สําคัญที่ทําให
เลือกซ้ืออันดับแรก คือ คําแนะนําจากผูที่มี
ประสบการณการใชมากอน 
 สวนที่ 3 ผลเฉล่ียของปจจัยผลิตภัณฑ เทากับ 
4.05 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ผลเฉล่ียของปจจัย
ราคา เทากับ 4.02 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ผล
เฉล่ียของปจจัยสถานที่ เทากับ 3.62 อยูในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง และผลเฉล่ียของปจจัยการสงเสริม
การตลาด เทากับ 4.22 อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
 สวนที่  4 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ขอมูลพื้นฐานทางดานประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได) มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เครื่องสําอางแตกตางกัน , ขอมูลพื้นฐานทางดาน
ประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได) มีผล
ตอสวนประสมทางการตลาดเครื่องสําอาง สําหรับการ
ตกแตงใบหนาแตกตางกัน และสวนประสมทาง
การตลาดเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนา มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ขอมูลพื้นฐาน
ทางดานประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได) มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง
แตกตางกันจากแนวคิดของ เชาว  โรจนแสง (2555) ได
วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค ดังน้ี 

    1.1 อายุ พฤติกรรมของผูบริโภคน้ัน หาก
อยูในชวงอายุเดียวกันก็จะมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือที่
เหมือนหรือคลายกัน ซ่ึงชวงอายุที่แตกตางกันก็จะมี
ความชอบหรือความตองการแตกตางกันไป 

    1.2 อาชีพ ลักษณะอาชีพมีผลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคเชนกันลักษณะอาชีพที่แตกตางกัน ก็
จะทําใหมีความตองการที่แตกตางกัน 
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    1.3 รูปแบบการใชชีวิต เชน ชอบการผจญ
ภัย ชอบใชชีวิตอิสระ รักการทองเที่ยว เหลาน้ีเปนส่ิงที่
บงบอกพฤติกรรมการบริโภคได 

   1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจาย มี
กระทบผลและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือซ่ึงหาก
ผูบริโภคมีรายจายมากกวารายรับ ก็จะทําใหผูซ้ือมีการ
ตัดสินใจที่เขมงวดมากขึ้น 

ดังน้ัน ผลลัพธการการทดสอบ ซ่ึงพบวา อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน 
จะมีความถี่ในการซ้ือเครื่องสําอางแตกตางกัน และยัง
พบวา อายุ , ระดับการศึกษา , อาชีพ  ที่เพิ่มขึ้นจะมี
จํานวนเงินที่ใชในการซ้ือเครื่องสําอางมากขึ้น จึง
สอดคลอง และสามารถอธิบายไดจากแนวคิด ดังกลาว 

นอกจากน้ี ยังพบวาผลการวิจัยยังสอดคลอง
กับแนวคิดของ เชาว  โรจนแสง (2555) ในเรื่องการ
เลือกซ้ือเครื่องสําอางดานปจจัยทางจิตวิทยา มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเปนอยางมาก ดังน้ี 
              1.5 การจูงใจ พฤติกรรมการเลือกซ้ือจะอยูที่
การสรางแรงจูงใจใหแกผูบริโภค ดังน้ันคุณจะตอง
พิจารณาวา สินคาของคุณสามารถสรางแรงใจใหแก
ผูบริโภคไดมากนอยเพียงใดและส่ิงใด คือแรงจูงใจ เชน 
ราคา รูปแบบ สีสัน คุณลักษณะ ฯลฯ 
                1.6. การรับรู พฤติกรรมผูบริโภคขึ้นอยูกับ
การรับรูของผูบริโภคเอง แตละคนการรับรูยอมไมเทา
เทียมกัน 
                1.7 การเรียนรู พฤติกรรมผูบริโภคแตละ
บุคคลในการบริโภคสินคาน้ัน ยอมจะตองมีการเรียนรู
กอน เพื่อการใชประโยชนจากสินคาซ่ึงผูบริโภคที่ใช
สินคาเดียวกัน อาจจะเรยีนรูการใชประโยชนคนละดาน 
               1.8 ความเช่ือและทัศนคติสวนบุคคล 
ผูบริโภคสวนมากจะใชความเช่ือและทัศนคติสวนตัวใน
การตัดสินใจซ้ือเสมอ ตรงกับงานวิจัยพบวา และเหตุผล
ที่ใชเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนา เพื่อความ
สวยงามซ่ึงยังสอดคลองกับบทสัมภาษณขอที่ 2 ของ 
กมล ฉัตรเสน (2557) อีกดวย และปจจัยที่สําคัญที่ทําให
เลือกซ้ือเครื่อง สําอางสําหรับการตกแตงใบหนา คือ 
คําแนะนําจากผูที่มีประสบการณการใชมากอน สวน
เครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนาที่ผลิตจาก
ตางประเทศมีผลทําใหตัดสินใจซ้ือไดงายมากขึ้น และ
ความเช่ือที่วา  เครื่องสําอาง สําหรับการตกแตงใบหนา
ที่ดีตองมีราคาแพงและรูสึกไดถึงภาพลักษณที่ดีกวา 

 2. จากผลการวิจัย พบวา ขอมูลพื้นฐาน
ทางดานประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได) มีผลตอสวนประสมทางการตลาดเครื่องสําอาง
สําหรับการตกแตงใบหนาแตกตางกัน  ซ่ึงจากแนวคิด
ของ สุวิมล แมนจริง (2552) ไดกลาวถึงสวนประสมทาง
การตลาด ( Marketing Mix) ไวดังน้ี สวนประสม
การตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย 
การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด  สวนประกอบ
ทั้ง 4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความเก่ียวพันกัน และมีความสําคัญ
เทาเทียมกัน โดยจะขึ้นอยูกับการวางกลยุทธ เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทาง
การตลาด คือ ตัวผูบริโภค ดังน้ัน ผูบริโภคที่มี ขอมูล
พื้นฐานดานประชากรศาสตร ที่แตกตางกันออกไปก็
ยอมมี สวน ประสมทางการตลาด  ที่แตกตางกัน ซ่ึง
ผลลัพธจากการทดสอบสอดคลองกับแนวคิดขางตน 

3. จากผลการวิจัย พบวา สวนประสมทาง
การตลาดเครื่องสําอาง สําหรับการตกแตงใบหนามี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง 
สามารถแยกเปนดานตาง ๆ ได ดังน้ี 
 สวนประสมทางการตล าด เครื่องสําอาง
สําหรับการตกแตงใบหนา ดานผลิตภัณฑ มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับความถี่ใน
การซ้ือเครื่องสําอาง และมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับนอย กับจํานวนเงินที่ใชในการซ้ือเครื่องสําอาง 
แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัย
ผลิตภัณฑ ในการการซ้ือเครื่องสําอาง ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ สุวิมล แมนจริง (2552 ) เก่ียวกับ สวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ไดแก ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ คุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การ
ใหบริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ จะตอง
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค  และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Hamza Salim Khraim (2011) ที่วา 
ผูบริโภคตองการซ้ือสินคาที่มีการใหบริการ และม่ันใจใน
บริการในการใหสิทธิพิเศษบางอยางซ่ึงจะมีผลระยะยาว
ตอแบรนด มีความสําพันธเชิงบวกกับกับสวนประสม
ทางการตลาดดานการจัดใหมีบริการหลังการขาย 
 สวนประสมทางการตลาด เครือ่งสําอาง
สําหรับการตกแตงใบหนา ดานราคา มีความสัมพันธเชิง
บวก ในระดับนอยกับความถี่ในการซ้ือเครื่อง สําอาง 
และมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย กับจํานวนเงิน
ที่ใชในการซ้ือเครื่องสําอาง แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคให
ความสําคัญกับปจจัยราคา ในการซ้ือเครื่องสําอาง ซ่ึง

 



                  ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            71 
                                   Vol.8 No.1 April 2016-September 2016 
 
 

สอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล แมนจริง (2552 ) 
เก่ียวกับ สวนประสมทางการตลาด ดานราคา โดยกล
ยุทธราคาเปนเครื่องมือที่คูแขงขันนํา มาใชไดผลรวดเร็ว
กวาปจจัยอ่ืนๆ เชน การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคา
ใหสูง สําหรับสินคาที่มีลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง 
เพื่อแสดงภาพพจนที่ดี แตอยางไรก็ตาม สวนประสม
ทางการตลาดเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนา 
ดานราคา มีความสัมพันธนอยกวาปจจัยดานผลิตภัณฑ 
กลาวคือ สําหรับสินคาประเภทเครื่องสําอาง   ผูบริโภค
สนใจถึงผลิตภัณฑมากกวาราคา  และยังมีความ
สอดคลองกับ ผลวิจัยของ ศิริพร พุมพึ่งพุทธ (2549) 
ที่วาปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจของกลุม
ตัวอยางอยูในระดับมาก และปจจัยดานการจัดจําหนาย 
สินคามีผลตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยางในระดับมาก 
สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือ
เครื่องสําอางและมีความสําพันธเชิงบวก กับขอมูล
พื้นฐานทางดานประชากรศาสตร (อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได)  
  สวนประสมทางการตลาด เครื่องสําอาง
สําหรับการตกแตงใบหนา ดานสถานที่ มีความสัมพันธ
เชิงลบในระดับนอย กับความถี่ในการซ้ือเครื่องสําอาง 
และมีความสัมพันธเชิงลบในระดับนอย กับจํานวนเงินที่
ใชในการซ้ือเครื่องสําอาง สามารถอธิบายไดคือ สินคา
เครื่องสําอาง เปนสินคาชนิดความสวยความงาม ซ่ึง
ขึ้นอยูกับความนิยม ความช่ืนชอบ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ซ่ึงสินคาดังกลาว มีการวางจําหนายในแหลง
เฉพาะ เชน หางสรรพสินคาช่ือดัง  ตางประเทศ เปนตน 
ดังน้ันสินคาเครื่องสําอางที่หาซ้ือไดงาย อาจถูกมองวาไม
มีคุณภาพ หรือเปนสินคาตลาด  จึงสงผลใหเกิดผล
กระทบเชิงลบขึ้น  ซ่ึงผลการวิจัยน้ีมีความสอดคลองกับ
ผลงานการวิจัยของอัจฉรา นาคสิงห. (2553).    
 สวนประสมทางการตลาด เครื่องสําอาง
สําหรับการตกแตงใบหนา ดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธเชิงบวก ในระดับปานกลางกับความถี่ใน
การซ้ือเครื่องสําอาง และมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับนอย กับจํานวนเงินที่ใชในการซ้ือเครื่องสําอาง  
สามารถอธิบายไดคือ การที่สินคาประเภทเครื่องสําอาง 
มีการจัดการสงเสริมการตลาด เพื่อใหผูบริโภคสัมผัสได
ถึงผลิตภัณฑ จะเปนการทําใหผูบริโภคไดรับรูถึง
ประโยชน และคุณภาพของผลิตภัณฑ สงผลใหเกิดการ
กลับมาใชซํ้า ซ่ึงผลลัพธดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
ของ สุวิมล แมนจริง (2552) เก่ียวกับ สวนประสมทาง

การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด วาเปนวิธีการที่จะ
บอกใหลูกคาทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑที่เสนอ
ขาย วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดเพื่อ บอกให
ลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑออกจําหนาย ในตลาด
พยายามชักชวนใหลูกคาซ้ือและเพื่อเตือนความทรงจํา
กับตัวผูบริโภค  
 นอกจากน้ี จากผลการวิจัยมีความสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ อัจฉรา นาคสิงห ( 2553) ที่วา 
ผูบริโภค ใหความพึงพอใจมากในดานการสงเสริม
การตลาด ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยดังกลาวใหความพึง
พอใจมากที่สุด  ในหัวขอจัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก 
แถม เม่ือซ้ือผลิตภัณฑ จัดเชิญชวนทดลองสินคา ฟรี 
โดยไมเสียคาใชจาย เพื่อเปนการทดสอบคุณภาพสินคา  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งน้ีไป
ใชผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา ควรมีการสงเสริม
สวนประสมทางการตลาดเครื่องสําอาง ในดาน
ผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด เปนหลัก 
เน่ืองจากสงผลตอความถี่ในการซ้ือเครื่องสําอางมาก
ที่สุด ขณะที่ชองทางการจําหนาย อาจมุงเนนไปที่
หางสรรพสินคาช้ันนํา (เคานเตอรเครื่องสําอาง)  หรือ
การนําเขาจากตางประเทศเปนหลัก นอกจากน้ี ควรมี
การจับกลุมเปาหมายในกลุมผูมีอายุ  ระดับการศึกษาใน
ระดับสูง เน่ืองจากคนกลุมน้ีจะมีจํานวนเงินที่ใชในการ
ซ้ือเครื่องสําอางมากที่สุด 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
ทําการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจสงผล

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางเพิ่มเติม เชน ขยาย
การทดสอบเปนปจจัยการตลาด 7P’s เน่ืองจากการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น กลยุทธทางการตลาด แค 4P’s 
คงไมเพียงพอ สําหรับการจัดการดานการตลาดในยคุ
ปจจุบันแลว คงตองเพิ่มการบริการที่จะสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาซ่ึงจะสงผลไปยังปจจัยความซ่ือสัตยใน
ตราสินคา (Brand Loyalty) เปนตน เพื่อใหสามารถ
เขาใจถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของ
ผูบริโภคไดมากขึ้น รวมถึงอาจทําการทดสอบกลับกลุม
ตัวอยางในตางจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบ
การตลาดระหวางในกรุงเทพฯ และในตางจังหวัด 
เพื่อให สามารถกําหนดรูปแบบการตลาดที่เหมาะสม ซ่ึง
เปนโอกาสในการขยายฐานลูกคาได 
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ปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการและแนวทางในการแกปญหาของโรงเรียน

เทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
 

วาสนา  เวสารัตน 
 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง      

(ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก  ครูโรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง 
(ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 20  คน  เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม ประเภท
มาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาส
อุทิศ) อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในขอบขาย  4 ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  เรียงตามลําดับจาก

มากไปหานอย  คือ  การมีสวนรวมของครูดานการวางแผน  (µ = 3.84, σ =  0.31)  รองลงมาการมีสวนรวมของครูดานการ
ตัดสินใจ  (µ = 3.77, σ =  0.29)  การมีสวนรวมของครูดานการดําเนินงาน(µ  = 3.74, σ =  0.30)  และการมีสวนรวมของ
ครูดานการประเมินผล  เปนลําดับสุดทาย  (µ = 3.59, σ =  0.34) ตามลําดับ 
  

 
 

คําสําคัญ:  การมีสวนรวม  แนวทางในการแกปญหา  การบริหารงานวิชาการ 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to study the level of participation in the academic administration of 
the teachers at Ban Samo Pong Municipality School (YannaWilan Xuthid) Hua Hin District, Prachuap Khiri 
Khan Province.  The population were the teachers of Ban Samo Wong Municipality School (YannaWilan 
Xuthid), Hua Hin District, Prachuabkirikhan Province, 20 persons. The instrument for collecting data was     
5 rating questionnaire and analyzed by percentage, average and standard deviation.  

The research findings showed that the level of participation in the academic administration of the 
teachers of Ban Samo Pong Municipality School (YannaWilan Xuthid), in four aspects. In descending order 
is the participation of the planning teacher, (μ = 3.84, σ =  0.31)   . Secondly, the participation of decision-
making teachers (μ = 3.77, σ = 0.29), teacher involvement in operations (μ = 3.74, σ = 0.30), and teacher 

involvement results Last sequence (μ = 3.59, σ = 0.34), respectively. 
 
 
 

Keywords:  participation, the academic administration 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     

การบริหารงานโรงเรียนเปนกระบวนการใน
การดําเนินงานของกลุมบุคคลซ่ึงเรียกวา ผูบริหาร  โดย
มีวัตถุประสงค เพื่อใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกใน
สังคมการดําเนินงานตาง ๆ จะตองเปนไปตามระบบที่
สังคมกําหนดไว  ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญคือ ดาน
กระบวนการบริหาร ดานผูบริหาร และดานระบบงานที่
ผูบริหารจะตองรับผิดชอบก็คืองานทุกอยางในโรงเรียน
ทั้งดานการบรหิารงานวิชาการ  การบริหารงานธุรการ 
งานการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
อาคารสถานที่ การบริหารกิจกรรมนักเรียน และการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนในบรรดางานตางๆ ดังกลาว
น้ัน ไดมีนักวิจัยบางทานช้ีใหเห็นวางานบริหารวิชาการ
เปนงานที่สําคัญยิ่ง เพราะวิชาการชวยพัฒนาสติปญญา  
ความนึกคิดของผูเรียนทําใหผูเรียนเปนผูที่มีคุณคาใน
สังคม ดังน้ันงานวิชาการจึงถือเปนงานที่สําคัญที่สุดของ
การบริหารการศึกษาจึงมีความจําเปนที่ผูบริหารจะมี
ความรูความสามารถ และเขาใจในเรื่องการบริหาร
การศึกษา จุดมุงหมายของโรงเรียน และเขาใจหลักการ
บริหารวิชาการเปนอยางดี การบริหารงานวิชาการจะดีมี
ประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหาร ครู และการมี
สวนรวมของครูในการทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  

การดําเนินงานของโรงเรียนอาจแบงการ
ดําเนินงานไดเปน 2 สวน คือ สวนที่เก่ียวกับการบริหาร 
และสวนที่เก่ียวกับการปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน
จึงถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ ฝายบริหารและฝาย
ปฏิบัติการ แตอยางไรก็ตามบุคลากรทั้ง 2 ฝาย มิไดแบง
ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพราะบางคนตองทําหนาทีท่ั้ง
สองฝาย เชน หัวหนากลุมสาระก็ยังตองทําหนาที่สอน
ดวย ประกอบกับแนวคิดเชิงบริหารที่ตองการใหการ
บริหารเปนการบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารงานของโรงเรียน
ดวย ซ่ึงการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารที่
เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปน
เปาหมายสูงสุด 

การบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนกลยุทธหน่ึง
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคลองตอ
การเปล่ียนแปลง การที่จะบริหารงานโรงเรยีนใหประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนควรนํา
หลักการมีสวนรวม  ที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย 

เชน ครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย
เกา ตัวแทนนักเรียนรวมรับผิดชอบ ตัดสินใจในการจัด
การศึกษาเพื่อสรางความรูสึกในการเปนเจาของ และ
รวมจัดการศึกษามากขึ้น ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคลที่เก่ียวของ สรางความเขมแข็งในการ
บริหารโรงเรียนไดอยางตอเน่ือง 
 การมีสวนรวมในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม 
องคกร อาสาสมัครมี 4 ประการ คือ การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การมีสวน
รวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน นอกจากน้ันแลว การมีสวน
รวมยังแบงออกเปนการมีสวนรวมโดยทางตรงและการมี
สวนรวมทางออมอีกดวย (รักชนก โสภาพิศ 254 2)  
และอุดม เหลืองสด 254 5) ไดสรุป ขั้นตอนการมีสวน
รวม มีดังน้ี 1) การมีสวนรวมคิดและตัดสินใจ หมายถึง 
การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ 
และรวมตัดสินใจทั้งในชวงเริ่มตน ชวงวางแผน และชวง
ปฏิบัติตามแผน   2) การมีสวนรวมในการวางแผน 
หมายถึง การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคกําหนด
วิธีการและแนวทางการดําเนินงาน  3) การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน หมายถึง การทําประโยชนใหกับงานทั้ง
ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือโดย
การบริหารประสานงานและขอความชวยเหลือ   4) การ
มีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การประเมินวา
การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ทั้ง
การประเมินผลความกาวหนาและประเมินผลสรุปรวบ
ยอดโดยสังเกตจากความชอบ และความคาดหวังซ่ึงมี
อิทธิพลซ่ึงสามารถเปล่ียนพฤติกรรมบุคคลได  5) การมี
สวนรวมรับผลประโยชน หมายถึง การรับผลประโยชน
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพโดยกระจายผลประโยชน
ภายในกลุมทั้งทางบวกและทางลบ 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
เทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพื่อไดทราบถึงปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูวาอยูในระดับใดมีสวนรวมมากนอยเพียงใด เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงแกไข พัฒนา
และสงเสริมสนับสนุน การมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการของครู และเพื่อใหการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง  (ญาณวิลาสอุทิศ) 
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อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ บรรลุเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาตอไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          การวิจัยครั้งน้ีศึกษากับประชากร คือ ครู
โรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) 
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 20 คน   
          เคร่ืองมือที่ใชในเก็บขอมูล  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนแนวทาง ในการกําหนดกรอบ
โครงสรางของแบบสอบถาม  

2. วิเคราะหเน้ือหา กําหนดกรอบแนวคิดเรื่อง 
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
เทศบาลบานสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3. สรางแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถาม
ของนายอนุภาพ  วาทีทอง มาปรับปรุงแกไขใหตรงกับ
เน้ือหาที่ตองการ แลวนําฉบับรางเสนอตอกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบใหถูกตอง
เหมาะสม ตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย 

4.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงให
ผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแตละขอคําถาม โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเปนฉบับสมบูรณ 

6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ไปทดลอง
ใชกับครูโรงเรียนเทศบาลบานสามพระยา จํานวน 20 
คนเพื่อหาความเช่ือม่ัน ( Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ได
เทากับ 0.94 

7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพไปใชจริงกับครูโรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง 
(ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
         การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย  นํา
หนังสือจากคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม ไดขอ
ความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานสมอ
โพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) และนําแบบสอบถามใหแกครู 

จํานวน 20 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 20 ฉบับ คิดเปนรอย
ละ 100 

 
          การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนํามา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังน้ี 

1. ตอนที่ 1 เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีหาคารอยละ  

2. ตอนที่ 2 เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาลบานสมอ
โพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

การมีสวนรวม µ σ ระดับ 
1. ดาน การตัดสินใจ 3.77 0.29 ดี 
2. ดานการวางแผน 3.84 0.31 ดี 
3. ดานการดําเนินงาน 3.77 0.29 ดี 
4. ดานการประเมินผล 3.59 0.34 ดี 
รวม      3.73 0.10 ดี 

 

ผลการวิจัย พบวา ระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาลบานสมอ
โพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธในขอบขาย4 ดาน  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (µ = 3.73,   σ= 0.10) ทุกดาน  เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย  คือ  การมีสวนรวมของ

ครูดานการวางแผน (µ  = 3.84, σ= 0.31)  รองลงมา
การมีสวนรวมของครูดานการตัดสินใจ  การมีสวนรวม
ของครูดานการดําเนินงาน และการมีสวนรวมของครู

ดานการประเมินผลเปนลําดับสุดทาย (µ =3.59, σ= 
0.34) เม่ือพิจารณารายละเอียด ระดับการมีสวนรวม
เปนรายการของทั้ง  4  ดาน  สามารถจําแนกไดดังน้ี 

ดานการตัดสินใจ 
เม่ือพิจารณาแยกตามรายขอ พบวาครูมีสวน

รวมตัดสินใจจํานวนขอสวนใหญอยูในระดับดี โดย ขอที่
มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  การมีสวนรวมตัดสินใจในการ
ดาํเนินงานดานหองสมุดโรงเรียน รองลงมาคือ การมี
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สวนรวมตัดสินใจในการดาํเนินงานดานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช และการมีสวนรวมตัดสินใจในการ
วางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงานวิชาการ  สําหรับ
รายการที่อยูในระดับปานกลาง มี  3 ขอคือ  มีสวนรวม
ตดัสินใจในการดําเนินงานดานการวัดผลและประเมินผล  
มีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนกําหนดวิธีดําเนินงาน
วิชาการ  และมีสวนรวมตัดสินใจในดานสงเสริม        
การสอน 

ดานการวางแผน   
เม่ือพิจารณาแยกตามรายขอ พบวาครูมีสวน

รวมตัดสินใจในแทบทุกขออยูในระดับดี  โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ  การมีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผน
ดานดานการวัดผลและประเมินผล  รองลงมาคือ การมี
สวนรวมตัดสินใจในการวางแผนดานวัสดุประกอบ
หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน  สําหรับรายการที่อยู
ในระดับปานกลางมี 1 ขอคือ  การมีสวนรวมตัดสินใจใน
การวางแผนดานหองสมุดโรงเรียน   

ดานการดําเนินงาน 
เม่ือพิจารณาแยกตามรายขอ  พบวา พบวาครูมี

สวนรวมตัดสินใจในแทบทุกขออยูในระดับดี  โดยขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ  ครูมีสวนรวมในการดําเนินงานดาน
การประชุมอบรมทางวิชาการ รองลงมาคือการมีสวน
รวมในการดําเนินงานดานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือ
การเรียนการสอน มีคาเฉล่ียสําหรับรายการที่อยูใน
ระดับปานกลางมี 2 ขอคือ  การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานหองสมุดโรงเรียน 

ดานการประเมินผล 
เม่ือพิจารณาแยกตามรายขอ พบวาครูมีสวน

รวมตัดสินใจจํานวนขอสวนใหญอยูในระดับดี โดย ขอที่
มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  ครูมีสวนรวมในการประเมินผล
นิเทศการศึกษา รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
รายการที่อยูในระดับปานกลาง มี  3 ขอคือ มีสวนรวม
ตดัสินใจในการประเมินผลดานดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช    มีสวนรวมตัดสินใจในการประเมินผล
ดานการวัดผลและประเมินผล และการมีสวนรวม
ตดัสินใจในการประเมินผลการประชุมอบรมทางวิชาการ 

สรุปจากผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการและแนวทางแกไขปญหาของครูดาน
ตอไปน้ี 1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2. ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 
3. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

4. ดานการมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการ  พบวาอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาใน
รายหวัขอยอย แตละดานพบวา ในดานการดําเนินการ
ดานการจัดการเรียนการสอนมีสวนรวมในระดับปาน
กลาง สวนการมีสวนรวมในดานการประเมินผล พบวา
การมีสวนรวมการประเมินผลหลักสูตรและนําหลักสูตร
ไปใชวัสดุ อุปกรณการสอน ดานการวัดผล ดานการ
สงเสริมการสอน ดานการประชุม อบรมวิชาการอยูใน
ระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการ
บริการงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาลบานสมอ
โพรง (ญาณวิลาสอุทิศ) อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.  การสวนรวมดานการตัดสินใจ  พบวา  ครู
เขามามีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานดาน
หองสมุดโรงเรียนมากเปนลําดับแรก  ทั้งน้ีเพราะ  
หองสมุดมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใน
ปจจุบันมาก เพราะเปนงานที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนและสงเสริมงานวิชาการ เชน การจัดหาหนังสือ 
การจัดบริการศึกษาคนควา ใหยืมหนังสือ รวมทั้งการ
ปรับปรุงบํารุงรักษา และพัฒนาการใชหองสมุด 
ผูบริหารโรงเรียนควรจัดใหมีหองสมุดโรงเรียน และมี
ระบบการติดตามประเมินผลการใชหองสมุดดวย 
หองสมุดความสําคัญตอการเรียนการสอนของครู
อาจารย ตลอดจนนักเรียนในโรงเรียน เพราะหองสมุด
เปนศูนยรวมของหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ และวัสดุ
อุปกรณครู นักเรียน ใชเปนแหลงคนควาหาความรู 
ขอมูลขาวสาร ความบันเทิง พักผอนหยอนใจ และยัง
บริการในดานอ่ืนๆ อีกมากมายกับผูใชหองสมุด จึง
จําเปนตองหาวิธีการที่จะใหทุกฝายเขามามีสวนรวมให
ความสนใจมาใชบริการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
อยางตอเน่ือง 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2541 : 121) ไดใหความหมาย การจัด
หองสมุดในโรงเรียน หรือมุมหนังสือในหองเรียนคือ
แหลงที่รวบรวมหนังสือประเภทตางๆ เอกสารส่ิงพิมพ 
และวัสดุอุปกรณตางๆใหนักเรียนทุกคนไดศึกษาหา
ความรู ความบันเทิง หรือพักผอนหยอนใจซ่ึงจะ
กอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาเปนอยางมาก 
นอกจากน้ียังมีงานบริการแกผูใชหองสมุดนับวาเปนงาน
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ที่มีความสําคัญ และถือเปนหัวใจของการดําเนินงาน
หองสมุดเพราะการบริการงานที่หองสมุดจัดใหกับผูใช
หองสมุดเปนประจําทุกวัน และมีการบริการที่เปนครั้ง
คราวในโอกาสที่เหมาะสมน่ันคือ กิจกรรมสงเสริมการ
อาน เชน การจัดนิทรรศการ การเลานิทาน การแนะนํา
หนังสือใหม การแขงขันตอบปญหา เปนตน ซ่ึงกิจกรรม
เหลาน้ีจะมีสวนจูงใจใหนักเรียนมีสวนรวมในการใช
หองสมุดมากขึ้นตามความพรอมของเด็กที่สอดคลองกับ
สถานการณ 
 ไกรเลิศ โพธ์ินอก (2542 : 26) ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองจัดใหมีหองสมุดโรงเรียนที่มีระบบการใช
บริการ และจัดกิจกรรมที่สอดคลอง และเหมาะสมกับ
นักเรียน จัดหาหนังสือ และครุภัณฑใหมีเพียงพอตอการ
ใช จัดใหมีครูผูรับผิดชอบหองสมุดสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูใชหองสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
แสวงหาทรัพยากรภายนอกเพื่อมาปรับปรุง และพัฒนา
หองสมุด และมีการประเมินผลการดําเนินงานหองสมุด 

2. การมีสวนรวมดานการวางแผน   พบวา 
ครูเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานดานการวัดผล
และประเมินผลมากเปนลําดับแรก  ทั้งน้ี  เพราะ  การ
วัดและประเมินผลการเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญที่
จะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนกระบวนการที่ตรวจสอบวา
นักเรียนไดเรียนรูถึงจุดหมายปลายทางตามที่หลักสูตร
ตองการ ผลจากการวัดจะเปนขอมูลที่ชวยใหครูผูสอนได
นําไปพิจารณาหาวิธีการแกไขขอบกพรอง และจุดออน
ในดานตางๆ งานวัดผลและประเมินผลมีความสําคัญตอ
การจัดการศึกษา ซ่ึงเปนกิจกรรมทางวิชาการ เพราะ
เปนการวัดและประเมินทําใหทราบวาการเรียนการสอน
ไดผลเพียงใด หรือบรรลุจุดมุงหมายหรือไม  และ
สอดคลองกับแนวคิดของ  ปรีชา บุญอนันต (2544 : 
19) ไดใหความหมายการวัดผลและประเมินผลเปน
กระบวนการตรวจสอบวานักเรียนเรียนรูถึงจุดหมาย
ปลายทางตามที่หลักสูตรตองการหรือไมโดยการ
ประเมินผลกอนเรียน ประเมินผลขณะเรียน และ 
ประเมินผลหลังเรียนอยางสมํ่าเสมอ ผลจากการวัดจะ
เปนขอมูลที่ชวยใหครูที่สอนไดนําไปพิจารณาหาวิธีแกไข
ขอบกพรองและจุดออนในดานตางๆ 

สําหรับการมีสวนรวมในการวางแผน
หองสมุดโรงเรียน  อยูในลําดับสุดทาย  เพราะในการ
วางแผนงานหองสมุด จะมีเฉพาะครูบรรณารักษ  และ
คณะกรรมการหองสมุดเทาน้ัน  ครูที่เหลือจะเปนผูมาใช

บริการ  และไมมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน
หองสมุด  และพบวา  ระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการของครูดานการวางแผนในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง และครูมีสวนรวมในดานการ
วางแผนนอยที่สุดเม่ือเทียบกับการมีสวนรวมทั้ง      ส่ี
ดาน  เพราะในการวางแผนงานดานวิชาการ  ผูบริหาร
จะมอบหมายใหผูชวยฝายวิชาการ  และหัวหนาสายช้ัน  
ซ่ึงเปนคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนวางแผน
รวมกัน  ครูสวนใหญจึงยังไมไดเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน 

3.  การมีสวนรวมดานการดําเนินงาน   
พบวา  ครูเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการ
ประชุมอบรมทางวิชาการมากเปนลําดับแรก  ทั้งน้ี
เพราะการจัดการประชุมอบรมทางวิชาการ เปนการเชิญ
ครูมาพบปะเพื่อทราบแนวทางและขอตกลงในการ
ทํางานรวมกัน และในขณะเดียวกันก็จะใหนําความรู
ใหมๆหรือวิธีการใหม ๆ มาเผยแพรใหครูไดพัฒนา
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังน้ันผูบริหารควรจัดใหมีการอบรมทางวิชาการ
ขึ้น เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในบทบาท และ
หนาที่ตนเองดีขึ้น และสอดคลองกับสุเทพ สวัสดี 
(2539 : 82) ไดใหความหมาย งานประชุมอบรมทาง
วิชาการเปนการพัฒนาบุคคลวิธีหน่ึง โดยการอบรม
บุคคลที่เขาปฏิบัติงานใหม การอบรมบุคคลระหวาง
ปฏิบัติงานนอกจากน้ันสามารถนําไปใชไดอยาง
กวางขวาง โดยที่ผูบริหารโรงเรียนตองนําวิธีการมาใชให
เหมาะสมกับสถานการณ โดยการสงเสริมใหมีการ
ประชุมอบรมทางวิชาการความตองการของบุคลากร 
และสภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยนําเทคนิควิธีการ
ใหมๆมาใชเพื่อใหครูสามารถพัฒนาตนเองได 

4.  การมีสวนรวมดานการประเมินผล   
พบวา  ครูเขามามีสวนรวมในการประเมินผลนิเทศ
การศึกษามากเปนลําดบัแรก  เปนเพราะการนิเทศ
การศึกษา เปนกลไกที่สนับสนุนใหกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหทัน
กับสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา          
จึงจําเปนตองนิเทศการเรียนการสอนเพื่อใหครู และ
บุคลากรเก่ียวของไดมีความรูความเขาใจในส่ิงใหมๆ  
และปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นซ่ึง
เปนไปตามที่  อนุศักดิ์ สมิตสันต (2540 : 235) ไดให
ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง การ
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แนะนํา การช้ีแนะ การบริการ และการวางแผนรวมกัน
เพื่อหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น สวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติรวมกัน
ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครูในโรงเรียน ในการที่จะ
แกไข ปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมประสิทธิภาพทาง
สังคม การเรียนการสอนใหดีขึ้น และสงผลโดยตรงตอ
คุณภาพของผูเรียน   

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1  ควรมีการวิจัย  ความตองการมีสวนรวม
ของครูในการบริหารงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
 2  ควรมีการวิจัย  ความตองการมีสวนรวม
ของครูในการบริหารงานหองสมุดของโรงเรียน 
 3  ควรมีการวิจัย  ความพึงพอใจของครูใน
การเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนงานวิชาการของ
โรงเรียน 

4  ควรมีการวิจัย  ความพึงพอใจของครูใน
การเขาไปมีสวนรวมในการประเมินผลงานวิชาการของ
โรงเรียน 
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การจัดการระบบสารสนเทศในงานดานทรัพยากรมนุษย 
 

อ.ดร.ภาวิน ชินะโชต*ิ 
รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ** 

บทคัดยอ 
 
 ปจจุบันโลกเราไดกาวสูยุคแหงสารสนเทศ ผูบริหารองคกรเริ่มตระหนักและใหความสําคัญ  โดย นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในองคก ารมากขึ้น ไมวาจะเปนในเรื่องของสารสนเทศทางการตลาด สารสนเทศ
ทางการบัญชี และสารสนเทศ ทางทรัพยากรมนุษย   เปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ หรือสนับสนุน     
การปฏิบัติงานขององคก ารทามกลางสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การ
ดาํเนินการใด ๆ ขององคก าร จะตองมีการวิเคราะหและประเมินสถานการณตางๆ อยางใกลชิด เพื่อใหองคก าร
สามารถปรับตัวใหทันตอความเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น 
 การจัดทําสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยอาจจัดทําโดยเปนระบบเอกสารที่จัดเขาแฟมตาม
หมวดหมูของแตละเรื่อง หรือใชการปอนขอมูลเขาสูระบบซอฟแวรของคอมพิวเตอรที่จัดทําขึ้น หรือซ้ือจากบริษัท    
ผูผิตซอฟแวรดังกลาว หลักการทั่วไปการจัดทําสารสนเทศประกอบดวย 5 ขั้นตอน ประกอบดวย  ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาและรวบรวมขอมูลที่จะนําเขาสูระบบใหเปนปจจุบัน  ขั้นตอนที่ 2 การจัดความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ 
เพื่อเช่ือมขอมูลเขาหากัน    ขั้นตอนที่ 3 การจัดวางระบบที่จะนํามาใชใหเหมาะสมกับฝายอ่ืนๆ ขั้นตอนที่  4         
การจัดเก็บหรือการบันทึกขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ และ ขั้นตอนที่ 5 การนําขอมูลออกมาใช และการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความวิชาการ 
* อาจารยประจําสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
**ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทนํา 

ระบบสารสนเทศเปนขอมูลที่ไดจากการ
ประมวลผลขอมูล ทําใหสามารถแปลผลส่ิงที่ตองการรู
ออกมาได ซ่ึงระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร
มนุษยจะเปนระบบที่ใชในการจัดเก็บวิเคราะหเรียกใช
และการแจกจาย ขอมูลเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคก าร สารสนเทศการจัดการทรัพยากร
มนุษย  (HRIS)ไมไดเปนเพียงแคคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากร
มนุษยเทาน้ัน ดังน้ันระบบสารสนเทศจะประกอบดวย
คอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปรวมถึง  บุคคล 
แบบฟอรม นโยบาย กระบวนการ และขอมูล ตางๆ 
(Kavanagh, Thite & Johnson, 2012: 17)ระบบ
สารสนเทศน้ีจะใชสนับสนุนการทํางานภายใตกิจกรรม
ดานตางๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย เชน การ
นําเสนอขอมูลของลูกจาง การจัดเก็บขอมูลของ
พนักงานที่มีอยูในปจจุบัน และจัดทําแผนเพื่อพัฒนา
ความสามารถและทักษะของพนักงานเปนรายบุคคล 
เปนตน ( Laudon & Laudon, 2007: 53)ระบบ
สารสนเทศถูกออกแบบเพื่อใชสนับสนุนงานดานตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี 

1. การวางแผนความตองการดานทรัพยากร
มนุษยของธุรกิจ 

2. การพัฒนาลูกจางใหสามารถทํางานได
อยางเต็มศักยภาพ 

3. การควบคมุนโยบายตลอดจนการวางแผน
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของธุรกิจ 
 นอกจากการสนับสนุนงานทั้ง 3 ขอ ขางตน 
ยังรวมถึง การจัดเก็บขอมูลลูกจาง การจายคาจางและ
เงินเดือน การวิเคราะหงานที่มีสวนเก่ียวของกับดาน
การสรรหา คดัเลือก วาจาง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวิเคราะหผลประโยชนของลูกจาง
รายบคุคล การฝกอบรมและพัฒนาการจัดการดาน
สุขภาพตลอดจนความปลอดภัยในการทํางาน          
(O’ Brien, 2004: 242) 
 สรุปไดวา ระบบสารสนเทศดานทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Information System: 
HRIS) หมายถึงระบบสารสนเทศอิเล็คทรอนิคสที่ถูก
พัฒนาเพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินงานและการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย  เชน การ
วางแผน การออกแบบงาน การจางงาน การพัฒนา 

และคาจาง เปนตน ซ่ึงจะมีสวนทําใหสามารถตัดสินใจ
ขององคการตลอดจนอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคการ  
 การออกแบบระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษยที่มีประสิทธิภาพน้ัน ผูบริหารควรไดขอมูลใน    
การปอนลงในระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบให
สามารถจัดหาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะขอมูลที่สําคัญมีดังน้ี (สมชาย หิรัญกิตติ, 
2557: 25) 

1. ทันเวลา  (Timely) ผูบริหารจําเปนตอง
ดาํเนินการดวยสารสนเทศทีท่ันเวลาและทันสมัย  (Up-
to-date Information)ขอมูลควรตรงกับความเปนจริง  
ดังน้ันขอมูลที่ไดมาตองเปนปจจุบันเสมอเม่ือระยะเวลา
เปล่ียนแปลง 

2. ความถูกตอง  (Accurate) ผูบริหารจะตอง
ม่ันใจในความถูกตองของขอมูลที่หามา  และตองเปน
ขอมูลสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ถูกตอง 

3. ส้ัน/กะทัดรัด  (Concise) ผูบริหารตองการ
ขอมูลที่ส้ันแตไดใจความสมบูรณ  สามารถนําขอมูลไป
ใชในการตัดสินใจไดงาย  ไมตองเสียเวลาสรุปขอมูลอีก
ครั้ง 

4. ตรงประเด็น  (Relevant)ผูบริหารควรมี
ขอมูลสารสนเทศตองสอดคลองหรือตรงตอความ
ตองการใชงานของผูใชงานในทุกๆ  กลุม  สารสนเทศ
ควรเปนขอมูลเฉพาะที่ตองการใชในแตละสถานการณ
เทาน้ัน 

5. ครบถวนสมบูรณ  (Complete) ผูบริหาร
ควรไดรับขอมูลสารสนเทศที่ครบถวนครอบคลุม
สาระสําคั ญที่จําเปนจะชวยในการวางแผน  การ
ตัดสินใจ  และการปฏิบัติงาน  แตถาไดขอมูลเพียง
บางสวนที่อาจทําใหการตัดสินใจเกิดความผิดพลาด 
 
ขอมูลที่นํามาใชในระบบสารสนเทศดานทรัพยากร
มนุษย 
 ขอมูลในระบบสารสนเทศจะชวยสนับสนุน
การทํางานของหนวยงานตางๆ ภายในองคการรูปภาพ
ที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานขององคการที่มี
ระบบฐานขอมูลกลางที่ชวยใหขอมูลที่จะใชรวมกัน ใน
หนวยงานตางๆ ขององคการ ไมวาจะเปน ฝายบญัชี
และการเงิน ฝายขายและการตลาด ฝายผลิตและ    
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การดําเนินการ และ ฝายทรัพยากรมนุษย ระบบ
สารสนเทศน้ันทําใหขอมูลขององคการ ที่มีอยูสําหรับใช
งานในการตัดสินใจหรือวิเคราะหขอมูล เกือบทั้งหมด  
สามารถ สนับสนุน การดําเนินการ กิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในขององคการ เม่ือมี ฝายใดปอนขอมูล ขึ้นมาใหม
จะทําให ขอมูลที่ถูกสรางขึ้นมา สามารถ ใชไดทันทีกับ
กระบวนการทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1 การทํางานของขอมูลสารสนเทศในระบบองคการ 
ที่มา: Laudon & Laudon, 2012: 338 
 
 การปอนขอมูลเขาสูทะเบียนประวัติใน
สารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย ควรมีขอมูลที่
สําคัญ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง และนําไปใชประโยชนใน
หนวยงานตางๆ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2557: 25-27)
ไดแก 

1. ประวัติสวนตัว เชน ช่ือจริง  นามสกุล  ที่อยู  
เพศ  วันเกิด  สัญชาติ   อายุ  สวนสูง  นํ้าหนัก  เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  
สถานภาพสมรส  ศาสนา  ประวัติสุขภาพ   โทรศัพท
ติดตอ สถานะทางการทหาร กลุมเลือด ช่ือบิดา-มารดา 
ช่ือคูสมรส  อาชีพคูสมรส  จํานวนบุตร  รายช่ือ           
ผูค้ําประกัน ความสนใจในงาน 

2. ประวัติการศึกษา  และการฝกอบรม  เชน 
ระดับการศึกษา  ปที่เขาศึกษา  ปที่จบการศึกษา  ช่ือ
สถานศึกษา  สถานที่ตั้ง  วุฒิการศึกษาที่ไดรับ  ประวัติ
การฝกอบรม  ทุนสนับสนุนการศึกษา  โปรแกรม
การศึกษาอ่ืนๆ 

3. ขอมูลทักษะและประสบการณ เชนขอบเขต
งาน  ตําแหนงงานที่เคยทํา  ชวงเวลาของการทํางาน  
หนังสือรับรองการผานงาน  เหตุผลการลาออก  ความ
รับผิดชอบในการบังคับบัญชา 

4. การจางงาน  เชน  วันเริ่มเขาทํางาน  รหัส
ตาํแหนง ช่ือตําแหนง ระดับเงินเดือน  รายงานโดยตรง
ตอใคร  ผลของการทดลองงาน  หมายเลขบัตร
ประกันสังคม  ช่ือหนวยงาน  หมายเลขโทรศัพทติดตอ  
การขาดงาน ประวัติการลา (ไดแก สาย  ลากิจ ลาปวย  
ลาพักผอน) 

5. ขอมูลเพิ่มเติมเชน ประวัติความดีความชอบ  
แผนความกาวหนาในงานอาชีพ  ขอมูลการ
รักษาพยาบาลโรคอันตราย  สิทธิดานผลประโยชน  
ขอมูลดานอุบัติเหตุ  สิทธิดานที่อยูอาศัย  ดานการ
เดินทาง  ประวัติการลงโทษ  อายุงาน  วันครบ
เกษียณอายุ สแกนรูปภาพพนักงาน  
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ตัวอยางขอมูลที่พบบอยบนฐานขอมูลการจดัการทรัพยากรมนุษย 
 

ตัวอยางขอมูลทรัพยากรมนุษย 
รหัสพนักงาน (Employee ID) 
ช่ือจริง (First name) 
นามสกุล (Last name) 
ที่อยู (Address) 
รหัสไปรษณีย (Zip Code) 
หมายเลขโทรศัพทบาน (Home Phone Number) 
เพศ (Gender) 
รหัสสัญชาติ (Ethnic Code) 
วันเกิด (Birth Date) 
สถานะทางการทหาร (Veteran Status) 
วันหมดอายุของวีซา (Visa Expiration Date) 
สถานะการศึกษา (Education) 
งานที่ผานมา (Past Employment) 
ทักษะ (Skill) 
การฝกอบรม/ใบรับรอง (Training/Certification) 
จัดอันดับผลการดําเนินงาน (Performance Rating) 
จางวันที่ (Hire Date) 
เหตุผลในการเลิกจาง (Termination Reason) 
วันที่มีการวาจาง (Rehire Date as Applicable) 

รหัสตําแหนงงาน/ตาํแหนงงาน (Job Code/Title) 
ประเภทอัตราคาจาง (Pay Rate Type) 
วันที่อัตรามีผล (Rate Effective Date) 
เงินเดือน (Salary) 
โบนัส (Bonuses) 
สถานะ (Status) 
ประจํา/ช่ัวคราว (full-time/part-time) 
สถานะสัญญาจาง (Contract Employee Status) 
แผนก (Department) 
ขอมูลสํานักงาน (Office Information) 
ผูจัดการ (Manager) 
ฝาย/สถานที่ตั้ง (Division/Location) 
ทรัพยสินของบริษัท (Company Property) 
เบอรติดตอฉุกเฉิน (Emergency Contract) 
เวลาปดยอดคงคาง (Time-off Accruals) 
สิทธิประโยชน (Benefits) 
บาดเจ็บจากการทํางาน (Work-Related Injuries) 
ความพิการ (Disability) 

ที่มา: ปรับปรุงจาก  Kavanagh, Thite& Johnson (2012: 52) 
 
 จากตัวอยางขอมูลแสดงใหเห็นวาขอมูลใน
การจัดการทรัพยากรมนุษยจะเปนขอมูลพื้นฐาน
เก่ียวกับประวัติของพนักงานที่มีความครอบคลุม เชน 
ช่ือ นามสกุล ที่อยู การศึกษา ทักษะ การจางงาน เปน
ตน ที่จะใหการสืบคนและวิเคราะหขอมูล ทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถาฝายทรัพยากรมนุษยตองการความ
ครอบคลุมและมีความซับซอนมากขึ้น ในการบูรณาการ
ขอมูลที่ซับซอน  ทํา ใหผลการวิเคราะหที่ไดมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน เวลาที่ใชในการสรรหา คาใช จาย ผูทํา
การคัดเลือกคิดเปนรายช่ัวโมง เปนตน รวมถึงฝายตางๆ 
ในระบบธุรกิจสามารถ ใช ขอมูล ดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไปใชวิเคราะหขอมูลตางๆ ในงานของ
ฝายที่ตองการใชขอมูลในการตัดสินใจ เชน ฝายบัญชี/
การเงิน ฝายขาย เปนตน ถาการจัดทําสารสนเทศการ
จัดการทรัพยากรมนุษย เปนไปอยางครบถวนจะ
สามารถชวยทําใหเกิดความถูกตองในกระบวนการ
ตัดสินใจ และสามารถพยากรณดานทรพัยากรมนุษยที่
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติดานธุรกิจได 

รูปแบบของระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษยมากขึ้น และยิ่งทวีความสําคัญ
มากขึ้นเรื่อยๆ องคการในยุคการทําธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสจะแตกตางจากอดีตที่มีสารสนเทศเปน
เครื่องมือหน่ึงที่สนับสนุนใหกลยุทธดําเนินงานของ
องคการใหมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร
มนุษย ซ่ึงรูปแบบของระบบสารสนเทศดานทรัพยากร
มนุษยมีดังน้ี 
 การที่องคการสามารถกําหนดวิสัยทัศนใน
ระยะยาวไวลวงหนาไดอยางชัดเจน เพื่อผลักดัน
องคการใหบรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศนที่กําหนดไว
จึงมีความสําคัญอยางมากที่จะตองอาศัยกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ โดยผูบริหารดานทรัพยากรมนุษยจะ
มีการกําหนดการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ มา
ใชในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับใน
การสนับสนุนการดําเนินงานองคการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศเปนส่ือกลางสําหรับการเพิ่มศักยภาพการ
จัดการทรัพยากรมนุษย จนเปนผลที่ชวยองคการ
สามารถสรางสรรค และปรับปรุงงานดานตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จากภาพที่ 2รูปแบบ ของ
ระบบองคก ารที่มีระบบสารสนเทศดานทรัพยการ
มนุษย (HRIS) เปนศูนยกลาง จะมีดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมขององคการ  หรือ  
สภาพแวดลอมภายในประเทศ  (National culture 
environment)องคการจะตองพิจารณาถึงโอกาสและ
ขอจํากัดที่มาจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน  
กฎระเบียบของรัฐบาล  (Government regulation) 
ความกังวล ทาง สังคม  (Societal concerns) 
ตลาดแรงงาน  ( Labour market) เทคโนโลยี  
(Technology)และการแขงขัน  ( Competition)และ
สภาพแวดลอมภายใน  ที่มาจากการวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย  (HRM Research) เชน  วัฒนธรรม
ขององคการ   การ พิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ อนของ
องคการการกําหนดวัตถุประสงคระยะยาวพิจารณา
ประเมินทางเลือก กลยุทธต างๆและการตัดสินใจเลือก
กลยุทธที่จะนํามาใชในการดําเนินงาน 

 

2. ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management System)เปนวิธีการเพื่อให บรรลุ
วัตถุประสงคระยะยาวขององคการจะทําใหองคการ
สามารถกําหนดแผนทางธุรกิจ  และเปาหมายทางธุรกิจ
ที่เหมาะสมได การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจจะเริ่มจาก
กลยุทธระดับองคการ  (Cooperate level strategy) 
เปนกระบวนการกําหนดลักษณะทั้งหมดและ
จุดมุงหมายขององคการ  ประกอบดวย  การลงทุน  การ
ดาํเนินการ  การพัฒนาปรับปรุงองคการ  จนมาถึง     
กลยุทธระดับธุรกิจ  (Business level strategy) เปน
กลยุทธที่พยายามหาวิธีการแขงขันในแตละองคการที่
พยายามจะสรางส่ิงตางๆให ตอบสนองตอเปาหมายที่
องคการวางเอกไว และกลยุทธระดับหนาที่  (Function 
level strategy) ที่จะนําการดําเนินงานในดานตางๆ  
ไปดําเนินการใหสอดคลองกัน  ซ่ึงการจัดการทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธ  (Strategic Human Resources 
Management)เปนหน่ึงในกลยุทธระดับหนาที่ 

3. การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  
(Strategic Human Resources Management)
ฝายการจัดการทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนด
เปาหมายดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  (HR Goals)

ที่สอดคลองกับกลยุทธขององคการ  เชน การคงอยูของ
พนักงาน  (Retention) บรรยา กาศในการทํางาน และ
ขวัญกําลังใจ  (Climate/morale) การเพิ่มผ ลิตภาพ  
(Productivity) และอัตราการเกิดอุบัตเิหตุ  (Accident 
rate) เม่ือกําหนดเปาหมายของการจัดการทรัพยากร
มนุษยไดแลวจะมีการกําหนดกิจกรรมดานทรัพยากร
มนุษย (HR Programs) 

 

4. กิจกรรมดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  
(HR Programs)จะมีกิจกรรมหลักในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย คือ การวางแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย  (Planning) การสรรหาและการคัดเลือก  
(Recruiting and Selecting) การฝกอบรม  (Training) 
การประเมินผลการทํางาน  (Performance 
Management) คาตอบแทน  (Compensation) 
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย  (Quality of life and 
Safty) พนักงานและแรงงาน  (Employee and 
Labour) โดยการทํางานน้ีจะมีสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Information 
System) เขามาชวยในการดําเนินกิจกรรมในเรื่อง  
ความรูดานไอที  ( IT Knowledge) และ ความรู ดาน
ทรัพยากรมนุษย (HR Knowledge) 

 

5. สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย  
(Human Resource Information System)จะ
ชวยในการดําเนินกิจกรรมในการจัดการทรัพยากร
มนุษยใหเปนไปดวยความคลองตัว  สงผลใหผลการ
ดําเนินกิจกรรมตางเปนไปอยางราบรื่น  

 

6. การประเมินผลกิจกรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษย  (Human resource program evaluation) 
เปนการวัดผลการดําเนินกิจกรรมทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดจาก
ฝายทรัพยากรมนุษย  รวมถึงเปาหมายขององคการดวย     
มีการประเมินผล  คือ  ตัวช้ีวัด ดาน ทรัพยากรมนุษย      
(HR Metric) วิธีการใชตัวช้ีวัดผลการ ดําเนินงาน  (Key 
Performance Indicator: KPI) การวัดเชิงดุลยภาพดาน
ทรัพยากรมนุษย  (HR Scorecard)  มูลคาเพิ่ม  (Value-
added)  ผลตอบแทนการลงทุน  (ROI) และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  (Legal compliance)  เม่ือทราบผล    
การดําเนินกิจกรรมจะนําไปสูขอมูลยอนกลับ  ( Feed 
back) เพื่อนําขอมูลไปกําหนดกลยุทธขององคการในครั้ง
ตอไป 
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ภาพที่ 2 รูปแบบของระบบองคก ารที่มีระบบสารสนเทศดานทรัพยการมนุษย ( HRIS) เปนศูนยกลาง  

   ที่มา: Kavanagh, Thite& Johnson (2012: 24) 
 

 
ภาพที่ 3 ฐานขอมูลการจัดการทรัพยากรมนุษยทรัพยากรมนุษยในหลายมุมมอง 

ที่มา: Laudon & Laudon, 2012: 213 
 
ประเภทของระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย 

ฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลเดียวมีหลาย
มุมมองของขอมูล ขึ้นอยูกับความตองการขอมูลของ
ผูใช รูปภาพที่ 3แสดงน้ีมีสองมุมมอง ของ ฐานขอมูล
สารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถทําใหใช

ขอมูลไดในลักษณะ ที่แตกตางกัน ตามความ จําเปนของ
ผูใช ตัวอยางเชนสําหรับฐานขอมูลทรัพยากรมนุษย
แผนก ผลประโยชน ตอบแทน จะตองมี ขอมูล ที่
ประกอบดวยช่ือพนักงานหมายเลขประกันสังคมและ
ประกันสุขภาพ เปนตน และ แผนกเงินเดือนอาจ
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ตองการขอมูลจะตองมี ขอมูล ที่ประกอบดวยช่ือ
พนักงานหมายเลขประกันสังคม  เงินเดอืน และ
รายจายสุทธิ ขอมูลสําหรับทุกมุมมองเหลาน้ีจะถูกเก็บ
ไวในฐานขอมูลเดียวที่สามารถจัดการไดงายขึ้น 
 จากการดําเนินงานของฝายทรัพยากรมนุษย
มีการพัฒนาสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยเขา
มาชวยในกระบวนการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
การออกแบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยจะ
เช่ือมโยงขอมูลตางๆ ทั้งโครงสรางใหญขององคการ 
และระบบงานยอยในงานทรัพยากรมนุษยเขาดวยกัน
ซ่ึงระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยสามารถ
จําแนกออกได (สมชาย หิรัญกิตติ, 2557: 38-44 ;     
สุรพล พรหมมาพนัธ, 2556: 213) ดังน้ี 

1. ระบบโครงสรางองคการ  (Organization 

Charts)เปนระบบสวนกลางที่ตองออกแบบใหเช่ือโยง

ตอระบบตางๆ  ภายในองคการ  เชน  สายการบังคบั

บัญชาวามีก่ีระดับ ก่ีตําแหนง มีคําบรรยายลักษณะงาน

และระบุคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานเอาไว  โครงสราง

โดยรวมมีสาขา  ฝาย  แผนก  และกลุมเทาไร  ส่ิงตางๆ  

ขอมูลที่กําหนดขึ้นจะถูกกําหนดเปนรหัสตัวเลข  เพื่อ

ความสะดวกในการบันทึกขอมูลและสืบคนขอมูล  ทํา

ใหงายตอการตรวจสอบ  เชนรหัสสาขา  รหัสตําแหนง  

รหัสกลุม รหัสการลา รหัสรายได เปนตน  

2. ระบบการวางแผนอัตรากําลัง  (Human 

Resource Planning System)เปนระบบที่ทําหนาที่

ประมวลขอมูลของหนวยงานวามีอัตรากําลังเทาใด  

หรืออัตราการลาออกของพนักงาน ทําใหทราบถึงความ

ตองการอัตรากําลังขององคการ  โดยระบบสามารถ

พยากรณความตองการอัตรากําลังที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตได  ระบบจะระบุถึงลักษณะงาน  ขั้นตอนการ

ทํางาน และจํานวนพนักงานที่ตองการ 

3. ระบบการสรรหาและคัดเลือก  

(Recruitment and Selection System)เปน

กระบวนการเก็บรวบรวมรายละเอียดของผูสมัครงาน  

เชน  ขอมูลสวนตัว  ประวัติการศึกษา  และ

ความสามารถพิเศษ  เปนตน  เพื่อเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของผูสมัครที่ตรงกับลักษณะของตําแหนง

งานที่สรรหาอยู  โดยระบบจะใหผูสมัครงานสามารถ

กรอกใบสมัครผานทาง  Network หรือ Web page 

ของบริษัท  เม่ือไดขอมูลของผูสมัครงานมา  โปรแกรม

จะตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติของผูสมัครที่

องคการตองการ  ระบบสามารถแจงผลเบื้องตนแก

ผูสมัครเพื่อเขารับการสัมภาษณงานในวัน  เวลา  และ

สถานที่สัมภาษณที่กําหนดไว  ผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส  (e-Mail)และ /หรือ  ผานขอความส้ัน  

(SMS)  

4. ระบบประวัติพนักงาน  ( Personal 

System) เปนการจัดเก็บประวัติพนักงานพื้นฐาน  อาจ

มีการสแกนรูปของพนักงานไว  ซ่ึงขอมูลที่ตองนํามาใช

ระบบจะมีการแยกขอมูลเปน  2 สวน คือ สวนที่เปน

ประวัติสวนตัว  คือ ขอมูลสวนตัว  การศึกษา  สุขภาพ  

การฝกอบรม  และรายได  เปนตน  และสวนที่เปน

ประวัติการทํางาน  ระบบสามารถบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานวาดีเดน  กระทําผิดวินัย  การพักงาน  การ

ลงโทษ  และการลาออกที่เกิดขึ้น  ที่จะเช่ือมโยงไปยัง

สัญญาจางงานและสัญญาค้ําประกัน  

5. ระบบการจายเงินเดือน  ( Payroll 

System) เปนระบบที่รวบรวมการเบิกจาย

คาตอบแทนมาไวในระบบ  เชน  รายไดจากเงินเดือน

และคาจาง  คาลวงเวลา  คาํนวนภาษีหักคาลดหยอน  

หรือหัก ณ ที่จาย และบันทึกขอมูลรายจายทุกรายการ

โดยผานระบบธนาคารได  รวมถึงระบบจะชวยใหเห็น

ถึงงบประมาณดานบุคลากรโดยรวม  เพื่อใชในการ

วางแผนปรับเปล่ียนโครงสรางเงินเดือน  และโบนัสแก

พนักงาน  

6. ระบบการบันทึกเวลาทํางาน  ( Time 

Attendance System)เปนระบบที่ใชในการควบคุม

เวลาในการทาํงานของพนักงาน  โดยจะทําการบันทึก

ขอมูลจากเครื่องรูดบัตรพนักงาน  เครื่องสแกน

ลายน้ิวมือ สแกนมานตา หรือเครื่องในระบบแบบอ่ืนๆ  

แลวระบบจะทําการบันทึกเวลาเขา -ออกงาน  การ

ทํางานลวงเวลา  การลา  และการขาดงาน  ซ่ึงผูใชงาน

จะสามารถเห็นถึงตารางเวลาในการทํางานของ

พนักงาน  เพื่อกําหนดรูปแบบตารางการทํางานที่
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เหมาะสมได  ระบบสามารถสรุปรายการเวลา        

การทํางาน ประวัติการลาและการทํางานลวงเวลาได  

7. ระบบการประเมินผล  ( Appraisal 

System) เปนระบบที่สามารถวัดคาปริมาณงานที่

พนักงานปฏิบัติมาเปนเปอรเซ็นตในการทํางาน  ระบบ

จะเรียงลําดับพนักงานในฝายเดียวกันที่มีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด หรือกําหนดเปนชวงการประเมินผล  

เชน ดีเดน ดมีาก ดี ปานกลาง  และควรปรับปรุง  เพื่อ

นําขอมูลมาใชในการพิจารณาขึน้เงินเดือน  เล่ือน

ตาํแหนงงาน เปนตน ผูบริหารสามารถกําหนดชวงเวลา

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดตามที่

กําหนด เชน 6 เดือน หรือ1 ป เปนตน 

8. ระบบการพัฒนาและฝกอบรม  

(Development and Training System) เปน

ระบบใชในการพัฒนา  และฝกอบรมทรัพยากรมนุษย

ทั้งหมดภายในองคการ  สามารถวางแผนฝกอบรมใน

การพัฒนาความสามารถพนักงานใหเหมาะสมกับงาน  

โดยระบบจะคัดเลือกพนักงานที่มีความจําเปนตองเขา

รวมหลักสูตรการพัฒนาและการฝกอบรมที่เหมาะสม  

ซ่ึงตัวพนักงานเองก็สามารถเขาไปดูรายละเอียด

เก่ียวกับหลักสูตรที่ตนเองสนใจ  เชน  หัวขอการ

ฝกอบรม  วัน เวลา  สถานที่  คุณสมบัติ  และตําแหนง

งานที่เหมาะสมกับหลักสูตร  ผูใชระบบสามารถเรียกดู

รายงานพนักงานที่เขารวมหลักสูตรยอนหลัง  การ

ประเมินผลการฝกอบรมในแตละหลักสูตร  และระบบ

สามารถชวยในการวางแผนจัดทํางบประมาณในแตละ

หลักสูตรได รวมถึงมีโปรแกรมในการชวยในการเรียนรู

และการฝกอบรมผานทางอิเล็กทรอนิกสได  เชนระบบ

E-Learning E-Training หรือ รูปแบบการเรียนการ

สอนทางไกลผานออนไลน (Massive Open Online 

Course: MOOC) เพื่อเพิ่มทางเลือกและลดขอจํากัด

ตางๆ  ใหแกพนักงาน  เชน  เรื่องเวลา  สถานที่  และ

คาใชจาย เปนตน 

9. ระบบสวัสดิการ  (Welfare System)เปน

ระบบที่ชวยในการวางแผนดานผลประโยชนของ

พนักงานในการจายคาสวัสดิการที่เปนตัวเงิน   เชน     

การกูยืมเงินคาซ้ือบาน /รถยนต  คาเลาเรียนบุตร       

คารักษาพยาบาล  และการศึกษาตอ  เปนตน  เพื่อเปน

การธํารงรักษาพนักงานใหมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน  ระบบสวัสดิการจะบันทึกการขอรับ

สวัสดิการของพนักงาน แลวมีการแจงผลการอนุมัติ /ไม

อนุมติตามคําขอใชสวัสดิการ  โดยระบบจะมีการ

เช่ือมโยงเขาสูระบบการเบิกจายเงินผานระบบบัญชี

เงินเดือนพนักงานโดยตรง 

10. ระบบบริการขอมูลตนเอง  ( Employee 

Self-service System) เปนระบบที่ชวยใหพนักงาน

บันทึกขอมูลและคนหาขอมูลตางๆ ไดดวยตนเอง  ไมวา

จะเปนขอมูลสวนตัว  ขอมูลเงินเดือน  คาลวงเวลา  

บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน  การลา  และการเบิก

สวัสดิการ  พนักงานสามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัวได

ดวยตนเองทําใหไดขอมูลที่มีความเปนปจจุบัน  เพื่อให

เกิดความสะดวกในการใชระบบการบริการขอมูล

ตนเองน้ันระบบจะดําเนินงานผานระบบอินเทอรเน็ต  

หรือ  Web ของบริษัท  ดงัน้ันผูใชงานจะสามารถ

เรียกใชการดําเนินงานของระบบน้ีไดทุกที่  ทุกเวลา  

รวมถึงระบบสามารถชวยในการประมวลผลขอมูล

ตางๆ  ได แตขึ้นอยูกับความสําคัญของแตละตําแหนง

งาน  เชน  ผูบริหารสามารถเรียกดูผลการลาของ

พนักงานทุกคนเปนตารางเปรียบเทียบได  แตขณะที่

พนักงานสามารถเรียกดูขอมูลการลาไดเพียงตัวของ

พนักงานเองเทาน้ัน  

จากที่กลาวมาสามารถสรุปความ
เช่ือมโยงระบบงานยอยในงานทรัพยากรมนุษยเขา
ดวยกันกับโครงสรางหลักดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 การเช่ือมโยงโครงสรางขององคการ และระบบงานยอยในงานทรัพยากรมนุษย 
 
ขอควรคํานึงและข้ันตอนการจัดทําระบบสารสนเทศ
ดานทรัพยากรมนุษย 
 กอนการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศ
ดานทรัพยากรมนุษย ผูบริหารส่ิงที่พิจารณาขอจํากัด
ตางๆ ของสารสนเทศในการนําระบบมาใช ที่ตอง
คํานึงถึงความพรอมขององคการที่จะมีการพัฒนา
ระบบงานไปสูระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย 
ในการวางระบบสารสนเทศจะตองมีความม่ันใจใน
ระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ เน่ืองจาก
องคการตองปอนขอมูลที่สําคัญขององคการใสลงไปใน
ระบบ เชนระบบบัญชี/การเงิน การตลาด เปนตน 
ดงัน้ันขอควรคํานึงในการจัดทาํสารสนเทศการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยมี ดังน้ี  ( Kavanagh, Thite& 
Johnson,2012: 19) 

1. ความพรอมขององคการที่จะพัฒนาไปสู

งานที่ใชระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยองคการ

ควรมีขนาดที่ใหญ หรือกําลังเติบโตที่รวดเร็วทําใหเห็น

ถึงการจะใชสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยชวย

จัดระบบขององคการที่มีปริมาณงานมากและซับซอน  

จนทําใหการใชงานจากสารสนเทศชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน  แตถางานขององคการไม

มากและไมซับซอนทําใหการจัดทําสารสนเทศน้ันไมได

ชวยในการทํางานมากเทาที่ควรจึงไมคุมคาใน    การ

ลงทุนเปล่ียนแปลงระบบ  รวมถึงการสนับสนุนของ

ผูบริหารระดับสูงที่จะคอยผลักดันใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงขึ้นจากนโยบาย  การอนุมัติงบประมาณ  

การใหเวลาพัฒนาระบบ  และผูที่จะจัดทําขอมูล

สารสนเทศ  หรือจะใชวิธีการซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปที่

เหมาะสมกับองคการ  และเม่ือมีการดําเนินการจัดทํา

ระบบแลวจะตองพัฒนาผูใชงานสารสนเทศทุกคนใหมี

ความสามารถในการใชสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การรักษาความลับและความปลอดภัยของ

ขอมูลตางๆ จากการใชระบบสารสนเทศดานทรัพยากร

มนุษยในการใชระบบสารสนเทศจะมีขอมูลในทุกเรื่อง

ในการดําเนินการขององคการ  รวมถึงขอมูลสวนบุคคล

ของพนักงานซ่ึงจะตองเปนความลับและตองมีความ

ปลอดภัย  โดยเฉพาะบุคคลที่มีอํานาจใน      การ

เปล่ียนแปลงขอมูลภายในสารสนเทศได บุคคลดังกลาว

อาจมีการเปดดูขอมูลสําคัญของผูอ่ืน  หรือมีการแกไข

ขอมูลหรือทําลายขอมูลเพื่อผลประโยชนของตนทําให

เกิดปญหากับองคการอยางมาก  เพราะขอมูล

สารสนเทศจะเก่ียวของกับผลประโยชนตางๆ  ที่เปน

ความลับของพนักงานในองคการ  เชน ขอมูลเงินเดือน  
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การเล่ือนขั้น สิทธิประโยชน เปนตน  ดังน้ันการปลูกฝง

จิตสํานึกในความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการใส

ขอมูลของตัวบุคคลจึงสําคัญ  อีกประการหน่ึงที่สําคัญ

คือการใชสารสนเทศทรัพยากรมนุษยน้ันจะตอง

เช่ือมตอระบบเครือขายตางๆ  เชน อินเทอรเน็ท  ทําให

โอกาสที่จะไดรับไวรัสคอมพิวเตอรมาสูระบบ

สารสนเทศมีบอยครั้ง ถาระบบไดรับไวรัสคอมพิวเตอร

อาจจะทําใหขอมูลมีความคลาดเคล่ือน  ขอมูลถูกซอน

หรือยายที่  บางไวรัสมีความรุนแรงขนาดทําลาย

สารสนเทศทั้งหมด  ดังน้ันการใชงานจะตองมีโปแกรม

ปองกันไวรัส คอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ เพื่อปองกันเหตุ

ตางๆ จากไวรัสคอมพิวเตอร 

3. ตนทุนการจัดทําระบบและคาใชจายที่

เก่ียวของในการทําระบบสารสนเทศดานทรัพยากร

มนุษยในการวางระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

หรือซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปน้ันมีคาใชจายสูงทําให

องคการควรพิจารณาใหรอบคอบในการตัดสินใจเพราะ

สงผลตอกําไรขององคการ  แลวยังมีคาใชจายอ่ืนๆ  ใน

การดําเนินการเก่ียวของกับสารสนเทศ ไดแก คาใชจาย

ในการปอนขอมูล  คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบ  

คาใชจายในการซ้ือเทคโนโลยีใหมๆ  ใหทุกหนวยงานที่

เก่ียวของ เปนตน   

4. การกําหนดการส่ือสารขอมูลจากระบบ

สารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยไปสูหนวยงานอ่ืนๆใน

การดําเนินงานในหนวยงานธุรกิจน้ันควรจะตองมีความ

ตองการในการใชขอมูลขามหนวยงานปริมาณที่มาก  ซ่ึง

ขอมูลที่ตางๆ  จะนํามาใชในการดําเนินงานหรือ

ตัดสินใจของหนวยงานที่ตองการใชขอมูล  ในการ

เช่ือมโยงสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยจะชวย

ทําใหการไดมาซ่ึงขอมูลที่ตองการมีความสะดวกและ

รวดเร็ว เน่ืองจากทุกหนวยงานจะสามารถเขาไปสืบคน

ขอมูลที่ตองการผานระบบสารสนเทศไดทันที  และเปน

ขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุด 

5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ

จัดการทรัพยากรมนุษยกับคูแขงปจจุบันองคการ

สามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงทางธุรกิจได

จากการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพโดย

การนําสารสนเทศมาใช  ทําใหทราบถึงความสามารถ

ของพนักงาน  ตนทุนในการดําเนินงานดานทรัพยากร

มนุษย  และขอมูลจากการใชสารสนเทศการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพน้ันจะไดขอมูลที่

ทันสมัย  ถูกตอง  แมนยํา  องคการจึงสามารถกําหนด   

กลยุทธที่เหมาะสมไดดีกวาคูแขงอ่ืนที่ไมไดนําระบบ

สารสนเทศมาใช 

6. แนวทางของหนวยงานทรัพยากรมนุษย  ใน

การจัดการสารสนเทศทรัพยากรมนุษยทางหนวยงาน

ทรัพยากรมนุษยจะตองมีแนวทางเชนเดียวกับองคการ

ที่กําหนดมาในรูปของ  วิสัยทัศน  โครงสราง  และกล

ยุทธที่องคการกําหนดขึ้นมา ซ่ึงหนวยงานจะเปนผูที่ทํา

ใหกระบวนการในการเปล่ียนแปลงจากระบบการ

ทํางานเดิมไปสูระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร

มนุษยได รวมถึงตองมีการผลักดันบุคลากรที่เก่ียวของ

ใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหแลว

เสร็จ  และหาวิธีในการฝกอบรมพนักงานทั่วไปให

สามารถใชงานในสารสนเทศน้ีได  

 
ข้ันตอนการจัดทําระบบสารสนเทศดานทรัพยากร
มนุษย 
 การจัดทําสารสนเทศการจัดการทรัพยากร
มนุษยอาจจัดทําโดยเปนระบบเอกสารที่จัดเขาแฟม
ตามหมวดหมูของแตละเรื่อง หรือใชการปอนขอมูลเขา
สูระบบซอฟแวรของคอมพิวเตอรที่จัดทําขึ้น หรือซ้ือ
จากบริษัทผูผิตซอฟแวรดังกลาว หลักการทั่วไปการ
จัดทําสารสนเทศประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
(สมชาย หิรัญกิตติ, 2557: 32) 

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและรวบรวมขอมูลที่
จะนําเขาสูระบบใหเปนปจจุบัน ขอมูลดานทรัพยากร
มนุษยจะเปนขอมูลจากกิจกรรมตางๆ ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม 
คาจาง และสวัสดิการ เปนตน การศึกษาขอมูลเพื่อเปน
ฐานขอมูล ( Data base) ที่จะประกอบกันจนเปนสวน
หน่ึงของระบบ  (Sub-system) ในระบบสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย 

ข้ันตอนที่ 2 การจัดความสัมพันธระหวาง
ขอมูลตางๆ เพื่อเช่ือมขอมูลเขาหากัน ขอมูลตางๆ ที่
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นํามาจะจัดทําเปนแฟมขอมูล ในแตละเรื่องจนเปน
ไอคอน โดยผูที่ดําเนินการเขียนโปรแกรมจะเช่ือมโยง
แฟมขอมูลแตละเรื่องเขาสูระบบเดียวกัน เม่ือปอน
ขอมูลแตละเรื่องระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร
มนุษยจะมีการประมวลผลและแสดงออกมา ซ่ึงขอมูลที่
ไดสามารถนําไปใชในการวางแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษยไดโดยตรง รวมถึงการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ ดัง
รูปภาพที่ 15.5  

ข้ันตอนที่ 3 การจัดวางระบบที่จะนํามาใช
ใหเหมาะสมกับฝายอื่นๆงานดานการจัดการทรัพยากร
มนุษยมีสวนที่สัมพันธกับงานอ่ืนๆ ภายในองคการทั้ง
งานดานบัญชี/การเงิน การตลาด และการผลิต เปนตน 
ซ่ึงผูบริหารทุกระดับสามารถนําระบบไปใชได รวมถึง
ตัวพนักงานเองดวย 

ข้ันตอนที่  4 การจัดเก็บหรือการบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ การปอนขอมูลเขาสู
ระบบสารสนเทศจัดแบงตามลักษณะตางๆ ดังน้ี  

1.1 แผนเชิงกลยุทธขององคการ  เชน

วัตถุประสงค  และนโยบายดานการจัดการทรัพยากร

มนุษย  

1.2 ขอมูลบุคลากร  เชน  ทักษะในการ

ทํางาน ความรู การฝกอบรม  และประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

1.3 ระบบประมวลผลรายการ  ไดแก  ขอมูล

เงินเดือน  คาประกันสุขภาพ  และเงินสวัสดิการตางๆ  

หรือเปนขอมูลจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  เชน 

ขอมูลคําส่ังซ้ือ 

1.4 แหลงขอมูลภายนอก  ไดแก  ขอมูล

เงินเดือนขององคการอ่ืน  สถิติการวาจาง  ขอกําหนด

เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน  และคาจางขั้นต่ํา  เปนตน  

โดยองคการสามารถไดขอมูลมาจากอินเทอรเน็ท  หรือ

การวิจัยทรัพยากรมนุษย 

ข้ันตอนที่  5 การนําขอมูลออกมาใช และ
การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ การนําขอมูลออกมา
ใชจากระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยสามารถ
แสดงผลในลักษณะตางๆ ไดแก ขอมูลในรูปแบบของ
ตัวเลขและกราฟ ขอมูลในลักษณะของแบบฟอรม เปน
ตน  
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ภาวะผูนําของผูนําในการนําองคสูองคกรนวัตกรรม 
 

ชมสุภัค ครุฑกะ* 
 
บทคัดยอ 
 
 ปจจุบันนโยบายภาครัฐใหความสําคัญกับการจัดการการเปล่ียนแปลง โดยใหนโยบายประเทศไทย 4.0 
หมายความวา องคกรภาครัฐตองปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการทํางานใหเกิด เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 
(Value–Based Economy)  ผูนําองคกรจึงตองปรับปรุงและพัฒนาองคกรไปสูองคกรนวัตกรรม เพื่อเตรียมความ
พรอมในการผลิตและบริการ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงความทาทายคือ 
ความรวดเร็วกวาคูแขง มีการตอบสนองนวัตกรรมใหม ๆ คํานึงถึงคุณภาพมีจิตสํานึกในการสงมอบสินคาแบะบริการ
ที่มีคุณภาพแกลูกคาไดอยางทั่วถึง สรางมูลคาใหกับพนักงานในองคกร  

ผูนําในฐานะผูบริหารระดับสูงมีสวนในการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูองคการนวัตกรรมได โดยองคการ
ตองเตรียมความพรอมเพื่อจัดการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับเปล่ียนและปฏิรูปใหม  ประกอบดวย   
3  กลุมใหญ  คือ (1) การเปล่ียนแปลงทางดานการจัดการ  (2) การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี  และ (3) การ
เปล่ียนแปลงดานกระบวนการทํางาน  

ดังน้ันผูนําจึง นําเอาหลักการบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมมาสรางเปนเครื่องมือในการบริหาร
องคการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลประกอบดวย (1) การออกแบบการปฏิบตัิงานใหม  (2) การเปล่ียนโครงสราง
องคการ (3) การวางแผนกลยุทธ (4)  การรีเอ็นจิเนียริงองคกร  (5) การปรับเปล่ียนโครงสรางแผนยุทธศาสตร  และ 
(6) การเปล่ียนแปลงรปูแบบการบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
  
บทความวิชาการ 
* ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจําคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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บทนํา 
 นโยบายภาครัฐ ในปจจุบันใหความสําคัญกับ
การจัดการการเปล่ียนแปลง โดยใหนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 หมายความวา องคกรภาครัฐตองปรับเปล่ียน
วิธีคิด วิธีการทํางานใหเกิด เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวย
นวัตกรรม ( Value–Based Economy) ที่ให
ความสําคัญกับเปล่ียนแปลง 3 มิติ ไดแก (1) เปล่ียน
จากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ ” ไปสูสินคาเชิง 
“นวัตกรรม ” (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ( 3) 
เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากสราง High Value Services และ
บริหารจัดการคนใหเกิดเปนทุนมนุษย 
(กระทรวงวิทยาศาสตรและกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2559)จากนโยบาย
ดังกลาวสงผลตอผูนําองคกร โดยเฉพาะองคกรภาครัฐ
ที่ตองนําองคกรใหสามารถขับเคล่ือนองคกรใหเปน
องคกรนวัตกรรม เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงใน
ปจจุบัน และในศตวรรษที่ 21 ที่ทาทายการบริหารที่
ผูบริหารจะตองเผชิญกับความไมแนนอนในการแขงขัน 
ไดแก การเปล่ียนแปลงขอกําหนดและกฎหมาย การ
เปล่ียนแปลงราค า การลดตนทุนการผลิต การตอรอง
ของผูจําหนายปจจัยการผลิต การเปล่ียนแปลงของ
ผูบริโภค โดยเฉพาะการเปล่ียนประชากรผูสูงอายุ 
สงผลตอความตองการสินคาอุปโภค และบริโภคหรือ
บริการมากขึ้น และการเปล่ียนที่สําคัญในศตวรรษที่ 
21 คือการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงผลตอการ
ผลิต ทั้งการใหบริการ และการพัฒนาสินคาใหม ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงดังกลาวผูนําองคกรจึงตองปรับปรุง
และพัฒนาองคกรไปสูองคกรนวัตกรรม เพื่อเตรียม
ความพรอมในการผลิตและบริการ เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันขององคกรใน ยุคศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงความทาทายคือ ความรวดเร็วกวาคูแขง มีการ
ตอบสนองนวัตกรรมใหม ๆ คํานึงถึงคุณภาพมีจิตสํานึก
ในการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาได
อยางทั่วถึง สรางมูลคาใหกับพนักงานในองคกร      
(เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556,  29-31) 
 
ภาวะผูนําของผูนําในการนําองคกร 
 ผูนํามีความสําคัญในการนําองคกรโดย
กําหนดทศิทางการนําองคกรจากการทบทวนและ

พัฒนาวิสัยทัศนใหสามารถตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงผูนําจะจะตองมี
ความสามารถถายทอดวิสัยทัศน และส่ือสารวิสัยทัศน
ไปสูผูปฏิบัติในองคกรไดอยางเขาใจ ดังน้ันผูนําจึงมี
อิทธิพลตอผูอ่ืนและตองสามารถใชศิลปะจูงใจผูอ่ืนให
คิดตามหรือปฏิบัติตามได โดยใชภาวะผูนํา ( Robbins 
& Judge, 2009, p. 419) 

ภาวะผูนําคืออะไร 
 ผูนําจําเปนตองใชภาวะผูนําในการขับเคล่ือน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรภาวะผูนําจึง
จําเปนสําหรับผูนํา ซ่ึงนักวิชาการไดกลาวถึงภาวะผูนํา
ไวดังตอไปน้ี 
 Robbins & Judge (2009, p. 419) ได
กลาวถึง ภาวะผูนําของผูนํา คือกระบวนการที่มี
อิทธิพลตอกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศน ซ่ึง
สอดคลองกับ Hit, Miller and Colella (2011, 
p.268) ที่ใหความหมายภาวะผูนําวาเปนกระบวนการ
เตรียมทิศทางและช้ีนําบุคคลและกลุมใหสําเร็จตาม
เปาหมายในขณะที่ Kreitner and Kinicki (2010, p. 
446) ไดใหคําจํากัดความภาวะผูนําวา คือ การ
ปฏิสัมพันธระหวา งผูนํากับผูตามในสถานการณตาง ๆ 
สําหรับ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และฉัตยาพร เสมอใจ 
(2549, 156-157) ไดกลาวถึงภาวะผูนํา คือ 
กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลและใชอํานาจเหนือบุคคล
อ่ืน หรือผูตาม เพื่อใหทํางานบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมายในสถานการณตาง ๆ ซ่ึง สามารถสรุปลักษณะ
ของภาวะผูนํา ได 3 ประการคือ (1) ความเปนผูนําตอง
เก่ียวของกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชาที่ตอง
ปฏิบัติงานตามความตองการของผูนํา ดังน้ันถาปราศจาก
ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาและคุณสมบัติความเปนผูนําก็
ไมมีความหมาย (2) กระบวนการของความเปนผูนําจะ
เก่ียวของกับการตัดสินใจ การจัดสรร และการใช
อํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูนําและสมาชิกของ
กลุม และ (3) ผูนําสามารถใชอิทธิพลกับผูตาม การมี
อํานาจในการส่ังการใหผูตามหรือผูปฏิบัติงานทํางานใด
งานหน่ึงโดยเฉพาะ ที่สามารถทําใหการดําเนินงานถึง
เปาหมายที่ตองการ 
 โดยสรุป ภาวะผูนําหมายถึง กระบวนการที่มี
อิทธิพลตอกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศน 
โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามในสถานการณ
ตางๆได 
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 บทบาทผูนําในการนําองคกร 
 การนําองคกรเปนหนาที่ของผูบริหารใน
องคกร เน่ืองจากการนําองคกรประกอบดวย การ
กําหนดทิศทางขององคกร และการกํากับดูแลองคกรที่
ดี ซ่ึงสงผลตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญ
ผูนําจึงจําเปนตองมีภาวะผูนําเพื่อการนําองคกรใน 4 
บทบาท ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, 12) 
 1. บทบาทในการช้ีนํา ( path finding) เปน
การกําหนดวิสัยทัศนที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ และกระตุนใหบุคลากรมุงม่ันที่จะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศน 
 2. บทบาทในการสรางความสอดคลองไป
ในทางเดียวกัน ( Aligning) การคิดคนระบบงานและ
เทคนิคบริหารเพื่อใชในปฏิบัติงานมุงสูวิสัยทัศน 
 3. บทบาทในการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ (Empowering) การสรางเง่ือนไขเพื่อผลักดัน
ใหบุคลากรไดใชศักยภาพที่มีอยูในการปฏิบัติงานได
อยางเต็มที่ 
 4. บทบาทในการเปนแบบอยางที่ดี 
(Modeling) ทั้งหลักการในการทํางานและการ
ประพฤติตนเพื่อสรางศรัทธาใหกับบุคลากรใชเปน
แบบอยาง 
 จากบทบาทดังกลาวผูนําในองคกรจะ
นํามาใชในการนําองคกร หมายถึง การกําหนดทิศทาง
ขององคกร ประกอบดวยการกําหนดคานิยม วิสัยทัศน
แกองคกร พรอมทั้งระบุผลลัพธสุดทายและกลยุทธที่
จะมุงไปสู ดําเนินการส่ือสารทิศทางไปยังบุคลากรที่
เก่ียวของเพื่อสรางความรวมมือ นอกจากน้ีผูนําจะตอง
มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ในดานการเงินเปนการ
รับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ดานปฏิบัติงาน เปนความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานขององคกร  และดาน
ปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดเสีย 
ดังน้ัน บทบาทของผูบริหารจึงสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี โดยจัดทํา
ขอกําหนดดานจริยธรรม และแจงใหเจาหนาที่ทุกคน
ทราบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย รวมทั้งผูนํา
ตองทําตัวเปนแบบอยางทั้งคําพูดและการกระทําอยาง
สมํ่าเสมอ นอกจากน้ีบทบาทผูนําที่สําคัญอีกเรื่อง       
คอืการทบทวนผลการดําเนินการขององคกร โดย

พิจารณาความกาวหนาของผลดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ตามคํารับรองการปฏิบตัิงาน และผลการดําเนินการ
ของแผนงานและโครงการ มีการมอบหมายเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 
สามารถแกไขปญหาไดและมีการนําผลการประเมินมา
ใชประโยชนในการจัดลําดับความสําคัญและปรับปรุง
ทั่วทั้งองคกร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, หนา 13-26) 
 แนวคิดภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ 
 จากการศึกษาของ Hit, Miller and Colella 
(2011, p. 269) ไดสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะ
ผูนําในการเตรียมเขาสูศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย  
 1. พลังการขับเคล่ือน ( drive) ผูนําจะตองมี
พลังความพยายามในการปฏิบัตใินระยะเวลาที่ถูก
กดดัน พลังของผูนําสามารถสรางวิสัยทัศนและนําการ
เปล่ียนแปลง สรางความยึดม่ันใหกับบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน 
 2. ภาวะผูนําจูงใจ ( Leadership 
motivation) ความเปนผูนําที่สรางแรงจูงใจ เก่ียวของ
ในการนําและช้ีนําผูอ่ืน มีความรับผิดชอบและเพิ่ม
อํานาจ ซ่ึงผูนําสามารถมีอํานาจจูงใจ และใชอํานาจ
เพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย 
 3. ความซ่ือสัตย (Integrity) ผูนําตองมี    
ความจริงใจ และทําในส่ิงที่พูด  
 4. ความเช่ือม่ันในตนเอง ( Self 
confidence) ผูนําตองมีการแสดงออกถึงความเช่ือม่ัน
ในการทํางาน บุคคลที่มีความเช่ือม่ันในตนเองสูงมักจะ
เกิดจากการเรียนจากความผิดพลาด และมีความม่ันคง
ในอารมณ 
 5. ความสามารถในการรับรู (Cognitive 
ability) ผูนําผูซ่ึงมีความฉลาดรอบรูในการแกปญหาที่
ซับซอน และเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมใน          
การทํางาน 
 6. ความรูหลัก ( Knowledge of the 
domain) ผูนํามีความรูในหลักการการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและมีการตัดสินใจที่ดี มีสวนรวมในการ
แกปญหาในอนาคต และมีความเขาใจในงานของ
บุคลากร 
 7. ใสใจกับประสบการณใหม (Open to 
new experience) มีความคิดใหมๆ และมีความ
ยืดหยุนในการทํางานกับการขับเคล่ือนตามกระแสโลก
ทุก ๆ วัน 
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 8.การใสใจตอส่ิงรอบขาง (Extraversion) 
ผูนํามีความสุขกับบุคคลรอบขาง สรางความเขมแข็ง 
และหาโอกาสในการแกปญหาเชิงรุก 
 จากบทบาทหนาที่และคุณลักษณะที่สําคัญ
ในการนําองคกรของผูนํา แสดงใหเห็นถึงการพยายาม
สรางการเปล่ียนแปลง และปรับปรุงพัฒนาองคกรอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหสามารถปรับตัวและรองรับการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง องคกรตองสราง
ความแข็งแกรงใหบรรลุเปาหมาย โดยใชเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการขับเคล่ือนการทํางานในสังคมยุคดิจิทัล 
มีการริเริ่มโครงการใหมในการดําเนินการและสราง
นวัตกรรมในการทํางานใหสามารถไดเปรียบในการ
แขงขัน ดังน้ันผูนําองคกรจึงตองพยายามหลักดัน
องคกรไปสูองคกรนวัตกรรม 
 
แนวคิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมคือกระบวนการทางความคิด ใน
ส่ิงใหม กระบวนการใหม ที่ไมเคยมีมากอน หรือของ
เกาที่มีอยูแตเดิมแตไดรับการปรับปรุง พัฒนาขึ้นใหม 
สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง ทําใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 
สามารถนําไปใชประโยชน(กีรติ ยศยิ่งยง, 2552, หนา 
5; สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2554, หนา 677) 

ประเภทของนวัตกรม 
สาโรจน โอพิทักษชีวิน (2554, หนา 678) 

ไดแบงนวัตกรรม 2 ประเภท คือ (1) นวัตกรรม
กระบวนการ หมายถึงการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอวิธีการในการผลิต และ (2) นวัตกรรมผลิตภัณฑ คือ
การเปล่ียนแปลงในสินคาและบริการสําหรับ  กีรติ ยศ
ยิ่งยง (2552, หนา 11) ไดแบงประเภทนวัตกรรม 6 
ประเภท ไดแก 
 1. นวัตกรรมทางธุรกรรมขององคการ เปน
การปรับเพิ่มการดําเนินการทางธุรกรรมขององคการ 
เพื่อตอบสนองตอส่ิงเราของบริบทโลกาภิวัตน ความ
ตองการและความพึงพอใจของลูกคา รวมถึงความอยู
รอด และความสามารถเชิงการแขงขัน 
 2. นวัตกรรมทางยุทธศาสตรขององคการ 
เปนการเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ความ
เช่ือ เปาหมาย รวมถึงการปรับระบบโครงสรางองคการ 
เพื่อกําหนดทิศทางหลักของการทําธุรกรรมของ
องคการใหม และผลักดันธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน 

 3. นวัตกรรมทางทุนมนุษย  เปนการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู และทักษะที่เหมาะสม เพื่อเอ้ือตอ
การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทตาง ๆ  
 4. นวัตกรรมทางกระบวนการ เปนการพัฒนา
วิธีการผลิตหรือการปฏิบัติที่แตกตางไปจากเดิม เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 5. นวัตกรรมทางสินคาและบริการ เปนการ
สรางสินคาและบริการใหม หรือพัฒนา และปรับปรุง
สินคาที่มีอยู หรือรวมสินคาที่มีอยูเขาไปในสินคาใหม 
เพื่อเสนอคุณคาใหแกลูกคา และประโยชนที่ลูกคาจะ
ไดรับ 
 6. นวัตกรรมทางการตลาด เปนการพัฒนา
วิธีการทําการตลาดรูปแบบใหมที่ใหความสําคัญกับบรรจุ
ภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การส่ือสารการตลาด และ
การสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการใหกับลูกคา รวมถึงการ
ประเมินและการทํานายความตองการของผูบริโภค 
  โดยสรุป ประเภทของนวัตกรรมเปนการจัด
กลุมในกระบวนการภายในองคกร ที่คิดคนหาวิธีการใหม 
ในทุกกระบวนการสรางผลผลิต และการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ จากการคนพบส่ิงใหมๆ วิธีการใหม ๆ  

 
องคกรนวัตกรรม 

องคกรในปจจุบันไมเพียงแตสรางความคิด
ใหม แตตองนําความคิดใหม ๆ มาสรางสรรคใหเกิด
นวัตกรรมในการทํางานใหสามารถแขงขันได   การ
สรางองคกรนวัตกรรม จึงจําเปนตองมีความรูความ
เขาใจในประเด็นตางๆ ไดดังน้ี (กีรติ ยศยิ่งยง, 2552, 
หนา 52-53) 
 1.  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจเปน
อยางดี (Business Knowledge) ไดแก ความรูในเรื่อง 
สินคาและการบริการลูกคาขององคกรและวิธีการที่
องคกรจะตองสรางคุณคาใหกับลูกคา 
 2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมเปนอยางดี ( Environment 
Knowledge)ไดแก บริบทของโลกาภิวัตน ( Global 
Context)การแขงขัน( Competitive Context)และ
บริบทขององคกร(Organization Context) 
 3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน
ยุทธศาสตร ( Strategy Knowledge) ไดแก การ
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรที่ชัดเจนการสราง
วัฒนธรรมองคกรที่ใหความสําคัญและคุณคากับ
นวัตกรรมการนําคุณคาหลักขององคกรรวมเขากับ   

 
 



96         ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY          
                   Vol.8 No.1 April 2016-September 2016 
 

พันธกิจรวมถึงการผสมผสานกันระหวางนวัตกรรมกับ
เปาหมายธุรกิจ 
 4.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคการ
และธรรมาภิบาล ( Organization and Good 
Governance Knowledge) ไดแก โครงสรางและ
ระบบขององคการมีกระบวนการ และรูปแบบการ
บริหารองคกรบนฐานของธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนให
เกิดนวัตกรรม และ ความรับผิดชอบตอสังคม 
 5.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบุคลากร 
(People Knowledge)ไดแก การพัฒนาคนใหมีขีด
ความสามารถ เพื่อเอ้ือตอการเปนผูที่สามารถคิดคนส่ิง
ใหมๆการกระตุนพนักงานใหมีพฤติกรรมการสราง
นวัตกรรมสรางระบบการใหรางวัลและการประเมิน
นวัตกรรมรวมถึงความรูในการบริหารคนเกง 
 6.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเปน
ผูนําองคการ(Leadership Knowledge)ไดแก บทบาท
ความรับผิดชอบเจตนารมณในการผลักดันนวัตกรรม 
และความมุงม่ันทุมเทและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 7.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการส่ือสาร 
(Communication Knowledge)ไดแก เทคนิคการ
ส่ือสารภายในและภายนอกองคการรวมทั้งการส่ือสาร
ถึงความสําคัญธุรกิจของนวัตกรรม 
 8.  มีความยืดหยุน และความสามารถในการ
เปล่ียนแปลง ( Flexibility and Capacity for 
Change) ไดแก การใชเทคนิคการจัดการเปล่ียนแปลง
และมีนวัตกรรมการใชสมรรถนะขององคกรใหเกิด
นวัตกรรมและการสรางนวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน 

การสรางองคการนวัตกรรม ผูบริหาร และ
องคการตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับ 8 
ประเด็นดังกลาวขางตน อันจะนํามาสูการสราง องคกร
แหงนวัตกรรม ซ่ึงเปนแนวคิดการบริหารจัดการองคกร
แนวใหม ในการเพิ่มคุณคา พัฒนา กระบวนการผลิต
สินคาและการใหบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา ใหสามารถ
แขงขันได 
การเปล่ียนแปลงองคกรสูนวัตกรรม 
 การเปล่ียนแปลงองคกรไปสูส่ิงใหม ในการ
สรางนวัตกรรม ผูบริหารจะตองมีรูปแบบในการ
เปล่ียนแปลง ที่ปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอม ซ่ึงแนวคิดในการปรับตัวตามลักษณะ
ขององคกร (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556,48-54)มีดังน้ี 

 1. การเปล่ียนแปลงอยางเช่ืองชา เปนการ
เปล่ียนแปลงที่มีการจัดการที่มีความเส่ียงนอย มี
กฎระเบียบเปนทางการเครงครัด และมีโครงสรางแบบ
สูงชัน มีการควบคุมมาก องคกรมีความคงที่ไมคอยมี
การเปล่ียนแปลง มีการรวมอํานาจ มีความเปนเจานาย
ลูกนองสูง มีระดับช้ันของการบังคับบัญชาสูง เนนที่
ระบบการควบคุมอยางเปนทางการ 
 2. การจัดการเปล่ียนแปลงตามความพึง
พอใจ เปนการจัดการที่เนนการตัดสินใจแบบรวม
อํานาจตามโครงสรางระดบัสูง เพราะสภาพแวดลอมไม
คอยเปล่ียนแปลง มีการประสานงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ การวางแผนการตัดสินใจเปนแบบรวม
อํานาจจากระดับสูง มีกฎระเบียบที่เครงครัด องคกร
แบบน้ีจะทําใหผลการดําเนินการลดต่ําลง 
 3. การจัดการเปล่ียนแปลงเชิงรับ เปนการ
ปรับตัวในการแกปญหาในสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลง การจัดการเชิงรับมีลักษณะการรอคอย
จนกระทั่งเกิดปญหาแลวคอยทําการแกไข 
 4. การเปล่ียนแปลงปฏิรูปใหม เปนการ
เปล่ียนแปลงที่ไมเพียงแตตอบสนองตอสภาพแวดลอม
ที่เปล่ียนแปลง ยังมีการเปล่ียนแปลงในเชิงรุก การ
แสวงหาโอกาสเพื่อการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงใหม  
นวัตกรรมใหม มีการพัฒนาแนวคิดใหม อยูเสมอ 
ตอบสนองการแขงขัน เปนผูนําของนวัตกรรมใหม 
สมาชิกขององคกรมีสวนรวม มีความผูกพันตอองคกร 
สมาชิกมักเก่ียวของในการปรับเปล่ียนเสมอ 

 ดังน้ันการปรับตัวขององคกรจะเปนสวน
สําคัญในการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสู
องคการนวัตกรรมได โดยองคการตองเตรียมความ
พรอมเพื่อจัดการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยปรับเปล่ียนและปฏิรูปใหม ที่สังคมไทยมักนํามาใช 
ไดแก การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรปูนโยบายภาครัฐ 
และการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม เปน
ตน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่สําคัญขององคกร 
ประกอบดวย 3 กลุมใหญ คือ  (1) การเปล่ียนแปลง
ทางดานการจัดการ เปนการใชการจัดการสมัยใหม 
เชน มีการวางแผนกลยุทธที่ตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมมากขึ้น การตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
การจัดโครงสรางองคกรเปนแบบแบนราบ มีการ
กระจายอํานาจ การมอบอํานาจ การสรรหาคัดเลือก
บุคลากรเปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น ระบบการจาง
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การควบคุมการ
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ทํางานมีความมาตรฐานมากขึ้นเพื่อใหการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ (2) การเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน 
เพื่ออํานวยความสะดวก ทําใหรวดเร็วมากกวาเดิมการ
ใชเทคโนโลยีในการผลิต การควบคุมโดยระบบ
คอมพิวเตอร และการใชเทคโนโลยีในการออกแบบ
สินคา และใหบริการ (3) การเปล่ียนแปลงดาน
กระบวนการทํางาน เปนการปรับลดขั้นตอนการ
ทํางานใหคลองตัว ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนหรือ ไมทําให
เสียเวลา มีขั้นตอนการทํางานที่ กระชับ รัดกุมมากขึ้น 

 นอกจากการเปล่ียนแปลงองคกรในลักษณะ
ดังกลาวแลว ผูนําองคกรก็มีสวนในการผลักดันการ
เปล่ียนแปลงไปสูองคกรนวัตกรรมได โดยมีภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลง ที่แสดงพฤติกรรรมใน 4 ลักษณะ 
ดังน้ี (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, 404-405) 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  (Idealized 
influence) การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางทําให
ผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกันผูนําจะตอง
มีวิสัยทัศนและสามารถ  ถายทอดไปยงัผูตามสามารถ
ควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤตเปนผูที่มี
ศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงผูนําจะหลีกเล่ียงการใช
อํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตนแตจะประพฤติตน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและประโยชนของกลุม 

2. การสรางแรงบันดาลใจ  (Inspirational 
motivation) การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจให
เกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม  แสดงออกถึงความ
กระตือรือรนและมองโลกในแงดี  ส่ือสารใหเห็นถึง
ความหวัง  วิสัยทัศน  และความผูกพันตอเปาหมาย
ระยะยาว  

3. การกระตุนทางปญญา  (Intellectual 
stimulation) การที่ผูนํามีการกระตุนผูตามให
ตระหนักถึงปญหาตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  ทําให 
ผูตามหาแนวทางใหม ๆมาแกปญหาในหนวยงาน  เพื่อ
หาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิมทําใหเกิดส่ิงใหมและ
สรางสรรค กระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล  
และเกิดความตระหนัก  เขาใจ  และแกปญหาดวย
ตนเอง 

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  
(Individualized consideration) ผูนําใหการดูแล  
เอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลทําใหผูตามรูสึกมีคุณคา
และมีความสําคัญผูนําจะเปนโคช  (coach) และเปนที่
ปรึกษา  (advisor) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูตามให

สูงขึ้น  มีการสงเสริมการส่ือสารสองทางและพยายาม
เขาใจผูตามเปนรายบุคคลเปดโอกาสใหผูตามไดใช
ความสามารถพิเศษและเรียนรูส่ิงใหม  ๆ ที่ทาทาย
ความสามารถ  ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา  
การสนับสนุน  และความชวยเหลือเพื่อใหเกิด
ความกาวหนาในการทํางาน 

 จากแนวคิดการเปล่ียนแปลงองคกรและผูนํา
การเปล่ียนแปลง มีสวนสําคัญในการปรับเปล่ียน
องคกรไปสูองคกรนวัตกรรม ดวยพฤติกรรรมของผูนํา
ที่แสดงออกถึงภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน การ
เปล่ียนแปลง เปนการนําเอาหลักการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและนวัตกรรมมาสรางเปนเครื่องมือใน
การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
สามารถตอบสนองบริการอยางมีคุณภาพสูงสุด โดยมี
หลักการดังน้ี ( Brudney, et al., 2000 อางถึงใน        
พยัต วุฒิรงค, 2555, 45-46)  

1. การออกแบบการปฏิบตัิงานใหม  
(Operations Redesign) เปนกลยุทธการเปล่ียนแปลง
รูปแบบของการทํางานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสายการผลิตโดยสินคา
และบริการยังคงเดิมเชน  การลดขนาดองคการ  
(Downsizing by Automation) เปนการทําให
องคการเล็กลงโดยการบริการไมเปล่ียน 

2. การเปล่ียนโครงสรางองคการ  
(Restructuring) เปนการเปล่ียนรูปแบบขององคการ  
โดยการกระจายอํานาจจากผูบริหารระดับสูงไปยัง
ผูใตบังคับบัญชา  (Decentralization) หรือการโอน
ถายงานของภาครัฐไปใหเอกชนทําแทนโดยการบริการ
ไมเปล่ียน 

3. การวางแผนกลยุทธ  (Strategic Planning)
เปนการวางแผนโดยกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย
เพื่อมีแนวทางในการปฏิบัติสูความสําเร็จอะไรที่ตองทํา
ตอนน้ีและอะไรที่ควรจะทําตอไป  (Projecting a 
Strategic Architecture) 

4. การรีเอ็นจิเนียริงองคการ  (Reengineering) 
เปนการเปล่ียนแปลงระบบการดําเนินงานปรับเปล่ียน
คานิยมและความเช่ือขึ้นมาใหมอยางถอนรากถอนโคน  
โดยนําเอาระบบสารสนเทศ  (Information 
Technology) มาใช 

5. การปรับเปล่ียนโครงสรางแผนยุทธศาสตร  
(Strategic Restructuring) เปนการปรับเปล่ียนใน
ระดับปฏิบัติการ  ยกตัวอยางเชน  การรวมทุน  หรืเปน
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พันธมิตรในการดําเนินงาน  (Partnerships or 
Alliance) 

6. การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริการ  
(Transformation) เปนการนําเอาหลักของนวัตกรรม  
(Innovation) มาสรางสินคาและบริการใหม 

จากหลักการบริหารที่นําไปสูการเปล่ียนแปลง
ในองคการดังกลาวน้ัน องคกรตองมีการบริหารที่ดีมี 4 
ลักษณะดังน้ี (พยัต วุฒิรงค, 2555,53-54) 

1. การเปล่ียนแปลงกลยุทธ ( Strategy 
Change) เม่ือองคการมีการเปล่ียนแปลงกลยุทธจะ
สงผลกระทบตอการทํางานของหนวยงานตางๆ จึง
จะตองบริหารการเปล่ียนแปลงใหดี 

2. การเปล่ียนแปลงโครงสรางองคการ 
(Structure Change) เชน การจะเพิม่หนวยงานใหม
ตองระวังการซับซอนของหนวยงานเดิม การจะรวม
หรือยุบหนวยงานเปนเรื่องใหญที่ตองมีการบริหารการ
เปล่ียนแปลง เพราะจะมีแรงเสียดทานหรือการตอตาน
จากคนที่ไดรับผลกระทบอยางมาก 

3. การเปล่ียนแปลงระบบการทํางานใน
องคการ (System Change) เชน การนําคอมพิวเตอร
มาใชก็เปนปญหาเพราะคนบางสวนไมคุนเคย ไมอยาก
เรียนรูวิธีใหมๆ หรือการเปล่ียนแปลงระบบการ
ประเมินผล การใหรางวัล ก็อาจเกิดแรงตานไดทั้งส้ิน 

4. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
(Culture Change) การเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตน
ตองมีผูนําการเปล่ียนแปลง ( Change Agent) ที่ตอง
เริ่มตน โดยตองเปนผูนําที่มีความเช่ือถือและมีทีม
บริหารที่ตองดูแลการเปล่ียนแปลงใหจบ และการ
บริหารที่ดีตองอาศัยการมีสวนรวมและการส่ือสารเปน
เครื่องมือสําคัญซ่ึงตองทําใหเปนวัฒนธรรม 

 จากการเปล่ียนแปลงที่นําไปสูนวัตกรรมใน
การผลิตและการบริการใหม ๆ เพื่อจุดมุงหมายในการ
บริหารการเปล่ียนแปลงใหองคการกาวไปสูความสําเร็จ
พรอมกับการนําพาไปสูประโยชนสูงสุดโดยใชหลักการ
บริหารการเปล่ียนแปลงและการสรางนวัตกรรม  

ภาวะผูนําของผูนําในการนําองคสูองคกร
นวัตกรรม 

จากแนวคิดภาวะผูนํา แนวคิดองคกรนวัตกรรม 
และบทบาทผูนําในการนําองคกร ผูเขียนสามารถสรุป
ไดวาภาวะผูนําของผูนําในการนําไปสูองคกรนวัตกรรม 
มีดังตอไปน้ี 

1. การช้ีนําองคกร เปนการกําหนดวิสัยทัศนที่
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และการ
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรที่ชัดเจนสรางวัฒนธรรม
องคกรที่ใหความสําคัญและคุณคากับนวัตกรรมการนํา
คุณคาหลักขององคกรรวมเขากับพันธกิจรวมถึงการ
ผสมผสานกันระหวางนวัตกรรมกับเปาหมายธุรกิจและ
กระตุนใหบุคลากรมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ
วิสัยทัศน 

2. มีพลังในการขับเคล่ือน ผูนําจะตองมีพลัง
ความพยายามในการปฏิบัติในระยะเวลาที่ถูกกดดัน 
พลังของผูนําสามารถสรางวิสัยทัศนและนําการ
เปล่ียนแปลง สรางความยึดม่ันใหกับบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนรวมทั้งมี
ความรับผิดชอบ และเจตนารมณในการผลักดัน
นวัตกรรม และความมุงม่ันทุมเทและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

3. ภาวะผูนําจูงใจ ความเปนผูนําที่สราง
แรงจูงใจ เก่ียวของในการนําและช้ีนําผูอ่ืน มีความ
รับผิดชอบและเพิ่มอํานาจ ผูนําสามารถมีอํานาจจูงใจ 
และใชอํานาจเพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย พัฒนาคน
ใหมีขีดความสามารถ เพื่อเอ้ือตอการเปนผูที่สามารถ
คิดคนส่ิงใหมๆการกระตุนพนักงานใหมีพฤติกรรมการ
สรางนวัตกรรมสรางระบบการใหรางวัลและการ
ประเมินนวัตกรรมรวมถึงความรูในการบริหารคนเกง 

4. มีความซ่ือสัตย ผูนําตองมีความจริงใจ และ
รับผิดชอบในการกระทํา และส่ิงที่พูด 

5. มีความเช่ือม่ันในตนเอง ผูนําตองแสดงออก  
ถึงความเช่ือม่ันในการทํางานและมีความม่ันคงใน
อารมณ 

6. มีความรอบรูเปนผูนําความฉลาดรอบรูใน
อิทธิพลของสภาพแวดลอมเปนอยางดี และ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมในการทํางานรวมทั้งมี
ความรู และเขาใจในหลักการการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและมีการตัดสินใจที่ดี มีสวนรวมในการ
แกปญหาในอนาคต มีรวมทั้งรอบรูในการใช หลักการ
บริหารองคกรบนฐานของธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนให
เกิดนวัตกรรม และ ความรับผิดชอบตอสังคม 

7. มีความยืดหยุน และความสามารถในการ
เปล่ียนแปลง การใชเทคนิคการจัดการเปล่ียนแปลง
และมีนวัตกรรมการใชสมรรถนะขององคกรใหเกิด
นวัตกรรมและการสรางนวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบ
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เชิงการแขงขัน โดยแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงในลักษณะ ดังน้ี 

   7.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณผูนํา
จะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม
สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤตเปนผูที่
มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงผูนําจะหลีกเล่ียงการใช
อํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตนแตจะประพฤติตน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและประโยชนของกลุม 

   7.2การสรางแรงบันดาลใจผูนําจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม  แสดงออก
ถึงความกระตือรือรนและมองโลกในแงดี  

   7.3การกระตุนทางปญญาผูนํามีการกระตุน
ผูตามใหตระหนักถึงปญหาตาง  ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
หนวยงาน  ทําใหผูตามหาแนวทางใหม  ๆมาแกปญหา
ในหนวยงาน  เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิมทําใหเกิด
ส่ิงใหมและสรางสรรค  

   7.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลผูนํา
ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลทําใหผูตาม
รูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญผูนําจะสอนงานและให
คําปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้น  เปด
โอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษและเรียนรูส่ิง
ใหม ๆ ที่ทาทายความสามารถ  และผูนําจะดูแลผูตาม
วาตองการคําแนะนํา  การสนับสนุน  และความ
ชวยเหลือเพื่อใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน 
 
บทสรุป 

ปจจุบันองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอง
ปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการทํางานใหเกิด เศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมผูนําจึงจําเปนตองใชภาวะผูนํา
ในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานขององคกร กลุม และ
บุคลากรเน่ืองจากภาวะผูนําเปนกระบวนการที่มี
อิทธิพลตอกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศน 
โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามในสถานการณ

ตางๆได ผูนําจึงจําเปนตองใชภาวะผูนําเพื่อการนํา
องคกร ตามบทบาทในการนําองคกรไดแก บทบาทใน
การช้ีนําบทบาทในการสรางความสอดคลองไปในทาง
เดียวกันบทบาทในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
และบทบาทในการเปนแบบอยางที่ดี  

นอกจากน้ีผูนําในฐานะผูบริหารระดับสูงมีสวน
ในการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูองคการ
นวัตกรรมได โดยองคการตองเตรียมความพรอมเพื่อ
จัดการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ปรับเปล่ียนและปฏิรูปใหมประกอบดวย 3 กลุมใหญ 
คอื  

1) การเปล่ียนแปลงทางดานการจัดการ  
2) การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี  
3) การเปล่ียนแปลงดานกระบวนการทํางาน  
ดงัน้ันผูนําจึงนําเอาหลักการบริหารการ

เปล่ียนแปลงและนวัตกรรมมาสรางเปนเครื่องมือใน
การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประกอบดวย (1) การออกแบบการปฏิบตัิงานใหม      
(2) การเปล่ียนโครงสรางองคการ (3) การวางแผนกล
ยุทธ (4) การรีเอ็นจิเนียริง องคกร (5) การปรับเปล่ียน
โครงสรางแผนยุทธศาสตร และ (6) การเปล่ียนแปลง
รูปแบบการบริการ  

ดังน้ันผูนําจะผลักดันองคกรสูองคกรนวัตกรรม 
จําเปนตองมีภาวะผูนําในการนําองคกรสูองคกรแหง
นวัตกรรม ไดแก (1) การช้ีนําองคกร  (2) มีพลังในการ
ขับเคล่ือน (3) ภาวะผูนําจูงใจ (4) มีความซ่ือสัตย (5) มี
ความเช่ือม่ันในตนเอง (6) มีความรอบรูและ          
(7) มีความยืดหยุน และความสามารถในการ
เปล่ียนแปลง โดยใชผูนําการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ   การสรางแรงบันดาลใจ     
การกระตุนทางปญญา   และการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล 
 

 

 
 



100         ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY          
                   Vol.8 No.1 April 2016-September 2016 
 

 
บรรณานุกรม 

 
กระทรวงวิทยาศาสตรและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2559) . Startup & Digital Thailand 

จุดประกายความรูธุรกิจเร่ิมตน.คนเม่ือ 30 กันยายน 2559 จาก www.thailandstartup.org 
กีรติ ยศยิ่งยง. (2552). องคกรนวัตกรรม: แนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร. กรุงเทพมหานคร: วีพริ้นท. 
ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และ ฉัตยาพร เสมอใจ. (2549).การจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ส.เอเซียเพรส. 
เนตรพัณณา ยาวิราช.(2556).การจัดการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคกร. กรุงเทพมหานคร:ทริปเพิ้ลกรุป. 
พยัต วุฒิรงค. (2555). การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สาโรจน โอพิทักษชีวิน. (2554). การจัดการและพฤติกรรมองคกร: เพื่อสรางและรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขัน

ไวใหย่ังยืนในโลกโกลบอลไลเซช่ัน. กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2551). เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคการ (พิมพครั้งที่ 2). 

กรุงเทพมหานคร:วิช่ันพร็นแอนด มีเดีย. 
Robbins, S. P.& Judge, T. A. (2009).Otrganizational behavior (13thed.). New Jersey: Pearson Education. 
Hit, M. A., Miller, C. C.,&Colella, A. (2011). Otrganizational behavior: International student version. 

Asia: John Wiley & Sons, Ins. 
Kreitner, R.&Kinicki, A. (2010).Otrganizational behavior (9thed.).Singapore: McGraw-Hill international 

edition. 
 
 
 
 
 

 



                  ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            101 
                                   Vol.8 No.1 April 2016-September 2016 
 
 

 
การวิเคราะหการถดถอย และการวิเคราะหเสนอิทธิพล 

เหมือนหรือตางกันอยางไร 
 

รองศาตราจารย ดร. สมถวิล  วิจิตรวรรณา*   
บทคัดยอ 

 
งานวิจัยเชิงปริมาณที่มุงศึกษา ความสัมพันธ เชิงทํานาย ระหวาง ตัวแปร วา  มีตัวแปรใดบางที่ เปนสาเหตุ

สงผลใหเกิดปรากฏการณที่ผูวิจัยสนใจเปล่ียนแปลงไป ปรากฏการณที่ผูวิจัยสนใจจะเปนตัวแปรตามในงานวิจัยน้ัน  
ความสัมพันธเชิงทํานายระหวางตัวแปรที่ใชวิเคราะหกันมาก คอื การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหเสนอิทธิพล 

ในบทความน้ีจะเปรียบเทียบและยกตัวอยางเพื่อใหเขาใจและงายตอการนําไปประยุกตใช  ในที่น้ีจะขอ
กลาวถึงแนวคิดเบื้องตนของการวิเคราะห ความสัมพันธของตัวแปรในเชิงการ ทํานายของสถิติ  2 ประเภทคือ  การ
วิเคราะหการถดถอย และการวิเคราะหเสนอิทธิพล  

สถิติทั้งสองประเภทมีความเหมือนกันคือ เปนวิธีการทางสถิติที่ใชศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในเชิงเหตุ
และผลระหวางตัวแปรอิสระเปนสาเหตุที่ทําใหตัวแปรอีกตัวหน่ึงหรือชุดหน่ึงที่ผูวิจัยสนใจ เรียกวาตัวแปรตามเกิด
การเปล่ียนแปลงไป  การเลือกตัวแปรทํานายตองมีแหลงอางอิงวา  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรอิสระเหลาน้ันเก่ียวของ
กับตัวแปรตาม  เชน ทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัย  หรือผูเช่ียวชาญ เปนตน ขอตกลงเบื้องตนของ การวิเคราะห ทั้ง
สองประเภทที่สําคัญคือ การแจกแจงขอมูลแตละตัวแปรเปนแบบโคงปกต ิ  

สวนที่ตางกันของสถิติการวิเคราะหทั้งสองประเภทคือ การวิเคราะหกา รถดถอยเปนการศึกษาวา ตัวแปร
อิสระใดบางที่สงผลโดยตรงตอตัวแปรตามที่ผูวิจัยสนใจ  สวนการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตเุปนการศึกษาวา ตัวแปร
อิสระใดบางที่สงผลทางตรงตอตัวแปรตามที่ผูวิจัยสนใจ  และการมีตัวแปรคั่นกลางทําใหเกิด อิทธิพลทางออมตอ       
ตัวแปรตาม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ 
*อรองศาสตรจารยประจําสํานักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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Abstract 

The quantitative research that aimed to studying the predictive relationship between 
variables. The variables, predictors, cause the change of the phenomenons according to the 
researcher's interest, These phenomenons are the dependent variables in the research. Predictive 
relationships among the variables analyzed by using stratistical techniques such as regression 
analysis, path analysis etc.  

This article will compare and give some examples to be understanden and easily apply. 
Here we will discuss the basic concepts of analyzing the predictive relationship in two types of 
statistics: Regression Analysis and Path Analysis 

Both types of statistics are similar that used to study causal model that between 
dependent variables (predictors) and independent variable. It helps the research  understand 
how the value of the dependent variable changes when any one of the independent variables is 
varied, while the other independent variables are held fixed. The independent variables must be 
searved from referent resources such as theory, principle, research results, or expert, etc.         
The main assumption of two types of statistics is normal curve distribution’s of each variable. 

The difference between two types of statistical analysis: regression analysis applys that 
which  independent variables directly affect the dependent variables, but path analysis applys 
that which independent variables directly affect the variables and  having the mediator variables 
indirect influences on the dependent variables. 
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บทนํา 
งานวิจัยประเภทการศึกษาความสัมพันธและ

การวิจัยเพื่อการพัฒนา จะมีงานวิจัยจํานวนหน่ึงเปน
งานวิจัยเชิงปริมาณที่มุงศึกษา ความสัมพันธ เชิงทํานาย
ระหวาง ตัวแปร วา  มีตัวแปรใดบาง (ตัวทํานาย) ที่ เปน
สาเหตุ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอปรากฏการณที่
ผูวิจัยสนใจ ปรากฏการณนี้คือตัวแปรตาม ในงานวิจัย 
ตัวอยาง งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการ
ทํางานของครูสังกัดเทศบาล ในที่น้ีตัวแปรตามใน
งานวิจัยคือ ความสุขในการทํางาน  สวนการเลือกตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรสาเหตุที่จะมาทํานาย ผูวิจัยตองคนจาก
ทฤษฏีแนวคิดหรืองานวิจัยตางๆ ที่มีผูศึกษาไว ตัวแปร
อิสระ (ตัวทํานาย) ในงานวิจัยดังกลาวคือปจจัยที่สงผล  
อาจไดแก เงินคาตอบแทน  การไดรับการยอมรับ 
สวัสดิการตางๆขององคกร  เปนตน  

งานวิจัย ลักษณะเชนน้ีเปนการศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปรเชิงทํานายหรือความสัมพันธของ
ตัวแปรเชิงเหตุและผล ตัวแปรอิสระอาจจะสงผลทางบวก
หรือทางลบก็ได และอาจจะสงผลตอตัวแปรตาม มากนอย
แตกตางกันอยูที่ความสําคัญของตัวแปรน้ัน  สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหมีหลายประเภทขึ้นกับลักษณะของ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร  ไดแก การวิเคราะหการ
ถดถอย (regression analysis) และการวิเคราะห เสน
อิทธิพล (path analysis)  

ในบทความน้ีจะกลาวถึง สถิติทั้งส องประเภทมี
รูปแบบที่เหมือนและ แตกตาง กันอยางไร  เพื่อใหเขาใจ
งาย ขอกลาวถึงแนวคิดและยกตัวอยาง ความสัมพันธของ
ตวัแปรในเชิงทาํนายแตละประเภท ดังน้ี 

 

1. การวิเคราะหการถดถอย    
       REGRESSION ANALYSIS 

การวิเคราะหการถดถอย  เปนวิธีการทางสถิติที่
ใชศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในเชิงเหตุและผลวา  

ตัวแปรอิสระใดเปนตัวแปรสาเหตุที่จะมีอิทธิพล
ตอการเปล่ียนแปลงคาของตัวแปรตาม  เปนการ สงผล
ทางตรง (direct effect) ตอตัวแปรตาม   

ตัวแปรตามไดแก คุณลักษณะของบุคคล 
ปรากฏการณตางๆ  ที่มีความผันแปรตองเก็บขอมูลจาก

บุคคลคนเดียวกันทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่มี
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอยที่สําคัญคือ 
การแจกแจงขอมูลแตละตัวแปรเปนแบบโคงปกติ 

ตัวแปรอิสระ หรือสาเหตุที่จะมีอิทธิพล สงผล ตอ
การเปล่ียนแปลงคาของตัวแปรตามไดมีมากมาย  แตการ
ที่ผูวิจัยเลือกมาใชในการศึกษา   ตัวแปรอิสระ ตองมีที่มา 
จาก แนวคิด ทฤษฎี หรือผลของการ วิจัยตางๆ 
ผูเช่ียวชาญรองรับ  ตัวแปรอิสระ อาจกําหนดใหมีหลาย
ตัวแปรได ขึ้นกับการคนควา ศึกษาของผูวิจัย   ผูวิจัยไม
ควรจะคาดคิดเอาเองโดยไมมี ทฤษฎี หรืองานวิจัยตางๆ 
รองรับ เพราะนอกจากการขาดความเช่ือถือแลว  

ปญหาของการวิเคราะหการถดถอยที่มักพบเสมอ 
ไดแก  ตัวแปรอิสระ ไมสงผลตอตัวแปรตาม เลย ที่หรือ
กลาวเขาใจงายๆ  คือ  ตัวแปรอิสระ ไมสามารถทํานาย
การเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามไดเลย ซ่ึงผลการ
วิเคราะหไมเปนไปตามสมมติฐาน ปญหาอาจเกิดจาก
กรณีใดกรณีหน่ึง  ไดแก 

1.  ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหน้ัน ไมมี แนวคิด  
ทฤษฎ ีหรืองานวิจัยตางๆ รองรับ  

2.  ขอมูลตัวแปรตามไมมีการแจกแจงแบบโคง
ปกติ เชน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนเกงเทาน้ัน ไมมีการกระจายหลากหลาย
ความสามารถ เชน เด็กเกง ปานกลาง ออน  

ดังน้ัน กอนที่วิเคราะหถดถอย  จําเปนตองการ
วิเคราะหตัวแปรตามวามีการกระจายหลากหลายเพียง
พอที่จะวิเคราะหถดถอยหรือไม  ดวยการทดสอบความ
แปรปรวนของตัวแปรตามวามีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม  
หากผลการวิเคราะหมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวา   ขอมูล
ของตัวแปรตามวามีการกระจายเพียงพอ ตัวแปรอิสระที่
ผูวิจัยคัดเลือกนํามาทํานายก็นาจะสงผลตอตัวแปรตาม 
จึงสมเหตุสมผลที่จะทําการวิเคราะหถดถอยตอไป   

การวิเคราะหการถดถอย มีลักษณะความสัมพันธ
หลาย รูป แบบ เชน  ความสัมพันธแบบเสนตรง 
ความสัมพันธแบบไมใชเสนตรง ดังน้ันกอนการวิเคราะห 
ผูวัยจําเปนตองทราบรูปแบบความสัมพันธ  วิธีการงาย ๆ 
คอื การลงจุดในกราฟ ตัวอยาง  
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ภาพที่ 1 การกระจายขอมูลในการวิเคราะห ถดถอย 

ตัวอยางการวิเคราะหการถดถอย 
ช่ืองานวิจัย ปจจัยที่สงผลตอคะแนนคณิตศาสตร   
ผูวิจัยตองการศึกษาวาตัวแปรอิสระใดบางที่จะเปน

สาเหตุ ทํา ให คะแนน คณิตศาสตรของนักเรียน  (Math 
Score: Y) แตกตางกัน เม่ือ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยตางๆ  แลว ผูวิจัยจึงเลือกตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร
คอื ทัศนคติตอการคิดคํานวณ  และการ มีวินัยในการเรียน  
ที่คาดจะสงผลโดยตรงตอคะแนน คณิตศาสตร  จึงกําหนด
เปนตัวแปรอิสระและคะแนนคณิตศาสตรของนักเรียน เปน
ตัวแปรตาม กลุมตัวอยางผูเรียนจํานวน 162 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  
1. แบบสอบถามมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท    

5 ระดับที่ใชวัดตัวแปรอิสระ คือ ทัศนคติตอ วิชา (X1) 
และการมีวินัยในการเรียน (X2)   

2. แบบทดสอบวิชา คณิตศาสตร  ที่ใชวัดตัวแปร
ตาม (Y) คะแนนการสอบเต็ม 30 คะแนน  

สมมตฐิานการวิจัย  คือ ทัศนคติตอ วิชา  และ    
การมีวินัยในการเรียนสงผลตอคะแนนคณิตศาสตร 

ภาพที่ 2 ตัวอยางโมเดลการวิเคราะหการถดถอย 
ตัวแปรอิสระ คือ  

ทัศนคติตอวิชา (Attitude: X1) 
การมีวินัยในการเรียน (Discipline: X2) 

ตัวแปรตาม คือ   
คะแนนคณิตศาสตร (Math Score: Y) 

เสนลูกศรในภาพจาก X1, X2 ไปยัง Y คือ      
คาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ที่
ใชทํานายตัวแปรตาม  เรียกวา คาสัมประสิทธ์ิถดถอย  
(Regression coefficient) สัญลักษณที่นิยมใชกันคือ  
b1, b2, b3, …ตัวอยางงานวิจัยมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร
จึงมีเพียง  b1 และ  b2  สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปที่
นิยมใชการวิเคราะหการถดถอย  ไดแก  SPSS  

ผลจากการวิเคราะหถดถอย  เราสามารถสราง
สมการถดถอยหรือเสนทํานาย ดังน้ี 

1. สมการถดถอยที่เปน ขอมูลดิบ  (หนวยเดิมของ
ขอมูล) ตัวอยาง คือ 
=ŷ  b1 (X1)    + b2 (X2) 

2. สมการถดถอยที่เปนหนวยมาตรฐาน 

        =ŷ β1 (X1) +  β2 (X2) 

      สัญลักษณ  Beta β1, β2, คือ คา  Standardized 
Regression coefficient หรือคาทํานายที่เปนหนวย
มาตรฐาน 

  

ตัวอยางผลการวิเคราะหและการแปลคา  
ผลจากการวิเคราะหจะไดสมการถดถอยที่ใช

ทํานายคาของตวัแปรตาม ดังน้ี  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห คะแนนคณิตศาสตรของนักเรียน

ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอย (n = 162 คน) 
ตัวแปรอิสระ b Beta t 

ทัศนคติตอวิชา (X1) 0.36 0.34** 3.45 
การมีวินัยในการเรียน  (X2) 0.12 0.19** 3.27 
Constant 0.592  0.27 

R = 0.520 R2 = 0.270 

        P < 0.01    
จากตารางอธิบายใหเขาใจงายๆ ไดวา  
คา b  คือคาสัมประสิทธ์ิถดถอย จากขอมูลมาตร

ประมาณคาแบบลิเคิรท 5 ระดับ และคะแนนการสอบ
คณิตศาสตร ที่เรียกวา เปนคาขอมูลดิบ (Row Score) ซ่ึง
หนวยของ X1 และ X2 อาจไมเทากัน 

สวนคา Beta  คือคาสัมประสิทธ์ิถดถอยจากขอมูล
ที่ปรับเปนคามาตรฐานทั้งสองตัวแปรอิสระ ที่สามารถ
นํามาเปรียบเทียบได เรยีกวา คามาตรฐาน (Standard 
Score)  
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สวนคา t เปนสถิติอางอิง เน่ืองจากขอมูลน้ีเก็บ
จากกลุมตัวอยาง  เม่ือจะอางอิงไปยังประชากรในการ
วิจัย จึงตองใชสถิติอางอิงมาทดสอบวาคาที่ไดจากกลุม
ตัวอยางเปนคาประมาณของประชากร  โดยที่สถิติ

ทดสอบ t มีคาตั้งแต 1.96 ถึง 2.57 มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  หากสถิติ t มีคาตั้งแต 2.58 ขึ้นไปมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01    

ภาพที่ 3 ผลการ วิเคราะห โมเดล การวิเคราะห
ถดถอยที่เปนคามาตรฐาน 

 
จากตาราง  ตัวแปรอิสระทั้งส องตัวแปรสงผล

ทางบวกตอคะแนนคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 กลาวคือ เม่ือ ตัวแปร X2  คงที่  คา ทัศนคติ
ตอ วิชา เพิ่มขึ้น  1 หนวยจะทําให คะแนน คณิตศาสตร
เพิ่มขึ้น 0.34 หนวยมาตรฐาน  ถาตัวแปร X1 คงที่ การ มี
วินัยในการเรียนเพิ่มขึ้น 1  หนวยจะทําให คะแนน
คณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 0.19 หนวยมาตรฐาน 

ตัวแปรอิสระทั้ งสองอธิบายความแปรปรวนของ
คะแนน คณิตศาสตรไดรอยละ 27 (R2 = 0.270) หรือ
กลาวใหเขาใจงาย คือ ตัวแปรอิสระทั้ งสอง สามารถ
ทํานายคะแนนคณิตศาสตรไดรอยละ 27  

จากผลการวิเคราะห สามารถสราง สมการ
ทํานายคะแนนคณิตศาสตร ตามหนวยเดิมในการวัด หรือ
คาขอมูลดิบ ดังน้ี 

    =ŷ 0.36** ทัศนคติตอวิชา +0.12**การมีวินัยในการเรียน 

 
สวนสมการทํานายในรูปคามาตรฐาน คือ 

  =ŷ 0.34** ทัศนคติตอวิชา +0.19**การมีวินัยในการเรียน 

 
 

 

2. การวิเคราะหเสนอิทธิพล 
PATH ANALYSIS 

 
เปนวิธีการทางสถิติที่ใชศึกษาอิทธิพลของ  ตัวแปร

อิสระที่มีตอตัวแปรตาม ทั้งอิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect) และอิทธิพลทางออม (Indirect Effect)  วิธีการ
วิเคราะหน้ีจึงเปนการตรวจสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุของ ชุด
ตัวแปร ที่มี ตอตัวแปร ตามที่เปน ตัวแปร หลัก   ที่ผูวิจัย
ศึกษาจากแนวคิด  ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เก่ียวของ  

ขอตกลงเบื้องตนของ การวิเคราะห เสน อิทธิพล ที่
สําคัญคือ การแจกแจงขอมูลแตละตัวแปรเปนแบบโคง
ปกติ โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห คือโปรแกรมสมการ
โครงสรางเชิงเสน ( Structural Equation Modeling) 
ไดแก โปรแกรม LISREL, AMOS, Mplus เปนตน  ขั้นตอน
สําคัญของการวิเคราะหคือโมเดลตองกลมกลืนกับขอมูล
กอน (MODEL FIT) ดังน้ันหากโมเดลไมกลมกลืนกับขอมูล  
ผูวิเคราะหตองมีการปรับโมเดลใหกลมกลืนกับขอมูลกอน  
จึงจะประมาณคาผลการวิเคราะหขอมูลได  

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรสาเหตุ ตองมีที่มา มี
แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยตางๆ รองรับ อาจกําหนดให
มีหลายตัวแปรได ขึ้นกับการคนควาศึกษาของผูวิจัย  

ตัวอยางช่ือ งานวิจัย  ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ
คะแนนคณิตศาสตร   

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยตางๆ  แลว 
พบวาทัศนคติตอ วิชา (Attitude: X1) การมีวินัยในการ
เรียน  (Discipline: X2)  ที่จะ สงผลโดยตรง ตอคะแนน
คณิตศาสตร (Math Score: Y) แลว การ มีวินัยในการ
เรียนยังนาจะสงผลทางออมตอคะแนนคณิตศาสตรผาน
ตัวแปรกิจกรรม ที่ครูมอบหมาย (Activity:X3) ในที่น้ี X3 
เปนตัวแปรตามของการมีวินัยในการเรียนและเปนตัวแปร
สงผาน (Mediator Variable) ของการมีวินัยในการเรียน
กับคะแนนคณิตศาสตร  ผูวิจัยกําหนด ตัวแปร  อิสระหรือ
ตัวแปร สาเหตุจํานวน สามตัวแปร ในโมเดล การวิเคราะห
เสนอิทธิพลมีสมมติฐานการวิจัยดังตอไปน้ี 

1) ตัวแปรสาเหต ุ 3 ตัวแปรคือ  ทัศนคติตอ วิชา 
(Attitude: X1) การมีวินัยในการเรียน  (Discipline: X2) 
กิจกรรมที่ครูมอบหมาย (Activity:X3) สงผลโดยตรง ตอ
คะแนนคณิตศาสตร (Math Score: Y)  

0.34 

0.19 
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2) ตัวแปร การ มีวินัยในการเรียน  (Discipline: 
X2) สงผลโดยตรง ตอตัวแปรกิจกรรม ที่ครูมอบหมาย 
(Activity:X3)  

3) ตัวแปร การ มีวินัยในการเรียน  (Discipline: 
X2) สงผลทางตรงตอคะแนนคณิตศาสตร (Math Score: 
Y) และสงผลทางออมตอคะแนนคณิตศาสตรผานตัวแปร
กิจกรรมที่ครูมอบหมาย (Activity:X3)  

 
ภาพที่ 4 โมเดลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหต ุ
 

ตัวแปรสาเหต ุคือ  
ทัศนคติตอวิชา (Attitude:X1) 
การมีวินัยในการเรียน (Discipline: X2) 
กิจกรรมที่ครูมอบหมาย (Activity: X3)  

ตัวแปรตาม  คือ   
คะแนนคณิตศาสตร (Math Score:  Y) 

ตัวแปรสงผาน (Mediator Variable) คือ 
กิจกรรมที่ครูมอบหมาย (Activity: X3)  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
ที่สงผลตอคะแนนคณิตศาสตร   

ตัวแปร
ตาม 

 
R2 

คา 
อิทธิพล 

ตัวแปรสาเหต ุ
Attitude  : 
X1 

Discipline
: X2 

Activity 
:X3 

Activity:
X3 0.12 

ทางตรง 
ทางออม 

รวม 

- 
- 
- 

0.22* 
- 
0.22* 

- 
- 
- 

Y 
SCORE 0.36 

ทางตรง 
ทางออม 

รวม 

0.39* 
- 
0.39* 

0.18* 
0.02 
0.20* 

0.10 
- 
0.10 

 

คาจากการวิเคราะหที่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีดังน้ี       
ตัวแปร สา เหตุ  2 ตัวแปร คอื ทัศนคติตอ วิชา  

(Attitude: X1) การมีวินัยในการเรียน  (Discipline: X2) 
ที่สงผลทางตรง ตอคะแนนคณิตศาสตร  ( Y Score) 
เทากับ 0.39 และ 0.20 ตามลําดับ 

ตัวแปรการมีวินัยในการเรียน  (Discipline: X2) 
สงผลทางตรงตอกิจกรรมที่ครูมอบหมาย (Activity: X3) 
เทากับ 0.22  

ตัวแปรการมีวินัยในการเรียน  (Discipline: X2) 
สงผลทางตรงตอ คะแนนคณิตศาสตร เทากับ 0.18 สวน
อิทธิพลทางออม ตอคะแนนคณิตศาสตร ที่ผานกิจกรรมที่
ครูมอบหมาย เทากับ 0.02 น้ันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่ตัวแปรทั้ งสามตัวแปร สามารถ อธิบาย
คะแนนคณิตศาสตรไดรอยละ 36 (R2 = 0.36)  

สวนตัวแปรอิสระ การมีวินัยในการเรียนสามารถ
อธิบายกิจกรรมที่ครูมอบหมายไดรอยละ 12 (R2 = 0.12)  
 

 
 
ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะหโมเดลเสนอิทธิพล 

 

 

 

 

 

0.22 

0.18 

0.10 

0.39 
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บทวิเคราะหความเหมือนและความแตกตาง    

จากตัวอยาง  ผูอานคงพอสรุปไดวา ความเหมือนกัน
และความแตกตาง ของการวิเคราะหการถดถอย และ การ
วิเคราะหเสนอิทธิพล  ในที่น้ีจะลองเปรียบเทียบทั้งสองแงมุม  
ดังน้ี 

ความเหมือนของ สถิติทั้งสองประเภทคือ 
จุดมุงหมายของการวิเคราะหทั้งสองประเภท เปนวิธีการทาง
สถิติที่ผูวิจัยใชในการศึกษาความสัมพันธ ระหวาง ตัวแปรในเชิง
เหตุและผล   ระหวางตัวแปรอิสระเปนสาเหตุที่ทําให  ตัวแปร
อีกตัวหน่ึงหรือชุดหน่ึงเกิดการเปล่ียนแปลง  ตัวแปร น้ีเปนตัว
แปรที่ผูวิจัยสนใจ ศึกษา เรียกวา  ตัวแปรตาม    การเลือกตัว
แปรอิสระมาทํานายตวัแปรตาม ตองมีแหลงอางอิงวา ตัวแปร
ทํานาย หรือตัวแปรอิสระเหลาน้ันเก่ียวของกับตัวแปรตาม  
เชน ทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัย  หรือผูเช่ียวชาญ เปนตน  

สําหรับขอตกลงเบื้องตนของ การวิเคราะห ทั้งสอง
ประเภทที่สําคัญเหมือนกันคือ การแจกแจงขอมูลของแตละ 
ตัวแปรเปนแบบโคงปกติ 

ตัวแปรนอกจากน้ัน ตามจะตองมีความแปรปรวน
เพียงพอที่จะนําตัวแปรอิสระเขามาวิเคราะหวาเปนสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงในตัวแปรตามหรือไม  

สวน ความตางกัน ของสถิติ การวิเคราะห ทั้งสอง
ประเภทคือ การวิเคราะหกา รถดถอยเปนการศึกษาวา     ตัว
แปรอิสระใดบางที่สงผลโดยตรงตอตัวแปร 

สวนการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุ เปนการศึกษาวา
ตัวแปรอิสระใดบางที่สงผลทางตรงตอตัวแปรตามที่ผูวิจัยสนใจ  
และการมีตัวแปรคั่นกลางทําใหเกิด อิทธิพลทางออมตอตัวแปร
ตาม   

ดังน้ันการเลือกใชวิธีใดในการ วิเคราะห ตองขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยและสมมติฐาน  สถิติทั้งการวิเคราะห
การถดถอย และการวิเคราะหเสนอิทธิพล เปนวิธีการที่นําไปสู
คําตอบของการวิจัย  ขอสําคัญคือผูวิจัยตองคนควาหลักฐานที่
เปนแนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัยตางๆ ที่เพียงพอเพื่อสราง
สมมติฐานการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ที่ผูวิจัยตองการ
ศึกษา   
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