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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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รองศาสตราจารย< ดร.สมถวิล  วิจิตรวรรณา 
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 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการบริหารงานสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน   
     ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
 

นิตยา   บุญเดช* 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี   ส าเภาทอง** 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี   ด๎านการบริหารงานวิชาการ   ด๎านการบริหารงาน
งบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหาร    
และครูผู๎สอน จ าแนกตามต าแหนํงงาน ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน กลุํมตัวอยํางคือผู๎บริหาร
จ านวน 34 คน และครูผู๎สอน จ านวน 265 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test, One–way ANOVA 
และทดสอบความแตกตํางรายคูํ โดยวิธีของ Scheffé 

ผลการวิจัยพบวํา  
1) ผู๎บริหารและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี อยูํ ในระดับมาก คือ ด๎านการบริหารงานวิชาการ    
ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานทั่วไป และด๎านบริหารงานงบประมาณ  

2) ผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่มีประสบการณ์การท างานตํางกัน   มีความคิดเห็นตํอ ภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร     
ในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ด๎านการ
บริหารงานบุคคลแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สํวนต าแหนํงงานและขนาดของโรงเรียน         
มีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ไมํแตกตํางกัน 

 
 
 
 

ค าส าคัญ : ภาวะผู๎น า  การบริหารงานสถานศึกษา  ประชาคมอาเซียน  องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
**อาจารย์ที่ปรึกษา 
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study Leadership in Educational Administration; 
academic management, budget management, personnel management and general management 
for ASEAN Community of Schools under The Jurisdiction of Nonthaburi Province and   2) to compare 
opinions on position, working experience and school size of administrators and teachers.  The 
samples were 34 administrators and 265 teachers. The research instrument was 5 scale rating 
questionnaire. Descriptive statistics; Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and 
inferential statistics; t-test, One-Way ANOVA were used in the data analysis. 

The results of research were as follow: 
 1) Administrators and teachers in schools under The Jurisdiction of Nonthaburi Province 

had high opinion in Educational Administration; academic management, personnel management, 
general management and budget management for ASEAN Community. 

 2) Administrators and teachers in schools under The Jurisdiction of Nonthaburi Province 
based on working experience was found difference in personnel management at .05 level of 
statistical significance and not found difference based on position and school size. 
 
 
 
Keywords: Leadership of Administrator in Educational Administration, ASEAN Community, Schools 

under The Jurisdiction of Nonthaburi Province 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมของประเทศตําง ๆ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ทั้งด๎านสภาพแวดล๎อม 
การเมือง  เศรษฐกิจ  การค๎า  การเงินระหวํางประเทศ 
ดังน้ันจึงจ าเป็นจะต๎องเรียนรู๎ เพื่อที่จะปรับตัวให๎เทําทัน
การเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ    สิ่งส าคัญที่จะชํวยให๎สามารถ
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงน้ันได๎ คือ   การพัฒนาด๎าน
การศึกษา  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ( 2558: 45)   หลายประเทศทั่วโลก มีการ
รวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ านาจตํอรองและขีดความสามารถ
ทางการแขํงขันกับกลุํมประเทศตํางๆ เชํน  มีการรวมตัว
กันของกลุํมประเทศ   อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ
แหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ( Association of South 
East Asian Nations หรือ ASEAN) ท าให๎ประเทศตํางๆ
เรํงพัฒนาการศึกษาเพื่อก๎าวสูํประชาคมอาเซียน   ในปี 
2558 ซ่ึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายด๎าน ปัจจัยที่ส าคัญคือ   ภาวะผู๎น า
ของผู๎บริหารสถานศึกษา   ซ่ึงจะต๎องมีศักยภาพในด๎าน
การเป็นผู๎น า จูงใจ ใช๎อิทธิพล   หรืออ านาจ ตนที่มีอยูํใน
รูปแบบตํางๆ เพื่อให๎เพื่อนรํวมงานหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชา  
ยินดี เต็มใจ พร๎อมใจ มีความกระตือรือร๎นในการท างาน 

ดังน้ัน องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี เป็น
องค์กรที่เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อก๎าวสูํ
ประชาคมอาเซียน  โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จังหวัดนนทบุรีให๎สอดคล๎องกับการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน ตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดสอน MEP (Mini English Program) ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยตั้งเป้าหมายการจัด
การศึกษาสูํประชาคมอาเซียน (แผนยุทธศาสตร์ อบจ.  
นนทบุรี, 2558-2561: 15-17)  ดังน้ี ผู๎เรียนร๎อยละร๎อย 

ของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจัดการเรียนรู๎
ด๎านภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถสื่อสารได๎อยํางน๎อย
สองภาษาคือภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน   ร๎อยละ
ร๎อยของผู๎เรียนมีห๎องเรียนมุมอาเซียนในการศึกษา
ค๎นคว๎า ร๎อยละ 90  ครูและบุคลากร มีความรู๎เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนและร๎อยละ 90 ครูมีความรู๎ในการใช๎
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ร๎อยละร๎อยของผู๎บริหาร 
เข๎ารับการอบรมเก่ียวกับการใช๎ภาษาอังกฤษ  เพื่อใช๎ใน
การสื่อสาร และสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎ 

ผลการติดตามการด าเนินงานตามโครงการจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( MEP) วัดระดับความสามารถ
ของนักเรียนด๎านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จากการ
ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 
2557 ครั้งที่ 1 ได๎คะแนนเฉลี่ย 42.45 ครั้งที่ 2 ได๎
คะแนนเฉลี่ย 26.85 ซ่ึงยังไมํบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการ
บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียน   
สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี  

  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหาร
และครูผู๎สอนตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร   ในการบริหาร  
งานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซีย    ของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามต าแหนํง
งาน ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
           ผู๎ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีต าแหนํงงาน 
ประสบการณ์การท างาน และโรงเรียนที่มีขนาดตํางกัน   
มีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหาร  
งานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียน แตกตํางกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู๎วิจัยมํุงศึกษาภาวะผู๎น าของผู๎บริหารและความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูตํอภาวะผู๎น า
ในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  และ วิลเลี่ยม  เร็ดดิน  (William J. Reddin, 1970: 230) ผู๎น าตามทฤษฎี  3 มิติ 
ดังน้ี 

 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช๎ ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ ผู๎บริหาร

และครูผู๎สอน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 34 โรงเรียน ได๎แกํ ผู๎บริหาร 
จ านวน 34 คน และ ครูผู๎สอน จ านวน 794 คน รวม
ทั้งสิ้น 828 คน ข๎อมูลจาก องค์การบริหารสํวนจังหวัด
นนทบุรี  

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 265 คน
แบํงเป็น  1) ผู๎บริหารโรงเรียนใช๎กลุํมประชากร 34 คน  
2) ครูผู๎สอน  ผู๎วิจัยด าเนินการสุํมตัวอยํางครูผู๎สอน โดย
การสุํมแบบแบํงชั้น ( Stratified Random Sampling) 
ตามขนาดของโรงเรียนและสุํมอยํางงํายโดยการจับ
ฉลาก(Simple Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
แบบสอบถามโดยใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา

ของลิเคิร์ท หาคําความตรง ( Validity) ได๎คํา IOC ราย
ข๎ออยูํในชํวง 0.67 - 1.00  คํา IOC ทั้งฉบับเทํากับ 0.98 
และคําความเที่ยง ( Reliability) คําสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค ( Cranach α-Coefficient)  เทํากับ  
0.83     

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช๎ใน การวิเคราะห์ข๎อมูล   คือ ความถี่ 

ร๎อยละ คําเฉลี่ย  และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, 
One –way ANOVA และทดสอบความแตกตํางรายคูํ
ด๎วยวิธีของเชฟเฟ่  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงาน
สถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียน   ของ โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี   พบวํา ผู๎บริหาร   
และครูผู๎สอน  มีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร
โรงเรียน  สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีใน
การบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนโดย
ภาพรวม   อยูํในระดับมากทุกด๎าน   ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด๎านการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ด๎าน
การบริหารงานบุคคล    ด๎านการบริหารงานทั่วไป  และ
ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ตามล าดับ    และเม่ือ
พิจารณารายด๎านอยูํในระดับมากทุกด๎าน  ข๎อค๎นพบ ใน 
แตํละด๎าน มีดังน้ี 

 

1.สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ต าแหนํงงาน 
1.2 ประสบการณ์การท างาน 

2. ขนาดของโรงเรียน 
  
  

      ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการ
บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารงานสํวน
จังหวัดนนทบุรี 4 ด๎าน ดังน้ี 

1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานทั่วไป  
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ด๎านการบริหารงานวิชาการ   ผู๎บริหารและครู      
ผู๎สอนมีระดับความคิดเห็นตํอ ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารใน
การบริหารงานสถานศึกษา   สูํประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียน   สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี  
โดยรวมอยูํในระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายข๎อพบวํา   
ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  ข๎อที่ มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการ
วางแผนการ จัดท าหลักสูตรอาเซียนบูรณาการไว๎ใน
หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล๎องกับนโยบายขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ  มีการ
สร๎างความเข๎าใจแกํผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน 
เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา   

ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ผู๎บริหารและ
ครูผู๎สอนมีระดับความคิดเห็นตํอ ภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร
ในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของ 
โรงเรียน     สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี   
โดยรวม อยูํใน ระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน   สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ    มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทรัพยากร    ในการด าเนินงาน
โครงการอยํางเพียงพอ    เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
อาเซียนของสถานศึกษา   

ด๎านการบริหารงานบุคคล ผู๎บริหารและ
ครูผู๎สอนมีระดับความคิดเห็นตํอ ภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร
ในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมอยูํในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข๎อพบวํา
ทุกข๎ออยูํในระดับมาก ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สถานศึกษาจัดครูผู๎สอนที่มีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ
อาเซียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยยึดผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และสํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาเข๎ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
พัฒนาตนเองเรื่องอาเซียนอยํางสม่ าเสมอ  สํวนข๎อที่มี
คําเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการก าหนดรูปแบบ   แนวทางการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมและบทบาทหน๎าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรอยํางชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและสถานศึกษาสํงเสริมพัฒนาครูบุคลากรให๎
สามารถใช๎เทคโนโลยี ICT เพื่อศึกษาค๎นคว๎าเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ด๎านการบริหารงานทั่วไป ผู๎บริหารและครูผู๎สอน
มีระดับความคิดเห็นตํอ ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการ

บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข๎อพบวําทุกข๎ออยูํใน
ระดับมาก ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การเปิดโอกาสให๎เกิด
ความรํวมมือของผู๎เก่ียวข๎องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุตาม
แผน สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการจัดตั้งศูนย์
สํงเสริมการเรียนรู๎อาเซียนในสถานศึกษา   

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหารและ
ครูผู๎สอนตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงาน
สถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามต าแหนํง
งาน ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน พบวํา  
ผลการเปรียบเทียบผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่มีต าแหนํง
งานตํางกัน มีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารใน
การบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี  ไมํ
แตกตํางกัน    

ผลการเปรียบเทียบผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่มี
ประสบการณ์การท างานตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะ
ผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน แตํเม่ือ
พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารงานบุคคลของ
ผู๎บริหารและครูผู๎สอน  ที่มีประสบการณ์  11-15 ปีตําง
กับผู๎ที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นตํอภาวะ
ผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียน แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สํวนด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการ
บริหารงานงบประมาณและด๎านการบริหารงานทั่วไป    
ไมํแตกตํางกัน    

ผลการเปรียบเทียบ ผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความคิดเห็นตํอ
ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียนของ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนนทบุรี ไมํแตกตํางกัน โดยภาพรวมผู๎ที่
ปฏิบัติงานใน  มีโรงเรียนขนาดกลาง คําเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือโรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนขนาด
ใหญํ ตามล าดับ   

สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได๎ดังน้ี    
1. การศึกษา ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการ

บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
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สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี พบวํา 
ผู๎บริหารและครูผู๎สอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นตํอ
ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนนทบุรี อยูํในระดับมากทุกด๎าน ด๎าน ที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการบริหารงานวิชาการ รองลงมา
คือ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานทั่วไป
และด๎านการบริหารงานงบประมาณ ตามล าดับ   และ
เม่ือพิจารณารายด๎านอยูํในระดับมากทุกด๎าน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหาร
และครูผู๎สอนตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการ
บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียน จ าแนกตาม
ต าแหนํงงาน ประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียน พบวํา    ผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่มี
ประสบการณ์การท างานตํางกันมีความคิดเห็นตํอ ภาวะ
ผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนนทบุรี ด๎านการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมไมํแตกตํางกัน แตํเม่ือพิจารณารายด๎าน พบวํา 
ด๎านการบริหารงานบุคคลของผู๎บริหารและครูผู๎สอน  ที่มี
ประสบการณ์ 11-15 ปี ตํางกับผู๎ที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี 
มีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการ
บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียน แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนต าแหนํงงาน 
และขนาดของโรงเรียนไมํแตกตํางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวํา  ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารใน
การบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมากทุกด๎าน ทั้งน้ีเป็น
เพราะวําผู๎บริหารที่เป็นผู๎น าสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากการเข๎าสูํประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษาจะเป็นรากฐาน
การพัฒนาในทุก ๆ ด๎านและมีบทบาทส าคัญที่จะ
สํงเสริมให๎ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนมี
ความเข๎มแข็ง ซ่ึงประเทศไทยมีนโยบายการสร๎าง
ประชาคมอาเซียนด๎วยการศึกษา โดยการพัฒนา
ประเทศให๎เป็น Education Hub สร๎างความรํวมมือ
ด๎านการศึกษาสูํอาเซียน 3 ด๎าน คือ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และสํงเสริม
การมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษามีการ
ขับเคลื่อนการศึกษาโดยเพิ่มครูด๎านภาษาอังกฤษเข๎าไป
สอนในทุกระดับชั้น เพื่อให๎นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได๎ (ชินวรณ์  บุณยเกียรติ , 2558: 
ออนไลน์)  ดังน้ันผู๎บริหารจึงต๎องใช๎ภาวะผู๎น าในการ
บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียนในทุก ๆ ด๎าน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ด๎านการวางแผนการ
จัดท าหลักสูตรอาเซียนบูรณาการไว๎ในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล๎องกับนโยบายขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น มีคําเฉลี่ยสูงสุด  เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 
8 ได๎ก าหนดให๎มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสาระ
ท๎องถิ่นจังหวัดนนทบุรีและอาเซียน โดยมีเป้าหมายร๎อย
ละ 100 ของสถานศึกษาต๎องปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาด๎านอาเซียนและต๎องมีการจัดการเรียนรู๎
ด๎านอาเซียนในสถานศึกษาทุกแหํง   (แผนยุทธศาสตร์  
อบจ.นนทบุรี, 2558-2561: 16) 
  จากผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นตํอ
ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียน ด๎านการบริหารงานบุคคล ที่พบวํา
ผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่มีประสบการณ์การท างาน
ตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการ
บริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคมอาเซียน  แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล๎องกับ ศต
พล  หม่ันวิชาดี ( 2551: 113) พบวําข๎าราชการครูที่มี
ประสบการณ์ตํางกันมีความคิดเห็นตํอการใช๎ภาวะผู๎น า
ในการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต  5 โดยภาพรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายคูํพบวํา ผู๎ที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี มีคําเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงกวํา ผู๎ที่มีประสบการณ์ 11-15 ปี 
สอดคล๎องกับ จุไรรัตน์  จันทไทย (2553) พบวํา 
ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ์การท างานตํางกันมีความ
คิดเห็นแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับ สุรพงษ์  มาลี 
(2553: ออนไลน์) ที่กลําววํา ทุกชํวงอายุมีประสบการณ์
ที่แตกตํางกัน เน่ืองจากแตํละชํวงอายุได๎เห็นคนรุํนกํอน
ตนเอง ผนวกกับประสบการณ์ในชีวิตท างาน   ท าให๎เขา
พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของชํวงวัยตนเองขึ้นมา  ดังน้ัน 
ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่จะต๎องสร๎าง
วัฒนธรรมแหํงการเรียนรู๎  โดยเปิดโอกาสให๎ครูผู๎สอนได๎
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วางแผนพัฒนาและเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ( Personalized) 
เพื่อเกิดองค์ความรู๎แบบใหมํ ๆ สร๎างสื่อนวัตกรรมใหมํ
ขึ้นมาชํวยในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ผลการ เปรียบเทียบ ผู๎บริหารและครูผู๎สอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกัน มีความคิดเห็นตํอ
ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํ
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดนนทบุรี ไมํแตกตํางกัน เน่ืองจากทุกโรงเรียน
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต๎แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนองนโยบาย
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี อาทิ การจ๎าง
เหมาครูตํางประเทศ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนใน
สถานศึกษาตําง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี (หนังสือสํวน
ราชการที่นบ 51007/3278 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2557) สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นนทบุรีมีการจัดการเรียนรู๎ตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุํงเน๎นสูํการเป็นสถานศึกษาสากลและ
ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงมี
นโยบายการจัดการเรียนรู๎หลักสูตรภาษาอังกฤษในกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โดยให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษจากครูตํางชาติ มีการเปิดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ( Mini English 
Program) ในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัดนนทบุรีทุกแหํง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข๎อค๎นพบ จากการวิจัยและอภิปรายผลแล๎วมี
ข๎อเสนอแนะที่ควรน าไปใช๎ใน 2 ระดับ คือ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. สถานศึกษาควรมีการสร๎างความเข๎าใจแกํ
ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน เก่ียวกับกระบวนการเรียน
การสอนอาเซียนศึกษา 
 2. สถานศึกษาหรือหนํวยงานต๎นสังกัดควรมี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทรัพยากร ในการ
ด าเนินงานโครงการอยํางเพียงพอเพื่อรองรับการจัด
กิจกรรมอาเซียนของสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาควรมีการก าหนดรูปแบบ แนว
ทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมและบทบาทหน๎าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรอยํางชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและสํงเสริมพัฒนาครู บุคลากรให๎สามารถ
ใช๎เทคโนโลยี ICT เพื่อศึกษาค๎นคว๎าเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 
 4. สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งศูนย์สํงเสริม   
การเรียนรู๎อาเซียนในสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปมีดังนี้ 
 1.ควรวิจัยเก่ียวกับภาวะผู๎น าของผู๎น าชุมชน ผู๎น า
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน เพื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎อาเซียนในชุมชน  พร๎อมสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสูํประชาคมอาเซียน 
 2. ควรวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
สูํประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของนักเรียนและ
ผู๎ปกครอง เพื่อความหลากหลายและเป็นไปในทิศทางการ
บริหารและจัดการศึกษาตํอไป 
 
 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได๎ทราบข๎อมูลเก่ียวกับปัญหาการจัด
การศึกษาสูํประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี  
 2. เป็นข๎อมูลในการพัฒนาผู๎บริหาร โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรีด๎านภาวะผู๎น า
ของผู๎บริหารในการบริหารงานสถานศึกษาสูํประชาคม
อาเซียน ให๎มีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานให๎
บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสูํประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นนทบุรี 

 

 

 

 



8           ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY                
                         Vol.8 No.2 October 2016-March 2017 

บรรณานุกรม 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม . (2558). แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (2558-2561).. นนทบุรี : องค์การบริหารสํวนจังหวัด
นนทบุรี. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553. 

จุไรรัตน์  จันทไทย. (2553). ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ าเภอภูพาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 .วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต .สาขาการบริหาร
การศึกษา.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

ชินวรณ์  บุญยเกียรติ. (2554). การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.
2558. ค๎นเม่ือ 16 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.moe.go.th/websm/2010/nov/384.html.  

ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ และ อัจฉรา  ช านิประศาสน์. (2547). ระเบียบวิธีวิจัย.  กรุงเทพฯ: เจริญดม่ัีนคงการพิมพ์. 
ศตพล  หม่ันวิชาดี. (2551). การใช้ภาวะผู้น าในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

สุรพงษ์  มาลี. (2553). กระแสคน กระแสโลก ส านักงาน ก.พ. เปิดโลกความรู๎พัฒนามนุษย์.เลํมที่ 4 หน๎า 36-39.          
ส านักงาน ก.พ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557). นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558.  ม.ป.ท. 

Reddin, W. G. (1970). Managerial effectiveness. New York: McGraw-Hill Book. 

http://www.moe.go.th/websm/2010/nov/384.html


ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY              9 
                                                          Vol.8 No.2 October 2016-March 2017 

  

 
 

พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวีดิจิทัล 
ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
                                                                                                         อชิระ  ดวงหอม *   

รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ฤกษ์กลาง **  
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต๎องการ และความพึงพอใจตํอทีวีดิจิทัล
ของผู๎ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ชมทีวีดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ านวน 400 คน   โดยใช๎ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ เก็บรวบรวม ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติ  t-test,       
One Way – ANOVA, Scheffe ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ชมรายการทีวีดิจิทัลสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากวํา 25 ปี มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา มีรายได๎เฉลี่ย 1 0,001 - 20,000 บาท กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํรับชมรายการภาพยนตร์ 
รองลงมา  เป็นรายการละครทีวีและรายการขําว  สํวนรายการสินค๎าขายตรงรับชมน๎อยที่สุด  กลุํมตัวอยํางมีความพึง
พอใจในการรับชมทีวีดิจิทัลในด๎านการได๎รับความเพลิดเพลินมากที่สุด รองลงมา  พึงพอใจการชมเพื่อผํอนคลาย
อารมณ์ และได๎รับความรู๎และประโยชน์จากขําวสาร ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา 

     (1) ผู๎ชมที่มีลักษณะทางประชากรด๎าน รายได๎ แตกตํางกัน มีการเปิดรับชมรายการทีวีดิจิทัลแตกตําง
กัน อยํางมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติ  สํวนผู๎ชมที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกตํางกัน มีการเปิดรับชมทีวีดิจิทัล 
ไมํแตกตํางกัน 

(2) ผู๎ชมที่มีลักษณะทางประชากรด๎าน  อายุ การศึกษา อาชีพ แตกตํางกัน มีความต๎องการในการ
รับชมรายการทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ   สํวนผู๎ชมที่มี เพศ รายได๎ตํางกัน มีการเปิดรับชม      
ทีวีดิจิทัล ไมํแตกตํางกัน  

(3) ผู๎ชมที่มีลักษณะทางประชากรด๎าน  อายุ การศึกษา อาชีพ แตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการ
รับชมรายการทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ   สํวนผู๎ชมที่มี เพศ  รายได๎ ตํางกัน มีการเปิดรับชม    
ทีวีดิจิทัล ไมํแตกตํางกัน 

 
 
 

ค าส าคัญ : ทีวีดิจิทัล  พฤติกรรมการเปิดรับชม  ความต๎องการและความพึงพอใจ 
 

 
 

 
* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
** อาจารย์ที่ปรึกษา 
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Abstract  
This research aimed to study the behavior of media exposure, needs and satisfaction towards 

digital television of audiences in Bangkok metropolitan area. Data were collected through 
quantitative method. Questionnaire were distributed to 400 respondents. Data were analyzed by 
using t-test, One Way – ANOVA, Scheffe.  

The research results found that most audiences are local resident who is females with 
ages below 25 years. The occupation is student, the educational background is Bachelor degree 
and the average income is between 10,001 - 20,000 Baht per month. The hypothesis testing 
found as follows, 

1) There were statistically significant differences at .05 level in digital television exposure 
between different income of audiences. And there were no significant differences between age, 
gender, educational background and occupation of audiences. 

2) There were statistically significant differences at .05 level in digital television needs 
between different age, educational background and occupation of audiences. And there were no 
significant differences between gender and income of audiences. 

3) There were statistically significant differences at .05 level in digital television 
satisfaction between different age, educational background and occupation of audiences. And 
there were no significant differences between gender and income of audiences. 
.  
 
 
Keywords:  digital television, The Behavior of Exposure, Needs and Satisfaction towards 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเริ่มครั้งแรกใน

ปี พ.ศ. 2498 ในระบบขาวด าและได๎ปรับเปลี่ยนเป็น
ระบบโทรทัศน์สีในปี พ.ศ. 2510  และขยายโครงขําย
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในเวลาตํอมา กิจการโทรทัศน์
โดยเฉพาะภาคพื้นดิน ถือวําเป็นบริการที่มีความ
หลากหลายและประชาชนทั่วไปสามารถเข๎าถึงได๎ 
(สถาบันวิชาการสาธารณะ, 2557) 

ระบบการรับสํงสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศ
ไทยเดิมใช๎ระบบอนาล็อก ซ่ึงเป็นระบบที่ใช๎ทรัพยากร
คลื่นความถี่วิทยุซ่ึงเป็นสาธารณะสมบัติที่มีอยูํอยําง
จ ากัด สามารถใช๎หมดไปได๎ และไมํมีประสิทธิภาพ มี
ปัญญาหาในการสํงสัญญาณ เพราะหากมีคลื่นรบกวนก็
จะท าให๎สัญญาณภาพไมํชัดด๎วย การสํงสัญญาณหน่ึง
ชํองต๎องใช๎ชํวงคลื่นที่กว๎าง น่ันท าให๎โทรทัศน์ในประเทศ
ไทยมีเพียง 6 ชํองที่เรียกวําฟรีทีวี (ชํอง 3, ชํอง 5, ชํอง 
7 ,ชํอง 11, ชํอง NBT และ ชํองไทยพีบีเอส ที่ใช๎มานาน
หลายสิบปี ด๎วยข๎อจ ากัดของทีวีระบบอนาล็อกน้ัน ไมํ
สามารถประยุกต์ไปใช๎งานรํวมกับสื่ออ่ืนๆได๎ จึงต๎องได๎มี
การคิดค๎นสัญญาณแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ ให๎เกิดประโยชน์มากขึ้น (ธาม เชื้อสถา
ปนศิริ, 2557) 

การพัฒนาระบบจากระบบอนาล็อกมาเป็นแบบ
ดิจิตอล มีปัจจัย 4 ประการ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557)  
คือ 1)ใช๎ชํองความกว๎างของสัญญาณอยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรชํองสัญญาณความถี่ได๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมใช๎ชํองสัญญาณหน่ึงตํอ
หน่ึงรายการและวางชํองคลื่นความถี่ติดกัน หรือสถานี
สํงฯใกล๎เคียง 2)สัญญาณมีคุณภาพที่ดีไมํรบกวนกัน 
ระบบอนาล็อกมีการผสมคลื่นแบบตํอเน่ือง สภาวะ
แวดล๎อมมีผลกระทบท าให๎เกิดการรบกวนและลดทอน
สัญญาณลง สัญญาณภาพจะถูกรบกวนและถูกซึมซาบ
ไปมาก ท าให๎มีสัญญาณแปลกปลอมสอดแทรกเข๎ามา
รบกวนได๎งําย การรับชมภาพจึงไมํชัดเจน แตํระบบ
ดิจิทัลมีการผสมคลื่นแบบเข๎ารหัส ถอดรหัส และมี
ระบบควบคุมเพื่อชดเชยสัญญาณได๎ด๎วย จึงท าให๎
สัญญาณไมํถูกรบกวนได๎ สัญญาณภาพมีความตํอเน่ือง 
ภาพที่ได๎รับมีความคมชัดมาก 3)รูปแบบสัญญาณเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ระบบอนาล็อกเดิมมีสัญญาณหลาย
มาตรฐาน คือ PAL, NTSC, SECAM ท าให๎เกิดการ
ควบคุมคุณภาพ การตัดตํอภาพและตกแตํงภาพระหวําง

มาตรฐานที่แตกตํางกันท าได๎ยาก และยังท าให๎คุณภาพ
ด๎อยลงเมื่อผํานกระบวนการตัดตํอหลายๆ ครั้ง ระบบ
ดิจิทัลใช๎มาตราฐานการเข๎ารหัสพียงระบบเดียว คือ 
MPEG-2 ซ่ึงคุณสมบัติของภาพที่หลากหลาย มี
กระบวนการสร๎างภาพที่ซับซ๎อนกวํา แตํได๎คุณภาพที่ดี
มากกวํา สามารถน าไปใช๎ในสื่อผสมอ่ืนๆที่หลากหลาย 
4)ขนาดของการมองภาพที่ให๎มุมมองภาพดีขึ้น   ระบบ
อนาล็อกมีขนาดของการมองภาพและภาพมีความ
ละเอียดต่ า การแสดงผลที่หน๎าจอไมํมีความชัดเจน แตํ
ระบบดิจิทัลสามารถเลือกการเข๎ารหัสสัญญาณภาพได๎
หลายขนาด ให๎ความละเอียดสูง ท าให๎การแสดงผลที่
หน๎าจอภาพมีความคมชัดสูง ภาพที่ได๎จึงดูสมจริงและ
มองเห็นภาพได๎กว๎างมากขึ้น  

ตํอมาในชํวงปลายปี พ.ศ. 2556 ชํองธุรกิจเชิง
พาณิชย์ได๎มีการประมูลสัมปทานเสร็จสิ้นไป และผู๎ที่
ชนะประมูลได๎ท าการออกอากาศรายการในเดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2557 ซ่ึงเดิมรัฐประกาศให๎ออกอากาศใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 (ธาม  เชื้อสถาปน ศิริ, 2557) 
โดยสถานีโทรทัศน์ทั้ง 48 ชํองน้ี ออกอากาศในระบบ
ดิจิทัล แบํงออกเป็นชํองธุรกิจเชิงพาณิชย์ จ านวน 24 
ชํอง บริการสาธารณะ จ านวน 12 ชํอง และบริการ
ชุมชน จ านวน 12 ชํอง โดยผู๎ชมสามารถเลือกรายการที่
ชื่นชอบได๎ตามหมวดที่จัดไว๎  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) ได๎
จัดระเบียบเรียงชํองใหมํในระบบทีวีดิจิทัล  (ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช, 2558)  ดังน้ี ชํอง
สาธารณะ ชํองธุรกิจ และชํองบริการชุมชน โดยแบํง
ออกเป็นหมวดหมํูตามรายการและความคมชัดแบบ SD 
และ  HD ด๎วยข๎อจ ากัดของทีวีระบบดิจิทัล จ าเป็น
จะต๎องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งภาคสํงและรับ ซ่ึงจะต๎องใช๎
เวลาและงบประมาณที่คํอนข๎างสูง เพราะทีวีรุํนเกําไมํ
สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได๎ ทางออกที่ทุกประเทศใช๎
แก๎ปัญหาคือแพรํภาพทั้งสองระบบ (อนาล็อกและ
ดิจิทัล) ควบคูํกันไปเป็นระยะเวลาหน่ึง (มีตั้งแตํ 5-15 ปี
แล๎วแตํประเทศ) และประกาศลํวงหน๎านานๆ วําจะหยุด
การแพรํภาพระบบอนาล็อกเม่ือใด เพื่อให๎ประชาชน
เตรียมพร๎อมรับความเปลี่ยนแปลง ในอีกทางหน่ึงภาครัฐ
มาสนับสนุนให๎ประชาชนซ้ือกลํองแปลงสัญญาณดิจิทัล
ในราคาถูกกวําท๎องตลอด เพื่อเรํงให๎คนพร๎อมใช๎ระบบ
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ดิจิทัลมากขึ้น ซ่ึงประเทศไทยทางรัฐได๎แจกคูปอง
สํวนลดส าหรับซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณดิจิทัล ( set top 
box) และทีวีดิจิทัล มูลคํา 690 บาท  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ 
(กสทช.) ได๎ท าการสํงสัญญาณไปยังสถานีหลักในการ
ให๎บริการโครงขํายแล๎ว 39 เขตบริการ (ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช., 2558) 

และจะขยายสัญญาณไปยังพื้นที่ให๎บริการ ทั้ง 
77 จังหวัด ภายในระยะเวลา 2 ปี  และขยายสัญญาณ
ให๎ครอบคลุม 95 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนทั้งประเทศ
ภายในระยะเวลา 4 ปี  โดยแบํงออกเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 
1)ระยะที่หน่ึงจ านวนครัวเรือน 50 เปอร์เซ็นต์ 2)ระยะที่
สองจ านวนครัวเรือน 80 เปอร์เซ็นต์ 3)ระยะที่สาม
จ านวนครัวเรือน 90 เปอร์เซ็นต์ 4) 39 โครงขําย
ครอบคลุม 95 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงในตอนน้ีด าเนินการไปถึง
ระยะที่สอง จึงท าให๎ในหลายๆจังหวัดในขณะน้ี ยังไมํ
สามารถรับชมสัญญาณทีวีดิจิทัลได๎ และบางพื้นที่
สัญญาณก็ยังไมํครอบคลุม 

จากข๎อจ ากัดของพื้นที่ในการสํงสัญญาณ และ 
ประโยชน์จากการเปลี่ยนระบบจากระบบอนาล็อกมา
เป็นระบบดิจิทัลน้ัน ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับชม ความต๎องการ และความพึงพอใจตํอทีวี
ดิจิทัลของผู๎ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพื่อที่จะศึกษาผู๎ชมทีวีดิจิทัลมีพฤติกรรมการรับชมเชํน
ไร ความต๎องการ และความพึงพอใจตํอทีวีดิจิตอลใน
ระดับใด เพื่อน าผลวิจัยข๎างต๎นไปประยุกต์ปรับปรุง
รูปแบบรายการ ให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับความต๎องการ
ของผู๎ชม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรับชม เพื่อ
พัฒนาสื่อทีวีดิจิทัลทั้งทางด๎าน การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าทั้งในสํวนผู๎สํงสารและผู๎ชม การพัฒนา ความรู๎ 
ความคิดเห็น การกระท า  ประชาชนสามารถเข๎าถึงและ
รับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่มีความหลากหลาย สํงผลให๎
ประชาชนเกิดการพัฒนาความคิด ความเป็นอยูํ ในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการทีวี
ดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความความต๎องการในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู๎ชมที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ 
แตกตํางกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับชมทีวีดิจิทัล
แตกตํางกัน  

2. ผู๎ชมที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ 
แตกตํางกัน มีความต๎องการตํอทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน  

3. ผู๎ชมที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได๎ 
แตกตํางกัน มีความพึงพอใจตํอทีวีดิจิทัลแตกตํางกัน 

 
ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ

เปิดรับชม ความต๎องการ และความพึงพอใจตํอรายการ
ทีวีดิจิทัลของผู๎ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยมีขอบเขตดังน้ี 

1. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช๎
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ  

2. กลุํมเป้าหมายที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ 
ผู๎ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพราะ
เน่ืองจากระบบสัญญาณทีวีดิจิตอลยังไมํครอบคลุมทั่ว
ทั้งประเทศในเวลาน้ี 

3. ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการเปิดรับชม  ความ
ต๎องการและความพึงพอใจ  ตํอทีวีดิจิทัลของผู๎ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. ระยะเวลาในการท าวิจัยในครั้งน้ี  ท าการเก็บ
ข๎อมูลเพื่อศึกษาระหวํางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี จะท าให๎ได๎ความรู๎ความ
เข๎าใจในพฤติกรรมการเปิดรับชมความต๎องการ และ
ความพึงพอใจในการชมทีวีดิจิตอลของผู๎ชมในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล  

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์เก่ียวกับลักษณะผู๎รับสารของทีวีดิจิทัล
ตลอดจนพฤติกรรมการเปิดรับชม 

2. ประโยชน์เชิงประยุกต์ ใช๎เป็นแนวทางส าหรับ
การศึกษาในขอบขําวที่เก่ียวข๎องตํอไป 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าจาก  เอกสารงานวิจัยที่

เก่ียวข๎อง  และเว็บไซต์ตามแนวคิดทฤษฎีที่ก าหนดไว๎  
ดังน้ี  

1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ 
2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความแตกตําง

ระหวํางบุคคล 
3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการใช๎ประโยชน์

และได๎รับความพึงพอใจ 
4. แนวคิดและความรู๎ทั่วไปเก่ียวกับทีวีดิจิทัล 
5. แนวความคิดเก่ียวกับรายการโทรทัศน์ 
6. ผลงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 

จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เก่ียวข๎องดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา 
ผู๎ชมทีวีดิจิทัลมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเพราะมีความ
ต๎องการที่จะรับรู๎ขําวสารในชีวิตประจ าวัน หรือเลือกชม
เพื่อความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินและเพื่อฆําเวลา 
และน าขําวสารข๎อมูลเหลําน้ันไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพรํ
ขําวสารไปยังบุคคลอ่ืน รวมถึงเป็นการตอกย้ าความคิด
เดิมที่มีอยูํให๎ม่ันคงในการตัดสินใจซ้ือสินค๎าและบริการ
ตํางๆ และเกิดความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทัล ด๎วย
เหตุน้ีผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิด
รับชม ความต๎องการ และความพึงพอใจ ตํอทีวีดิจิทัล
ของผู๎ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” วํามี
ลักษณะใด ผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎าทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย
เหลําน้ีมาน าเสนอไว๎ด๎วย เพื่อน ามาเป็นรูปแบบและ
ทิศทางในการก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน เพื่อ
ศึกษาวําตัวแปรใดมีผลตํอตัวแปรใดบ๎าง เป็นการพิสูจน์
ผลของงานวิจัยในครั้งน้ีที่อาจจะมีผลสอดคล๎องหรือ
ขัดแย๎งกับงานวิจัยตํางๆ เหลําน้ี รวมทั้งน ามาเป็น
แนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์
เน้ือหา ส าหรับการศึกษาในครั้งน้ีด๎วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี ได๎แกํ ผู๎ชมที่
อาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
ประกอบด๎วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจ านวนประชากรรวม 

จ านวน  10,708,475 คน (ส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง, 2558) 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู๎ชมที่อยูํ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงได๎หากลุํม
ตัวอยํางโดยใช๎สูตร ทาโร ยามาเนํ ( Taro Yamane) ใน
ความเชื่อมันที่ 95% คําความคลาดเคลื่อนที่ 5% ใน
การค านวณ ขนาดของกลุํมตัวอยํางในการศึกษา ( n) คือ
จ านวน 400 ชุด 
         วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุํมตัวอยํางที่จะท าการศึกษาน้ีจะถูกก าหนด
จากประชากรที่อาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงแบํงออกเป็น 6 จังหวัด โดยใช๎วิธีการสุํม  
แบบบังเอิญ ดังน้ี  

1. รวบรวมและแจกแจงจ านวนประชากร
ทั้งหมดตามแตํละจังหวัด 

2. คัดเลือกประชาชนที่อาศัยในแตํละจังหวัด
ด๎วยวิธีการสุํมแบบบังเอิญ คือ เม่ือผู๎วิจัย เดินทางไปตาม
จังหวัดที่คัดเลือกไว๎จึงเข๎าไปการเก็บข๎อมูลโดย
แบบสอบถาม โดยแจกตามสถานที่ราชการ สถานศึกษา 
ในชํวงเวลาราชการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ใช๎เครื่องมือแบบสอบถาม  (Questionaire) 

โดยมีรายละเอียดแบํงออกเป็น  
1.  ข๎อมูลสํวนบุคคล เก็บข๎อมูลเก่ียวกับ เพศ  

อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได๎  
2. ข๎อมูลเชิงพฤติกรรม เก็บข๎อมูลเชิง

พฤติกรรมการชมรายการผํานทางทีวีดิจิทัล  ความถี่ใน
การรับชม ชํวงเวลาที่เปิดรับ ระยะเวลาที่เปิดรับ และ
ชํองทางการรับชม รวมไปถึงประเภทของรายการทีวี 
ชํองและรายการที่ชอบ 

3.  ความต๎องการในการรับชมรายการทีวี
ดิจิทัล    1)  ด๎านรายการ   2)  ด๎านนวัตกรรม  3) ด๎าน
สัญญาณ 4) ด๎านประโยชน์ 

4.  ความพึงพอใจในการรับชมรายการทีวี
ดิจิทัล    1)  ด๎านรายการ   2)  ด๎านนวัตกรรม  3) ด๎าน
สัญญาณ 4) ด๎านประโยชน์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ในการศึกษาครั้งน้ี   

ผู๎วิจัยใช๎ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข๎อมูลจ านวน 400 
ฉบับ ได๎กลับคืนมาคิดเป็นร๎อยละ 100 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลในการศึกษางานวิจัยครั้งน้ี

ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลในลักษณะของ การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ( Descriptive Analysis) โดยการแจกแจง
ความถี่เป็นตารางคําร๎อยละ และคําเฉลี่ยในการน าเสนอ
ข๎อมูล และน าเสนอด๎วยสถิติประมวลผลด๎วยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช๎ t-test, 
ANOVA และ  Scheffe ที่เป็น สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) เพื่ออ๎างอิงสูํประชากรเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต๎องการ และความพึง
พอใจตํอทีวีดิจิตอลของผู๎ชมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการส ารวจผู๎ชม ในด๎านข๎อมูลประชากร 
และพฤติกรรมการเปิดรับชมทีวีดิจิทัล ความต๎องการ
และความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทัล ของผู๎ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชํวงเดือน
พฤษภาคม –สิงหาคม 2558 มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
ปรากฏดังน้ี 

1. ลักษณะทางประชากรของกลุํมตัวอยําง มี
ดังน้ี กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ต่ ากวํา 25 ปี 
(ร๎อยละ 53.0) กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร๎อยละ 69.5) กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็น
นักศึกษา ส าหรับรายได๎พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
รายได๎ 10,001 - 20,000 บาท (ร๎อยละ 39.5)  

 2. ส าหรับการเปิดรับชมภายใน 1 สัปดาห์ของ
ผู๎ชม พบวํา ผู๎ชมรับชมทีวีดิจิทัลทุกวันมากที่สุด 
รองลงมารับชม 3 -4 วัน/สัปดาห์ และ รับชม 1-2 วัน/
สัปดาห์ โดยมีการรับชม 1 วัน หรือน๎อยกวํา /  สัปดาห์ 
น๎อยที่สุด 

3. ระยะเวลาในการรับชมทีวีดิจิทัลในแตํละครั้ง
ของกลุํมผู๎ชมกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํรับชมทีวีดิจิทัลในแตํ
ละวันโดยใช๎เวลา 2 – 3 ชั่วโมงในการรับชมมากที่สุด 
รองลงคือมากกวํา 3 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมงหรือน๎อยกวํา
น้ัน โดยกลุํมผู๎ชมมีการรับชมทีวีดิจิทัลมากกวํา 6 ชั่วโมง
น๎อยที่สุด 

 4. ด๎านชํวงเวลาการรับชมรายการ กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํรับชมรายการในชํวงเวลา  20.00 - 22.00  น. 
รองลงมาเลือกรับชมในชํวงเวลา 18.00-20.00 น. และ
เลือกรับชมในชํวงเวลา  22.00-00.00 โดยมีชํวงเวลา 
02.00-04.00 น. มีการรับชมน๎อยที่สุด 

5. ชํองทางการรับชมของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
รับรายการตํางๆโดยชมผํานทีวีดิจิทัล รองลงมารับชม
ผํานทางโทรทัศน์เคเบิ้ลท๎องถิ่นในลักษณะสายเคเบิล 
และแบบจานดาวเทียม และ รับชมผํานทางอินเทอร์เน็ต 
โดยมีการรับชมผํานกลํองสัญญาณในรถยนต์น๎อยที่สุด 

6. ชํองทีวีดิจิทัลที่ชม จากการศึกษาพบวํา กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํรับชมชํองทีวีดิจิทัลชํอง 23 (เวิร์ค
พ๎อยท์ทีวี) รองลงมามี 2 ชํองรายการมีคําร๎อยละเทํากัน
คือรับชมทางชํอง31 (จีเอ็มเอ็มวัน) และชํอง35 (ชํอง7) 
รองลงมารับชมชํอง13 (ชํอง3 แฟมมิลี)่ โดยมีการรับชม
ชํองชํอง 26 นาวทีวี น๎อยที่สุด 

7. ด๎านรายการที่กลุํมตัวอยํางรับชมทีวีดิจิทัล
ภายใน 1 สัปดาห์ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํรับชม
รายการภาพยนตร์ รองลงมาเป็นรายการละครทีวีและ
รายการขําวมีการรับชมรายการสินค๎าขายตรงน๎อยที่สุด 

8. กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านตํางๆ มีดังน้ี  

กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านรายการ  ผู๎ชมต๎องการรายการมีความ
ตื่นเต๎นสนุกสนานมากที่สุด รองลงมาต๎องการได๎รับสาระ
และประโยชน์จากการรับชม และต๎องการรายการมี
ความนําสนใจและแปลกใหมํ ตามล าดับ 

 กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านนวัตกรรมของทีวีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นมาจากทีวี
ระบบเดิม ผู๎ชมต๎องการรับชมทีวีดิจิทัลโดยไมํเก็บ
คําบริการ  รองลงมาต๎องการการแบํงชํองตามความ
คมชัด  HD และ SD และต๎องการอุปกรณ์เสริมใช๎งาน ที่
งํายไมํยุํงยาก ตามล าดับ  

กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านสัญญาณ ภาพ เสียงและการสํงสัญญาณ
ของทีวีดิจิทัล  ผู๎ชมต๎องการระบบเสียงมีคุณภาพและ   
ฟังชัด   รองลงมาต๎องการภาพที่มีความคมชัดแบบ 
High-Definition และต๎องการคลื่นสัญญาณทีวีดิจิทัล
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามล าดับ) 

 กลุํมตัวอยํางมีความต๎องการในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านประโยชน์จากการรับชมทีวีดิจิทัล  ผู๎ชม
ต๎องการได๎รับความเพลิดเพลินและเพื่อผํอนคลาย
อารมณ์มากที่สุด  รองลงมาต๎องการได๎รับความรู๎และ
ประโยชน์จากขําวสาร และต๎องการน าข๎อมูลที่ชมไป
พูดคุยกับผู๎อ่ืนเพื่อสร๎างปฎิสัมพันธ์ ตามล าดับ  

9. กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านตํางๆ มีดังน้ี 
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 กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านรายการ  ผู๎ชมพึงพอใจจากสาระและ
ประโยชน์จากการรับชมมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจ
รายการมีความนําสนใจและแปลกใหมํ และพึงพอใจ
รายการมีความหลากหลาย ตามล าดับ 

 กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านนวัตกรรมของทีวีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นมาจากทีวี
ระบบเดิม ผู๎ชมพึงพอใจการรับชมทีวีดิจิทัลโดยไมํเก็บ
คําบริการมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจจ านวนชํองที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมและทีวีมีขนาดกว๎างสามารถมองเห็น
ภาพได๎มากกวําเดิม และพึงพอใจการแบํงชํองตามความ
คมชัด HD และ SD ตามล าดับ 

 กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านสัญญาณ ภาพ เสียงและการสํงสัญญาณ
ของทีวีดิจิทัล ผู๎ชมพึงพอใจระบบเสียงมีคุณภาพและฟัง
ชัด รองลงมาคือ   พึงพอใจภาพที่มีความคมชัดแบบ 
High-Definition พึงพอใจคลื่นสัญญาณทีวีดิจิทัล
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามล าดับ 
 กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการรับชมทีวี
ดิจิทัลในด๎านประโยชน์จากการรับชมทีวีดิจิทัล ผู๎ชมพึง
พอใจการได๎รับความเพลิดเพลินมากที่สุด รองลงมาพึง
พอใจการชมเพื่อผํอนคลายอารมณ์ และได๎รับความรู๎
และประโยชน์จากขําวสาร ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ชมที่ม ีรายได๎  แตกตํางกัน  
มีการเปิดรับชมทีวีดิจิทัลแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  และสอดคล๎องกับ
ทฤษฏีความแตกตํางระหวํางบุคคล  (De Fleur, 1966 
อ๎างใน  ประทุม  ฤกษ์กลาง , 2552) ที่เสนอวําบุคคลมี
ความแตกตํางกันในด๎านบุคลิกภาพและสภาพทาง
จิตวิทยาเป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู๎จากสังคม  
สภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน  ท าให๎บุคคลมีทัศนคติ  
คํานิยม  ความเชื่อ  และบุคลิกภาพแตกตํางกัน  และยัง
สอดคล๎องกับทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล  (ภัสวลี 
นิติเกษตรสุนทร , 2548) การตีความของผู๎ส่ือสาร  การ
ตีความที่แตกตํางกันของผู๎รับสาร  สํงผลให๎การรับรู๎
แตกตํางกัน  สิ่งส าคัญที่มีผลตํอการตีความได๎แกํ  ปัจจัย
ทางด๎านสังคม  อาทิ  ลักษณะทางประชากรศาสตร์          
(เชํน  สถานภาพทางเศษฐกิจและสังคม ) วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่ล๎วนแตํหลํอหลอมทัศนคติ  
ความเชื่อ  คํานิยม  และวิถีทางในการด าเนินชีวิตของ

บุคคล  และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยเรื่อง  การเปิดรับ
จากรายการสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ๎านตาดของ
พุทธศาสนิกชนไทยในงานวิจัยของ  (สิทธิกร  จันทสาร , 
2556) ที่ได๎ข๎อค๎นพบวํา  ประสบการณ์  ความสามารถใน
การรับสาร  อารมณ์  ทัศนคติ  เป็นต๎น  จะท าให๎การ
เปิดรับขําวสารแตกตํางกัน  

ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํรับชม
ทีวีดิจิทัลทุกวันมากที่สุด รองลงมารับชม 3 -4 วัน/
สัปดาห์ และ รับชม 1-2 วัน/สัปดาห์ สอดคล๎องกับ
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใช๎ประโยชน์และได๎รับ
ความพึงพอใจ โดย Katz, E, & Others (1974 อ๎างใน 
พีระ จิรโสภณ, 2546) บุคคล ๆ ต๎องการที่เป็นคนรอบรู๎
ทันสมัย เพื่อเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน  และมีความ
คาดหวังจากสื่อมวลชนโดยเลือกดูรายการขําวโทรทัศน์
ให๎เขาได๎รับความพึงพอใจตามที่เขาต๎องการได๎ คือเป็น
คนรอบรู๎ทันสมัย  ขณะเดียวกันผลจากการบริโภค
ขําวสารจากสื่อมวลชนทุกๆวัน ก็อาจมีผลอ่ืนๆ  ตามมา
นอกเหนือจากการเป็นผู๎รอบรู๎ทันสมัย เชํน ท าให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย
พฤติกรรมบางอยํางได๎เชํนกัน การบริโภคสื่อมวลชนน้ัน
ขึ้นอยูํกับความต๎องการหรือแรงจูงใจของผู๎รับสารเอง 
บุคคลแตํละคนยํอมมีวัตถุประสงค์มีความตั้งใจ ซ่ึงมี
ความต๎องการในการใช๎ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อ
สนองความพึงพอใจของตนเองด๎วยเหตุผลตํางๆกัน 
 ผู๎ชมที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ แตกตํางกัน        
มีความต๎องการจากทีวีดิจิทัลแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล๎องกับทฤษฏีการใช๎
ประโยชน์และการได๎รับความพึงพอใจ ( Katz, et al., 
1974 อ๎างใน    พีระ จิรโสภณ , 2546) บุคคล  ๆ หน่ึงมี
ความต๎องการที่เป็นคนรอบรู๎ทันสมัย เพื่อเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลอ่ืน และมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนโดย
เลือกดูรายการขําวโทรทัศน์ให๎เขาได๎รับความพึงพอใจ
ตามที่เขาต๎องการได๎ คือเป็นคนรอบรู๎ทันสมัย  
ขณะเดียวกันผลจากการบริโภคขําวสารจากสื่อมวลชน
ทุกๆวัน ก็อาจมีผลอ่ืนๆตามมานอกเหนือจากการเป็นผู๎
รอบรู๎ทันสมัย เชํน ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
หรือเปลี่ยนลักษณะนิสัยพฤติกรรมบางอยํางได๎เชํนกัน 
การบริโภคสื่อมวลชนน้ันขึ้นอยูํกับความต๎องการหรือ
แรงจูงใจของผู๎รับสารเอง บุคคลแตํละคนยํอมมี
วัตถุประสงค์มีความตั้งใจ ซ่ึงมีความต๎องการในการใช๎
ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของ
ตนเองด๎วยเหตุผลตํางๆ กัน 



16           ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY                
                         Vol.8 No.2 October 2016-March 2017 

ผู๎ชมมีความต๎องการในการรับชมทีวีดิจิทัลโดย
ผลรวมทั้งหมดในระดับมาก(ร๎อยละ 3.62)  ผู๎ชมมีความ
ต๎องการรับชมทีวีดิจิทัลในด๎านรายการ  คือผู๎ชมต๎องการ
รายการมีความตื่นเต๎นสนุกสนานมากที่สุด  รองลงมา
ต๎องการได๎รับสาระและประโยชน์จากการรับชม และ
ต๎องการรายการมีความนําสนใจและแปลกใหมํ 
สอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช๎ส่ือเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจของ Wenner (1982 อ๎าง
ใน ตวงพร ชูพันธ์ , 2551) กระบวนการใช๎ขําวสารเพื่อ
ประโยชน์ในการลดหรือผํอนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์ ( Para- Orientation Gratifications) เพื่อ
ปกป้องตนเอง เชํน การชมภาพยนตร์ หรือรายการตํางๆ 
จากทีวีดิจิทัลเพื่อความตื่นเต๎น สนุกสนาน  ซ่ึงแตํละ
รายการมีความแปลกใหมํ เป็นต๎น การใช๎ขําวสารเพื่อ
ประโยชน์ด๎านข๎อมูล ( Orientational Gratification) 
เพื่อให๎อ๎างอิงและเป็นแรงเสริมย้ าในความสัมพันธ์
ระหวํางปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบความต๎องการที่
แสดงออกมาได๎แกํ การติดตามขําวสาร ( Surveillance) 
การได๎มาซ่ึงข๎อมูลเพื่อชํวยในการตัดสินใจ  (Decisional 
Utility) เชํนการติดตามขําวสารการจราจรตามรายการ
ขําวทางทีวีดิจิทัล เพื่อหลีกเลี่ยงเส๎นทางที่รถติดในแตํละ
วัน  
 ผู๎ชมมีความต๎องการรับชมทีวีดิจิทัลด๎าน
สัญญาณภาพ เสียง และการสํงสัญญาณทีวีดิจิทัล  ผู๎ชม
ต๎องการระบบเสียงมีคุณภาพและฟังชัด ต๎องการภาพที่มี
ความคมชัดแบบ High-Definition และ ต๎องการ
คลื่นสัญญาณทีวีดิจิทัลครอบคลุมทุกพื้นที่ ซ่ึงมีความ
ต๎องการในระดับมาก ซ่ึงทีวีระบบเดิม มีการสํงสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์แบบระบบอนาล็อกมีข๎อจ ากัด และ
สิ้นเปลืองไมํมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติของภาพคมชัด
แบบปกติ  (SD) สัญญาณไมํดี ถ๎าอยูํในพื้นที่ที่มีตึกสูง 
หรือภูเขาบังการรับสัญญาณโทรทัศน์ มีภาพซ๎อนหากมี
สัญญาณอ่ืนมารบกวน มีสัญญาณรบกวน (noise) ได๎
เม่ือสัญญาณถูกขยาย และภาพจะไมํคมชัดหากอยูํใกล๎
อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแมํเหล็ก แตํทีวีระบบดิจิทัลน้ันมี
คุณสมบัติดังความต๎องการของผู๎ชม คือมีเสียงที่มี
คุณภาพและฟังชัด มีภาพที่มีความคมชัดแบบ High-
Definition และคลื่นสัญญาณสามารถสํงผํานพื้นที่ที่
จ ากัดได๎ดีกวําระบบเดิม 

ผู๎ชมที่มี อายุ การศึกษา แตกตํางกัน มีความ
พึงพอใจจากทีวีดิจิทัลแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล๎องกับทฤษฏี

การใช๎ประโยชน์และการได๎รับความพึงการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการใช๎ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของ 
Wenner (1982 อ๎างใน ตวงพร ชูพันธ์ , 2551: 33) คือ
การใช๎ขําวสารเพื่อประโยชน์ทางด๎านข๎อมูล 
(Orientational Gratification) เพื่อให๎อ๎างอิงและเป็น
แรงเสริมย้ าในความสัมพันธ์ระหวํางปัจเจกบุคคลกับ 
สังคม รูปแบบของความต๎องการที่แสดงออกมา  การใช๎
ขําวสารเพื่อเชื่อมโยงระหวํางข๎อมูลเก่ียวกับสังคม 
(Social Gratification) ซ่ึงรับรู๎จากขําวสาร เข๎ากับ
เครือขํายสํวนบุคคลของปัจเจกชน เชํน การน าข๎อมูลไป
ใช๎ในการสนทนากับผู๎อ่ืนเพื่อการชักจูงใจ เป็นต๎น  การใช๎
ขําวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผํอนคลายความตึง
เครียดทางอารมณ์ ( Para-Orientation Gratifications) 
เพื่อปกป้องตนเอง เชํน การรับชมทีวีดิจิทัลให๎หมดไป
เพื่อให๎เวลาหมดไป ชมเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
ความบันเทิง เพื่อหลีกเลี่ยงหนีจากสิ่งที่ไมํพึงพอใจอยําง
อ่ืน เป็นต๎น  การใช๎ประโยชน์จากขําวสารเพื่อด ารง
เอกลักษณ์ของบุคคล ( Para-Social Gratification) เพื่อ
การอ๎างอิงผํานตัวบุคคลที่เก่ียวข๎องกับสื่อ หรือปรากฏ
ในเน้ือหาของสื่อ การยึดถือหรือความชื่นชมผู๎อํานขําว
เป็นแบบอยํางในทางพฤติกรรม สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ (ฐิรัฐฐา ชวาเขต , 2551) ศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับและความพึงพอใจของผู๎ชมที่มีตํอรายการ
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ศูนย์ประชาสัมพันธ์พลเรือน 
ต ารวจ ทหาร (ททบ.ศปชส.พตท. หรือ ททบ.5/1)             
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎  ที่พบวํา อายุ อาชีพ 
รายได๎ ที่แตกตํางกัน สํวนเพศ ระดับการศึกษา มีความ
พึงพอใจรายการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกฯ (ททบ.5/1) 
ไมํแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ (พีระสิทธ์ิ 
สุวรรณเลิศ , 2553) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตํอ
รายการขําวและรายการบันเทิง ปัจจัยที่มีผลตํอความพึง
พอใจของการรับชมรายการและแนวทางในการปรับปรุง
รายการที่แพรํภาพทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกชํอง 7 
พบวําปัจจัยที่มีผลตํอระดับความพึงพอใจของรายการ
ขําวและรายการบันเทิง ได๎แกํ ปัจจัยสํวนบุคคล อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ  

ผู๎ชมมีความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทัลโดย
ภาพรวมในระดับมาก(ร๎อยละ 3.54)   ความพึงพอใจใน
การรับชมทีวีดิจิทัลในด๎านรายการ  ได๎แกํ พึงพอใจจาก
สาระและประโยชน์จากการรับชมมากที่สุด รองลงมาพึง
พอใจรายการมีความนําสนใจและแปลกใหมํ และพึง
พอใจรายการมีความหลากหลาย สอดคล๎องกับการ
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ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช๎ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึง
พอใจของ Wenner (1982 อ๎างใน ตวงพร ชูพันธ์ , 
2551) 1. การใช๎ขําวสารเพื่อประโยชน์ทางด๎านข๎อมูล 
(Orientational Gratification) เพื่อให๎อ๎างอิงและเป็น
แรงเสริมย้ าในความสัมพันธ์ระหวํางปัจเจกบุคคลกับ 
สังคม รูปแบบของความต๎องการที่แสดงออกมาได๎แกํ 
การติดตามขําวสาร ( Surveillance) การได๎มาซ่ึงข๎อมูล
เพื่อชํวยในการตัดสินใจ  (Decisional Utility) เพื่อไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เชํน ดูรายการโฆษณาทาง
ทีวีดิจิทัล เพื่อตัดสินใจซ้ือเครื่องใช๎ไฟฟ้าเม่ือซ้ือมาก็จะมี
ความพึงพอใจในคุณสมบัติของเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ตรงกับ
ความต๎องการ 
 2. การใช๎ขําวสารเพื่อเชื่อมโยงระหวํางข๎อมูล
เก่ียวกับสังคม ( Social Gratification) ซ่ึงรับรู๎จาก
ขําวสาร เข๎ากับเครือขํายสํวนบุคคลของปัจเจกชน เชํน 
การน าข๎อมูลที่ได๎ดูจากขําวสารในรายการผํานทางทีวี
ดิจิทัลแล๎วน าไปใช๎ในการสนทนากับผู๎อ่ืนเพื่อการชักจูง
ใจหรือเข๎าสังคม เป็นต๎น  
 3. กระบวนการใช๎ขําวสารเพื่อประโยชน์ใน
การลดหรือผํอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ ( Para- 
Orientation Gratifications) เพื่อปกป้องตนเอง เชํน 
การชมรายการที่มีความแปลกใหมํ นําสนใจ ก็จะเป็น
การใช๎เวลาให๎หมดไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
ความบันเทิง เพื่อหลีกเลี่ยงหนีจากสิ่งที่ไมํพึงพอใจอยําง
อ่ืน เป็นต๎น 
 4. กระบวนการใช๎ประโยชน์จากขําวสารเพื่อ
ด ารงเอกลักษณ์ของบุคคล (Para-Social Gratification) 
เพื่อการอ๎างอิงผํานตัวบุคคลที่เก่ียวข๎องกับสื่อ หรือ
ปรากฏในเน้ือหาของสื่อ การยึดถือหรือความชื่นชม
ผู๎อํานขําวเป็นแบบอยํางในทางพฤติกรรม เชํน การยึด
การท าหน๎าที่ การยืน การแตํงกาย หรือลักษณะการพูด
ของบุคคลในทีวีดิจิทัล มายึดเป็นแบบอยําง  ผลวิจัย
พบวําผู๎ชมมีความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทัลด๎าน
ประโยชน์ ได๎แกํ พึงพอใจการได๎รับความเพลิดเพลินมาก
ที่สุด รองลงมาพึงพอใจการชมเพื่อผํอนคลายอารมณ์ 
และได๎รับความรู๎และประโยชน์จากขําวสาร สอดคล๎อง
กับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช๎ส่ือเพื่อประโยชน์และ
ความพึงพอใจของ Wenner (1982 อ๎างใน ตวงพร      
ชูพันธ์, 2551) กระบวนการใช๎ขําวสารเพื่อประโยชน์ใน
การลดหรือผํอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ ( Para- 
Orientation Gratifications) เพื่อปกป้องตนเอง เชํน 
การรับชมรายการภาพยนตร์ผํานทางทีวีดิจิทัล เพื่อให๎

ได๎รับความเพลิดเพลิน และเป็นการผํอนคลายอารมณ์ 
แล๎วยังได๎รับความรู๎ที่สอดแทรกจากรายการภาพยนตร์ 
เป็นต๎น    
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
 1. ประเด็นผู๎ชมสํวนใหญํรับชมทีวีดิจิทัล ดังน้ัน

ในชํวงของการเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณจา ก 
อนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัล หนํวยงานที่เก่ียวข๎องควร
ควบคุมราคาของทีวีให๎มีราคาที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎ชม 

   2. การที่ ผู๎ชมสํวนใหญํมีความต๎องการและ
ความพึงพอใจรับชมทีวีดิจิทัลโดยไมํเก็บคําบริการในการ
รับชม และต๎องการอุปกรณ์เสริมที่ใช๎งานงํายไมํยุํงยาก 
ดังน้ันทั้งด๎านผู๎ผลิตรายการและผู๎ที่มีสํวนเก่ียวข๎องควรมี
นโยบายในด๎านไมํเก็บคําบริการน้ีตํอไป รวมถึงการหา
อุปกรณ์ที่มีราคาไมํแพงและใช๎งานงํายไมํยุํงยากให๎กับ
ผู๎ชม 

   3. การที่ ผู๎ชมสํวนใหญํรับชมรายการ
ภาพยนตร์ผํานทางทีวีดิจิทัลมากที่สุด ดังน้ันเจ๎าหน๎าที่
คัดเลือกภาพยนตร์และหนํวยงานที่ท าหน๎าที่เก่ียวกับ
การตรวจสอบหรือเลือกภาพยนตร์ จึงควรคัดเลือก
ภาพยนตร์ที่เป็นประโยชน์ หรือ เน้ือหาไมํรุนแรงและ
สอดแทรกสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระหวํางชมภาพยนตร์ให๎
มากขึ้น 

  4. การที่ผู๎ชมสํวนใหญํรับชมทีวีดิจิทัลทุกวัน 
และชํวงเวลาที่ชมมากที่สุดคือ 20.00-22.00 น. จึงควร
มีรายการที่มีความนําสนใจ อันเป็นประโยชน์ตํอผู๎ชม 
และหลีกเลี่ยงรายการที่มีเน้ือหารุนแรงที่ไมํเหมาะสม 
สามารถรับชมได๎ ทุกเพศ ทุกวัย 

 5. การที่ผู๎ชมมีความพึงพอใจของการได๎มีสํวน
รํวมในรายการในระดับปานกลางซ่ึงเม่ือเทียบกับความ
พึงพอใจด๎านอ่ืนๆสํวนใหญํอยูํในระดับมาก ดังน้ันทาง
สถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลควรจัดการให๎ผู๎ชมได๎มีสํวน
รํวมในรายการให๎มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  
1.ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะผู๎ชมทีวีดิจิทัลใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ันจึงนําจะ
ศึกษากลุํมตัวอยํางที่หลากหลาย ซ่ึงเป็นผู๎ชมจากทั่ว
ประเทศไทย   พร๎อมทั้งเพิ่มตัวแปรถิ่นที่อยูํอาศัยเป็น    
ตัวแปรต๎นด๎วย เพื่อจะให๎ได๎กลุํมตัวอยํางที่นําเชื่อถือ ซ่ึง
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จะเป็นประโยชน์ และคุณคําตํอการพัฒนารายการทาง
ทีวีดิจิทัลตํอไป 

 2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพในด๎านเน้ือหา
ของแตํละรายการ เน่ืองจากแตํละรายการจะมีเน้ือหา
ความรู๎ในปริมาณ และประเด็นที่แตกตํางกัน เพื่อ
สามารถเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงรายการให๎มีการ
น าเสนอสาระความรู๎ในเรื่องตํางๆ มากยิ่งขึ้น 

 3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการใช๎ประโยชน์
จากการชมทีวีดิจิทัล เพื่อสามารถยืนยันการได๎รับ
ประโยชน์จากการรับชมทีวีดิจิทัลด๎วย และควรมีค าถาม
ปลายเปิด หรือใช๎วิธีการสัมภาษณ์ในเรื่องที่ผู๎ชมต๎องการ
ให๎รายการปรับปรุงวํามีอะไรบ๎างพร๎อมข๎อเสนอแนะเพื่อ
เป็นประโยชน์กับผู๎ผลิตน าไปใช๎ในการน าเสนอรายการ
ตํางๆทางทีวีดิจิทัล 

 4. ในการวิจัยครั้งตํอไปควรมีการส ารวจรํวมกับ
การวิจัยคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ์เจาะลึก การวิจัย 
(Focus Group) ในประเด็นการใช๎ประโยชน์จากการชม
ทีวีดิจิทัล  จากน้ันน าความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยคุณภาพมา
สร๎างแบบสอบถามของการวิจัยส ารวจ ซ่ึงจะท าให๎
นักวิจัยสามารถสร๎างแบบสอบถามเชิงส ารวจได๎มี
ประสิทธิภาพ 
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ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรของส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ชยพล   ชยทัตธนาทิพ *  
   
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ  
และเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ  โดยจ าแนกตามสถานภาพสํวน
บุคคล ด๎านเพศ  อายุ รายได๎  ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ีได๎แกํ 
บุคลากรผู๎ปฏิบัติงาน ในส านักงานสํวนจังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 91 คน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎คําความถี่ 
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยใช๎คําทดสอบที               
(t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตํางเป็นรายคูํ
ด๎วยวิธีของ LSD 

 ผลการวิจัยพบวํา   
          ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ โดยภาพรวมและรายดา๎นทุกดา๎นอยูํใน
ระดับมาก  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
จ าแนกตามสถานภาพสํวนบุคคลด๎านเพศ  อายุ รายได๎ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  พบวําสถานภาพ
สํวนบุคคลที่ตํางกันด๎านเพศ  ระดับการศึกษา  รายได๎  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 
ยกเว๎นด๎านอายุ ที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 
ความส าคัญ : ความผูกพันในองค์กร  ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the relationship in the organization of the 
office personnel at Chiangmai City Hall, and to compare the opinions about the relationship in 
the organization of the office personnel at Chiangmai City Hall.  The personal status was classified 
by gender, age, income, education level and working years.  The subjects were 91 office 
personnel at Chiangmai City Hall. The statistics used for data analysis was frequencies, 
percentages, mean, and standard deviation. t-test and One-way ANOVA were used to compare 
means.  The pair difference was analyzed by LSD method. 
The results of this study are as follows: 
 The relationship of the office personnel at Chiangmai City Hall in all aspects is at high 
level.  There is no difference in the opinions about the relationship in the organization of the 
office personnel at Chiangmai City Hall classified by gender, income, education level, and working 
years.  However, there is a significant difference found among different ages (p<.05). 
 
 
 
Key words:  the relationship in the organization, Chiangmai City Hall 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันโลกของเราได๎มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาไมํวําจะเป็นเรื่องของ
การศึกษา สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ฯลฯ ซ่ึง
ถูกพัฒนามาอยํางตํอเน่ือง ส าหรับประเทศไทยก็ได๎มี
การศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาประเทศให๎
เจริญก๎าวหน๎าเรื่อยมา  

บุคลากรในองค์การเปรียบเสมือนเป็น 
“ต๎นทุน” ที่มีคํามหาศาลทั้งยังเป็นต๎นทุนที่องค์การ 
ต๎องรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอยํางสม่ าเสมอ   เพื่อ
พัฒนา ให๎บุคลากรมีคุณคําอยํางเหมาะสมแกํองค์การ
ในระยะยาวการที่แตํละองค์การต๎องสูญเสียบุคลากรที่
มีความรู๎ความสามารถไปด๎วยเหตุผลใดก็ตาม   ยํอม
เทํากับองค์การต๎องเสียต๎นทุนที่มีคําไปโดยได๎รับ
ผลตอบแทนที่ไมํคุ๎มการลงทุนในขณะ เดียวกันกลับ
จะต๎องลงทุนอีกหลายๆ ด๎าน เพื่อที่จะสรรหาคัดเลือก
ฝึกอบรม และ พัฒนาบุคลากร เข๎ามาทดแทนท าให๎
องค์การสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร
(กรกฎ พลพานิช,2540, หน๎า 30) 

องค์กรประกอบขึ้นด๎วยปัจจัยหลักหลายๆ
อยําง แตํปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนและกระตุ๎นให๎
องค์กรได๎ด าเนินกิจการหรือภารกิจไปอยํางมี
ประสิทธิภาพน้ันก็คือ ทุนมนุษย์แตํองค์กรจะสามารถ
จัดการกับ ทุนมนุษย์อยํางไรให๎ทุนมีความคุ๎มคําและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิให๎มากที่สุด   สํวนของภาครัฐได๎มา
สํงเสริมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท า 
งานของบุคคลในองค์กร   การศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหวํางองค์การกับบุคลากรขององค์การโดยเฉพาะใน
เรื่องของ “ความผูกพันตํอองค์การ ” (Organizational 
Commitment) เป็นสิ่งที่ทุกองค์การต๎องการให๎มี    
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแขํงขัน
ทางธุรกิจต๎องตัดสินใจด๎วยคุณภาพของบุคลากร และ
เพื่อสร๎างเสริมแรงจูงใจให๎สมาชิกทุํมเทแรงกายและ
แรงใจในการปฏิบัติงาน ให๎กับองค์การ มากขึ้น และ 
สามารถใช๎ท านายอัตราการเข๎า –ออกจากงาน 
(Turnover) ขององค์การได๎เป็นอยํางดี เน่ืองจากใน

บางครั้งแตํละบุคคลอาจไมํพอใจเงินเดือนที่เขาได๎รับ
หรือไมํพอใจผู๎บังคับบัญชาน่ัน คือเขามีความไมํพอใจ
ในงานบังเกิดขึ้นแตํความผูกพันตํอองค์การในระดับสูง
อาจจะครอบง าหรือ ขํมความไมํพอใจของเขาไว๎ท าให๎
บุคคลตัดสินใจที่จะมีสํวนรํวมกับองค์การตํอไปได๎ 

จากความส าคัญของบุคลากรขององค์การ
ดังกลําวข๎างต๎น จะเห็นได๎วําหากองค์การไมํให๎ 
ความส าคัญตํอการสํงเสริมความผูกพันตํอองค์การ
ยํอมสํงผล เสียถึงต๎นทุนที่ต๎องสูญเสียไปไมํวําจะเป็น
ต๎นทุนในสํวนของบุคลากรก็คือการสูญเสียบุคลากรที่มี 
ความรู๎ความสามารถ  ต๎นทุนในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข๎ามาทดแทน รวมถึงต๎นทุน        
การ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยจะท าให๎องค์การ
สูญเสียเวลาและผลประโยชน์เป็นอยํางมาก   จึงท าให๎
ผู๎วิจัยต๎องการศึกษาตํอความผูกพันในองค์การ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ  เพื่อน าไปสูํคุณภาพ 
ศักยภาพของบุคลากร   การวางแผนอัตราก าลังคน
ขององค์การ   รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการ     
การท างานให๎มีความสอดคล๎องตํอความพึงพอใจของ
บุคลากรให๎มากยิงขึ้นท าให๎องค์การเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตํอไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาความผูกพันในองค์กรของ

บุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
2.เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของ

บุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํตามโดย
จ าแนกตามสถานภาพสํวนบุคคล 

 

สมมติฐานการวิจัย 
         สถานภาพสํวนบุคคลที่ตาํงกันในดา๎นเพศ  
อายุ รายได๎ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน    มีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันใน
องค์กรแตกตํางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากขอบเขตด๎านเน้ือหาสาระด๎านผู๎ให๎ข๎อมูลวิจัย และตัวแปรการวิจัย จึงก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย

ได๎ดังภาพ 
 
ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 

 
  
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1 . เพื่อให๎ทราบถึงความผูกพันตํอองค์กรของ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
 2.  เพื่อทราบถึงความแตกตํางที่สํงผลตํอ
ความผูกพันในองค์กร โดยจ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 3 . เป็นข๎อมูลในการพัฒนาระบบการจัดการ 
การบริหารการท างานของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
เพื่อให๎บุคลาการมีความผูกพันตํอองค์กรมากขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นบุคลากร
ผู๎ปฏิบัติงาน ในส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ   โดยสุํมกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี   เป็น ผู๎ปฏิบัติงาน ใน
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 91 คน 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งน้ี
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ แบํงเป็น 3 
ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพสํวนบุคคล เป็นค าถามเก่ียวกับข๎อมูลทั่วไป
ของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ เพศ อายุ รายได๎ 
การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพัน
ในองค์กร ของบุคลากรส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
ได๎แกํ ด๎านความเชื่อม่ันตํอองค์กร ด๎านความเต็มใจและ
ทุํมเทเพื่อองค์กร  ด๎านความปรารถนาที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นเป็น

แบบสอบถาม แบบมาตรสํวนประมาณคํา 5 ระดับโดย
ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ    ตามระดับความ
คิดเห็น  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติในการ
วิเคราะห์ข๎อมูล ดังน้ี 
 1 สถานภาพสํวนบุคคล  วิเคราะห์โดยการหา
คําความถี่ และคําร๎อยละ  
          2 ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ของ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ   วิเคราะห์โดยการหา
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3 การทดสอบสมมติฐานความผูกพันใน
องค์กรของบุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
โดยสถิติทดสอบคําที (t - test) ส าหรับกลุํมตัวอยําง 2 
กลุํม  และใช๎สถิติทดสอบคําเอฟ ( F - test)  ส าหรับ
กลุํมตัวอยํางมากกวํา 2 กลุํม  ทดสอบความแตกตําง
เป็นรายคูํด๎วยวิธีของ LSD โดยก าหนดคํานัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 

ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ของส านักงาน
จังหวัดเชียงใหมํ สรุปผลได๎ดังน้ี 

1. สถานภาพสํวนบุคคลของบุคลากรของ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ  สํวนใหญํเป็นเพศหญิง      
ร๎อยละ 61.50  มีอายุระหวําง 20-39 ปี มากที่สุด     

ความผูกพันต่อองค์กร  
1. ด๎านความเชื่อม่ันตํอองค์การ 
2. ด๎านความเต็มใจและทุํมเทเพื่อองค์การ 
3. ด๎านความปรารถนาที่จะคงความเป็น

สมาชิก 
ขององค์การ 

 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได ๎
4. การศึกษา 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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ร๎อยละ 69.2  การศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 
72.5 มีรายได๎สํวนใหญํที่ 10,000 -20,000 บาท     
ร๎อยละ 50.5 และมีระยะเวลาในการท างาน 1- 5 ปี 
ร๎อยละ 39.6 

2 . การวิเคราะห์ระดับความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา
ความผูกพันตํอองค์กรของบุคลากร โดยภาพรวม         
(x̄ = 3.84) อยูํในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข๎อ พบวําคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากทุกข๎อ  ( x̄ = 3.88 - 
3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน  สรุปได๎ดังน้ี 
 1)  ด๎านความเชื่อม่ันตํอองค์กร พบวําความ
คิดเห็นของบุคลากรของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
พบวํา  ความผูกพันตํอองค์กรของบุคลากร ด๎านความ
เชื่อม่ันตํอองค์กรโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก         
(x̄ = 3.88  ) และรายข๎อทุกข๎ออยูํในระดับมาก        
(x̄ = 3.74 - 4.01) รายข๎อที่มีคําเฉลี่ยที่สูงที่สุด ได๎แกํ 
ทํานยอมรับในกฎ ระเบียบ และเป้าหมาย ในทิศทาง
เดี่ยวกับองค์กร ( x̄ = 4.01)  และคําเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด 
ได๎แกํ ทํานมีความรู๎สึกจงรักภักดี และซ่ือสัตย์ตํอองค์กร
เป็นอยํางดีไมํคิดที่จะโยกย๎ายไปที่อ่ืน (x̄ = 3.74)   
 2) ด๎านความเต็มใจและทุํมเทเพื่อองค์กร 
พบวํา ความผูกพันตํอองค์กรของบุคลากร ด๎านความ
เต็มใจและทุํมเทเพื่อองค์กร โดยภาพรวมอยูํในระดับ
มาก ( x̄ = 3.81)  และรายข๎อทุกข๎ออยูํในระดับมาก  
(x̄ = 4.00 - 3.70) และรายข๎อที่มีคําเฉลี่ยที่สูงที่สุด 
ได๎แกํ  มีความมํุงม่ันในการปฏิบัติงานเป็นอยํางดีเพื่อให๎
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ( x̄ = 4.00) และคําเฉลี่ยที่
ต่ าที่สุด ได๎แกํ ทํานมีความรู๎สึกผูกพันตํอองค์กรน้ี ( x̄ = 
3.70)   
 3) ด๎านความปรารถนาที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร พบวํา ความผูกพันตํอองค์กรของ
บุคลากร ด๎านความปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กรโดยภาพรวม อยูํในระดับมาก ( x̄ = 3.82  ) 
และรายข๎อทุกข๎ออยูํในระดับมาก  ( x̄ = 4.01 - 3.70) 
รายข๎อที่มีคําเฉลี่ยที่สูงที่สุด ได๎แกํ การย๎ายงานจาก
องค์กรหน่ึงไปอีกองค์กรหน่ึงบํอยครั้งเป็นสิ่งที่ไมํควร
ปฏิบัติ (x̄ = 4.01) และคําเฉลี่ยต่ าที่สุด ได๎แกํ สมาชิก
จะล าบากหากลาออกจากองค์กรน้ีทันที (x̄ = 3.70 )   
    3. การเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ  โดยจ าแนกตาม

สถานภาพสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
รายได๎ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบวําสถานภาพด๎าน
เพศ  ระดับการศึกษา รายได๎ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ของส านักงาน
จังหวัดเชียงใหมํไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นสถานภาพด๎าน
อายุ  ที่มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 รายละเอียดมีดังน้ี 
 1) เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํจ าแนกตามเพศ 
พบวําเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตํอความ
ผูกพันในองค์กรโดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎านไมํ
แตกตํางกัน 
 2) เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ จ าแนกตามอายุ
พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎านแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว๎นด๎านความเต็มใจ
และทุํมเทเพื่อองค์กร ไมํแตกตํางกัน   
 3) เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาพบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน ไมํ
แตกตํางกัน 
 4) เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ จ าแนกตามรายได๎ 
พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน ไมํแตกตําง 
 5) เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบวํา โดยภาพรวมและราย
ด๎านทุกด๎านไมํแตกตํางกัน 

 
อภิปรายผล 
         การศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ  มีประเด็น
ส าคัญที่ควรน ามาอภิปราย ดังน้ี 
          1  ระดับผลวิเคราะห์ข๎อมูลของเก่ียวกับ
ความผูกพันตํอองค์กร จากการวิจัยพบวํา ระดับความ
คิดเห็นของบุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
โดยภาพรวม อยูํในระดับมากแสดงวําบุคลากร ของ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ มีความผูกพันตํอองค์กรใน
ด๎านความเชื่อม่ันตํอองค์กร ด๎านความเต็มใจและทุํมเท
เพื่อองค์กร ด๎านความปรารถนาที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร   ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายในแตํ         
ละด๎านได๎ดังน้ี 
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  1)  ด๎านความเชื่อม่ันตํอองค์กรผลการวิจัยได๎
ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ของส านักงานจังหวัด
เชียงใหมํ โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก เน่ืองจาก
บุคลากรยอมรับในกฎ ระเบียบ และเป้าหมาย ในทิศทาง
เดี่ยวกับองค์กร และมีความรู๎สึกจงรักภักดี และซ่ือสัตย์
ตํอองค์กรเป็นอยํางดีไมํคิดที่จะโยกย๎ายไปไหน ซ่ึง
สอดคล๎องกับปรัชญา วัฒนจัง (2549) ได๎ให๎ความหมาย
ของความผูกพันตํอองค์กรเป็นสิ่งที่ แสดงออกซ่ึง
สัมพันธภาพระหวํางบุคคลกับองค์กร ยิ่งบุคคลมีความ
ผูกพันตํอองค์กรสูงขึ้นมากเทําไร แนวโน๎มที่จะลาออก
หรือทิ้งองค์กรไปก็ลดน๎อยลงไปเทําน้ัน โดยมี
แนวความคิดวําความ ผูกพันตํอองค์กรน้ันประกอบด๎วย 
3 มิติ มิติแรกคือ ความผูกพันด๎านจิตใจ มีมุมมองวําคน
อยูํท างานกับองค์กรโดยไมํลาออกไปเพราะความต๎องการ
ของเขาเอง ( Want) สํวนมิติที่สอง คือ ความผูกพันด๎าน
การคงอยูํกับองค์กรน้ัน มีมุมมองวําคนต๎องอยูํกับองค์กร
เพราะเขามีความ จ าเป็นต๎องอยูํกับองค์กรตํอไป ( Need 
to) สํวนมิติที่สามมีมุมมองวําความผูกพันหรือรักษา 
สมาชิกภาพกับองค์กรไว๎เพราะเขารู๎สึกวําเขาต๎องอยูํ 
(Ought to) กับองค์กรตํอไป  
 2) ด๎านความเต็มใจและทุํมเทเพื่อองค์กร
ผลการวิจัยได๎ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ของ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ ความผูกพันตํอองค์กรของ
บุคลากร โดยภาพรวม อยูํในระดับมากเน่ืองจากมีความ
มํุงม่ันในการปฏิบัติงานเป็นอยํางดีเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรและมีความรู๎สึกผูกพันตํอองค์กรน้ี 
ซ่ึงสอดคล๎องกับ Steer (1977:48) กลําววํา ความ
ผูกพันตํอองค์กรสามารถใช๎ท านายอัตราการเข๎าออก 
จากงานของสมาชิกในองค์กรได๎ดีกวําการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจในงานเสียอีก คือ   (1) ความผูกพันตํอ
องค์กรเป็นแนวคิดซ่ึงลักษณะครอบคลุมมากกวําความ
พึง พอใจในงานสะท๎อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคล
สนองตอบตํอองค์กรในแงํหน่ึงของงานเทําน้ัน           
(2) ความผูกพันตํอองค์กรคํอนข๎างจะมีเสถียรภาพ
มากกวําความพึงพอใจ ถึงแม๎วําจะมีการพัฒนาไปอยําง
ช๎าๆ แตํก็อยูํอยํางม่ันคง (3) ความผูกพันตํอองค์กรเป็น
ตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร 
 3) ด๎านความปรารถนาที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กรผลการวิจัยได๎ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากร ของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ ความผูกพัน
ตํอองค์กรของบุคลากร โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก 
เพราะคิดวําการย๎ายงานจากองค์กรหน่ึงไปอีกองค์กร

หน่ึงบํอยครั้งเป็นสิ่งที่ไมํควรปฏิบัติ และจะล าบากหาก
ลาออกจากองค์กรน้ีทันที ซ่ึงสอดคล๎องกับธนนันท์ ทะสุ
ใจ กลําววําความผูกพันตํอองค์กรมีความส าคัญอยําง
มาก เพราะท าให๎องค์กรได๎มาซ่ึงพนักงานที่ทุํมเทก าลัง
กาย ก าลังใจ ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ให๎กับ
องค์กร ท าให๎องค์กรได๎รับประโยชน์มากมาย ทั้งด๎าน
อัตราการขาดงาน อัตราการลาออก หรือเปลี่ยนงาน
และการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร กํอให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลน าไปสูํการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ 
        2. เปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํตามโดยจ าแนกตามจ าแนก
ตามสถานภาพสํวนบุคคล  มีรายละเอียด ดังน้ี 
          1) ด๎านเพศ ผลการวิจัยพบวํา ความผูกพันใน
องค์กรของบุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํจ าแนก
ตามเพศ พบวําเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตํอ
ความผูกพันในองค์กรโดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน
ไมํแตกตํางกัน ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยนูรีมัน ดอเลาะ 
(2556) ศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันตํอองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ผลจาก
การวิจัย พบวํา 1) บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์มีความผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวมและราย 
ด๎านอยูํในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพัน
ตํอองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จ าแนก ตามลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ 
สถานภาพการสมรส ภูมิล า เนาและศาสนาที่แตกตํางกัน 
มีความผูกพันตํอองค์กรไมํแตก ตํางกัน สํวนลักษณะสํวน
บุคคล ได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน ต าแหนํงงาน    และหนํวยงานที่สังกัดที่แตก 
ตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

2) ด๎านอายุ ผลการวิจัยพบวํา ความผูกพันใน
องค์กรของบุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ จ าแนก
ตามอายุ พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ยกเว๎นด๎านความเต็มใจและทุํมเทเพื่อองค์กรไมํแตกตําง 
ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยของจารุวรรณ รักษาวงศ์  
(2549) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตํอองค์กรของ
ข๎าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลการศึกษาพบวํา 
อยูํในระดับผูกพันมาก โดยด๎านที่มีความผูกพันตํอ
องค์กรลาดับสูงที่สุดคือ ด๎านสัมพันธภาพกับเพื่อน สํวน
ด๎านที่มีความผูกพันตํอองค์กรมากตามล าดับ   คือ  
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ความมีอิสระในการท างาน ด๎านการมีสํวนรํวมในการ
บริหาร ด๎านความก๎าวหน๎าในการทางาน และลาดับ
สุดท๎ายคือด๎านงานที่ท๎าทาย ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหวํางตัวแปรตามสมมติฐานที่ศึกษาพบวํา เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน 
และระดับต าแหนํง ไมํมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ตํอองค์กร 
 3 ) ด๎านรายได๎ ผลการวิจัยพบวํา ความผูกพัน
ในองค์กรของบุคลากร ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
จ าแนกตามรายได๎พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านทุก
ด๎าน ไมํแตกตําง สอดคล๎องกับ พงศกร เผําไพโรจนกร  
(2546) ในงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอความผูกพันตํอ
องค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทซีเมนส์ จ ากัด
ผลการวิจัยสามารถสรุปได๎ดังน้ี 1. พนักงานบริษัท        
ซีเมนส์ จ ากัด มีความผูกพันตํอองค์กรอยูํในระดับสูง  
2. พนักงานที่มีเพศตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรไมํ
แตกตํางกัน  3. พนักงานที่มีอายุตํางกัน มีความผูกพัน
ตํอองค์กรไมํแตกตํางกัน  4. พนักงานที่มีสถานภาพ
สมรสตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรไมํแตกตํางกัน   
5. พนักงานที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความผูกพัน
ตํอองค์กรไมํแตกตํางกัน  6. พนักงานที่มีอายุงาน
ตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรไมํแตกตํางกัน 7. 
พนักงานที่มีเงินเดือนตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรไมํ
แตกตํางกัน 
   4) ด๎านระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวํา 
ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ส านักงานจังหวัด
เชียงใหมํ จ าแนกตามระดับการศึกษาพบวํา โดย
ภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน ไมํแตกตํางซ่ึงสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ พิชญากุล ศิริปัญญา  (2545) ได๎ศึกษา
ความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าสํวน
ภูมิภาค : กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค     
เขต 1 (เชียงใหมํ) ที่ศึกษาระดับความผูกพันตํอองค์กร 
และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด๎านลักษณะสํวน
บุคคล ลักษณะงาน และประสบการณ์ในงาน กับความ
ผูกพันตํอองค์กร พบวํา ความผูกพันตํอองค์กรของ
พนักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคเขต  1 อยูํในระดับสูง 
ส าหรับปัจจัยที่มีผลตํอความผูกพันตํอองค์กร   ลักษณะ
สํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ งานในองค์กรระดับต าแหนํง และ
อัตราเงินเดือน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันตํอ
องค์กร ปัจจัยในด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันตํอองค์กร สํวนปัจจัยใน

ด๎านประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ ได๎แกํ ความรู๎สึกวํา
ตนมีความส าคัญตํอองค์กร ความรู๎สึกวําองค์กรเป็นที่
พึ่งพาได๎ความคาดหวังที่จะได๎รับการตอบสนองจาก
องค์กร และทัศนคติตํอเพื่อนรํวมงาน และองค์กรมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันตํอองค์กร 
 5) ด๎าน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบวํา ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหมํ จ าแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
พบวํา โดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน ไมํแตกตําง  
สมชัย แก๎วละเอียด  ได๎ท าการวิจัยถึงปัจจัยที่สํงผลตํอ
ความผูกพันของข๎าราชการตํอกองสารวัตรนักเรียน 
กรมพลศึกษา ซ่ึงจากการวิจัยพบวํา ลักษณะสํวนบุคคล  
(ระดับต าแหนํง) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (ความอิสระของ
งาน ความหลากหลายในงาน) และประสบการณ์ในการ
ท างาน  (ความคาดหวังจากองค์กร ) ความรู๎สึกวําตนมี
ความส าคัญส าหรับองค์กร ความรู๎สึกวําองค์กรเป็นที่พึ่ง
ได๎ ความรู๎สึกวําองค์กรมีชื่อเสียง ) มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันตํอองค์กร นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวํา 
ลักษณะสํวนบุคคล (เพศ ประเภทข๎าราชการ ) ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ  (ปฏิบัติงานใน /นอกส านักงาน  การเป็น
อิสระในงาน  ความหลากหลายในงาน  ข๎อมูลย๎อนกลับ
ของงาน  (Feedback) งานที่มีโอกาสได๎พบปะสังสรรค์
กับผู๎อ่ืน และประสบการณ์ในการท างานของข๎าราชการ  
(ความรู๎สึกวําตนมีความส าคัญตํอองค์กร  ความรู๎สึกวํา
องค์กรเป็นที่พึ่งได๎  ความรู๎สึกวําองค์กรมีชื่อเสียง ) มี
ความสัมพันธ์กับการย๎าย/โอนออกไปจากองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ เรื่อง ความผูกพันใน
องค์กรของบุคลากรของส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ  
รวมทั้งข๎อคิดเห็นตํางๆ มีข๎อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด๎านความเชื่อม่ันตํอองค์กร หนํวยงานควร
เปิดโอกาสและสํงเสริมพัฒนาให๎บุคลากรมี
ความก๎าวหน๎าเพื่อสร๎างความม่ันใจให๎บุคลากรมี
ความรู๎สึกรักในองค์กรและความรู๎สึกจงรักภักดี และ
ซ่ือสัตย์ตํอองค์กรเป็นอยํางดีไมํคิดที่จะโยกย๎ายไปไหน 
 2. ด๎านความเต็มใจและทุํมเทเพื่อองค์กร 
ผู๎บริหารองค์กรควรสร๎างบรรยากาศในการท างานให๎เป็น
กันเองและสร๎างความรู๎สึกอบอํุนเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกันเพื่อสร๎างความรู๎สึกผูกพันตํอองค์กรและเพื่อให๎
บุคลากรมีความรู๎สึกรักและคิดวําองค์กรน้ีมีความหมาย
ตํอการด ารงชีวิตของตนเอง 
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 3. ด๎านความปรารถนาที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร ควรมีการปรับอัตราเงินเดือนจาก
ผลงานและการปฏิบัติงานอยํางยุติธรรม และจัด
สวัสดิการเพิ่มเติมให๎แกํบุคลากรมีความรู๎สึกวําองค์กรน้ี
ท าให๎มีรายได๎ที่นําพอใจตํอการด ารงชีวิตที่ดี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษา ความคิดเห็น ของบุคลากร ของ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ ตํอความผูกพันในองค์กร 
อยํางตํอเน่ืองเพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการวางนโยบาย
และแผนงานเพื่อสร๎างความรักและผูกพันตํอองค์กร 

          2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากรในหนํวยงานใกล๎เคียงวํา   มีความแตกตําง
กันอยํางไร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 

 
กรกฎ พลพานิช. (2540). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบังคับ บัญชาและพนักงาน

วิชาชีพการตลาด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน).  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จารุวรรณ รักษาวงศ์. (2549). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาพิเศษ     
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธนนันท์ ทะสุใจ. (2547). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ ส านักศาลยุติธรรมประจ าภาค5.  ภาคนิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาพัฒนาสังคม  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อม   สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 

นูรีมัน ดอเลาะ (2556).ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  ปริญญานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ปรัชญา วัฒนจัง. (2549). ความผูกพันต่อองค์การ:ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทไทยพานิชย์ นิวยอร์คไลฟ์
ประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน).  ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาพัฒนาสังคม  คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล๎อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

พงศกร  เผาไพโรจนกร. (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงาน บริษัท ซี
เมนส์จ ากัด. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิชญากุล ศิริปัญญา. (2545). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษาพนักงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ.  วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                
สาขาการบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. 

สมชัย แก๎วละเอียด (2531) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของข้าราชการต่อกองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา.
สารนิพนธ์ มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Steer,R.M., and Porter,L.W. (1977). Motivations and Work Behavior. New York : McGrawHill,Book. 
 
 
 



       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            29 

                          Vol.8 No.2 October 2016-March 2017 
 

 

 

การบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณ 
 
 พสธร  สิริมนต์วสุพล* 

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์** 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะ
ของก าลังพลงานสารบรรณ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะของก าลัง
พลงานสารบรรณ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และระดับชั้นยศ  กลุํมตัวอยําง
คือก าลังพลงานสารบรรณ 159 นาย เครื่องมือที่ใช๎ในเก็บรวบรวมข๎อมูล คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย     
การแจกแจงความถี่ ร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Independent,  One-way ANOVA และ LSD 
 ผลการวิจัยได๎ข๎อสรุปดังน้ี  
 1) การบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทยตามทัศนะของก าลังพล งานสารบรรณ โดยภาพรวมและ
รายด๎านด าเนินการได๎อยูํในระดับมากทั้ง 4 ด๎าน เรียงตามล าดับ ดังน้ี  ด๎านบุคลากร ด๎านการเงินและงบประมาณ  
ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ และด๎านการบริหารจัดการ  
 2) ผลการเปรียบเทียบบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทยตามทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณ ที่มี 
เพศ และอายุตํางกันมีทัศนะการบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งภาพรวม รายด๎าน และรายข๎อยํอย   
ไมํแตกตํางกัน สํวนด๎านระดับการศึกษาตํางกัน มีทัศนะตํอการบริหารงาน ไมํแตกตํางกันในรายด๎าน มีทัศนะ
แตกตํางกัน ในรายข๎อยํอยอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในข๎อยํอยของด๎านบุคลากร คือ ก าลังพลมี
ความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการแก๎ปัญหาตํางๆ 
ท าให๎งานส าเร็จลุลํวง ข๎อยํอยของด๎านการเงินและงบประมาณ คือ ระเบียบการอนุมัติงบประมาณ รวดเร็ว กระชับ 
ทันเวลาตํอการปฏิบัติงาน รายข๎อยํอยของด๎านวัสดุ อุปกรณ์  วัสดุ อุปกรณ์ คือ มีจ านวนเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย รวดเร็ว เอ้ืออ านวยความสะดวกตํอการปฏิบัติงาน สํวนการเปรียบเทียบ
ทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณที่มีประสบการณ์ในการท างานตํางกัน  มีทัศนะตํอการบริหารงานไมํแตกตํางกันใน
รายด๎าน แตํรายข๎อยํอย มีทัศนะแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในข๎อยํอยของด๎านบุคลากร  คือ 
ก าลังพลได๎รับการพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านงานสารบรรณอยํางตํอเน่ือง สํวนการเปรียบเทียบทัศนะของก าลังพล
งานสารบรรณ ที่มีช้ันยศตํางกันมีทัศนะตํอการบริหารงาน ไมํแตกตํางกันในรายด๎าน แตํรายข๎อยํอย มีความคิดเห็น 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในข๎อยํอยของด๎านบุคลากร  คือก าลังพลมีความรู๎ความเข๎าใจตํอ
ระเบียบ ข๎อปฏิบัติในสายงานด๎านงานสารบรรณ  
   
 
ค าส าคัญ : การบริหารงาน  กองบัญชาการกองทัพไทย ทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณ 
 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
**อาจารย์ที่ปรึกษา 
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Abstract 

  The purposes of this research were to 1) study the Administration of Royal Thai 
Armed Forces’ Headquarters in Personnels’ opinions of Adjutant Division. 2) compare personnels’ 
opinions by the variables of gender, age, educational background, working experience and rank to 
the Administration of Royal Thai Armed Forces’ Headquarters.  Representative sample groups 
were 159 personnels. Data was gathered by questionnaires and analyzed by descriptive statistics 
which were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.  Data was 
quantitatively analyzed for hypothesis tests which were t-Test, One way ANOVA and LSD.  
  The finding indicated that  

1)  Administration of Royal Thai Armed Forces’ Headquarters  in Personnels’ opinions of 
Adjutant Division in overall and 4 aspects : Man Aspect, Money Aspect, Material Aspect and 
Management Aspect which were at the high level.  

2) Comparison results for Personnels’ opinions who had different gender and age in the 
Administration of Royal Thai Armed Forces’ Headquarters in overall, aspects and each items were 
not different in statistic. Educational background was not significant differences but its item of 
Man Aspect : using the foreign language (English) and solution about working problems, Money 
Aspect : Approved Budget in time, Material Aspect : Sufficient Equipment and Materials and 
Information Technology had a significant different level at .05. Working Experience was not 
different in statistic in aspect but its item of Man Aspect: Development their knowledge and 
Adjutant Skills continuously had significant different at .05 level. Rank was not significant 
differences but its item of Man Aspect: Understanding their rules and Regulations of Adjutant 
Division had a significant differences at .05 level. 
 
 
 
Keywords: The Administration Royal Thai Armed Forces, Headquarters Personnels’ 
     opinions of Adjutant Division 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
        ในอดตีท่ีผํานมาไมํมีการก าหนดระเบียบงาน
สารบรรณขึ้นมาโดยเฉพาะ แตํละสํวนราชการตํางมี
ระเบียบเก่ียวกับการรํางหนังสือ การเก็บรักษาเอกสาร
ตํางๆ ของตน โดยเฉพาะตํางคนตํางท าไมํมีหลักการที่
แนํนอน ตํอมารัฐบาล จึงได๎จัดตั้งคณะกรรมการรําง
ระเบียบงานสารบรรณเม่ือ พ.ศ.2497 โดยมีพลเรือเอก
หลวงชลธารพฤฒิไกร เป็นประธานคณะกรรมการได๎
จัดท ารํางระเบียบงานสารบรรณออกเป็น 3 ตอน  ตอน
ที่หน่ึงวําด๎วยกา รรับเสนอสํง และระบบการเก็บค๎น 
ตอนที่สองวําด๎วยแบบหนังสือในราชการการและ
มาตรฐานกระดาษแบบพิมพ์ และตอนที่สามวําด๎วย
หลักงานสารบรรณทั่วไป ระบบการเก็บต๎นแบบดัชนี 
การออกแบบบัตรให๎เหมาะสมกับงานเพื่อหาตัวเลข
สถิติ การเขียนกราฟ  และตํอมาได๎มีการพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบงานสารบรรณอีกครั้ง เพื่อให๎
เหมาะสมคือระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2506   มีผล
บังคับใช๎ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2507 เป็นต๎นมา แตํ
ระเบียบงานสารบรรณดังกลําวไมํคลอบคลุมถึงงาน  
สารบรรณที่ปฏิบัติอยูํทั้งหมด ประกอบกับสํวนราชการ
ตํางๆ ได๎หารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับงานสารบรรณไป
ยังส านักนายกรัฐมนตรีอยูํเสมอ และส านัก
นายกรัฐมนตรีก็ได๎พิจารณาเห็นวําระเบียบงานสาร
บรรณที่ออกมาใช๎บังคับบางเรื่องได๎ออกใช๎บังคับมาเป็น
เวลานานแล๎ว  การปฏิบัติงานบางขั้นตอนล๎าสมัย 
ระเบียบตํางๆ กระจัดกระจาย มิได๎ประมวลเข๎า
ระเบียบที่ปฏิบัติเดียวกัน ท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบบางฉบับไมํได๎ก าหนดให๎ผู๎ใดเป็น     
ผู๎รักษาการโดยเฉพาะ ท าให๎เป็นอุปสรรคตํอ          
การปฏิบัติงาน ระเบียบบางฉบับไมํได๎ก าหนดให๎ผู๎ใด
เป็นผู๎รักษาการโดยท าให๎เกิดปัญหาไมํมีผู๎วินิจฉัยและ
ตีความระเบียบ 
 ตํอมาคณะกรรมการวิชาการได๎เปลี่ยนชื่อ
เป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงเป็นระเบียบสารบรรณ 
และ ได๎เสนอรํางระเบียบงานสารบรรณขึ้นใหมํ ให๎
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
งานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณาและ
คณะกรรมการได๎น ารํางระเบียบงานสารบรรณน้ี เสนอ
ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได๎มีมติ
เห็นชอบและได๎ประกาศบังคับใช๎เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  
พ.ศ. 2526 เป็นต๎นมา ตํอมาเพื่อเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได๎ประกาศใช๎ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2548  ซ่ึงมีมาตรการหลายประการ โดยเป็นการ
สมควรแก๎ไขเพื่อให๎เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันที่มี
การปฏิบัติงานสารบรรณด๎วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์   และเป็นการสอดคล๎องกับการบริหาร
ราชการแนวใหมํที่มุํงผลสัมฤทธ์ิ คุ๎มคําและลดขั้นตอน      
การปฏิบัติงาน  สมควรวางระบบงานสารบรรณให๎เป็น
การด าเนินงานที่มีระบบมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และลดความซ้ าซ๎อนในการปฏิบัติราชการ                 
(จารุณี ม่ังทัต, 2556)  
 งานสารบรรณ เป็นงานที่ส าคัญงานหน่ึงของ
การบริหารจัดการงานทั่วไป ที่จะท าให๎การปฏิบัติงาน
ส านักงานเกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ และสํงผลตํอการปฏิบัติงานของหนํวยงาน
อ่ืนๆ ให๎สามารถด าเนินการตํอไปอยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล งานสารบรรณเป็นงานบริการและ
เก่ียวข๎องกับเอกสารที่ต๎องใช๎กฎหมายและระเบียบ
แบบแผนทางราชการประกอบการบริหารงานเป็น
อยํางมาก  งานสารบรรณจึงต๎องก าหนดขอบขํายงาน
ครอบคลุมถึงการวางแผนการบริหารงานสารบรรณ  
เพื่อองค์การและบุคลากรของสํวนราชการได๎ให๎รับ
ข๎อมูลขําวสารของการบริหารจัดการ ไมํวําจะเป็นการ
รับสํงเอกสาร การตอบโต๎เอกสาร ซ่ึงเป็นหลักฐานในทาง
ราชการ   อันจะอ านวยประโยชน์ตํอการประสานงาน
ได๎อยํางมาก 
 กระทรวงกลาโหมได๎มีการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการงานเอกสารทั่วไป ที่
จะท าให๎งานสารบรรณ และที่งานเก่ียวข๎องกับเอกสาร
ได๎มีการจัดท าระเบียบกระทรวงกลาโหมวําด๎วยหนังสือ
ราชการ พ.ศ.2527 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให๎ยึดถือ
ปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในสํวนของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะน้ัน ได๎ด าเนินการ
จัดท าระเบียบ กองบัญชาการทหารสูงสุด วําด๎วย
หนังสือราชการ พ.ศ. 2529 และได๎มีการปรับปรุง
ระเบียบตํางๆ คือ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537, ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2540, ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 และฉบับที่ 5 พ.ศ.  2544 
ตํอมาพ.ศ. 2551 กองบัญชาการทหารสูงสุด ได๎เปลี่ยน
ชื่อนามหนํวยเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย  ตาม 
พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม            
พ.ศ. 2551 เป็นหนํวยงานในกองทัพไทยที่ขึ้นตรงกับ
กระทรวงกลาโหม มีหน๎าที่รับผิดชอบวางแผน พัฒนา
และด าเนินการเก่ียวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา 
กองทัพไทย ให๎สามารถติดตํอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลระหวํางหนํวยงานตํางๆ ทั้งในระดับรัฐบาล 
ระดับกระทรวง และหนํวยงานในกระทรวงกลาโหม 
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ตลอดจนการแบํงความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ให๎กับกองทัพ และสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง แบํงสํวนใน
กองบัญชาการกองทัพไทย มีหนํวยขึ้นตรง 17 หนํวย 
และในการติดตํอประสานงานตํางๆ ในกองทัพไทย 
โดยเฉพาะการบริหารงานด๎านงานสารบรรณ  มี
วัตถุประสงค์เพื่อให๎การบริหารงานคลํองตัว สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สอดคล๎องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 กองบัญชาการกองทัพไทยได๎
ตระหนักถึงความส าคัญของ   การพัฒนาก าลังพลด๎าน
งานสารบรรณ  จึงเห็นวําก าลังพลต๎องมีการพัฒนา
เรียนรู๎ในด๎านงานสารบรรณ เพื่อมาพัฒนาหนํวยงานให๎
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ดังน้ัน ใน
การปฏิบัติงานด๎านเอกสาร การบริหารงานสารบรรณ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย จึงมีได๎การออกระเบียบ
งานสารบรรณขึ้น คือ ระเบียบกองบัญชาการกองทัพ
ไทย วําด๎วยหนังสือราชการ พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 
2558 คณะท างานพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขได๎มีการ
ปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อสอดคล๎องและเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติด๎านงานสารบรรณในยุคปัจจุบัน คือระเบียบ
กองบัญชาการกองทัพไทยวําด๎วยงานสารบรรณ             
พ.ศ.2558  มีเจ๎ากรมสารบรรณทหารเป็นผู๎รักษาการ
ตามระเบียบ เพื่อให๎ก าลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย 
ยึดหลักปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน กรมสารบรรณ
ทหาร  เป็นหนํวยงานหน่ึงที่ขึ้นตรงกับกองบัญชาการ
กองทัพไทย มีหน๎าที่ด าเนินการเก่ียวกับการสารบรรณ 
การธุรการก าลังพล พิธีการ และการฝึกศึกษาในสาย
วิทยาการเหลําทหารสารบรรณ  มีเจ๎ากรมสารบรรณทหาร 
เป็นผู๎บังคับบัญชา  
  ตาม พ.ร.บ. แบํงสํวนราชการและก าหนด
หน๎าที่ของสํวนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย   
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552 และในสํวน 
กองการสารบรรณ เป็นหนํวยขึ้นตรงตํอกรมสารบรรณ
ทหาร มีหน๎าที่หลักเก่ียวกับการจัดการศึกษา การ
พัฒนาก าลังพล ด๎านงานสารบรรณ ตลอดจนการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาวิธีการเพิ่มขีด

ความสามารถและเผยแพรํความรู๎ด๎าน  งานสารบรรณ 
รวมทั้งการควบคุมก าลังพลเหลําทหารสารบรรณใน
กองบัญชาการกองทัพไทย  

จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลด๎านงานสารบรรณที่ผํานมา(การประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล, 2558) พบวําก าลังพลของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ขาดความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด๎านเอกสาร และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต๎องตามระเบียบและมีการหมุนเวียน
ก าลังพลภายในหนํวยงานที่ปฏิบัติงานสารบรรณ เป็น
ประจ าตามวงรอบประจ าปีงบประมาณ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศยังไมํรองรับและไมํเพียงพอตํอการบริหาร
ข๎อมูลด๎านเอกสาร ขั้นตอนการบริหารงานเอกสารต๎อง
รอการพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู๎บังคับบัญชา บางครั้งสํงผลกระทบตํอการปฏิบัติงาน
ท าให๎เกิดความลําช๎า จากประเด็นปัญหาดังกลําว ท าให๎
ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานสารบรรณ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย และหาแนวทาง       
การพัฒนางานสารบรรณ เพื่อพัฒนาความสามารถของ
ก าลังพลด๎านงานสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย 
โดยจะศึกษาหลักการบริหารองค์กรในด๎านบุคลากร 
ด๎านการเงินและงบประมาณ ด๎านวัสดุอุปกรณ์ ด๎าน
การบริหารจัดการ ซ่ึงผลที่ได๎จากการศึกษาวิจัยจะเป็น
แนวทางในการบริหารงานของหนํวยงาน และพัฒนา
ก าลังพลด๎านงานสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย 
ให๎เกิดประโยชน์ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานของกองบัญชาการ
กองทัพไทย ตามทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณ 

2.เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะของก าลังพลงาน   
สารบรรณความคิดเห็นของก าลังพล จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
ระดับชั้นยศ  

3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามกรอบแนวคิดของจอมพงศ์  มงคลวนิช ( 2555 :1) การบริหารองค์การ 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะศึกษาหลักการบริหารองค์การใน  4 ด๎าน 
 
      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
            ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ ก าลังพลในกองบัญชาการ
กองทัพไทย จ านวน 270 นาย กลุํมตัวอยํางคือ ก าลัง
พลในกองบัญชาการกองทัพไทย ซ่ึงได๎จากการสุํมแบบ
แบํงชั้น (Stratified Random Sampling) จ าแนกตาม
หนํวยงานตามตาราง ซ่ึงก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจาก
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejce & Morgan) ได๎
กลุํมตัวอยํางก าลังพล จ านวน 159 นาย จากน้ันเทียบ
สัดสํวนตามจ านวนประชากรแตํละหนํวยงาน และใน
แตํละหนํวยงานสุํมอยํางงําย (Simple Random 
Sampling)  
       เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 แบบสอบถาม ( Questionnaires) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช๎ในการวิจัยที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น แบํงเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 สถานภาพสํวนตัวของผู๎ตอบ
แบบสอบถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบ ( check list) 
สอบถามเก่ียวกับ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์ในการท างาน  และระดับชั้นยศของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2  ทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณตํอ
การบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นแบบ
วัดมาตรสํวนประมาณคํา ( Rating Scale) มี 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likerts) มีเกณฑ์การให๎คะแนน ดังน้ี 
 5 หมายถึง การบริหารงานสารบรรณ อยูํในระดับ 
มากที่สุด หรือมีระดับการปฏิบัติร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
 4 หมายถึง การบริหารงานสารบรรณ อยูํในระดับ 
มาก หรือมีระดับการปฏิบัติร๎อยละ 70 - 79 
 

 3 หมายถึง การบริหารงานสารบรรณ อยูํในระดับ 
ปานกลาง หรือมีระดับการปฏิบัติร๎อยละ 60 - 69 
 2 หมายถึง การบริหารงานสารบรรณ อยูํในระดับ 
น๎อย หรือมีระดับการปฏิบัติร๎อยละ 50 - 59 
 1 หมายถึง เห็นวําการบริหารงาน อยูํในระดับ 
น๎อยที่สุด หรือมีระดับการปฏิบัติน๎อยกวําร๎อยละ 50 
    ตอนที่ 3  เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกับ
ข๎อเสนอแนะ และแนวทางการบริหารงานของ  
กองบัญชาการกองทัพไทย  ที่สํงผลตํอการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานสารบรรณ ให๎มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ตํอหนํวยงาน 
          ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.  เสนอให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นผู๎ที่มี
ประสบการณ์และเก่ียวข๎องกับการบริหารการศึกษา
จ านวน  3 ทําน พิจารณาความเหมาะสม ครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษา และถูกต๎องในส านวนภาษาที่ใช๎   เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และหาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (IOC) ของแตํละข๎อ ได๎คํา IOC ระหวําง 
0.67-1.00 ความสอดคล๎อง ของแบบ สอบถาม มาตร
ประมาณคําทั้งฉบับมีคํา IOC=0.87 สูงกวําเกณฑ์ ความ
สอดคล๎องตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป 

2.  น าแบบสอบถาม การบริหารงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะของก าลังพลงาน
สารบรรณให๎ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการประเมินผลตาม
สภาพจริง จ านวน 3 ทําน ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา (Content validity) ความถูกต๎องของภาษา 
เพื่อพิจารณาแก๎ไขปรับปรุงหาคํา IOC ได๎เทํากับ 0.85 

3.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล๎วไปทดลองกับ
ก าลังพลจ านวน 30 นายในหนํวยงานกองบัญชาการ

สถานภาพก าลังพลงานสารบรรณ 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา 
  4. ประสบการณ์ในการท างาน 
   5. ระดับชั้นยศ 

 
 

 

การบริหารงาน 
    1. ด๎านบุคลากร 
    2. ด๎านการเงินและงบประมาณ 
    3. ด๎านวัสดุอุปกรณ์ 
    4. ด๎านการบริหารจัดการ 
1.  
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กองทัพไทยจ านวน 3 หนํวยงาน เพื่อหา ความเที่ยง 
(Reliability) ได๎คําสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach) ของแบบสอบถามเทํากับ 0.95 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ผลการศึกษาการบริหารงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะของก าลังพลงาน
สารบรรณ 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลคํา 
            ทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณตํอการบริหารงาน 
            ของกองบัญชาการกองทัพไทย  

 

     ด๎านการบริหาร x̄  SD แปลคํา       

1. ด๎านบุคลากร  3.55 .58 มาก 
2. ด๎านการเงินและ

งบประมาณ 
3.62 .63 มาก 

3. ด๎านวัสดุ อุปกรณ์  3.43 .70 ปานกลาง 
4. ด๎านการบริหารจัดการ 3.75 .60 มาก 

รวม 3.59 .54 มาก 
     

จากตารางที่ 1 พบวํา ก าลังพลงานสารบรรณ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย มีทัศนะตํอการบริหารงาน
ของกองบัญชาการกองทัพไทย ในภาพรวมอยูํในระดับ
มาก (x̄ = 3.59)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา  การ
บริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ ดังน้ี ด๎านการบริหารจัดการ ด๎าน
การเงินและงบประมาณ และด๎านบุคลากร สํวนด๎าน
วัสดุอุปกรณ์อยูํในระดับปานกลาง 

2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะของก าลังพลงาน
สารบรรณ พบวํา  

   2.1 ก าลังพลงานสารบรรณที่มีเพศตํางกัน          
มีทัศนะตํอการบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย
โดยภาพรวม รายด๎าน และรายข๎อยํอยไมํแตกตํางกัน  

   2.2 ก าลังพลงานสารบรรณที่มีอายุตํางกัน        
มีทัศนะตํอการบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย 
โดยภาพรวม รายด๎าน และรายข๎อยํอย ไมํแตกตํางกัน  

   2. 3 ก าลังพลงานสารบรรณที่มีระดับ
การศึกษาตํางกัน มีทัศนะ ตํอ การบริหารงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทยไมํแตกตํางกันในรายด๎าน แตํ 
มีทัศนะในข๎อยํอยของด๎านบุคลากรแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   2.4 ก าลังพลงานสารบรรณที่มีประสบการณ์
ในการท างานตํางกัน   มีทัศนะตํอการบริหารงาน
กองบัญชาการกองทัพไทยไมํแตกตํางกันในรายด๎าน  
แตํมีทัศนะในข๎อยํอยของด๎านบุคลากรแตกตํางกันอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

   2.5 ก าลังพลงานสารบรรณที่มีช้ันยศตํางกัน 
มีทัศนะตํอการบริหารงานไมํแตกตํางกันในรายด๎าน แตํ
รายข๎อยํอย ในข๎อยํอยของด๎านบุคลากร คือก าลังพลมี
ความรู๎ความเข๎าใจตํอระเบียบ ข๎อปฏิบัติในสายงานด๎าน
งานสารบรรณมีทัศนะ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
        3. ข๎อเสนอแนะ เก่ียวกับ การบริหารงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามทัศนะของก าลังพลงาน
สารบรรณ คือ ควรจัดก าลังพลเข๎าอบรมในการพัฒนา
ความรู๎ ระเบียบ ทักษะด๎านงานสารบรรณ การจัดท า
ระเบียบปฏิบัติงานสารบรรณต๎องชัดเจนและมีความ
อํอนตัว  ควรจัดสรรงบประมา ณเพื่อการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับกับงารนสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน   
 
การอภิปรายผล 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู๎วิจัยได๎แบํงประเด็นการ
อภิปราย การบริหารงานของกองบัญชาการกองทัพไทย 
ตามทัศนะของก าลังพลงานสารบรรณ ดังน้ี 

1. ทัศนะของก าลังพลที่มีตํอการบริหารงาน
กองบัญชาการกองทัพไทยในภาพรวมอยูํในระดับมาก
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการบริหารจัดการ ทั้งน้ีเพราะ
สถานการณ์ก าหนดนโยบายต๎องชัดเจน ยึดกฎ ระเบียบ 
ไมํใชํความเห็นชอบสํวนตัวของผู๎บังคับบัญชา เพราะ
ก าลังพลในกองทัพไทยยึดหลักปฏิบัติตามกฎระเบียบ
วินัยทางทหารอยํางเครํงครัด  งานที่ได๎รับมอบหมาย
จะต๎องปฏิบัติให๎เสร็จตามเวลาที่ก าหนดที่ผู๎บังคับบัญชา
สั่งการ  สํวนในบริบทของกองบัญชาการกองทัพไทยใน
ด๎านการบริหารจัดการ  ประเด็นที่มีการบริหารงานสาร
บรรณมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก คือ โครงสร๎าง 
สายการบังคับบัญชาที่เป็นระบบอยํางชัดเจน ทั้งน้ี
เพราะตามบริบทของกองบัญชาการกองทัพไทย           
เป็นการปกครองตามล าดับชั้นยศและมีการบังคับ
บัญชาอยํางชัดเจน โดยยึดตามกฎ ระเบียบข๎อบังคับ 
วินัยทางทหาร สอดคล๎องกับ ทฤษฎี Henri Fayal   
หลักการบริหาร 14 ข๎อ คือ การมีเอกภาพในการบังคับ
บัญชา การมีเอกภาพในการสั่งการ  การแบํงงานกันท า  
การรวมอ านาจไว๎ที่สํวนกลาง  อ านาจหน๎าที่และความ
รับผิดชอบ  ความเสมอภาค  สายการบังคับบัญชา  การ
ให๎ผลประโยชน์ตอบแทน  ผลประโยชน์ของบุคคลควร
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จะเป็นรองจากความมีระเบียบวินัย ความคิดริเริ่ม  
ผลประโยชน์สํวนรวม  ความม่ันคงในหน๎าที่การงาน
ความสามัคคีเป็นน้ าหน่ึงใจ 

2. ก าลังพลงานสารบรรณที่มีเพศ และอายุ
ตํางกัน มีทัศนะตํอการบริหารงานโดยภาพรวม ราย
ด๎าน และรายข๎อยํอย ไมํแตกตํางกัน  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากทุกเพศ ทุกชํวงวัย ที่ใกล๎เคียงกันในการ
ปฏิบัติงานอยํางมีระบบท าให๎การปฏิบัติงานงํายขึ้นอีก
และยังมีแนวคิดและแผนการปฏิบัติงานสอดคล๎องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงไมํมีความคิดเห็นไมํตํางกัน
ทั้งยังท าให๎งานสอดคล๎องกับ ทฤษฎีพัฒนาการทาง            
จิตเพศ ของซิกมันด์ ฟรอยด์ 

3. ก าลังพลงานสารบรรณที่มีระดับการศึกษา
ตํางกันมีทัศนะตํอการบริหารงานไมํแตกตํางกันในราย
ด๎าน แตํรายข๎อยํอยด๎านบุคลากร  มีทัศนะแตกตํางกัน  
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลําวคือก าลังพล
มีความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในการปฏิบัติงานและก าลังพลมี
ความสามารถในการแก๎ปัญหาตํางๆ ท าให๎งานส าเร็จ
ลุลํวง ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ มีจ านวน
เพียงพอตํอการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทันสมัย รวดเร็ว เอ้ืออ านวยความสะดวก
ตํอการปฏิบัติงาน ซ่ึงระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี
มีคําเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงกวําระดับปริญญาตรี ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากบริบทของระดับการศึกษาที่ต่ ากวําปริญญา
ตรีมีความจ าเป็นและเห็นความส าคัญตํอการใช๎ทักษะ
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการใช๎ทักษะ วิชาความรู๎ในการแก๎ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหวํางปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางถูกต๎อง หรือเกิด
ข๎อผิดพลาดให๎น๎อยที่สุด  สํวนด๎านวัสดุ อุปกรณ์ มี
จ านวนเพียงพอตํอการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทันสมัย รวดเร็ว เอ้ืออ านวยความสะดวก
ตํอการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับ พัทยา ค ามุงคุณ (2555) 
ได๎วิจัยเรื่อง การประเมินผลการบริหารงานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  สํวนด๎านการเงินและ
งบประมาณ ในรายข๎อยํอย ระเบียบการอนุมัติ
งบประมาณ รวดเร็ว กระชับ ทันเวลาตํอการปฏิบัติงาน
ในกองบัญชาการกองทัพไทย มีแผนการเงินและ
งบประมาณในการเบิกจํายประจ าปี โดยมีหนํวยงานที่
รับผิดชอบในการในการด๎านการเงินและงบประมาณ
อยํางมีระบบและระเบียบตํางๆ โปรํงใสตรวจสอบได๎ 
ในสอดคล๎องกับ ธิดารัตน์ คงบุญ (2553) ได๎วิจัยปัญหา
และแนวทางการบริหารงบประมาณ โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปัตตานี 

4. ก าลังพลงานสารบรรณที่มีประสบการณ์ใน
การท างานตํางกันมีทัศนะตํอการบริหารงานไมํแตกตําง
กันในรายด๎าน  แตํรายข๎อยํอย มีทัศนะในข๎อยํอยของ

ด๎านบุคลากร  แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  คือ ก าลังพลได๎รับการพัฒนาความรู๎และ
ทักษะด๎านงานสารบรรณอยํางตํอเน่ือง  เน่ืองจาก
กองบัญชาการกองทัพไทยมีการเปิดอบรมหลักสูตร
เพิ่มพูนความรู๎ให๎กับก าลังพล ตามวงรอบปีงบประมาณ
อยํางตํอเน่ือง และมีก าลังพลบางนายที่ปฏิบัติใน
หนํวยงานโดยไมํมีโอกาสได๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตร 
ตามที่กลําวไว๎ข๎างต๎น 

5. ก าลังพลงานสารบรรณที่มีช้ันยศตํางกัน      
มีทัศนะการบริหารงานในรายด๎านไมํแตกตํางกัน   แตํ
รายข๎อยํอย ในข๎อยํอยของด๎านบุคลากร คือก าลังพลมี
ความรู๎ความเข๎าใจตํอระเบียบ ข๎อปฏิบัติในสายงานด๎าน
งานสารบรรณมีทัศนะ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงก าลัง พลชั้นประทวนเป็นระดับ
ผู๎ปฏิบัติงาน และชั้นสัญญาบัตรเป็นผู๎บริหารขั้นต๎นและ
เชี่ยวชาญในด๎านงานมากกวําจึงท าให๎มุมมองและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตํางกันด๎วย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติด๎านงานสารบรรณใน
กองบัญชาการกองทัพไทย  

2. ควรศึกษา แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานด๎าน
งานสารบรรณของกองบัญชาการกองทัพไทย  
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สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุร ี
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ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี  ส าเภาทอง ** 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารและครูเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการและ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี กลุํมตัวอยํางคือ
ผู๎บริหารและครูจ านวน 415 คน  เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการแจกแจงความถี่      
ร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-Way ANOVA และการวิเคราะห์เน้ือหา   

ผลการวิจัยพบวํา   
1. ผู๎บริหารและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  อยูํในระดับมากทั้ง  5 ด๎าน คือด๎านการบริหารการ
จัดการหลักสูตร  ด๎านการบริหารการจัดการเรียนการสอน  ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ด๎านการ
นิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียน  สํวนความคิดเห็นด๎านปัญหาการ
บริหารงานวิชาการผู๎บริหารและครูผู๎สอนเห็นวําอยูํในระดับน๎อยทั้ง 5 ด๎าน  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูผู๎สอนตํอสภาพปัจจุบันของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี   พบวํา แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สํวนความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูผู๎สอนตํอสภาพปัญหาของการ
บริหารงานวิชาการพบวําไมํแตกตํางกัน 

3. แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส  มี 5 ด๎าน  คือ ด๎านการบริหารจัดการ
หลักสูตร ด๎านการบริหารการจัดการเรียนการสอน ด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน  ด๎านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และด๎านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 

ค าส าคัญ: สภาพปัจจุบัน ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส 
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Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study state and problems of academic 
administration in Opportunity Expansion Schools under The Jurisdiction of Nonthaburi Provincial 
Primary Education Office. 2) to compare administrators and teachers opinions of state and 
problems of academic administrative and 3) to suggest guidelines for academic administration in 
Opportunity Expansion Schools. The samples were 415 administrators and teachers. The research 
instrument was questionnaire. Descriptive statistics; Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, and inferential statistics; t-test, One-Way ANOVA were used in the data analysis. 

The results of research were as follow: 
1) The state of academic administration in Opportunity Expansion Schools under The 

Jurisdiction of Nonthaburi Provincial Primary Education Office is height in 5 administrations; 
curriculum administration, teaching administration, educational measurement and evaluation 
administration, educational supervision administration and learning aid administration. The 
problems are low in 5 administrations; learning aid administration, curriculum administration, 
teaching administration, educational supervision administration and educational measurement 
and evaluation administration. 

2) Administrators and teachers were found difference opinions in state of academic 
administrative at .05 level of statistical significance and not found difference opinions in problems 
of academic administrative. Administrators and teachers were found difference opinions in state 
of academic administrative at .05 level of statistical significance and not found difference opinions 
in problems of academic administrative. 

3) The guidelines for academic administration in Opportunity Expansion Schools were 
curriculum administration, teaching administration, learning aid administration, educational 
measurement and evaluation administration, and educational supervision administration. 

 
 
 

Keywords: state of academic administration, problems of academic administration, academic 
administration, Opportunity Expansion Schools 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมมีความเจริญก๎าวหน๎าทั้งทาง
วิทยาการและด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว สํงผลกระทบ
ส าคัญใน หลาย ด๎านตํอประเทศ   ประเทศตําง ๆ จึง
จ าเป็นต๎องเรียนรู๎ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ และเตรียมความพร๎อมให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา  ปัจจัยส าคัญที่จะ
เผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายดังกลําว 
เพื่อที่จะพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไปด๎วยดีน้ัน 
ต๎องอาศัยประชากรที่มีคุณภาพ  ดังน้ันการพัฒนาคนจึง
มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องด าเนินการโดยเร็ว เพื่อ
เป็นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เรื่อง 
การจัดการศึกษา เพื่อให๎การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย  ให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู๎และทักษะที่แข็งแกรํงและ
เหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู๎ระดับสูงขึ้นไป
และการด ารงชีวิตในอนาคตตํอไป  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได๎ระบุนโยบายในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาไว๎วํา 
ให๎เรํงรัดเปลี่ยนแปลงกระบวนการ  การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งระบบให๎มีประสิทธิภาพทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ทันโลก ให๎ส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม พัฒนา
ความแข็งแกรํงทางการศึกษาให๎ผู๎เรียนทุกระดับทุก
ประเภทรวมถึงเด็กพิการและด๎อยโอกาส มีความรู๎และ
ทักษะแหํงโลกยุคใหมํควบคูํกันไปโดยเฉพาะทักษะการ
อําน เขียน และการคิด เพื่อให๎มีความพร๎อมเข๎าสูํ
การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน  ปรับระบบ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล๎องไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเน้ือหา ทักษะ และ
กระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด๎วย มาตรฐาน
และการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทาง
วิชาชีพ สภาพแวดล๎อม การเรียนรู๎ พัฒนาครูให๎เป็นผู๎ที่
มีความสามารถและทักษะ  ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และผู๎บริหารสถานศึกษา   
มีความสามารถ มีทักษะ ในการบริหารจัดการ และเป็น
ผู๎น าทางวิชาการ เรํงรัดปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นองค์กรที่
มีความเข๎มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการ
สอนได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  และ
ทุํมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่

พัฒนาล๎าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมํได๎คุณภาพ เพื่อ
ไมํให๎ผู๎เรียนต๎องเสียโอกาสและได๎รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ  

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นอีก
หน่ึงโครงการที่ส าคัญยิ่งเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ไมํให๎ผู๎เรียนต๎องเสียโอกาส ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เพราะเป็นการมํุงเน๎นแก๎ปัญหาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให๎มีคุณภาพที่ดี ชํวยพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ เยาวชนทุกคนที่เรียนจบระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎มีโอกาสเรียนตํอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น โดยรัฐบาลเป็นผู๎รับผิดชอบ
คําใช๎จํายทั้งหมด เป็นการเปิดโอกาสหรือขยายโอกาสให๎
เยาวชนมีพื้นฐานการศึกษาสูงขึ้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
ตามหมวด 5 มาตรา 37 วําด๎วยเรื่องการบริหารและการ
จัดการศึกษาของรัฐ ได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนา
โครงสร๎างทางสังคมให๎เข๎มแข็งโดยมีการให๎พัฒนา
การศึกษาให๎ประชาชนอยํางทั่วถึง จึงได๎ริเริ่มจัดให๎มี
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้น เม่ือวันที่ 31 
มีนาคม พุทธศักราช 2530 โดยให๎มีการด าเนินงานขยาย
โอกาสทางการศึกษา ภายใต๎โครงการ “น ารํองขยาย
การศึกษาภาคบังคับ” โดยการเปิดชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่ว
ประเทศ (ยกเว๎นกรุงเทพมหานคร) จ านวน 119 
โรงเรียน ดังน้ันโครงสร๎างโรงเรียนขยายโอกาสจึงมีการ
จัดการศึกษาอยูํด๎วยกันถึง 3 ระดับในสถานศึกษา
เดียวกัน คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  จากการประเมินผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษายังมีผลคะแนนเกือบ
ทุกรายวิชาต่ ากวําโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จึง
จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางตํอเน่ืองในโรงเรียนทุก
ประเภท  

การบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสแบํง
ได๎ตามกลุํมงาน ดังน้ี กลุํมงานบริหารวิชาการ  กลุํมงาน
บริหารบุคคล กลุํมงานบริหารงบประมาณ และกลุํมงาน
บริหารทั่วไป ในบรรดางานทั้ง 4 งานน้ัน งานวิชาการ
ถือเป็นหัวใจหรืองานหลักของการบริหารโรงเรียนที่
ผู๎บริหารและครูจะต๎องให๎ความส าคัญอยํางยิ่ง บทบาท
หน๎าที่ในการบริหารจะต๎องสํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียน
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ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนบรรลุ
จุดหมายที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพ
และเป็นงานที่สํงผลตรงตํอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาตําง  ๆ ของนักเรียนรวมทั้งผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ยังสํงผล
ตํอการสอบแขํงขันและการเข๎าศึกษาตํอในระดับสูงของ
ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาสน้ันด๎วย 
การบริหารงานวิชาการ นับเป็นหน๎าที่อันส าคัญยิ่งของ
การบริหารสถานศึกษา เพราะงานวิชาการเป็นเป้าหมาย
ส าคัญที่เก่ียวข๎องกับการเรียนการสอนโดยตรงเป็น
กระบวนการด าเนินงานเพื่อให๎การจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุจุดมํุงหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว๎ ซ่ึงมี
ขอบเขตการบริหารงาน คือ การวางแผนวิชาการ การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศและ
การพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ (สมาน  อัศวภูมิ, 2551: 5) การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนจึงเป็นงานที่ผู๎บริหารต๎องเป็นผู๎น า         
มีความรู๎ความเข๎าใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรตําง 
ๆ ที่ใช๎ในสถานศึกษา มีความรู๎เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศและการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการประเมินผลเพื่อให๎การบริหารการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

ดังน้ันในฐานะผู๎วิจัยซ่ึงเป็นครูโรงเรียนขยาย
โอกาส จึงได๎ตระหนักและให๎ความส าคัญตํอการพัฒนา

โรงเรียนขยายโอกาสเพื่อหาแนวทางในการวางแผน 
พัฒนา สนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎ที่เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึ้น และการสอบแขํงขันเพื่อการเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับที่สูงขึ้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี เพื่อที่จะน าข๎อมูลที่ได๎มาใช๎ในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขยายโอกาสให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยําง
สูงสุด อีกทั้งให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติดีขึ้นตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหาร
และครูเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ต าแหนํง  
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ี ผู๎วิจัยใช๎กรอบแนวคิดมาจากการศึกษางานวิจัยและประมวลแนวคิดของ
นักวิชาการตําง ๆ ทั้งน้ีผู๎วิจัยยึดกรอบการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักในการวิจัย ดังน้ี 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต าแหนํง 

- ผูบ๎ริหารโรงเรียน 
- ครูผู๎สอน 

การบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนขยายโอกาส 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) การบริหารจัดการหลักสูตร  
 2) การบริหารการจัดการเรียนการสอน  
 3) การจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน  
 4) การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  
 5) การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได๎ข๎อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี 

2. ได๎ความคิดเห็นของผู๎บริหารและครู
เก่ียวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี อันจะเป็น
ประโยชน์ตํอการบริหารงานวิชาการ 

3. ได๎แนวทางในการแก๎ปัญหา การวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากในการวิจัยครั้งน้ี ได๎แกํ ผู๎บริหาร

สถานศึกษา ครูผู๎สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี จ านวน  23 โรงเรียน ได๎แกํ ผู๎อ านวยการ
โรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียน หัวหน๎ากลุํมสาระ
การเรียนรู๎ จ านวน 230 คน และครูผู๎สอน 1 ,029 คน 
รวม 1,259 คน (ข๎อมูล : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรีเขต 1 และเขต 2)  

กลุํมตัวอยํางในการวิจัยรวม  508 คน แบํงเป็น 
ผู๎บริหารโรงเรียนใช๎กลุํมประชากร จ านวน 230 คน  
และ ครูผู๎สอนจ านวน 2 78 คน ก าหนดขนาดกลุํม
ตัวอยํางโดยใช๎ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie 
and Morgan, 1970 อ๎างถึงในลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 
และคณะ, 2547: 227)               

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่

ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นประกอบด๎วย 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดนนทบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี มีลักษณะเป็นมาตรประมาณคํา 5 ระดับ 
(Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย  
และน๎อยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open 
–Ended Questions) เพื่อสอบถามเก่ียวกับสภาพ
ปัจจุบันปัญหาการบริหารงาน  และข๎อเสนอแนะ
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดนนทบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               
จังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด๎าน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการแจกแจงความถี่            

ร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที     
(t-test) และการวิเคราะห์เน้ือหา   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี ทั้ง               
5 ด๎าน พบวํา สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมมีการด าเนินงานอยูํในระดับมากทุกด๎าน             
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด๎านการบริหารการจัดการ
หลักสูตร และด๎านวัสดุเพื่อการเรียนการสอนมีคําเฉลี่ย
น๎อยที่สุด สํวนสภาพปัญหาในการบริหารงานวิชาการ
พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับที่เป็นปัญหาน๎อยทุก
ด๎าน ปัญหาด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด๎านการจัดสื่อ
และวัสดุเพื่อการเรียนการสอน  สํวนปัญหาด๎านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด 
และเม่ือพิจารณารายด๎านมีข๎อค๎นพบดังน้ี 

ด๎านการบริหารจัดการหลักสูตร พบวํา  สภาพ
ปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหาร
จัดการหลักสูตร โดยภาพรวมมีการด าเนินงานอยูํใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ทุกข๎อ
อยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ              
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงาน ข๎อที่
มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการใช๎
หลักสูตรรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎
เหมาะสม สํวนปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบวํา 
โดยภาพรวมเป็นปัญหาน๎อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ทุกข๎อมีปัญหาอยูํในระดับน๎อย ข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด คือ ปัญหาการด าเนินการพัฒนาเน้ือหาหลักสูตร
ให๎มีความสอดคล๎องและเหมาะสมกับความต๎องการ



42 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                       Vol.8 No.2 October 2016-March 2017 

ของท๎องถิ่นและสังคม ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 
ปัญหาการวางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดย
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ด๎านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
พบวํา  สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวมการด าเนินงานอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ การก ากับและตรวจสอบการจัดท า
ตารางสอนให๎เหมาะสมทุกชั้นเรียนและมีตารางสอน
รวมของโรงเรียน ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ การ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบที่
หลากหลายและจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและ
จัดท าแผนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  สํวนปัญหา
การบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหารการจัดการ
เรียนการสอน โดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ทุกข๎อเป็นปัญหาอยูํใน
ระดับน๎อย โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัญหาการจัด
ครูเข๎าสอนแทนครูที่ขาดหรือไมํมาปฏิบัติงานทุกครั้ง 
โดยค านึงถึง ความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความถนัดเป็นหลัก ข๎อที่เป็นปัญหาน๎อยที่สุดคือ 
ปัญหาการก าหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตร
โดยจัดให๎มีแผนการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้น     
ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรม 

ด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 
พบวํา สภาพปัจจุบันบริหารงานวิชาการ  โดยภาพรวม
มีการด าเนินงานอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด คือ การสํงเสริมให๎ครูจัดหาสื่อและวัสดุ เพื่อการ
เรียน การสอนให๎เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ การจัดหาและบริการวัสดุและ  
สื่อการเรียนการสอนแกํครูอยํางเพียงพอและครบถ๎วน
ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรม สํวนปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ  โดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย เม่ือพิจารณา
เป็นรายข๎อพบวํา ทุกข๎อเป็นปัญหาน๎อย โดยข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัญหาการจัดหาและบริการวัสดุ

และสื่อการเรียนการสอนแกํครูอยํางเพียงพอและ
ครบถ๎วนทุกรายวิชาและทุกกิจกรรม ข๎อที่เป็นปัญหา
น๎อยที่สุดคือ ปัญหาการสนับสนุนให๎ครูน าสื่อและวัสดุ
ตําง ๆ  ไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการ
ทดลองใช๎ส่ือและวัสดุตําง ๆ กํอนน ามาใช๎ประกอบการ
เรียนการสอนจริง 

ด๎านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
พบวํา สภาพปัจจุบันบริหารงานวิชาการ  โดยภาพรวม
มีการด าเนินงานอยูํในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข๎อ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  มีการวางแผนก าหนด
ระยะเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ  จัดเก็บข๎อมูลเก่ียวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบและ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ให๎ได๎มาตรฐาน  สํวนปัญหาการบริหารงานวิชาการ  
โดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ทุกข๎อเป็นปัญหาน๎อย  ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ปัญหาการมีการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ แนว ทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 
ปัญหาการประเมินผลการเรียน การสอน ทุกรายวิชา           
ทุกกิจกรรม ทุกระดับชั้นเรียน และน าผลการประเมิน
มาใช๎แก๎ไขปรับปรุงข๎อบกพรํองของผู๎เรียนอยําง
ตํอเน่ือง 

ด๎านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พบวํา สภาพปัจจุบันบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมี
การด าเนินงานอยูํในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวํา ทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยเรียงล าดับข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนจัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการนิเทศไว๎อยําง
เหมาะสมและเพียงพอ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการพัฒนากระบวนการนิเทศ
กับสถานศึกษาอ่ืน  สํวนปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ทุกข๎อมีปัญหาอยูํในระดับน๎อย โดยข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด คือปัญหาการสนับสนุนจัดหาเครื่องมือ 
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วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการนิเทศไว๎
อยํางเหมาะสมและเพียงพอ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด
คือ ปัญหาการแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศและ
ก าหนดการนิเทศภายในอยํางชัดเจนเพื่อให๎การนิเทศ
เป็นไปตามที่วางไว๎ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหารและ
ครูเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบวํา 
ผู๎บริหารและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอสภาพปัจจุบัน
ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส
จังหวัดนนทบุรี แตกตํางกันในทุกด๎าน โดยผู๎บริหารมี
ความคิดเห็นตํอสภาพปัจจุบันของการบริหารงาน
วิชาการสูงกวําครูผู๎สอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ในด๎าน
การบริหารการจัดการหลักสูตร ด๎านการจัดสื่อและ
วัสดุเพื่อการเรียนการสอน และด๎านการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  และผู๎บริหารมีความคิดเห็น
ตํอสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการสูงกวํา
ครูผู๎สอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด๎าน
การบริหารการจัดการเรียนการสอนและด๎านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน  สํวนปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี พบวําผู๎บริหารและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอ
ปัญหาของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
จังหวัดนนทบุรี ในทุกด๎านไมํแตกตํางกัน  ซ่ึงไมํ
สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 

แนวทางในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี มีดังน้ี 

แนวทางด๎านการบริหารจัดการหลักสูตร  
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ควรก าหนด
แนวทางการ พัฒนาด๎ านการบริหารจัดการหลักสูตร  
ดังน้ี 1) โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรให๎

สอดคล๎องและตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2) โรงเรียน
ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให๎
เหมาะสม 3) ฝ่ายวิชาการควรประสานการด าเนินงาน
กับชุมชนและกรรมการสถานศึกษาอยํางเหมาะสม
และตํอเน่ือง 4) ผู๎บริหารและครูควรมีสํวนรํวมในการ
วางแผนด๎านจัดการหลักสูตร  5) โรงเรียนควรมีการ
ก าหนดนโยบายการวางแผนจัดท าหลักสูตรกิจกรรม
การเรียนรู๎ สื่อตําง ๆ อยํางตํอเน่ือง 6) หลักสูตรมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูํประจ า เพื่อให๎เหมาะกับบริบทโดยรวม
ของโรงเรียนครูจึงต๎องมีการพัฒนาศึกษาติดตามเรื่อง
หลักสูตรตลอดเวลา 7) มีการจัดท าหลักสูตรตาม
เกณฑ์และบริบทของสถานศึกษา 8) โรงเรียนควรมี
การชี้แจงหลักสูตรทุก ๆ ปี เน่ืองจากครูขาดความรู๎
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในหลักสูตร 

แนวทางด๎านการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนา ด๎านการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 1) โรงเรียนควร
มีการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  2) โรงเรียนควรจัด
ให๎ครูสอนเฉพาะวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัดเพื่อประโยชน์
ของนักเรียน 3) โรงเรียนควรจัดให๎มีการนิเทศการสอน
อยํางเป็นระบบท าให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเกณฑ์ 4) โรงเรียนควรจัดประชุมคณะครูเพื่อ
วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
รํวมกันเสมอ 5) โรงเรียนควรจัดระบบพัฒนาครูที่มี
ความสามารถไมํตรงตามวิชาที่สอนและครูที่ยังคงใช๎
รูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ ไมํใช๎ส่ือในการสอน 

แนวทางด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียน
การสอน โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการ พัฒนาด๎าน
การจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ดังน้ี 1) ควร
จัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอนให๎เพียงพอตํอ
จ านวนนักเรียนและสํงเสริมการจัดสื่อ-วัสดุให๎มีทุกชั้น
เรียน 2) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อให๎
เพียงพอ สื่อบางชนิดที่ทางราชการจัดหามาให๎มี
คุณภาพที่ไมํได๎มาตรฐาน  3) ครูควรรํวมมือกันจัดหา
สื่อที่จ าเป็นเหมาะสมกับความต๎องการน าไปใช๎จริงใน
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บทเรียน  4) ครูควรผลิตสื่อเพื่อใช๎ในการสอนให๎
ทันสมัยและโรงเรียนควรมีงบประมาณให๎ในการท าสื่อ 

แนวทางด๎านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนมีแนวทาง การ ก าหนดนโยบาย การ
วางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ บริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี          
1) โรงเรียนจะต๎องมีการวัดผลประเมินผลอยําง
ตํอเน่ืองตรงตามจุดประสงค์และเป็นปัจจุบันอยําง
สม่ าเสมอ 2) โรงเรียนควรพัฒนาครูให๎สามารถ
ด าเนินการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดให๎มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 3) ควรมีการประเมินผลโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญและจัดให๎มีการสอนซํอมเสริมผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล 4) โรงเรียนควรมีการติดตามประเมินผล
การเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

แนวทางด๎านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนมีแนวทาง การ ก าหนดนโยบาย การวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนาการ บริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี 1) หลังการนิเทศ
การสอนโรงเรียนควรแจ๎งคุณภาพและการพัฒนาการ
เรียนการสอนของแตํละบุคคล  2) โรงเรียนควรมีการ
เผยแพรํชมเชย  มีการเสริมแรงยกยํองชมเชยในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมีผลของการเรียนการสอน  3)โรงเรียน
ควรมีการนิเทศภายในทุกเทอมเพื่อให๎สามารถพัฒนา
ติดตามการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพผลการเรียนของ
เด็กมีประสิทธิภาพ 4)โรงเรียนควรให๎คนที่มีความรู๎
ความสามารถเฉพาะวิชาน้ัน ๆ โดยตรงเป็นผู๎นิเทศการ
สอนเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจของธรรมชาติรายวิชาน้ัน ๆ 
ได๎ถูกต๎องและมีการนิเทศหลายรูปแบบ 

 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  โดย

ภาพรวมและรายด๎าน  มีการด าเนินงานอยูํในระดับ
มากทุกด๎าน โดยพบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎าน
การบริหารการจัดการหลักสูตร  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุดได๎แกํ  การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ด าเนินงานด๎านหลักสูตร  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2558: 2) ได๎
ก าหนดนโยบายในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาโดย
การเรํงรัดรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ  และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให๎มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันโลก  ให๎ส าเร็จอยํางเป็น
รูปธรรม และเรํงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ที่สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน  มีการประสาน
สัมพันธ์กับเน้ือหา  ทักษะ  และกระบวนการเรียนการ
สอน  ประกอบไปด๎วย  มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน  การพัฒนาทางวิชาชีพ  
สภาพแวดล๎อม  การเรียนรู๎  ผู๎บริหารและครูโรงเรียน
ขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  จึงให๎ความส าคัญและ มี
ความตระหนักเก่ียวกับการบริหารการจัดการหลักสูตร  
และสอดคล๎องกับผลวิจัยของยุพา  เวียงกมล อัดโดดดร 
(2554 : บทคัดยํอ ) เรื่อง  กลยุทธ์การบริหารวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสํงเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน  ที่พบวํา  สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสํงเสริมพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ  การพัฒนาหลักสูตร  เพื่อ
การพัฒนานักเรียนให๎เป็นไปตามจุดหมายของ
หลักสูตรที่วางไว๎  การบริหารการใช๎หลักสูตรจะต๎องมี
ความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับกระบวนการใช๎หลักสูตร
เป็นอยํางดี จึงจะสามารถบริหารการใช๎หลักสูตรและ
น าหลักสูตรไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจะต๎อง
มีการการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ด าเนินงานด๎านหลักสูตรไว๎เป็นอยํางดีจึงจะเกิด
ผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์  และจากผลการวิจัย
ที่พบวํา ปัญหาด๎านการบริหารการจัดการหลักสูตร อยูํ
ในระดับน๎อย  โดยข๎อที่เป็นปัญหาน๎อยที่สุดคือปัญหา
การวางแผนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยการศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สอดคล๎องกับที่  ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
(2554: 43) ได๎ก าหนดวําการจัดการหลักสูตร จะต๎องมี
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา  และ  การน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช๎  และสอดคล๎องกับ พระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช  2542 (แก๎ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ.2545) แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 และที่
แก๎ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  3  ที่ระบุวําให๎ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท าหน๎าที่ในการ
จัดท าหลักสูตรแกนกลางในทุกระดับเพื่อความเป็น
ไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การด ารงชีวิต  และ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษา  และให๎
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ  มีหน๎าที่จัดท าสาระ
ของหลักสูตรสถานศึกษาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลาง ทั้งน้ีสาระดังกลําวเก่ียวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว   ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  ดังน้ันจึงท าให๎การวางแผน
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยการศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปัญหาที่มี
คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด 

ส าหรับด๎านการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ การก ากับและ
ตรวจสอบการจัดท าตารางสอนให๎เหมาะสมทุกชั้น
เรียนและมีตารางสอนรวมของโรงเรียน ทั้งน้ีเพราะใน
การบริหารงานวิชาการ การบริหารการจัดการเรียน
การสอนตั้งแตํการจัดท าตารางสอน การเตรียม
ครูผู๎สอนที่มีความรู๎ความสามารถและทักษะความถนัด
ในแตํละวิชา มีความส าคัญตํอกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมาก สํงผลให๎การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล๎องกับ            
สุธี  ดีกลั่น  (2553 : 41-43) กลําวถึงการด าเนินงาน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู๎บริหาร
โรงเรียนครูผู๎สอนและผู๎เก่ียวข๎องควรได๎ท าการศึกษา
แนวทางการด าเนินการ เพื่อให๎เกิดประโยชน์อยําง
มากตํอผู๎เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนสอน จัดท า
แผนการสอน การจัดท าตารางสอนต๎องจัดท า
ตารางสอนตามแผนการเรียนให๎สัมพันธ์ระหวําง
บุคลากร รายวิชา คาบเวลา และชั้นเรียน การจัดครู
เข๎าสอน ควรค านึงถึงความถนัดและความช านาญ
พิเศษของแตํละบุคคล เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เก่ียวกับแนวปฏิบัติตามหลักสูตรในการสอน และการ
ด าเนินงานของโรงเรียน และสอดคล๎องกับ ชุลี  รุํง
พานิช  (2552 : 34) ได๎เสนอขอบขํายของการจัดการ
เรียนการสอนไว๎ ได๎แกํ การก าหนดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ประจ าปีการศึกษา การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู๎แกํครูผู๎สอน การจัดครู

เข๎าสอนในชั้นเรียน ให๎ครูและผู๎เรียนได๎ค๎นคว๎าเพิ่มเติม
การจัดกิจกรรม การเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับความสนใจ
และความต๎องการ ของผู๎เรียน การติดตามการจัดการ
เรียนรู๎ ของครูและการบันทึกผลการเรียนของผู๎เรียน 
การปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองการจัดการเรียนรู๎ และ
การสรุปผลและรายงานผลการจัดการเรียนรู๎ สํวน
ปัญหาข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ การก าหนด
เป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎
เหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตรโดยจัดให๎มี
แผนการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นทุกรายวิชาและ
ทุกกิจกรรม สอดคล๎องกับ  กระทรวงศึกษาธิการ. 
(2551: ออนไลน์) กลําวไว๎วํา การบริหารการจัดการ
เรียนสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  จะบรรลุมาตรฐาน
ของหลักสูตร ผู๎บริหารและครูจะต๎องมีความรู๎ ความ
เข๎าใจและการก าหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตร
โดยจัดให๎มีแผนการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นทุก
รายวิชาและทุกกิจกรรม  

สํวนด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการ
สอน ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ การสํงเสริมให๎ครูจัดหา
สื่อและวัสดุ เพื่อการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน  ทั้งน้ีเพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 (แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ตามหมวด 5 มาตรา 37 วําด๎วย
เรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ได๎ให๎
ความส าคัญในการพัฒนาโครงสร๎างทางสังคมให๎
เข๎มแข็งโดยมีการให๎พัฒนาการศึกษาให๎ประชาชน
อยํางทั่วถึง ที่สํงผลให๎มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับ
การขยายโอกาสทางการศึกษา ในข๎อ 2) สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และอาคาร
สถานที่ให๎เหมาะสม จึงสํงผลให๎ผู๎บริหารโรงเรียนให๎
ความส าคัญกับการบริหารด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อ
การเรียนการสอนซ่ึงสอดคล๎องกับพลอยงาม                
พะละยานนท์ (2550: 47) ได๎ให๎ขอบขํายของงานด๎าน
การเรียนการสอน   ไว๎วํา งานด๎านการเรียนการสอน
ประกอบด๎วย การจัดตารางสอนรวมของโรงเรียนการ
สํงเสริมและสนับสนุนการท าแผนการสอน การ
ก าหนดแนวทางการสอนซํอมเสริม การก าหนด
แนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตร การสนับสนุนเทคนิคและ
วิธีการสอนใหมํ การก าหนดแนวทางการปรับปรุง
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พัฒนาการเรียนการสอน    การประเมินผลกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู และการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาการเรียน สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อย
สุด คือ ปัญหาการสนับสนุนให๎ครูน าสื่อและวัสดุตําง 
ๆ ไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการทดลอง
ใช๎ส่ือและวัสดุตําง ๆ กํอนน ามาใช๎ประกอบการเรียน
การสอนจริง ทั้งน้ีประเด็นปัญหาที่น๎อยข๎างต๎น อาจ
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงการศึกษา ผู๎บริหารโรงเรียนขยายโอกาสจึงให๎
ความส าคัญกับการสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน อีกทั้งสํงเสริมให๎ครูสามารถใช๎
สื่อนวัตกรรม และสร๎างสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองผู๎เรียนที่มีความ
แตกตํางกัน  

ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน มี
การวางแผนก าหนดระยะเวลาเรียนให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตร  ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนขยายโอกาสมีการ
ด าเนินงานด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนอยํางสม่ าเสมอ สอดคล๎องกับรัชสุณี  หิรัญค า 
(2555 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมในการ
บริหารงานวิชาการของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวํา ด๎านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนมีการ
จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน วางแผนก าหนดระยะเวลา
เรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร และ มีประเด็นการ
รายงานผลการเรียนรู๎ตํอผู๎ปกครอง และต๎นสังกัด ที่อยูํ
ระดับมากที่สุด สํวนปัญหาข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ  
ปัญหาการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา ทุก
กิจกรรม ทุกระดับชั้นเรียน และน าผลการประเมินมา
ใช๎แก๎ไขปรับปรุงข๎อบกพรํองของผู๎เรียนอยํางตํอเน่ือง 
ทั้งน้ีประเด็นปัญหาที่น๎อยข๎างต๎น อาจเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได๎จัดท าระเบียนวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนไว๎ดังน้ี  1) การก าหนดระเบียบวัดและ
ประเมินผล โดยแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าระเบียน
วัดและประเมินผล โดยการมีสํวนรํวมของทุกฝ่าย           
2) ด าเนินการโดยมีการประเมินผลกํอนเรียน  เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงพื้นฐานของผู๎เรียนประเมินผล
ระหวํางเรียนและหลังเรียน เพื่อ ใช๎ตัดสินผลการเรียน
เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอยําง

หลากหลายเน๎นการประเมินตามสภาพจริง การตัดสิน
ผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาจัดการเรียนซํอม
เสริมและเรียนซ้ า มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
นอกจากน้ียังสอดคล๎องกับ กระทรวงศึกษาธิการ.  
(2551 : 19-2 4) ที่ได๎ให๎ขอบขํายของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนไว๎ คือ  วิเคราะห์
มาตรฐานหนํวยการเรียนรู๎รายวิชาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ก าหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะใช๎ใน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและเตรียม
สร๎างเครื่องมือ  ควบคุมและสํงเสริมให๎มีการ
ประเมินผลการเรียนตามวิธีการและใช๎เครื่องมือที่
ก าหนดไว๎  จัดท าหลักฐานการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนตามที่หนํวยงานต๎นสังกัดก าหนดไว๎ น า
ผลการประเมินไปใช๎ในการแก๎ไขข๎อบกพรํองของ
ผู๎เรียนแตํละคนอยํางสม่ าเสมอ  การก าหนดรูปแบบ 
ระยะเวลา การรายงานผลการเรียนรู๎รวมทั้งรายงาน
ผู๎ปกครองและรายงานผลการเรียนการสอนของ
โรงเรียนตํอต๎นสังกัด 

ในด๎านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนจัดหาเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการนิเทศไว๎
อยํางเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ีอาจเ น่ืองจากการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสซ่ึงสอดคล๎องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 (แก๎ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545) แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 สํงผล
ให๎มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการขยายโอกาสทาง
การศึกษา ข๎อที่ 6) มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการ เพื่อน าผลไปแก๎ปัญหาการเรียนการสอน
และปรับปรุงพัฒนาเทคนิควิธีการสอน ดังน้ันจึงท าให๎
ผู๎บริหารและครูมีความตระหนักและเอาใจใสํในการ
สนับสนุนจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่
จ าเป็นส าหรับการนิเทศไว๎อยํางเหมาะสมและเพียงพอ 
สอดคล๎องกับ พลอยงาม  พะลายานนท์  (2550 : 49) 
การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวํา จะต๎อง
จัดสร๎างเครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน  และ
ทบทวนการจัดระบบ การจัดระบบและกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  และสนับสนุนจัดหา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็นส าหรับ
การนิเทศไว๎อยํางเหมาะสมและเพียงพอ  สํวนปัญหา
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยสุด คือ ปัญหาการแตํงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศและก าหนดการนิเทศภายใน
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อยํางชัดเจนเพื่อให๎การนิเทศเป็นไปตามที่วางไว๎  ทั้งน้ี
ประเด็นปัญหาที่น๎อยข๎างต๎น อาจเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (255 7: 
105) ได๎ให๎ขอบขํายของการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ไว๎ในข๎อที่ 2) การแตํงตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ตํางๆตามลักษณะงานหรือสภาพของโรงเรียนให๎เข๎า
กับแบบนิเทศภายใน และข๎อที่ 3) การด าเนินการ
นิเทศภายใน จึงท าให๎ผู๎บริหารและครู จัดท าแผนงาน
นิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีความ
สอดคล๎องกับสภาพปัจจุบันและความต๎องการของ
โรงเรียน และด าเนินการนิเทศตามขั้นตอนที่วางไว๎
อยํางชัดเจน จึงท าให๎การแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
และก าหนดการนิเทศภายในอยํางชัดเจนเพื่อให๎การ
นิเทศเป็นไปตามที่วางไว๎เป็นประเด็นปัญหาที่น๎อย 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎บริหาร
และครูพบวํา ผู๎บริหารและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอ
สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี แตกตํางกันในทุกด๎าน 
ซ่ึงสอดคล๎องกับสมมติฐานการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ โดย
ผู๎บริหารมีความคิดเห็นตํอสภาพปัจจุบันของการ
บริหารงานวิชาการสูงกวําครูผู๎สอนอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด๎านการบริหารการจัดการ
หลักสูตร ด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการ
สอน และด๎านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
และผู๎บริหารมีความคิดเห็นตํอสภาพปัจจุบันของการ
บริหารงานวิชาการสูงกวําครูผู๎สอนอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในด๎านการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนและด๎านการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข๎อง  
พบวํา  การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการ
บริหารงานในโรงเรียนที่ผู๎บริหารจะต๎องพยายามท า
ความเข๎าใจในการบริหารงานวิชาการให๎ลึกซ้ึงในทุกๆ  
ด๎านของงานวิชาการ  และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  พร๎อมทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
วิชาการอยํางมีประสิทธิภาพ  สอดคล๎องกับ            
ถนอมรัตน์  สิทธิเสนี  (2550;บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 
สังกัดเทศบาลเมืองกระทุํมแบน และการเปรียบเทียบ
พบวํา  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกระทุํมแบน

ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูพบวํา โดย
ภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่  .05 เม่ือศึกษา
รายด๎าน  พบวํา ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  ด๎านการแนะแนว  แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญที่ .05 นอกจากน้ันไมํแตกตํางกัน และยัง
สอดคล๎องกับ  วันชัย  พงสุพันธ์ (2553 ;บทคัดยํอ)          
ที่ได๎ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็กส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  
เขต  3 พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมี
ระดับปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนอยูํในระดับมาก  และเม่ือเปรียบเทียบระดับ
ปฏิบัติของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน  พบวํามี
ความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะผู๎บริหารเป็นผู๎รับนโยบายจากต๎นสังกัดและ
กระจายอ านาจสูํครูผู๎สอนตํอไป โดยผู๎บริหารเป็นผู๎ที่มี
บทบาทในการสนองนโยบายต๎นสังกัดและเป็น         
ผู๎ก าหนดนโยบาย การบริหารงานของโรงเรียนใน
ภารกิจหลักโดยเฉพาะด๎านการบริหารวิชาการ ซ่ึง
จะต๎องมีการดูแล ก ากับ ติดตาม ควบคุม ให๎ครูผู๎สอน
ด าเนินการตามหน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับ
นโยบายในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2558: 2) ที่
มํุงเน๎นให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นผู๎ดูแลควบคุม 
สนับสนุน ให๎ครูเป็นผู๎ที่มีความสามารถ และมีทักษะที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
ผู๎บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู๎น าทางวิชาการ ผู๎บริหารสถานศึกษา
ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดี สร๎างความม่ันใจและ
ไว๎วางใจแกํครูและผู๎เรียน สํงเสริมให๎รับผิดชอบตํอผล
ที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล๎องกับวิชาชีพ  และเรํงรัด
ปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นองค์กรที่มีความเข๎มแข็ง มีแรง
บันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่
สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  สร๎างระบบการควบคุมการ
จัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข๎อมูล 
สารสนเทศ  และขําวสาร เก่ียวกับกระบวนการเรียน
การสอนอยํางพร๎อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการ
ประเมินผลอยํางเป็นรูปธรรม และทุํมเทมาตรการเพื่อ
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ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล๎าหลังและ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไมํได๎คุณภาพ โดยไมํให๎ผู๎เรียนต๎อง
เสียโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  

ในสํวนปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบวําผู๎บริหารและ
ครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตํอปัญหาของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี ในทุกด๎านไมํ
แตกตํางกัน อาจเป็นเพราะวําทั้งน้ีเพราะผู๎บริหารและ
ครูมีความเข๎าใจตํอการปฏิบัติงานด๎านการบริหาร
วิชาการ ซ่ึงสอดคล๎องกับ กายสิทธ์ิ ศุภเดชวิวัฒน์ 
(2551,บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอน
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ผลการเปรียบเทียบพบวํา ครูที่มี
ต าแหนํงที่การงานตํางกันมีความคิดเห็นตํอการมีสํวน
รํวมในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและราย
ด๎านไมํแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับ  ปาณิสรา          
เกิดมรกต (2552 ;บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 
ผลการวิจัยพบวํา ครูในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีที่มี
ประเภท ต าแหนํงงาน และมีวุฒิการศึกษาตํางกันมี
ความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวํา ผู๎บริหารและครู ให๎ความรํวมมือในการ
สนองนโยบายจากต๎นสังกัดเหมือนกัน เพื่อให๎นโยบาย
เกิดประสิทธิผลอยํางสูงสุด ผู๎บริหารและครู มีแนว
ปฏิบัติรํวมกัน ได๎แกํ การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติดีขึ้นตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข๎อค๎นพบ จากการวิจัยและอภิปรายผลแล๎วมี
ข๎อเสนอแนะที่ควรน าไปใช๎ใน 2 ระดับ คือ 

ข้อเสนอจากสิ่งที่ได้จากงานวิจัย 
ด๎านการบริหารการจัดการหลักสูตร  ผู๎บริหาร

และครูควรรํวมกันก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ด าเนินงานด๎านหลักสูตร โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ให๎มีความสอดคล๎องและ

เหมาะสมกับผู๎เรียน ความต๎องการของท๎องถิ่นและ
สังคม 

ด๎านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ผู๎บริหารควรก ากับและตรวจสอบการจัดท าตารางสอน
ให๎เหมาะสมทุกชั้นเรียนและมีตารางสอนรวมของ
โรงเรียน และมีการจัดครูเข๎าสอนแทนครูที่ขาดหรือไมํ
มาปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยค านึงถึง ความรู๎ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัด เป็นหลัก 
ส าหรับครูผู๎สอนควรมีการก าหนดเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎เหมาะสมและสอดคล๎อง
กับหลักสูตรโดยจัดให๎มีแผนการจัดการเรียนการสอน
ในทุกชั้นทุกรายวิชาและทุกกิจกรรม 

ด๎านการจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 
ผู๎บริหารจะต๎องให๎การสํงเสริมสนับสนุนการจัดสื่อและ
วัสดุเพื่อการเรียนการสอน ให๎เพียงพอตํอครู ส าหรับ
ครูผู๎สอนควรได๎รับการสํงเสริมให๎รู๎กระบวนการ การ
เลือกใช๎ส่ือ พัฒนาสื่อที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
โดยครูจะต๎องมีการศึกษา  ส ารวจ วางแผน  วิเคราะห์
ความต๎องการจ าเป็น ในการใช๎ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ 
และ การก าหนดแนวทางพัฒนาและการจัดท า
ทะเบียนสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอนอยํางเป็น
ระบบ 

 ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน ผู๎บริหารและครูควรมีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
รํวมกัน มีการวางแผนก าหนดระยะเวลาเรียนให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตร  การกับการก าหนดระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และมี
การสํงเสริมให๎ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล
แตํละรายวิชาให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา 
สาระการเรียนรู๎ หนํวยการเรียนรู๎ แผนการจัดการ
เรียนรู๎ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย 

 ด๎านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ผู๎บริหารควรให๎การสนับสนุนจัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการนิเทศไว๎อยําง
เหมาะสมและเพียงพอ และมีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศในการก าหนดการนิเทศภายใน
อยํางชัดเจน เพื่อให๎การนิเทศเป็นไปตามที่วางไว๎ และ
มีการสรุปผล น าผลการนิเทศมาพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองและจัดเก็บข๎อมูลเก่ียวกับการ
นิเทศอยํางเป็นระบบ 

ผู๎บริหารสนับสนุนและสํงเสริมระบบการจัด
การศึกษาภายในโรงเรียน มีการประชุมวางแผน
รํวมกันกับครู เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและมีเป้าหมายที่
ตรงกัน ผู๎บริหารควรเน๎นการท างานแบบมีสํวนรํวม
เพื่อให๎ครูมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เห็นความส าคัญ
ของตนเองและความส าคัญของงาน ผู๎บริหารควรมี
การเผยแพรํสื่อสารให๎ครูได๎เข๎าใจ ผู๎บริหารควร
แสวงหาวิธีการที่จะสํงเสริมการท างานรํวมกันเป็นทีม 
สร๎างบรรยากาศความเข๎าใจ และเพื่อสํงผลให๎โรงเรียน
บรรลุจุดมํุงหมายสูงสุดที่วางไว๎อันเป็นผลประโยชน์
สูงสุดแกํผู๎เรียน 

 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของ

ผู๎บริหารโรงเรียนทุกสังกัดจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีการ
ด าเนินการวิจัยแบบอ่ืน เพื่อได๎ข๎อมูลเชิงลึกควรใช๎การ
วิจัยเชิงปริมาณ ประกอบกับวิจัยเชิงคุณภาพ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกจะท าให๎ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
บทบาทของผู๎บริหารงานวิชาการที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสื่อ
และวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร กับสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
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การปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมเจ้าท่า 
 

กิตติ์พิสิธ  ญาณกิตตินุกูล * 
 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา              
(2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทําจ าแนกตามสถานภาพสํวนบุคคล ได๎แกํ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการท างาน (3) เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรม
เจ๎าทํา  กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา  จ านวนทั้งสิ้น 264 คน  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา ที่ผํานการหาคุณภาพของเครื่องมือมีคําความเชื่อม่ัน
เทํากับ 0.98 วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคําที และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  
 ผลวิจัยพบวํา  

1. ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเ จ๎าทํา        
โดยภาพรวมและทุกด๎านอยูํในระดับมาก เรียงล าดับ ได๎แกํ  ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม  
ด๎านการท างานเป็นทีมด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. ผู๎บริหารกรมเจ๎าทําที่มีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการ
กรมเจ๎าทําโดยภาพรวมและรายด๎านได๎แกํ ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิและด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
แตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านการบริการที่ดี ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและ
จริยธรรม และด๎านการท างานเป็นทีม ไมํแตกตํางกัน  

3. ผู๎บริหารกรมเจ๎าทําที่มีอายุ และระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะ
หลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดยภาพรวมและรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และด๎านการท างานเป็นทีม 
ไมํแตกตํางกัน 

4. ผู๎บริหารกรมเจ๎าทําที่มีอายุการท างานตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดย ภาพรวมและ ด๎านการท างานเป็นทีมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สํวนด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด๎านการยึดม่ันในความ
ถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ผลการศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทําตามความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา การมํุงผลสัมฤทธ์ิ ยังไมํมากพอ  การบริการที่ดียังไมํเพียงพอ  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพไมํชัดเจน  การยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม ยังเป็นแนวคิดเดิม   และการท างานเป็นทีมยังไมํ
มากพอ ต๎องมีการท ากิจกรรมเพื่อสร๎างความสามัคคีในองค์กรให๎มากขึ้น 

 
 
 

ค าส าคัญ:  ระดับการปฏิบัติ  สมรรถนะหลัก ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา 
 
 
 

*นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to examine the performance levels of Marine 
Department civil officials in accordance with core competencies. 2) to compare the performance 
of these officials with the demographical characteristics of gender, age, educational level, and 
duration of employment.  And  3) to study the problems in the performance of the officials 
under investigation. The sample population consisted of 264 administrators at the Marine 
Department. The questionnaire, research instrument, was tested for quality and found to show a 
reliability level of 0.98. . The result analysis used percentage, mean and standard deviation. t test 
technique and one-way analysis of variance (ANOVA)  Findings were as follows:  
 1. The administrators of the Marine Department held opinions concerning performance in 
accordance with the core competencies of Marine Department civil officials overall and in each 
aspect at a high level.  In descending order were the aspects of integrity, teamwork, service mind, 
expertise, and achievement motivation.  
 2. The administrators under study who differed in the demographical characteristic of 
gender exhibited concomitant differences in their opinions concerning performance in accordance 
with the core competencies of the officials at the Marine Department overall and in the aspects 
of achievement motivation and expertise at the statistically significant level of .05. However, no 
corresponding differences were found in respect to the aspects of service mind, integrity, and 
teamwork.  
 3. The administrators who differed in the demographical characteristics of age and 
educational level did not display parallel differences in their opinions concerning performance in 
accordance with the core competencies of Marine Department civil officials overall and in the 
aspects of achievement motivation, service mind, expertise, integrity, and teamwork.  
 4. The administrators who differed in the demographical characteristic of duration of 
employment exhibited associated differences in their opinions concerning performance in 
accordance with the core competencies of Marine Department civil officials overall and in the 
aspect of teamwork at the statistically significant level of .05. Nevertheless, no corresponding 
differences were found in respect to the aspects of achievement motivation, service mind, 
expertise, and integrity.  
 5. The following problems concerning performance in accordance with the core 
competencies of officials at the Marine Department 5.1) Insofar as concerns the aspect of 
achievement motivation, practitioners did not show continuous development.  5.2 Regarding 
service mind, the limited knowledge and understanding of the details of work performance 
precluded manifesting a public mind.  The quantity of service personnel was also insufficient.      
5.3 In reference to the aspect of expertise, personnel were inadequately experienced and were 
deficient in expertise.  5.4 Concerning the aspect of integrity, personnel were not encouraged to 
be moral and ethical at a high level.. 5.5 In respect to the aspect of teamwork, performance as 
instanced in the factors of discipline and showing awareness in public work was very limited.  
 
Keywords: the performance levels, Marine Department civil officials, core competencies 
 



       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            53 

                          Vol.8 No.2 October 2016-March 2017 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิคุ๎มกันตํอการ

เปลี่ยนแปลงน้ันต๎องมํุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชํวงวัย  
เพื่อสอดแทรกการพัฒนาคนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ที่มี
การเสริมสร๎างวัฒนธรรมการเก้ือกูลการพัฒนาทักษะให๎
คนมีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ฝึกฝนเป็นคนมีความคิด
สร๎างสรรค์ ปลูกฝังการพร๎อมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู๎อ่ืน  และจิตใจที่มีคุณธรรม  ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 น้ัน สอดคล๎อง
กับสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งใน
ด๎านการพัฒนาบุคลากร ด๎านการพัฒนาองค์กร ด๎านการ
พัฒนาสังคมและด๎านการพัฒนาประเทศ ท าให๎         
การเปลี่ยนแปลงเหลําน้ีเกิดการแขํงขันที่สูงขึ้น การสร๎าง
ขีดความสามารถในเชิงการแขํงขันเพื่อผลักดันประเทศ
ไทยให๎เคลื่อนตัวไปข๎างหน๎าน้ัน จ าเป็นต๎องมีการพัฒนา
บุคลากรของประเทศอยํางตํอเน่ือง โดยเฉพาะหนํวยงาน
ราชการ ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ ให๎มี
ความม่ันคงทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถแก๎ไข
ปัญหาของประชาชนได๎(ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2554)  

ดังน้ัน การที่ข๎าราชการจะสามารถแก๎ไขปัญหา
ของประชาชนได๎น้ัน ข๎าราชการจะต๎องมีความรู๎
ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดี พร๎อมให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชน  หนํวยงานราชการจึงต๎องให๎
ความส าคัญกับสมรรถนะของข๎าราชการ และถือเป็น
องค์กรที่ให๎ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให๎
บุคลากรมีความพร๎อมที่จะสามารถให๎บริการประชาชน 
หรือที่เรียกวําการปฏิรูประบบราชการ กลําวคือ การท า
ให๎องค์กรภาครัฐต๎องมีการปรับตัวให๎ทันตํอกระแส                   
การเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบในการ
ท างาน และมีระบบการบริหารที่มุํงเน๎นการสร๎างองค์กร
ให๎เข๎มแข็ง ดังน้ันส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพล
เรือน จึงได๎น าแนวคิดสมรรถนะมาเป็นตัวก าหนด 

ผลการปฏิบัติงานกับองค์กรภาครัฐ ซ่ึงเป็นการ
ก าหนดคุณลักษณะรํวมกันของข๎าราชการพลเรือนโดยมี
จุดมํุงหมายที่หลํอหลอมคํานิยม และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์รํวมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให๎
ข๎าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน๎าที่ และ
สํงเสริมให๎ปฏิบัติภารกิจในหน๎าที่ได๎ดียิ่งขึ้น (ส านักงาน
คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร, 2547, 7) 

การน าสมรรถนะของข๎าราชการมาใช๎น้ัน จะต๎อง
มีหลักของการก าหนดสมรรถนะ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
เชํน วิสัยทัศน์ขององค์กร พันธกิจของหนํวยงาน เพราะ
หนํวยงานราชการตํางมีหน๎าที่ในการบริหารจัดการที่
ตํางกันออกไป มีกลุํมสายงาน มีความรับผิดชอบตํางสาย
อาชีพ เพียงแตํมีระบบการท างานที่เหมือนกันเทําน้ัน 
ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (competency)ได๎รับ
ความสนใจอยํางมาก ไมํใชํเพียงภาครัฐเพียงอยํางเดียว 
ภาคเอกชนหรือแม๎แตํภาครัฐวิสาหกิจตํางก็ให๎ความ
สนใจ    องค์กรเหลําน้ีได๎น า เอาหลักสมรรถนะมาใช๎ใน
การสร๎างกรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรรํวมกัน รวมถึงการน ามาสร๎าง
เครื่องมือในการสรรห อีกด๎วย แนวคิดของ 
Competency จึงมํุงเน๎นไปที่ต๎นทางมากกวําปลายทาง 
โดยเชื่อวําหากเราปรับปรุงคนที่ต๎นทางให๎มีคุณลักษณะ
ที่ดีหรือเหมาะสม ซ่ึงอาจจะต๎องใช๎เวลา และพฤติกรรม
ของคน ๆ น้ันก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่เหมาะสมที่จะ
ท างานในต าแหนํงงานที่รับผิดชอบให๎ประสบผลส าเร็จ
ได๎ (ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2549, หน๎า 9) 

สมรรถนะ ( competency) แบํง ได๎เป็น 3 หลัก
ใหญํ ๆ ได๎แกํ  สมรรถนะหลัก  (core competency)  
สมรรถนะตามต าแหนํง หรือสมรรถนะที่เก่ียวกับงาน 
(functional competency) และสมรรถนะทางบริหาร 
(management competency)  ซ่ึงสมรรถนะหลักจะ
เป็นความสามารถหลักที่พึงมีของบุคลากรทุกระดับชั้น
ภายในองค์กร แตํส าหรับบุคลากรระดับผู๎บริหารขึ้นไป
ควรจะมี Competency อีกกลุํมหน่ึงที่ควรจะมีเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามต าแหนํงและ
ความรับผิดชอบ ของหนํวยงานที่แตกตํางกันออกไป ซ่ึง 
Competency ดังกลําวมีชื่อเรียกตํางกันออกไป เชํน 
Professional Competency บ๎าง Management 
Competency บ๎าง กลําวโดยสรุปคือ 

ความสามารถหรือสมรรถนะในการบริหาร
จัดการน้ันเอง ซ่ึง Competency กลุํมน้ีจะบํงชี้ให๎เห็น
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของ
องค์กรและหนํวยงาน จึงมีลักษณะที่เรียกวําเป็นพลวัต 
(dynamic) ไมํอยูํน่ิงยืดหยุํนได๎ตามความสอดคล๎องกับ
กลยุทธ์ขององค์กร (ปิยะชัย จันทวงศ์ไพศาล 2549, 41) 

ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน 
(2552, 4) ได๎น าแนวความคิดเก่ียวกับสมรรถนะหลัก 
(core competency) ที่มีสมรรถนะ   5 ประการ คือ    
1) การมํุงผลสัมฤทธ์ิ  2) บริการที่ดี 3) การสั่งสม     
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ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 4) การยึดม่ันใน        
ความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ  5) การ
ท างานเป็นทีม ซ่ึงองค์กรภาครัฐทุกองค์กรใช๎เป็น
แนวทางในการประเมินพฤติกรรมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

กรมเจ๎าทํา เป็นหนํวยงานภาครัฐภายใต๎สังกัด
กระทรวงคมนาคม มีบทบาทและภารกิจเก่ียวกับการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล และพัฒนาสํงเสริมการคมนาคม
ทางน้ า ให๎ได๎รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมทางน้ า 
รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่
เก่ียวข๎องกับการขนสํงทางน้ า ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งการสํงเสริมการพัฒนาระบบการ
ขนสํงทางน้ าและการพาณิชย์นาวีให๎มีการเชื่อมตํอกับ
ระบบขนสํงอ่ืน ๆ ทั้งการขนสํงผ๎ูโดยสารและสินค๎า 
ทําเรือ อํูเรือ กองเรือไทย และกิจการที่เก่ียวเน่ือง 
เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และ
ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสํงออกให๎มี
ความเข๎มแข็ง 

กรมเจ๎าทําได๎มีการก าหนดมาตรฐานความรู๎
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหนํงข๎าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมเจ๎าทํา
ขึ้น เพื่อให๎หนํวยงานในสังกัดกรมเจ๎าทําได๎มีหลักในการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสามารถ
ประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อให๎บรรลุผล และเกิด
ประสิทธิภาพ โดยการก าหนดสมรรถนะหลัก ( core 

competency) ไว๎ 5 ด๎าน ได๎แกํ  1) การมํุงผลสัมฤทธ์ิ 
2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4) การยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม 
และ 5) การท างานเป็นทีม ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่
ข๎าราชการทุกคนพึงมี และต๎องเข๎าใจน าเอาไปขยายผล
ในการปฏิบัติ เพื่อมํุงสูํเป้าหมายขององค์กร รวมทั้ง
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
กับหน๎าที่อยํางถูกต๎อง และยังเป็นการสร๎างระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันมี
จุดมํุงหมายเดียวกัน และเป็นเครื่องมือใน  การพัฒนา
ความก๎าวหน๎าในต าแหนํงงาน พร๎อม กับเป็นเครื่องมือ
การพัฒนาองค์กรให๎มีประสิทธิภาพ สนองตอบกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่องค์กรตั้งไว๎ตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก

ของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา  
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามสมรรถนะ

หลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทําจ าแนกตามสถานภาพ
สํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุ
การท างาน 

3. เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามสมรรถนะ
หลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา 

 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นไปตามกรอบแนวคิดสมรรถนะหลักของข๎าราชการ ( core competency) 
ประกอบด๎วยองค์ประกอบ 5 ด๎าน ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน   สถาบันพัฒนา
ข๎าราชการพลเรือน (2553, 7) 5 ด๎าน 
 
      ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

สถานภาพสํวนบุคคล 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา 
  4. อายุการท างาน 

 
 

 

การปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก  
1) การมุํงผลสัมฤทธิ์  
2) การบริการท่ีดี  
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4) การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม และจริยธรรม 
5) การท างานเป็นทีม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาสมรรถนะของข๎าราชการให๎มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 2. เป็นข๎อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  
การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของข๎าราชการ     
กรมเจ๎าทํา ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น 

3. เป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา 

 
วรรณกรรม ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ปัจจุบันองค์กรในตํางประเทศได๎น าสมรรถนะ 
(competency) มาใช๎ในการบริหารงานอยําง
กว๎างขวาง โดยเฉพาะอยํางยิ่งงานด๎านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เชํน การสรรหา การพัฒนา และการ
รักษาบุคลากรในองค์กร Competency ชํวยให๎ผลงาน
ของบุคลากรตรงตามความต๎องการขององค์กร ซ่ึงเป็น
สิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่งตํอความส าเร็จขององค์กร 
Competency ก าลังได๎รับความสนใจจากองค์กรตําง ๆ 
ในประเทศไทยเชํนกัน   องค์กร /หนํวยงาน ที่ต๎องน า 
Competency มาใช๎ประโยชน์มีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 2549, 11) ส านักงาน
คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได๎น าแนวคิด
น้ีมาใช๎ในการพัฒนาข๎าราชการพลเรือน ซ่ึงในระยะแรก
ได๎ทดลองน าแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยึด
หลักสมรรถนะ (competency-based human resource 
development) มาใช๎ในระบบ การ สรรหาผู๎บริหาร
ระดับสูง ( Senior Executive Service-SES)ในระบบ
ราชการไทย และก าหนดสมรรถนะของข๎าราชการที่จะ
สรรหาในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการ
พลเรือน 2548, 18) 

การสร๎างสมรรถนะหลักเริ่มต๎นจากการน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือคํานิยมขององค์กรมาเป็นตัวตั้ง
ในการก าหนด และพิจารณาหาสมรรถนะหลัก จากน้ัน
น ามาพิจารณารํวมกับงานในหนํวยงานตําง ๆ  ใน
องค์กร โดยพิจารณาวํางานที่ออกแบบมาตอบสนองตํอ
กลยุทธ์ขององค์กรน้ัน ผู๎ปฏิบัติงานดังกลําวจ าเป็นต๎อง
มีสมรรถนะหลักอะไรจึงจะสามารถท างานได๎ดี          
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ  2549, 23) จากการศึกษา
สมรรถนะหลักของข๎าราชการ ประกอบด๎วย
องค์ประกอบ 5 ด๎าน ตามแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน  สถาบันพัฒนา

ข๎าราชการพลเรือน (2553, 7) ได๎แกํ (1) การมํุง
ผลสัมฤทธ์ิ ( achievement motivation) (2) การ
บริการที่ดี ( service mind) (3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ( expertise) (4) การยึดม่ันใน
ความถูกต๎องชอบธรรม และจริยธรรม ( integrity)          
(5) การท างานเป็นทีม ( teamwork) ซ่ึงผู๎วิจัยได๎
สังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการที่สรุปได๎
ดังตํอไปน้ี 

1. ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ คือ การปรับเปลี่ยนสูํ
การท างานแบบมํุงผลสัมฤทธ์ิของไทยเป็นเรื่องที่มี
ความจ าเป็นมาก เพื่อให๎มีความสามารถในการ
ตอบสนองความต๎องการและแก๎ปัญหาให๎ตรงจุดและ
ทันเวลายิ่งขึ้น โดยใช๎ระบบการประเมินผลงานที่อาศัย
ตัวชี้วัดเป็นตัวสะท๎อนผลงานให๎ออกมาเป็นรูปธรรม 
น ามาวิเคราะห์ข๎อมูลแล๎วน าข๎อมูลเหลําน้ันมา
ประยุกต์ใช๎ 

2. ด๎านการบริการที่ดี คือ การที่บุคคลจะ
ท างานด๎านการบริการที่ดีได๎น้ัน จะต๎องเป็น ผู๎ที่มีใจรัก
ในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบตํอ
หน๎าที่และมีความรู๎ความเข๎าใจในงานที่ท าน้ันเป็นอยําง
ดี เป็นการชํวยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์
ของผู๎อ่ืน โดยจะต๎องมีปฏิภาณไหวพริบ และความเป็น
คนชํางสังเกตและสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี 

3. ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
คือ ความสนใจใฝ่รู๎ สั่งสมความรู๎ความสามารถของตน
ในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยการศึกษา ค๎นคว๎า และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเน่ือง จนสามารถประยุกต์ใช๎
ความรู๎เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตําง มาปรับใช๎กับการ
ปฏิบัติหน๎าที่ ดัวยการศึกษา พัฒนาตนเองให๎มีความรู๎
และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิง
กว๎างอยํางตํอเน่ือง  และการสนับสนุนการท างานของ
คนในสํวนราชการที่เน๎นความเชี่ยวชาญในวิทยาการ
ด๎านตําง ๆ 

4. ด๎าน การยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรม 
และจริยธรรม  คือ การปฏิบัติที่แสดงออกทั้งทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ตามกฎเกณฑ์ที่ดีงามของสังคม 
ซ่ึงสะท๎อนคุณธรรมและศีลธรรมในตัวบุคคล เพื่อ
กํอให๎เกิดความสุขแกํตนเองและสังคมเป็นการด ารงตน
และประพฤติปฏิบัติอยํางถูกต๎องและเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ และ
จรรยาข๎าราชการ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหํงความเป็น
ราชการ 
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5. ด๎านการท างานเป็นทีม  คือ ความตั้งใจที่จะ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน สร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับ
สมาชิกในทีม ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากจะท าให๎การ
ท างานได๎งํายขึ้น ซ่ึงการท างานเป็นทีมสามารถสร๎าง
ความสามัคคีในกลุํมและมีไมตรีตํอกันภายในองค์กร 
หรือนอกองค์กรได๎เป็นอยํางดีและจะชํวยให๎การท างาน
มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก๎าวหน๎าตลอดจนสํงผลที่ดี
ตํอการบรรลุเป้าหมายองค์กร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากร คือ ผู๎บริหารของกรมเจ๎าทํา จ าแนก

ตามระดับต าแหนํง ได๎แกํ ช านาญงาน ช านาญการ 
อาวุโส ช านาญการพิเศษ อ านวยการต๎น อ านวยการสูง 
บริหารต๎น บริหารสูงจ านวน 842 คน (ข๎อมูล ณ 1 
กุมภาพันธ์ 2558)  

กลุํมตัวอยํางจ านวน  264 คน  ได๎จากการสุํม
แบบชั้นภูมิอยํางเป็นสัดสํวน 

 
       เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 แบบสอบถาม ( Questionnaires) ที่ผู๎วิจัยสร๎าง
ขึ้น ประกอบด๎วย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพสํวนบุคคล มี ลักษณะ
เป็นข๎อค าถามแบบตรวจสอบรายการ ( checklist) 
ประกอบด๎วย ค าถาม 4 ข๎อ ได๎แกํ เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา และอายุการท างาน 

ตอนที่ 2 ทัศนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะ
หลักประกอบด๎วยสมรรถนะหลัก 5 ด๎าน ดังน้ี  (1) การมํุง
ผลสัมฤทธ์ิ (2) การบริการที่ดี (3) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ(4) การยึดม่ันในความถูกต๎อง
ชอบธรรมและจริยธรรม  (5) การท างานเป็นทีม    
ลักษณะข๎อค าถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 
ระดับ ที่ผํานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา
จากผู๎เชี่ยวชาญ ได๎คํา IOC อยูํระหวําง 0.6 -1.00 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา ซ่ึง
มีสมรรถนะเป็นข๎อค าถามปลายเปิด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ระดับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ

ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา  ตามความคิดเห็นของผู๎บริหาร

กรมเจ๎าทํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา การปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทําอยูํในระดับมากทุกด๎านเรียงล าดับ
ได๎แกํ   ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและ
จริยธรรมด๎านการท างานเป็นทีม  ด๎านการบริการที่ดี
ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ และด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

1.1 ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ   ความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก       
(x̄ = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุก
ข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด3 อันดับ ได๎แกํ ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
พยายามปฏิบัติงานให๎เสร็จตามก าหนดเวลา  (x̄ = 4.12) 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาพยายามท างานในหน๎าที่ให๎ถูกต๎อง      
(x̄ =4.10) และผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถท างานได๎ตาม
เป้าหมายที่ผู๎บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ (x̄ = 4.02) สํวนข๎อที่มีคะแนน
คําเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถคิดเชิงระบบ
โดยการน าข๎อมูลย๎อนกลับ  การเรียนรู๎จากประสบการณ์
และการเรียนรู๎จากบุคคลอ่ืน ๆ มาประกอบ (x̄ = 3.61) 

1.2 ด๎านการบริการที่ดี  ความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก      
(x̄ =3.98)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุก
ข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได๎แกํ ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
สามารถบริการที่เป็นมิตรสุภาพ (x̄ = 4.16) 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถให๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎อง
ชัดเจนแกํผู๎รับบริการ  (x̄ = 4.06) และผู๎ใต๎บังคับบัญชา
สามารถให๎ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แกํผู๎รับบริการเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นหรือความต๎องการที่แท๎จริงของ
ผู๎รับบริการผู๎ใต๎บังคับบัญชามีความพร๎อมที่จะให๎บริการ
อยูํเสมอ (x̄ = 4.04)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา  สามารถให๎ความเห็นที่แตกตํางจาก
วิธีการหรือขั้นตอนที่ผู๎รับบริการต๎องการได๎สอดคล๎องกับ
ปัญหาอยํางแท๎จริง (x̄ = 3.69) 

1.3 ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
ความคิดเห็นของผู๎บริหารเก่ียวกับ การปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทําโดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูํในระดับมาก (x̄ = 3.83) และเม่ือ



       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            57 

                          Vol.8 No.2 October 2016-March 2017 
 

 

พิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อโดยข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับ ได๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถ
พัฒนาวิธีการท างานเพื่อให๎ได๎มาตรฐานและผลงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (x̄ = 3.97) ผู๎ใต๎บังคับบัญชามี
ความละเอียดรอบคอบในความถูกต๎องของงาน เพื่อให๎
งานมีคุณภาพ (x̄ = 3.93) และผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถ
น าวิชาการความรู๎หรือเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติหน๎าที่ราชการได๎  (x̄ = 3.89) สํวนข๎อที่มี
คะแนนคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาติดตาม       
องค์ความรู๎ใหมํๆ จากงานวิจัยเก่ียวกับสาขาอาชีพเพื่อ
เพิ่มพูนความรู๎ในงานอาชีพของตน (x̄ = 3.69) 

 1.4 ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรม 
และจริยธรรม ความคิดเห็นของผู๎บริหารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา 
ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก (x̄ = 4.06) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับ ได๎แกํ  ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความสุจริต  ไมํเลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมายและวินัยข๎าราชการ  
(x̄ = 4.14) ผู๎ใต๎บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมให๎ปรากฏ
ถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข๎าราชการ 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชายึดม่ันในหลักการจรรยาบรรณแหํง
วิชาชีพ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน๎าที่อยําง
อุทิศตน ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเคารพในความเป็นคนที่มี
คุณคําเคารพในความคิดสิทธิและเสรีภาพของผู๎อ่ืน  
(x̄ = 4.13) เทํากัน และผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถให๎
ความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยํางหน๎าเชื่อถือ และ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวในการ
ท างานได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  (x̄ = 4.06) เทํากัน 
สํวนข๎อที่มีคะแนนคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
กล๎าตัดสินใจปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎วยความถูกต๎องเป็น
ธรรม ถึงแม๎วําจะเกิดความไมํพึงพอใจแกํผู๎เสีย
ประโยชน์    (x̄ = 3.96) 

1.5 ด๎านการท างานเป็นทีม   ความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา ด๎านการท างานเป็นทีม โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก  (x̄ = 4.00)  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากทุกข๎อ โดย
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับ ได๎แกํ  ผู๎ใต๎บังคับบัญชามี
สํวนสํงเสริมให๎เกิดสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในทีม เพื่อ

แบํงปันความคิดในการแก๎ปัญหา (x̄ = 4.10) 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสนับสนุนการตัดสินใจของทีม และ
ท างานในสํวนที่ตนได๎รับมอบหมาย ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรํวมทีม เพื่อชํวยเหลือกันใน
วาระตําง ๆ ให๎ส าเร็จ (x̄ = 4.06) และผู๎ใต๎บังคับบัญชา
ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการท างานของทีม               
(x̄ = 4.05) สํวนข๎อที่มีคะแนนคําเฉลี่ยต่ าสุด คือ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชากลําวถึงเพื่อนรํวมงานในเชิงสร๎างสรรค์ 
และแสดงความเชื่อม่ันในศักยภาพของเพื่อนรํวมทีมทั้ง
ตํอหน๎าและลับหลัง (x̄ = 3.93)  

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามสมรรถนะ
หลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา ตามความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา โดย จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอายุการท างาน สรุปผลได๎ดังน้ี 

2.1 ผู๎บริหารกรมเจ๎าทําที่มีเพศตํางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทําโดยภาพรวมและรายด๎าน   ได๎แกํ 
ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิและด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  สํวนด๎านการบริการที่ดี     ด๎านการ
ยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ   
ด๎านการท างานเป็นทีม ไมํแตกตํางกัน 

    2.2 ผู๎บริหารกรมเจ๎าทําที่มีอายุ และระดับ
การศึกษา ตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดย
ภาพรวมและรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ 
ด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและ
จริยธรรม และด๎านการท างานเป็นทีม ไมํแตกตํางกัน 

    2.3 ผู๎บริหารการกรมเจ๎าทํา ที่มีอายุการ
ท างานตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทําโดยภาพรวม 
และด๎านการท างานเป็นทีม แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านการมํุง
ผลสัมฤทธ์ิ ด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสั่งสม        
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด๎านการยึดม่ันใน      
ความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม ไมํแตกตํางกัน 

3. ผลการศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามสมรรถนะ
หลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา  ตามความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา  

 การมํุงผลสัมฤทธ์ิ  ผู๎ปฏิบัติงานมีการพัฒนาที่ 
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ไมํตํอเน่ือง และไมํทราบรายละเอียดวัตถุประสงค์ใน
การท างาน รวมทั้งมีองค์ความรู๎ในงานที่ปฏิบัติไมํ     
มากพอ 

การบริการที่ดี ผู๎ปฏิบัติงานมีจิตสาธารณะน๎อย
เกินไป และความรู๎ความเข๎าใจในรายละเอียดของงาน
น๎อย รวมทั้งบุคลากรด๎านการบริการมีจ านวนไมํ
เพียงพอ 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ บุคลากร
มีประสบการณ์และความช านาญไมํมากพอ รวมถึง
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานด๎านเดียว ประกอบกับ
ระเบียบการปฏิบัติงานไมํชัดเจน   

การยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและ
จริยธรรม ผู๎ปฏิบัติงานต๎องมีการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให๎มากขึ้นรวมถึง แนวคิดของผู๎ปฏิบัติงานยึด
ม่ันในแนวคิดเดิม  

การท างานเป็นทีม  บุคลากรมีการปฏิบัติด๎าน
วินัยและจิตส านึกในการท างานเพื่อสํวนรํวมน๎อยเกินไป  
รวมถึงต๎องมีการท ากิจกรรมเพื่อสร๎างความสามัคคีใน
องค์กรให๎มากขึ้น 

 
สรุปและอภิปรายผล   

จากผลการวิจัย  ประเด็นส าคัญที่ผู๎วิจัยน ามา
อภิปรายผล มีดังตํอไปน้ี 

 1. ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก  ของข๎าราชการ
กรมเจ๎าทํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด๎านสามารถอภิปรายผลได๎ดังน้ี  
     1.1 ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ จาก
ผลการวิจัย พบวํา ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา   มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการ
กรมเจ๎าทําอยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ คือ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาพยายาม
ปฏิบัติงานให๎เสร็จตามก าหนดเวลา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
พยายามท างานในหน๎าที่ให๎ถูกต๎อง ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
สามารถท างานได๎ตามเป้าหมายที่ผู๎บังคับบัญชาก าหนด 
หรือเป้าหมายของหนํวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู๎บริหารของกรมเจ๎าทํา มีนโยบาย และเล็งเห็น
ถึงความส าคัญตํอสมรรถนะหลักของข๎าราชการด๎าน
การมํุงผลสัมฤทธ์ิ อีกทั้งข๎าราชการกรมเจ๎าทําให๎
ความส าคัญและความสนใจตํอการพัฒนาสมรรถนะ
หลักที่  กรมเจ๎าทําได๎ก าหนดขึ้น โดยเห็นวําสมรรถนะ
หลักด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิมีความจ าเป็นตํอการน าไปใช๎

ในการปฏิบัติราชการให๎เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซ่ึง
การที่กรมเจ๎าทําเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงได๎น้ัน สิ่ง
ส าคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให๎เป็นข๎าราชการ
ที่สามารถท างานได๎อยํางสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม
โดยทั่วไป ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองในด๎าน
ความรู๎ ทักษะ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมการท างานให๎มํุงสูํความเป็นเลิศตามแนวทาง
ที่ผู๎บริหารของกรมเจ๎าทําต๎องการและก าหนดขึ้นได๎ ซ่ึง
สอดคล๎องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
ข๎าราชการพลเรือน ( 2553, 7) กลําววํา ความมํุงม่ันจะ
ปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎ดี หรือให๎เกินมาตรฐานที่มีอยูํ 
โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผํานมาของ
ตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่สํวนราชการก าหนด
ขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร๎างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และ
ท๎าทายชนิดที่อาจไมํเคยมีผู๎ใดสามารถกระท าได๎มากํอน  
การมํุงผลสัมฤทธ์ิ สอดคล๎องกับผํองศรี พรหมสอน 
(2554) ที่ศึกษาวิจัย ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ
หลักของข๎าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ผลการวิจัยสรุปวํา  
ข๎าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความคิดเห็นตํอสมรรถนะ
หลักในภาพรวม และรายด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ อยูํใน
ระดับมาก 

   1.2 ด๎านการบริการที่ดี จากผลการวิจัย 
พบวํา ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา     
อยูํในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 
คือ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถบริการที่เป็นมิตรสุภาพ 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถให๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎อง
ชัดเจนแกํผู๎รับบริการ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถให๎
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แกํผู๎รับบริการ    เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นหรือความต๎องการที่แท๎จริงของ
ผู๎รับบริการ  อาจเป็นเพราะข๎าราชการของกรมเจ๎าทํามี
วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในสํวนของจิตส านึกการ
ให๎บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค ถูกต๎อง และ
รวดเร็ว เพื่อให๎การท างานสามารถสัมฤทธ์ิผล และ
สามารถสนองตอบตํอความพึงพอใจแกํประชาชน 
นอกจากน้ีกรมเจ๎าทํา ยังได๎มีแผนการปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักของกรมเจ๎าทํา ซ่ึงได๎ก าหนดกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการดังกลําว คือ สามารถให๎บริการตํอ
ผู๎รับบริการต๎องการได๎ด๎วยความเต็มใจ ชํวยแก๎ปัญหา
ให๎แกํผู๎รับบริการ ให๎บริการที่เกินความคาดหวัง แม๎ต๎อง
ใช๎เวลาหรือความพยายามอยํางมากให๎บริการที่เป็น
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ประโยชน์อยํางแท๎จริงให๎แกํผู๎รับบริการ ซ่ึงสอดคล๎อง
กับแนวคิดของ จิตตินันท์   นันทไพบูลย์ ( 2551, 13) 
กลําวถึง การบริการ คือ การให๎ความชํวยเหลือ หรือ
การด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู๎อ่ืน หรือการ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจ 
หรือความสะดวกสบายให๎แกํผู๎รับบริการหรือผู๎ซ้ือ เป็น
สิ่งที่ไมํสามารถจับต๎องได๎ แตํเม่ือผู๎รับบริการได๎รับ
บริการไปแล๎ว อาจเกิดความประทับใจหรือไมํ
ประทับใจกับสิ่งเหลําน้ัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
วินัย ไขํขาว ( 2553) ที่ศึกษาสมรรถนะหลักของ
พนักงานบริษัท ครัวแมํศรีเรือน จ ากัด และบริษัท      
ในเครือ  ผลการวิจัยพบวําพนักงานบริษัท ครัวแมํศรี
เรือน จ ากัด และบริษัทในเครือ  มีความคิดเห็นตํอ
สมรรถนะหลัก ในภาพรวมและ ด๎านการบริการที่ดี อยูํ
ในระดับมาก  

1.3 ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ จากผลการวิจัย พบวํา ผู๎บริหาร กรมเจ๎าทํา        
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาการปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลัก ของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา อยูํในระดับ
มากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ  
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถพัฒนาวิธีการท างานเพื่อให๎ได๎
มาตรฐาน และผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีความละเอียดรอบคอบในความถูก
ต๎องของงาน เพื่อให๎งานมีคุณภาพ ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
สามารถน าวิชาการ ความรู๎หรือเทคโนโลยีใหมํ ๆ มา
ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการได๎ 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถคิดสร๎างสรรค์ และปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานใหมํ เพื่อให๎ได๎ผลงานตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว๎ ผู๎ใต๎บังคับบัญชาศึกษาความรู๎ใหมํ ๆ 
เก่ียวกับการใช๎เทคโนโลยีอยูํเสมอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
กรมเจ๎าทําได๎ก าหนดสมรรถนะหลักด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพโดยก าหนดให๎เป็นตัวชี้วัดส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และสมรรถนะ
หลักจะเป็นตัวก าหนดหรือผลักดันให๎องค์กรบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินงาน
ที่ก าหนด ฉะน้ันสมรรถนะหลักด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ จึงมีความส าคัญตํอข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ า และพนักงานทุกคนในองค์กร และทุก
ต าแหนํง เพราะสมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม เป็นพฤติกรรมที่องค์กรต๎องการจาก
ผู๎ปฏิบัติงาน เพราะเชื่อวําหากผู๎ปฏิบัติงานในองค์กร     
มีพฤติกรรมการท างานในแบบที่องค์กรก าหนดได๎     

จะสํงผลให๎ผู๎ปฏิบัติงานผู๎น้ันมีผลการปฏิบัติงานดี และ
สํงผลให๎องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต๎องการ ซ่ึง
สอดคล๎องกับแนวคิดของบารมี  จรัสสิงห์
(2555)  กลําวถึงการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
วํา เป็นสมรรถนะในกลุํมกระบวนการคิด ( Cognitive) 
หรือความฉลาด ( IQ) อยํางไรก็ดีสมรรถนะน้ีไมํได๎วัด
ความฉลาดโดยตรง แตํเป็นการวัดแนวโน๎มของการที่    
ผู๎ด ารงต าแหนํงจะใช๎ความฉลาดของตนให๎มีประโยชน์
ตํอการท างานให๎ประสบความส าเร็จกลําวอีกอยํางหน่ึง
ก็คือ เป็นการวัดทั้งความสามารถและแรงจูงใจ 
โดยทั่วไปสมรรถนะ การคิดวิเคราะห์และการมองภาพ
องค์รวม   จะสัมพันธ์โดยตรงกับความฉลาดมากกวํา
สมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ แตํ
จากงานวิจัยสนับสนุนวํา ความฉลาดมีความสัมพันธ์กับ
ความรู๎ในงาน เพราะบุคคลที่มีความฉลาดจะสามารถ
เรียนรู๎และเก็บข๎อมูลเก่ียวกับความรู๎ในงานได๎ดี และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ผํองศรี   พรหมสอน ( 2554) 
ศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ผลการวิจัยพบวําข๎าราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน มีความคิดเห็นตํอสมรรถนะหลักใน
ภาพรวม และรายด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ อยูํในระดับมาก 

1.4 ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรม
และจริยธรรม จากผลการวิจัย พบวํา ผู๎บริหารกรมเจ๎า
ทํา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะ
หลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ 
โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความสุจริตไมํเลือกปฏิบัติ
ถูกต๎องตามกฎหมายและวินัยข๎าราชการ 
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมให๎ปรากฏถึงความมี
จิตส านึกในความเป็นข๎าราชการ ผู๎ใต๎บังคับบัญชายึดม่ัน
ในหลักการจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานในหน๎าที่อยํางอุทิศตน และ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเคารพในความเป็นคนที่มีคุณคําเคารพ
ในความคิดสิทธิและเสรีภาพของผู๎อ่ืน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะกรมเจ๎าทํา ได๎ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อปลุกจิตส านึกของข๎าราชการ ลูกจ๎าง และ
พนักงานราชการในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปรํงใส เป็นธรรม เพื่อให๎ภาคราชการเป็นที่
เชื่อถือไว๎วางใจแกํประชาชน ซ่ึง เป็นไปตามแ นวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน ( 2552, 5) 
กลําวถึง จริยธรรมข๎าราชการวํา คุณธรรมจริยธรรม 
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(Ethics) เป็นเครื่องก าหนดของมาตรฐานพฤติกรรม   ที่
ทรงอิทธิพลตํอความสัมพันธ์ของเรากับผู๎อ่ืน ดังน้ัน 
กฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ที่คงที่ของคนใน
สังคมจะต๎องมีรากฐานจากคํานิยมคุณธรรมที่สังคม
โดยรวมยอมรับเชํนเดียวกับกฎหมายที่จัดการกับ
พฤติกรรมที่ท าลายสัมพันธภาพในสังคมก็ถูกก าหนด
โดยคํานิยมคุณธรรมที่สังคมโดยรวมยอมรับ
เชํนเดียวกันกฎหมายกฎเกณฑ์เหลําน้ีจะกลายเป็นสํวน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู๎ทางสังคมที่คงอยูํจาก
รากฐานคํานิยมคุณธรรมที่เหมือนกัน และเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ได๎บัญญัติไว๎วํารัฐต๎องจัดให๎มีแผนพัฒนาเมือง   จัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู๎ด ารง
ต าแหนํงทางการเมือง ข๎าราชการและพนักงานหรือ
ลูกจ๎างอ่ืนของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ 
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ผํองศรี  พรหมสอน 
(2554) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลัก 
ของข๎าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ผลการวิจัยพบวํา
ข๎าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความคิดเห็นตํอสมรรถนะ
หลักในภาพรวม และ ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎อง
ชอบธรรมและจริยธรรม อยูํในระดับมาก 

   1.5 ด๎านการท างานเป็นทีม จาก
ผลการวิจัย พบวํา ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา   มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการ
กรมเจ๎าทําอยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ คือ ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีสํวนสํงเสริมให๎
เกิดสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในทีม เพื่อแบํงปัน
ความคิดในการแก๎ปัญหาผู๎ใต๎บังคับบัญชาสนับสนุนการ
ตัดสินใจของทีม และท างานในสํวนที่ตนได๎รับ
มอบหมาย ผู๎ใต๎บังคับบัญชารักษามิตรภาพอันดีกับ
เพื่อนรํวมทีม เพื่อชํวยเหลือกัน  ในวาระตําง ๆ ให๎
ส าเร็จ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะข๎าราชการกรมเจ๎าทํามีการ
จัดแบํงงานมีการก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบไว๎
ชัดเจน และเพื่อนรํวมงานจะรู๎หน๎าที่ของตนเอง   ทั้งยัง
มีการก าหนดบทบาทหน๎าที่ไว๎อยํางชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานของแตํละสายงาน และทุกต าแหนํง ซ่ึง
สอดคล๎องกับแนวคิดของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 
(2549, 2) กลําวถึง เหตุผลส าคัญที่ต๎องท างานเป็นทีม 
3 ประการ คือ (1) คนมีความรู๎ ความสามารถแตกตําง
กัน เราควรน าจุดเดํน จุดดี ของแตํละบุคคลในทีมมา
ชํวยให๎งานที่ท าบรรลุเป้าหมาย (2) การท างานเป็นสํวน 

ๆ ยํอมได๎ผลดีไมํเทํากับการท างานที่รํวมมือกัน และ( 3) 
ความส าเร็จของการท างานเป็นทีม ขึ้นอยูํกับสมาชิกใน
ทีมเป็นส าคัญ และสอดคล๎อง   กับงานวิจัยของ นีรนุช 
ชัยวิฑูรย์ ( 2552) ศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นเก่ียวกับ
สมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท โตโยต๎า  นนทบุรี 
จ ากัด พบวํา พนักงานบริษัท โตโยต๎านนทบุรี จ ากัด  มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะด๎านการท างานเป็นทีม 
อยูํในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักของข๎าราชการกรม เจ๎าทํา ตามความ
คิดเห็นของผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา โดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับต าแหนํง และอายุการท างาน สรุปผลได๎ดังน้ี 
    2.1 ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา  ที่มีเพศตํางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดยภาพรวมและรายด๎าน  ได๎แกํ  
ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ  และด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ แตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านการบริการที่ดี  ด๎านการยึดม่ัน
ในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และด๎านการ
ท างานเป็นทีม ไมํแตกตํางกัน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากกรมเจ๎า
ทําเป็นหนํวยงานที่มีการกํอตั้งมานานซ่ึงปัจจุบัน
ต าแหนํงทางด๎านการบริหารและปฏิบัติการสํวนใหญํ
ต๎องใช๎บุคลากรที่เป็นผู๎ชาย เพราะต๎องเด็ดขาดและต๎อง
ใช๎กฎหมายการปกครองเข๎ามาชํวย อาทิ การน ารํอง 
การชี้แนวเขต เป็นต๎น และส าคัญต๎องมีการออกไป
ตรวจพื้นที่ของการบริการประชาชน ซ่ึงสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ นฤมล  ศรีสุวรรณ์ และ    พรชัย ลิขิต
ธรรมโรจน์ (2557) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นที่มีตํอ
สมรรถนะหลักของบุคลากร : กรณีศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่พบวํา 
บุคลากรที่มีเพศตํางกัน มีความเห็นตํอสมรรถนะหลักที่
คาดหวังในภาพรวม และรายด๎านแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.2 ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา ที่มีอายุ ตํางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดยภาพรวมและรายด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ ด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด๎านการยึดม่ันในความ
ถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และด๎านการท างาน
เป็นทีม ไมํแตกตํางกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกรมเจ๎าทํามี
วัฒนธรรมขององค์ที่เข๎มแข็ง ประกอบกับปัจจุบันมีการ
แขํงขันสูงมากในทุก ๆ องค์กรไมํเว๎นแม๎แตํจะเป็น
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องค์กรภาครัฐ อีกทั้งแนวการบริหารยุคใหมํของ
หนํวยงานราชการ จะเป็นรูปแบบการบริหารราชการที่
ดี คือ ต๎องเป็นการท างานของข๎าราชการในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ข๎าราชการในองค์กร
จึงต๎องมีทัศนคติที่ดีมีแผน หรือแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง และประเมินผลการพัฒนาตนเองอยํางตํอเน่ือง 
ดังน้ัน ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
จะเกิดจากข๎าราชการที่มีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแงํดี  
มีวุฒิทางอารมณ์ที่ดี มีความรับผิดชอบตํองานในหน๎าที่ 
ฝึกฝนตนเอง และสามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ ดังน้ัน 
ข๎าราชการของกรมเจ๎าทําทุกคนไมํวําจะอยูํในชํวยอายุ
ใด จึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะ
หลักไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับผํองศรี   พรหมสอน 
(2554) ที่ศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ
หลักของข๎าราชการกรมพัฒนาที่ดิน  ผลการวิจัยสรุปวํา 
ข๎าราชการกรมพัฒนาที่ดินที่มี อายุตํางกัน  มีความ
คิดเห็นตํอสมรรถนะหลักโดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน 
    2.3 ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา ที่มีระดับ
การศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามสมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดย
ภาพรวมและรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ 
ด๎านการบริการที่ดี ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและ
จริยธรรม และด๎านการท างานเป็นทีม   ไมํแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก
กรมเจ๎าทํามีการอบรมความรู๎เก่ียวกับเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะหลัก เพื่อให๎ผู๎บริหารและข๎าราชการ
เข๎าใจในพฤติกรรมการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามพฤติกรรมที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก 
จึงสํงผลให๎ผู๎ให๎ผู๎บริหารที่มีการระดับการศึกษาตํางกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักของ
ข๎าราชการไมํแตกตํางกัน  ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
นฤมล  ศรีสุวรรณ์ และ    พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 
(2557) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นที่มีตํอสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร : กรณีศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ผลการวิจัยพบวํา  
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํางกัน   มีความคิดเห็นตํอ
สมรรถนะหลักในภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 

2.4 ผู๎บริหารกรมเจ๎าทํา ที่มีอายุการท างาน
ตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํา โดยภาพรวม

และด๎านการท างานเป็นทีมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ ด๎าน
การบริการที่ดี ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม 
ไมํแตกตํางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากข๎าราชการที่มีอายุงานและ
ประสบการณ์ในงานมาก ซ่ึงในปัจจุบันข๎าราชการที่เข๎า
มาบรรจุใหมํมีจ านวนมากขึ้น ประกอบกับมีข๎าราชการ
ที่อยูํมานานแล๎วมีจ านวนมากเชํนกัน ดังน้ันปัญหาที่พบ
สํวนใหญํจะเป็นการประสาน อาจมีแนวคิดของข๎าราช
กลุํมใหมํที่ต๎องการการเปลี่ยนแปลง และข๎าราชการที่
อยูํกํอนไมํต๎องการการเปลี่ยนแปลง เลยมีความคิดเห็น
ที่แตกกันในด๎านของการท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ นีรนุช ชัยวิฑูรย์ (2552) ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท
โตโยต๎านนทบุรี จ ากัดเก่ียวกับสมรรถนะหลักระหวําง
พนักงานบริษัท โตโยต๎า จ ากัด ที่มี อายุงาน แตกตําง
กัน พบวํา มีสมรรถนะหลักโดยภาพรวมและรายด๎าน 
การท างานเป็นทีม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักของข๎าราชการกรมเจ๎าทํามีข๎อเสนอแนะ
ดังน้ี 

1. ด๎านการมํุงผลสัมฤทธ์ิ ควรมีการสื่อสารท า
ความเข๎าใจเรื่องวิสัยทัศน์การท างานอยํางตํอเน่ือง 
ควบคูํกับการกระตุ๎นให๎มํุงม่ันท างานให๎บรรลุผลส าเร็จ 
ก าหนดนโยบายและแผนที่ชัดเจน และมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะน าไปสูํการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ีควรมีการ
ก าหนดแนวทางเพื่อกระตุ๎นและสํงเสริมให๎ข๎าราชการ
พัฒนาความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ เพื่อให๎สามารถ
สร๎างผลงานที่โดดเดํนและแตกตําง กระตุ๎นให๎
ข๎าราชการกล๎าที่จะยอมรับในข๎อผิดพลาดของตน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่จะกํอให๎เกิดการปรับปรุง
พัฒนา 

2. ด๎านการการบริการที่ดี  ควรสํงเสริมให๎
ข๎าราชการเกิดจิตสาธารณะควบคูํกับการพัฒนาแนว
ทางการท างานขององค์กรที่ตอบสนองการให๎บริการ 
ด๎วยการก าหนดแนวทางในการให๎บริการของกรมเจ๎าทํา
อยํางเป็นรูปธรรม สนับสนุนข๎าราชการให๎มํุงเน๎นการ
ท างานที่ตอบสนองการให๎บริการและกระตุ๎นให๎
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ข๎าราชการมีความพร๎อมในการปฏิบัติหน๎าที่   เพื่อให๎  
บริการตลอดเวลา  

3. ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ควรสนับสนุนข๎าราชการในด๎านการจัดฝึกอบรมในเรื่อง
ที่เก่ียวกับวิชาชีพอยํางตํอเน่ือง จัดท าโครงการฝึกอบรม
ที่ต๎องใช๎ความรู๎ในวิชาชีพมีการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหาร เพื่อกระตุ๎นให๎ข๎าราชการ  มํุงม่ัน
ต๎องการฝึกฝน และพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

4. ด๎านการยึดม่ันในความถูกต๎องชอบธรรมและ
จริยธรรม  ควรมีการปลูกฝังคํานิยมด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรอยํางตํอเน่ือง ยก
ยํองข๎าราชการดีเดํนที่มีจริยธรรมสูงในแตํละหนํวยงาน 
พร๎อมทั้งกระตุ๎นให๎ข๎าราชการตระหนักถึงภาระหน๎าที่ที่
ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันวําเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์สํวน
รํวมเพื่อประเทศชาติ  
 5. ด๎านการท างานเป็นทีม  ควรมีการจัดท า
โครงการที่มีกิจกรรมท างานรํวมกันระหวํางหนํวยงาน
ตํางๆ ในองค์กรทั้งภายในและภายนอกอยํางสม่ าเสมอ 
สนับสนุน  การท างานเชิงบูรณาการระหวํางหนํวยงาน 

โดยการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ๎าภาพ และ
สํงเสริมบรรยากาศการท างานรํวมกันขององค์กร 
นอกจากน้ี ควรมีเวทีเพื่อการปรึกษาหารือ และเปิด
โอกาสให๎ข๎าราชการได๎มีการพูดคุยและรับฟังปัญหา
อุปสรรคใน  การท างาน ตลอดจนความคืบหน๎าในการ
ปฏิบัติงานรํวมกัน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาในเรื่องชํองวํางของ
สมรรถนะหลักด๎านตําง ๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสมตํอไป 

2. ควรศึกษาสมรรถนะหลักด๎านอ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมกับหนํวยงานของกรมเจ๎าทํา 

3. ควรศึกษาสมรรถนะด๎านการบริหาร หรือ
สมรรถนะประจ าต าแหนํง   ที่เหมาะ สมกับหนํวยงาน
ของกรมเจ๎าทํา 
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การช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคันตามทัศนะของครู อาจารย์ 
กลุ่มวิทยาลัยอาชีวะ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 
เอนก ภูํเสือ* 

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์** 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบ การชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคัน
ตามทัศนะของครูอาจารย์ กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  และเพื่อเสนอแนวทางการชํวยเหลือ
นักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคัน ด๎านผู๎เรียน ด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน ด๎านครูอาจารย์ ด๎านสถานศึกษา กลุํม
ตัวอยํางคือครู และอาจารย์กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครได๎มาด๎วยวิธีการสุํม แบบแบํงชั้นและ
สุํมอยํางงําย กลุํมตัวอยําง จ านวนอยํางน๎อย 180 คนเครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลคือแบบสอบถามวิเคราะห์
ข๎อมูลด๎วยการแจกแจงความถี่ ร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA และ LSD 
 ผลการวิจัยพบวําทัศนะของครู อาจารย์เก่ียวกับการชํวยเหลือนักศึกษา เพื่อป้องกันการออกกลางคันกลุํม
วิทยาลัยอาชีวะ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ด าเนินการได๎ดีอยูํในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 
พบวําครู อาจารย์ ที่มีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคันตาม
ทัศนะของครูอาจารย์โดยภาพรวมและรายด๎าน ไมํตํางกัน  แตํเม่ือจ าแนกตามอายุ และประสบการณ์ท างานตํางกัน 
พบวํามีความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
ค าส าคัญ การชํวยเหลือ  การป้องกันการออกกลางคัน  กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
**อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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Abstract 
 
The purposes of this research were to study Students Dropout Prevention in Instructors’ 

Opinions of Vocational College, Bangphlad Area, Bangkok, and find out the guidelines for Students 
Dropout Prevention in Learner Aspect, Relationship with friends Aspect, Instructor Aspect and 
Vocational College Aspect. Method Sample by using Stratified random sampling and Simple 
random sampling. Representative sample groups were 180 instructors. Data was gathered by 
questionnaires, and was analyzed by descriptive statistics which were frequency distribution, 
percentage, mean and standard deviation. Data was quantitatively analyzed for hypothesis tests 
which were t-test and One way ANOVA , LSD and Content analysis. )  Findings are as follows: 

1) Students Dropout Prevention in Instructors’ Opinions of Vocational College, Bangphlad 
Area, Bangkok was in high level.  

2) Comparison results for opinions of instructors toward Students Dropout Prevention 
who had different gender were not different in statistics. Age and Working Experience had a 
significant different level at .05. 
 
 
 
Keywords: Prevention, Dropout, Vocational College 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
โดยใช๎เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซ่ึงมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ สํวนที่ 
(1) การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน 7 มาตรฐาน 35      
ตัวบํงชี้ และสํวนที่ (2) การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน 1 
มาตรฐาน 10 ตัวบํงชี้ รวม 2 สํวน จ านวน 8 มาตรฐาน 
45 ตัวบํงชี้ (เอกสารมาตรฐานการอาชีวศึกษา , 2555) 
ซ่ึงการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพดังกลําวมี
เป้าหมายเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ 
และจากนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎
โดยให๎ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร๎อมกันเพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎
สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝ่รู๎และ
ทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม สร๎างเสริม
คุณภาพการเรียนรู๎โดยเน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎าง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให๎เป็นที่ต๎องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด๎าน
การเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสํงเสริม
อาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อ
สร๎างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะในท๎องถิ่นที่มีความ
ต๎องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให๎เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  (ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา, 2557) 

จากข๎อมูลกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2557           
ได๎คาดการณ์ผู๎ที่จบการศึกษา มีจ านวนที่เข๎าสูํ
ตลาดแรงงานของผู๎ที่จบการศึกษา และเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานในระดับลํางเป็นสัดสํวนที่น๎อยมาก 
ยกตัวอยําง  มีผู๎จบมัธยมศึกษาตอนต๎นสูงถึง 741,931 
คน และถ๎าไมํเรียนตํอต๎องใช๎เวลาอีก 4-5 ปี จึงจะเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานได๎ ซ่ึงก็มีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 11.8 ยิ่ง
เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแล๎วก็ยิ่ง
จะออกสูํตลาดแรงงานน๎อยมากเพียงร๎อยละ 4.2 เน่ืองจาก
สํวนใหญํเรียนตํอในระดับปริญญาตรี สํวนผู๎ที่เรียนระดับ 
ปวช. ซ่ึงมีจ านวนผู๎จบการศึกษาน๎อยกวํานักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาก แตํมีผู๎ที่จะออกมา

ท างานไมํมากเชํนกัน โดยมีผู๎เข๎าสูํตลาดเพียงร๎อยละ 
8.9 โดยผลการศึกษาของ  TDRI พบวําผู๎ที่จบ ปวช. 
เรียนตํอ ปวส. มากกวําร๎อยละ 70 ถึงกระน้ันก็ตามก็
ยังมีจ านวนผู๎จบ ปวส. เข๎าสูํตลาดแรงงานเพียงร๎อยละ 
13.6 เทําน้ัน ถ๎าจะรวมผู๎จบสายอาชีพทั้ง 2 ระดับเข๎า
ด๎วยกันก็ยังมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 17.8 ของผู๎ที่เข๎าสูํ
ตลาดแรงงานทั้งหมดเทําน้ันเทียบกับผู๎จบระดับ
ปริญญาตรีซ่ึงมีสัดสํวนของผู๎เข๎าสูํตลาดแรงงานสูงถึง
ร๎อยละ 61.5 ของผู๎ที่เข๎าสูํตลาดแรงงานทั้งหมดและ
เม่ือเทียบกับสัดสํวนของการจ๎างแรงงานใน
ตลาดแรงงานในสดมภ์สุดท๎าย   จะพบวํามีสัดสํวน
ตรงกันข๎ามกับผู๎จบการศึกษาและเข๎าสูํตลาดแรงงาน
โดยสิ้นเชิง (ยงยุทธ แฉล๎มวงษ์, 2557) 
 ด๎านส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ได๎ให๎วิทยาลัยอาชีวะทั่วประเทศ จ านวน 421 
แหํง รายงานข๎อมูลนักศึกษาออกกลางคัน เข๎ามา              
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีวิทยาลัยอาชีวะ 
จ านวน 183 แหํง ทยอยรายงานเข๎ามาพบวํา นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ออกกลางคัน 
จ านวน 27,090 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.66 แบํงเป็น ปวช.
1 ออกจ านวน 12,649 คน ปวช.2 ออกจ านวน 6,397 
คน และ ปวช. 3 ออกจ านวน 8,044 คน สํวนระดับ 
ปวส. ออกกลางคัน จ านวน 6,019 คน คิดเป็นร๎อยละ  
8.68 แบํงเป็นระดับ ปวส. 1 ออกจ านวน 3,172 คน 
ปวส. 2 ออกจ านวน 2,847 คน รวมมีจ านวนนักศึกษา
ออกกลางคันแล๎วทั้งสิ้น 33,109 คน คิดเป็นร๎อยละ 
13.03โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ได๎ระบุสาเหตุปัญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษาอาชีวะที่พบ คือ มีผลการเรียนต่ ากวําเกณฑ์ 
ขาดเรียนบํอย  ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาชู๎สาว การ
เสพสารเสพติด ตั้งครรภ์ เลํนการพนัน ติดเกมคบเพื่อน
กลุํมเสี่ยง ได๎เรียนสาขาที่ไมํถนัดครอบครัวมีปัญหา พํอ
แมํหยําร๎าง ครอบครัวยากจนและผู๎ปกครองไมํให๎
ความส าคัญกับการศึกษา ฯลฯ ซ่ึงขณะน้ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎ก าชับให๎สถานศึกษา
ทุกแหํงมีระบบดูแลชํวยเหลือนักศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 : ออนไลน์) 

การออกกลางคันถือเป็นปัญหาส าคัญตํอการ
จัดการศึกษาของประเทศที่ต๎องเรํงด าเนินการป้องกัน
และแก๎ไขปัญหาอยํางจริงจัง ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาการ
ออกกลางคันของนักศึกษา ท าให๎เกิดความสูญเปลํา

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=37624&Key=hotnews
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ของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม๎วําหนํวยงาน
ภาครัฐที่มีหน๎าที่เก่ียวข๎องจะได๎ทุํมเทให๎ความส าคัญกับ
การแก๎ปัญหานักศึกษาออกกลางคันแล๎วก็ตาม แตํใน
ปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาก็ยังไมํ
หมดไป ซ่ึงสอดคล๎องกับ ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 ออนไลน์) ได๎
กลําววํา ตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ  (คสช.) 
ต๎องการให๎ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลิตก าลังคนสายอาชีวะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงที่ผํานมา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎มีการระดม
รับนักศึกษาอาชีวะแตํมีนักศึกษามาสมัครเรียนสาย
อาชีวะยังไมํได๎ตามเป้าขณะเดียวกันก็พบวําปัญหา
นักศึกษาที่เข๎ามาเรียนอาชีวะแล๎วเรียนไมํจบสืบ
เน่ืองมาจากหลายปัจจัย เชํน นักศึกษาไมํให๎ความ
รํวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม
ตําง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น นักศึกษามีปัญหาสํวนตัวใน
ด๎านพฤติกรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาที่เกิดจาก
สถาบันการศึกษา เชํน ขาดการสนับสนุนกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ตํอนักศึกษา หรือแม๎กระทั่งปัญหาที่
ครูผู๎สอน เชํน ขาดทักษะและความช านาญในการสอน 
เป็นต๎น ปัจจัยเหลําน้ีจึงสํงผลกระทบตํอการจัด
การศึกษาและเกิดการสูญเปลําด๎านงบประมาณ ที่ผําน
มาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงทุํมเท
และให๎ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหาการออกกลางคัน
ของนักศึกษาในทุกระดับ ซ่ึงสอดคล๎องกับ นันทกา 
โกมลเสน (2556) ได๎ศึกษาเรื่องการด าเนินงานระบบ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบวํา สภาพการ
ด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดล าปาง โดยรวม
มีการด าเนินงานอยูํในระดับมากกวําด๎านอ่ืน ๆ คือ 
ด๎านการป้องกันและแก๎ไขปัญหา โดยพบปัญหาการ
ด าเนินงาน คือ ไมํได๎รับความรํวมมือจากนักเรียนใน
การให๎ข๎อมูลที่แท๎จริง และครูประจ าชั้นขาดทักษะใน
การจัดกิจกรรม แนวทางแก๎ไขปัญหาพบวํา ควร
สอบถามข๎อมูลของนักเรียนโดยตรงจากผู๎ปกครองและ
เพื่อนสนิททั้งทางโทรศัพท์หรือการเยี่ยมบ๎าน และน า

ข๎อมูลที่ได๎รับมาวิเคราะห์ข๎อมูล พร๎อมประสานงานกับ
หนํวยงานที่เก่ียวข๎องในระบบเพื่อสํงตํอและแก๎ไข
ปัญหาอยํางมีระบบ 
 จากความต๎องการของตลาดแรงงานที่
ต๎องการแรงงานสายอาชีพ เป็นก าลังส าคัญที่มีคุณภาพ 
มีทักษะวิชาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประกอบ
วิชาชีพตรงตามความต๎องการขององค์กรหนํวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได๎อยํางดี มีความรู๎คูํคุณธรรม มี
จิตอาสาเพื่อชํวยเหลือสังคมและประเทศชาติ  จึงท าให๎
ผู๎วิจัยได๎เล็งเห็นถึงปัญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษาอาชีวะ ซ่ึงจะสํงผลกระทบตํอความต๎องการ
ของตลาดแรงงานที่มีความต๎องการนักศึกษากลุํมน้ี อีก
ทั้งการออกกลางคันของนักศึกษายังสํงผลกระทบตํอตัว
นักศึกษาผู๎ปกครอง และการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยอาชีวะด๎วยดังน้ันผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
ชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคันตาม
ทัศนะของครู อาจารย์ กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได๎ข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตํอผู๎วิจัยในฐานะครูวิทยาลัยอาชีวะ และเป็น
ประโยชน์ตํอการบริหารสถานศึกษาในการน าไปเป็น
แนวทางการชํวยเหลือ หรือสํงเสริมการพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจนการน าไปแก๎ไขปัญหานักศึกษา ของ
กลุํมวิทยาลัยอาชีวะตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อศึกษาการชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อ
ป้องกันการออกกลางคันตามทัศนะของครู อาจารย์  
 3.2 เพื่อเปรียบเทียบทัศนะจ าแนกตาม
สถานภาพของครู อาจารย์ ตํอการชํวยเหลือนักศึกษา
เพื่อป้องกันการออกกลางคัน 
 3.3 เพื่อเสนอแนวทางการชํวยเหลือ
นักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคัน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข๎องเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษา การบริหารการศึกษา ระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักศึกษา และทฤษฎีที่เก่ียวข๎องด๎านพัฒนาการวัยรุํน เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได๎แกํ ครู อาจารย์ของวิทยาลัย
กลุํมอาชีวะ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จ านวน   
4 สถาบัน คือ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สยามในพระอุปถัมภ์ฯ 2) วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา 
และ 4) วิทยาลัยสารพัดชํางนครหลวง รวมจ านวน 
270 คน 
 กลุํมตัวอยํางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ 
ครู อาจารย์ที่มีสํวนเก่ียวข๎องกับการเรียนการสอน 
หรือการดูแลนักศึกษาของ กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยําง
แบบแบํงชั้นภูมิตามสัดสํวน (Proportional 
Stratified Random Sampling) และมอร์แกน 
(Krejcie &Morgan) ด๎วยวิธีการสุํมอยํางงํายโดยได๎
กลุํมตัวอยําง จ านวนอยํางน๎อย 180 คน (ลัดดาวัลย์ 
เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นโดยแบํงเป็น 3 
ตอน ดังน้ี 

ตอนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ
สํวนตัวของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ 
(Checklist)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ทัศนะ เก่ียวกับ
การชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคัน
ตามทัศนะของครู อาจารย์กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร  แบบวัดเป็นแบบมาตร
ประมาณคํา  (Rating  Scale)  5  ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likerts) มีเกณฑ์การให๎คะแนน ดังน้ี 

5    มีการด าเนินงานอยูํในระดับมากที่สุด  
หรือด าเนินการได๎ตั้งแตํ 80 % ขึ้นไป 

4  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยูํในระดับมาก 
หรือด าเนินการได๎ระหวําง 70-79 % 

3  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยูํในระดับ 
ปานกลางหรือด าเนินการได๎ระหวําง 60-69 % 

2  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยูํในระดับน๎อย 
หรือด าเนินการได๎ระหวําง 50-59 % 

1  หมายถึง  มีการด าเนินงานอยูํในระดับ   
น๎อยที่สุด หรือด าเนินการได๎ต่ ากวํา 50 % 
 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามลักษณะ
ค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการชํวยเหลือนักศึกษา
เพื่อป้องกันการออกกลางคันตามทัศนะของครู 
อาจารย์ กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.  เสนอให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และ
เก่ียวข๎องกับการบริหารการศึกษาจ านวน  3 ทําน  
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม  ให๎

สถานภาพของครู อาจารย์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์ท างาน 

ทัศนะของครู อาจารย์ต่อ 
การช่วยเหลือนักศึกษาใน 4 ด้าน 
1. ด๎านผู๎เรียน 
2. ด๎านความสัมพันธ์กับเพื่อน  
3. ด๎านครู อาจารย์ 
4. ด๎านสถานศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา  และเพื่อความตรงตาม
เน้ือหา และถูกต๎องในส านวนภาษาที่ใช๎โดยใช๎วิธีการ
หาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of item - Objective 
Congruence : IOC ของแตํละข๎อสอบถาม  ได๎คํา  IOC 
อยูํระหวําง  0.67-1.00 คําดัชนีความสอดคล๎อ งทั้ง
ฉบับมีคํา IOC = 0.87 ถือวํามีความสอดคล๎องกัน
เพราะมีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป 

2.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช๎ (Try - Out) 
กับกลุํมตัวอยําง  คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรียําน  
จ านวน 30 คน  

3.  น าแบบสอบถามที่ได๎จากการทดลอง      
มาวิเคราะห์เพื่อหาความเที่ยง  (Reliability) โดยหา
คําสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha - Coefficient) 
ของครอนบาค  ได๎คําเทํากับ  0.94 ซ่ึงถือวํา   มี
คุณภาพเพราะมีคําความเที่ยงมากกวํา 0.7 ขึ้นไป 
 
ผลการวิเคราะห์ 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

แปลคํา ความคิดเห็นของครู อาจารย์เกี่ยวกับการ
ชํวยเหลือนักศึกษาเพ่ือป้องกันการออกกลางคัน 
กลุํมวิทยาลัยอาชีวะเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

(n = 180) 
การช่วยเหลือนักศึกษา x̄  S.D. แปล 
1.ด๎านผู๎เรียน 3.82 0.85 มาก 
2.ด๎านความสัมพันธ์กับเพ่ือน 3.79 1.02 มาก 
3.ด๎านครูอาจารย์ 3.68 1.01 มาก 
4.ด๎านสถานศึกษา 3.69 1.01 มาก 
ภาพรวม 3.75 0.88 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวํา  การชํวยเหลือ
นักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคันตามทัศนะของ
ครู อาจารย์ กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ
มาก ( x̄ = 3.75) เม่ือพิจารณารายด๎านพบวําอยูํใน
ระดับมากทุกด๎าน โดยด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎าน
ผู๎เรียน ( x̄ = 3.82) รองลงมาคือ ด๎านความสัมพันธ์
กับเพื่อนด๎านสถานศึกษาและด๎านครูอาจารย์ 
ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น พบวํา    
ครู อาจารย์ ที่มีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคัน
ตามทัศนะของครูอาจารย์โดยภาพรวมและรายด๎าน     

ไมํตํางกัน  แตํเม่ือจ าแนกตามอายุ และประสบการณ์
ท างานตํางกัน พบวํามีความคิดเห็นแตกตํางกันอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งน้ีผู๎วิจัย ก าหนด ประเด็นการ
อภิปราย คือ การชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการ
ออกกลางคันตามทัศนะของครู อาจารย์ กลุํม
วิทยาลัยอาชีวะ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
 1 ทัศนะของครู อาจารย์ให๎ความส าคัญตํอ
การชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคัน
ตามทัศนะของครู อาจารย์ กลุํมวิทยาลัยอาชีวะ เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร อันดับแรกคือ ด๎านผู๎เรียน 
ทั้งน้ีเพราะนักศึกษาที่เลือกออกกลางคัน มักเป็น
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า เป็นสํวนใหญํ สอดคล๎อง
กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2549) กลําววําครูควรให๎ความส าคัญ และค าปรึกษา
ในด๎านการเรียน เชํน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตํ
ละวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยในแตํละภาคเรียน 
พฤติกรรมการเรียนในห๎องเรียนที่มีผลตํอการเรียนรู๎
ของนักศึกษา เชํน  ไมํตั้งใจเรียน ขาดเรียน เพื่อ
ป้องกันการออกกลางคัน และสอดคล๎องกับ (สุชา 
จันทน์เอม  : 2536) ที่กลําววําวัยรุํนเป็นวัย หัวเลี้ยว
หัวตํอจากวัยเด็กไปสูํวัยผู๎ใหญํ จึงท าให๎มีความนึกคิด
เป็นของตนเองและไมํมีความคิดที่มีเหตุผลมากนัก 
เน่ืองจากเด็กวัยน้ีไมํมีความรับผิดชอบ ไมํมีระเบียบ
วินัย และไมํสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเอง
ทางด๎านอารมณ์ ด๎านครู อ าจารย์ และด๎าน
สถานศึกษาควรให๎ความส าคัญในเรื่องระบบดูแล
ชํวยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันการออกกลางคัน 
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎
ความหมาย ระบบการดูแลชํวยเหลือนักศึกษาเป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักศึกษาอยําง
มีขั้นตอน พร๎อมด๎วย วิธีการและเครื่องมือการท างาน
ที่ชัดเจน โดยมีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการด าเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่
เก่ียวข๎องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได๎แกํ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน 
ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีสํวนรํวม และ
การดูแลชํวยเหลือ นักศึกษา คือ การสํงเสริมพัฒนา 
การป้องกันและการแก๎ไขปัญหา ให๎แกํนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจที่
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เข๎มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและ
รอดพ๎นจากวิกฤตทั้งปวง  

2 ผลการเปรียบเทียบครู อาจารย์ ที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เห็นตํางกับ ระดับ
การศึกษาสูงกวําปริญญาตรี ด๎านความสัมพันธ์กับ
เพื่อน และครู อาจารย์ ทั้งน้ีเพราะ ครู อาจารย์ ที่มี
ระดับปริญญาตรี สํวนใหญํเป็นครูผู๎สอนใกล๎ชิดกับ
นักศึกษา และครู อาจารย์ที่มีระดับการศึกษาสูงกวํา
ปริญญาตรีซ่ึงสํวนใหญํปฏิบัติหน๎าที่เป็นหัวหน๎าสาย
วิชาการ สอดคล๎องกับ ผล พรมทอง (2554) ที่ศึกษา
พบวําข๎าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ที่มีเพศ ต าแหนํง อายุ
ราชการ และวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นไมํ
แตกตํางกัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบดูแล
ชํวยเหลือนักศึกษากลุํมพิเศษ เพื่อพัฒนาตํอยอด 

 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงานการชํวยเหลือนักศึกษา
กลุํมเสี่ยง ให๎เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3. ควรศึกษารูปแบบของกิจกรรมการเยี่ยม
บ๎านและพบผู๎ปกครองของนักศึกษา ให๎เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบ
เครือขํายระหวํางครู อาจารย์ผู๎สอน และครูอาจารย์
ฝ่ายปกครอง เพื่อหาแนวทางการชํวยเหลือนักศึกษา
ป้องกันการออกกลางคันให๎เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
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ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน ์
กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง 

 
                                                                                       ปัทมา แย๎มไพเราะ *  

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา  ชัยสุวรรณ** 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน  การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่
ได๎รับ และการรับรู๎ความสนุกสนานในการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง  
การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ และการรับรู๎ความสนุกสนานในการ  ซ้ือเครื่องส าอาง
ผํานสื่อสังคมออนไลน์ กับปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์   3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง  การรับรู๎ความ
งํายในการใช๎งาน  การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ  การรับรู๎ความสนุกสนานกับพฤติกรรมการซ้ือ  4) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวําง การปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับ  พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์  โดยใช๎
การวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข๎อมูล จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS สถิติที่
ใช๎คือคําเฉลี่ย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด๎วยสถิติ  Pearson Product Moment 
Correlation  
  ผลการวิจัยพบวํา    

1. การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ และ การรับรู๎ความสนุกสนาน ในการ ซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 3 พฤติกรรมการรับรู๎อยูํในระดับมากที่สุด  

2. การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ และ การรับรู๎ความสนุกสนาน ในการ ซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์  มีความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์อยํางมีนัยส าคัญโดยมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ 0.5 

3. การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ การรับรู๎ความสนุกสนาน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 

4. ปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับ  พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์มีความสัมพันธ์กัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
 

ค าส าคัญ : เครือขํายสังคมออนไลน์  พฤติกรรมการซ้ือ เครื่องส าอางออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
** อาจารย์ที่ปรึกษา 
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Abstract 

        The research purposes were:  1) to study the behaviors of people in recognizing the 
ease usage, obtained benefits and pleasure in purchasing cosmetics through the online social 
network 2) to study the behaviors of people who consumed cosmetics through the online social 
network  3)to study the relation between the recognition of ease usage, obtained benefits and 
pleasure in purchasing cosmetics through the online social network and with the interactions and 
behaviors in purchasing cosmetics through online 4) to study the relationship between the 
interactions in online social network and the behaviors of online cosmetics procurement. Hence, 
this survey research collected data by 400 people, analyzed data by computer program SPSS, 
used Mean, Standard Deviation, Pearson Product Moment Correlation statistics. 
 The research results showed that  

1. The behaviors of people in recognizing the ease usage, obtained benefits and 
pleasure in purchasing cosmetics and  the interactions through the online social network 

2. The hypothesis testing outcomes proved that  the recognition of ease usage, obtained 
benefits and pleasure in purchasing cosmetics and with the interactions through the online social 
network were concerned with the statistical significance in level 0.05.  

3. The hypothesis testing outcomes proved that  the recognition of ease usage, obtained 
benefits and pleasure in purchasing cosmetics through the online social network and with the 
interactions and behaviors in purchasing cosmetics were concerned with the statistical significance 
in level 0.05.  

4. The hypothesis testing outcomes proved that  The interactions in online social 
network and the behaviors of online cosmetics procurement had relationship in statistical 
significance at 0.05. 

 
 
 
Keywords: Online Social Network, Purchasing Behaviors, online cosmetics 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญมากใน ยุคปัจจุบัน 
อีกทั้งคนนิยมใช๎อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกันได๎สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเกิดการเชื่อมตํอเป็นสังคมขนาด
ใหญํผํานโลกออนไลน์ที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ทุกคน
สามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลตํางๆได๎งําย กลายเป็น 
Social Networks ขนาดใหญํ ซ่ึงจากจุดน้ีเอง จึงเกิด
การค๎าโดยใช๎ระบบออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
e-Commerce และจากการเติบโตของ Social Media 
ที่มาพร๎อมกระแส Social Network ท าให๎ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce  ได๎เติบโตขึ้นไปด๎วย 
จนท าให๎ได๎เกิดธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  บน
เครือขํายสังคมออนไลน์  (social commerce) ขึ้นมา 
เทคโนโลยีที่เข๎ามาชํวยให๎ธุรกิจการค๎าผํานสื่อออนไลน์
ที่นิยมใช๎อยํางแพรํหลายและเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว
โลก เชํน Facebook, Line, Instragram, Youtube 
เป็นต๎น (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ , 2556) ดังน้ัน โลกใน
ยุคปัจจุบันสามารถเรียกได๎วําเป็นยุคของการแพรํหลาย
ทางสังคมออนไลน์ ( Social Ubiquity) ประการแรก
สืบเน่ืองมาจากความก๎าวหน๎าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มา
พร๎อมกับแอพพลิเคชันที่รองรับการใช๎งานใน
หลากหลายฟังก์ชัน สามารถตอบสนองการใช๎งานของ
ผู๎ใช๎ได๎เป็นอยํางมาก อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม 
อาทิ iPhone, iPad, iPod Touch และ Blackberry 
ประการที่สอง การเจริญเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ที่
มีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน เป็นสื่อกลางที่ไมํ
เพียงให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงสื่อได๎อยํางไมํจ ากัด         
แตํยังคงให๎ผู๎บริโภคท าหน๎าที่เป็นผู๎สร๎างข๎อมูลขําวสาร
ไปพร๎อมๆ กับการแบํงปันสิ่งเหลําน้ันให๎กับผู๎อ่ืนทั้งใน
และนอกเครือขํายของตนได๎รับทราบ ปัจจัยทั้งสอง
ประการน้ีกํอให๎เกิดการขยายตัวของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Commerce) เรียกวํา Social 
Commerce (ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, 2554) 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือขํายสังคม
ออนไลน์  (social commerce)  ที่ได๎รับความนิยม
อยํางมากในยุคปัจจุบัน ที่ผู๎ประกอบการได๎มองเห็น
ชํองทางการสื่อสาร การขาย การตลาดใหมํที่ปริมาณ
เพิ่มขึ้น เพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการซ้ือ
ขายสินค๎าท าให๎ได๎รับความนิยมอยํางสูงมาก การสื่อ
ขายสินค๎าผํานสื่อสังคมออนไลน์ มีข๎อดีหลายอยํางเชํน 
ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย เปิดร๎านค๎าที่ใช๎

ต๎นทุนน๎อย แตํสามารถเปิดได๎ตลอด 24  ชั่วโมงทั่วโลก 
เข๎าถึงคนทุกเพศทุกวัย การค๎าขายที่ผํานสื่อจึงสะดวก 
รวดเร็ว มีทั้งภาพ เสียง ข๎อมูล ตํางๆมาสนับสนุนสินค๎า
ให๎เกิดความนําเชื่อถือได๎อีกด๎วย สื่อสังคมออนไลน์ จึง
ได๎รับความพอใจอยํางสูงในผู๎ซ้ือ เพราะท าให๎เกิดการ
สื่อสาร การพูดคุยอยํางใกล๎ชิด เกิดความไว๎วางใจ 
เชื่อม่ันในสินค๎า การส ารวจพฤติกรรมผู๎ใช๎อินเทอร์เน็ต
จ านวน 16,596 คน ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในปีพ.ศ. 2557  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบวํา  
พฤติกรรมการใช๎อินเทอร์เน็ตน้ันมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
ในชีวิตประจ าวันคนผู๎คนยุคปัจจุบัน คําเฉลี่ยของการใช๎
อินเทอร์เน็ตตํอสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช๎งานโดย
เฉลี่ยในปี 2556 เป็นจ านวน 32.3 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 
หรือใช๎เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงตํอวันในปี 2557 
เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ หรือใช๎เวลา
โดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงตํอวัน สรุปได๎วําคนใช๎
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 56% เกือบ 1 ใน 3 ของวัน
เข๎าถึงได๎ทุกที่ ทุกเวลา 

โดยเครือขํายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช๎งานมาก
ที่สุดเปรียบเทียบแอพพลิเคชั่นที่นิยมมากที่สุด 3 
อันดับแรกระหวํางปี 2556-2557 คือ ในปี  2556 
อันดับ  1 คือ Facebook (ร๎อยละ 92.2) อันดับ 2 คือ 
Google+ (ร๎อยละ 63.7) และอันดับ 3 คือ Line 
Application (ร๎อยละ 61.1)   ส าหรับผลการส ารวจ
ของปี 2557 เครือขํายสังคมออนไลน์ยังคงเป็นอันดับ  1 
คือ  Facebook (ร๎อยละ 93.7) อันดับ 2 เปลี่ยนเป็น 
Line Application (ร๎อยละ 86.8) และอันดับ 3 
Google+ (ร๎อยละ 34.6 7) (ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน , 2557) เห็นได๎วํา
ปริมาณการใช๎อินเทอร์เน็ตและเครือขํายสังคมมีสูงขึ้น 

จากการศึกษาของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ( 2557) ยังพบวํา 
ในการซ้ือสินค๎าออนไลน์ผํานสื่อสังคมออนไลน์ได๎รับ
ความนิยมอยํางมากผู๎ซ้ือให๎ความส าคัญการซ้ือสินค๎า
ผํานสื่อสังคมออนไลน์ เชํน กระเป๋า รองเท๎า หรือ
เสื้อผ๎า พบวํากลุํมที่มีการให๎ความสนใจและซ้ือสินค๎า
ออนไลน์มากที่สุด ประกอบด๎วย ( 1) กลุํมสินค๎า
ประเภทเสื้อผ๎า รองเท๎า กระเป๋า เป็นต๎น ซ่ึงมีมูลคํา
รวมทางการตลาด คิด เป็นร๎อยละ 59.0 (2) กลุํมสินค๎า
ประเภท เครื่องส าอางตํางๆ มีมูลคําทางการตลาด คิด
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เป็นร๎อยละ 30.5 และ ( 3) กลุํมสินค๎าประเภทอ่ืนๆ 
เชํน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ เป็นต๎น  

อีกทั้งประเทศไทยถือได๎วําเป็นประเทศหน่ึงที่
มีการให๎ความส าคัญกับความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
และเครื่องส าอาง เป็นสํวนหน่ึงที่เข๎ามาเป็นสํวนหน่ึง
ของของผู๎ซ้ือทุกวัย  ทั้งน้ีผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลหน๎าแรก
ผู๎จัดการออนไลน์ (2557) .กลําวถึง ได๎มีการศึกษา
เก่ียวกับตลาดเครื่องส าอางในอนาคตไว๎วํา กระแสของ
ธุรกิจความงาม ก าลังมาแรงทั่วทุกมุมโลก เป็นตลาดที่
เติบโตขึ้นอยํางรวดเร็ว   เพื่อแขํงกันให๎บริการลูกค๎าที่
รักสวยรักงาม รักสุขภาพ ตอบโจทย์ความต๎องการของ
ผู๎ซ้ือ นอกจากน้ีการเติบโตของตลาดเครื่องส าอางน้ีมี
ปัจจัยหลายๆอยํางที่สํงผลให๎แรงอยํางตํอเน่ือง มีสินค๎า
ใหมํๆนวัตกรรมใหมํๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สํงผลให๎ผู๎ซ้ือมีก าลังซ้ือมากขึ้น 
เครือขํายสังคมออนไลน์ที่เข๎าถึงทุกเพศทุกวัย ท าให๎
ตลาดเครื่องส าอางเข๎าถึงคนกลุํมน้ีได๎งํายในปัจจุบันผู๎
ซ้ือยึดติดกับยี่ห๎อน๎อยลงมํุงเน๎นไปตรงที่คุณภาพ และ
ราคามากกวําและในปัจจุบันคนสนใจซ้ือสินค๎าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  บนเครือขํายสังคมออนไลน์  (social 
commerce) มากขึ้นเพราะการท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์
ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีการเติบโตอยําง
รวดเร็ว เน่ืองเพราะเป็นการพัฒนาของรูปแบบการค๎า
แนวใหมํ ที่มีความคุ๎มคํากวําการค๎าแบบเดิม อีกทั้ง
กระบวนการค๎าไมํต๎องอาศัยคนกลางหรือตลาดกลาง 
ประกอบกับการใช๎ชีวิตของผู๎บริโภคในยุคน้ี เป็นยุคที่
ไมํจ ากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช๎ชีวิตเพียง
แบบเดียว เน่ืองเพราะโลกออนไลน์กับโลกแหํงความ
เป็นจริงได๎ปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตเข๎าหากัน โดย
ผํานชํองทางออนไลน์ จึงท าให๎เกิดพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการยอมรับและมีการท า
ธุรกรรมผํานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  บนเครือขํายสังคม
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ , 2556) 
คาดการณ์วําหลังการเปิดประชาสมาคมอาเซียนในปี 
2558 ธุรกิจเครื่องส าอางยิ่งเจริญเติบโตเพราะการค๎าที่
ไร๎พรมแดน เปิดกว๎างขยายโอกาสทางการค๎ามากขึ้น 
 กระน้ันการวิจัยดังกลํา วข๎างต๎นมํุงสนใจ
ศึกษากรณีของพฤติกรรมการซ้ือสินค๎าผํานระบบ
ออนไลน์ แตํยังไมํมีงานวิจัยมากนักที่ให๎ความส าคัญกับ
คุณลักษณะเดํนของสื่อสังคมออนไลน์ สังคม เครือขําย
ของคนในชุมชนออนไลน์น้ันๆ ดังน้ัน พื้นฐานการเกิด 
Social Media ก็มาจากความต๎องการของมนุษย์หรือ

คนเราที่ต๎องการติดตํอสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน 
สอดคล๎องกับที่ สื่อสังคมออนไลน์คือ สื่อที่ผู๎สํงสาร
แบํงปันสาร ซ่ึงอยูํในรูปแบบตํางๆ ไปยังผู๎รับสารผําน
เครือขํายออนไลน์โดยสามารถโต๎ตอบ กันระหวํางผู๎สํง
สารและผู๎รับสาร หรือผู๎รับสารด๎วยกันเอง ซ่ึงสามารถ
แบํงสื่อสังคมออนไลน์เป็นประเภทตํางๆ ที่ใช๎กันบํอยๆ 
คือ บล็อก ( Blogging) ทวิตเตอร์และไมโค บล็อก  
(Twitter and Micro blogging) เครือขํายสังคม
ออนไลน์  (Social Networking) และการ แบํงปันสื่อ
ทางออนไลน์  (Media Sharing) ดังน้ัน อีกตัวแปรที่มี
ความนําสนใจศึกษา คือปฏิสัมพันธ์สังคม ซ่ึงท าให๎เกิด
ความเข๎าใจในปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการซ้ือสินค๎า
ผํานสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น  (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ , 
2556) 

จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยด๎านการยอมรับและ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรม
การซ้ือ โดยก าหนดตัวแปรที่เก่ียวข๎อง ประกอบด๎วย 
การรับรู๎ความงํายการใช๎งาน การรับรู๎ประโยชน์ ความ
สนุกสนาน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่มีผลตํอพฤติกรรม
การซ้ือ โดยมํุงท าการศึกษาพฤติกรรมของผู๎ซ้ือ
เครื่องส าอางผํานเครือขํายสังคมออนไลน์  ชํองทางการ
สื่อสาร รวมถึงปัจจัยตํางๆที่สํงผลให๎การตัดสินใจเลือก
ซ้ือ  เพื่อให๎ทราบถึงความพอใจ ความต๎องการ ของผู๎
ซ้ือ จากข๎อมูลดังกลําวน้ี ผลของการวิจัยครั้งน้ีจะท าให๎
ผู๎ประกอบการร๎านค๎าที่จ าหนํายเครื่องส าอางผําน
เครือขํายสังคมออนไลน์ ได๎รับรู๎และตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎ซ้ือได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดตํอไป 
(Fred, 1986; Venkatesh et al., 2003; อุราเพ็ญ   
ยิ้มประเสริฐ, 2556)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู๎ถึงความงําย
ในการใช๎งาน  การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ  และการ
รับรู๎ความสนุกสนานในการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อ
สังคมออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง  การรับรู๎
ความงํายในการใช๎งาน  การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ  
การรับรู๎ความสนุกสนานกับปฏิสัมพันธ์บนเครือขําย
สังคมออนไลน์ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง  การรับรู๎
ความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ  
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การรับรู๎ความสนุกสนานกับพฤติกรรมการซ้ือ 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปฏิสัมพันธ์

บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซ้ือ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน  การรับรู๎

ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ  การรับรู๎ความสนุกสนานมี
ความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์ 

    1.1 การรับรู๎ความงํายในการใช๎งานมี
ความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์ 

    1.2 การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับมี
ความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์ 

    1.3 การรับรู๎ความสนุกสนานมี
ความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์ 

2. การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึง
ประโยชน์ที่ได๎รับ  การรับรู๎ความสนุกสนานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ 

    2.1 การรับรู๎ความงํายในการใช๎งานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ 

    2.2 การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ 

    2.3 การรับรู๎ความสนุกสนานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ 
        3. การปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับในเชิงวิชาการ 
ผู๎วิจัยและผู๎สนใจทั่วไป สามารถทราบถึง

แนวคิดทางวิชาการที่เก่ียวข๎องกับการรับรู๎ถึงความงําย
ในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ การรับรู๎
ความสนุกสนาน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพฤติกรรม
การซ้ือบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเครือขํายสังคม
ออนไลน์ ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการซ้ือ 

2.ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับในเชิงประยุกต์ 
            2.1 ผู๎วิจัยและผู๎สนใจทั่วไปทราบถึง การรับรู๎
ถึงความงํายในการใช๎งาน  การรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ 
การรับรู๎ความสนุกสนาน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
พฤติกรรมการซ้ือบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
เครือขํายสังคมออนไลน์ ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการซ้ือ 
เป็นต๎น 

             2.2 ผู๎ประกอบการและผู๎สนใจทั่วไป 
สามารถน าเอาความรู๎ที่ได๎รับจากงานวิจัยในครั้งน้ี ไป
ประยุกต์ใช๎กับการจ าหนํายสินค๎าและบริการออนไลน์
ประเภทอ่ืนๆ หรือตราสินค๎าอ่ืนๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยด๎านการยอมรับและ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรม
การซ้ือ ครั้งน้ี ผู๎วิจัยจะมีการด าเนินการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข๎องตํางๆ ประกอบด๎วย 

    2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสังคม
ออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือขํายสังคม
ออนไลน์   

     2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
     2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการซ้ือสินค๎าผําน

เครือขํายสังคมออนไลน์ 
 2.2 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการยอมรับ

เทคโนโลยี (TAM) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ 

การศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยด๎านการยอมรับ
และปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับ
พฤติกรรมการครั้งน้ี  จึงได๎ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
เครื่องส าอาง ซ่ึงมีความครอบคลุมทั้ง การตั้งใจซ้ือ 
ความจงรักภักดี และการบอกตํอ  เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
และหากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับการสร๎างความ
ภักดีให๎กับกลุํมลูกค๎าเป้าหมายตํอไป 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง  
ปัจจัยด๎านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือขําย
สังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซ้ือ  ซ่ึงเป็นการวิชัย
เชิงปริมาณโดยใช๎การส ารวจกลุํมประชากร  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัย ปัจจัยด๎านการยอมรับและ

ปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรม
การซ้ือครั้งน้ี เป็นการศึกษาในรูปแบบของการส ารวจ
ข๎อมูลความคิดเห็น และความต๎องการตํางๆ ของ
ประชากรที่เลือกซ้ือเครื่องส าอางผํานเครือขํายสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงผู๎ท าการศึกษาจะมีการก าหนดตาม
ระเบียบวิธีการศึกษา ดังตํอไปน้ี  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ  ประชา ชนที่ก าเนิดและพัก
อาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย 
และมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน และเป็นผู๎เคยซ้ือ
เครื่องส าอางบนเครือขํายสังคมออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 
50 เขต โดยเก็บข๎อมูลเดือน พฤษภาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2559 
 กลุํมตัวอยําง  คือ ประชา ชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เลือกซ้ือเครื่องส าอางผํานเครือขําย
สังคมออนไลน์จ านวน 400 คนที่อยูํในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 เขต ประกอบด๎วยเขต
พระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก  เขต
บางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรู
พําย เขตพระโขนง และเขตมีนบุรี  โดยใช๎วิธีการสุํม
แบบจับฉลากเขตตํางๆ  ส าหรับ จ านวนกลุํมตัวอยําง  
ใช๎สูตรของทาโรํ  ยามาเนํ  (Yamane, 1967)      
ค านวณ ขนาดของกลุํมตัวอยํางเพื่อการศึกษา  คือ 
จ านวน 400 คน 
 
           เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ผู๎วิจัย
เลือกใช๎แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการส ารวจและ
เก็บข๎อมูล โดยแบํงออกเป็น 5 ตอน ด๎วยกันคือ 

 ตอนที่ 1 ค าถามเพื่อการคัดเลือก 
 ตอนที่ 2 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการซ้ือ

เครื่องส าอาง ผํานสื่อสังคมออนไลน์ 
ตอนที่ 4 การปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคม

ออนไลน์ 
ตอนที่ 5 พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ 

       การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลของการศึกษาครั้งน้ี 

จะแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. การเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นการ

เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  
2. การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากข๎อมูลทุติยภูมิ 

ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํางๆ จากบทความ
วิชาการ ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่จะใช๎ในการวิเคราะห์ครั้งน้ี  ผู๎วิจัยใช๎
สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข๎อมูลและ การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี  

  1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistic) คือ คําร๎อยละ  คําความถี่  หรือจ านวนคน  
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติอนุมาน  (Inferential Statistics)         
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมมติฐานที่ตั้ง
ไว๎ คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson 
Correlation) ใช๎ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

เกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์           
คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีดังน้ี 
± 0.81 ถึง ± 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับ       

สูงมาก 
± 0.61 ถึง ± 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
± 0.41 ถึง ± 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับ      

ปานกลาง 
± 0.21 ถึง ± 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
± 0.00 ถึง ± 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับ      

ต่ ามาก 
     
สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์  
พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเคยใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน์จ านวน 400 คน (ร๎อยละ 100)  และมี
ใช๎เครื่องส าอางบนเครือขําย line จ านวน 195 คน 
(ร๎อยละ 48.8)เม่ือศึกษา ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็น
เพศ หญิง จ านวน 283 คน (ร๎อยละ 70.8)  มีอายุ 23-
35 ปี จ านวน 271 คน (ร๎อยละ 67.8)  รายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 250  คน (ร๎อยละ 
62.5)  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 228 คน 
(ร๎อยละ 57.0)  มีสถานภาพสมรส จ านวน 195 คน 
(ร๎อยละ 48.8)  และมีอาชีพพนักงานภาครัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 128  คน (ร๎อยละ 32.0)  
  เม่ือศึกษา ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสรุปเป็น
รายด๎านได๎ดังน้ี  
 ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน โดยรวม
อยูํในระดับ  มากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.72) เม่ือ
จ าแนกเป็นรายข๎อสามล าดับแรก พบวํา กลุํมตัวอยําง 
รับทราบข๎อมูลขําวสารการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อ
สังคมออนไลน์ได๎อยํางชัดเจน เข๎าใจ อยูํในระดับมาก
ที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.77) รองลงมา คิดวําการซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ในเป็นสิ่งที่ท าได๎
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งํายและเรียนรู๎การซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคม
ออนไลน์ได๎งําย อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.72) และสามารถหาข๎อมูลขําวสารตํางๆของการเลือก
ซ้ือการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ได๎อยําง
ต๎องการอยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.67) 
 ด๎านการรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ โดยรวมอยูํ
ในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.68) เม่ือจ าแนก
เป็นรายข๎อสามล าดับแรก พบวํา การรับรู๎และการ
แสดงความคิดเห็นตํางๆของ กลุํมตัวอยําง ในการซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสังคมออนไลน์  อยูํในระดับมากที่สุด 
(มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.69) รองลงมา การ รับข๎อมูล
ขําวสารของการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.66) 
 ด๎านการรับรู๎ความสนุกสนาน โดยรวมอยูํใน
ระดับ  มากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.63) เม่ือจ าแนก
เป็นรายข๎อสามล าดับแรก พบวํา กลุํมตัวอยําง พบ
เน้ือหาข๎อมูลตํางๆที่นําสนใจของการซ้ือเครื่องส าอาง
ผํานสื่อสังคมออนไลน์  อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย
เทํากับ 4.66) รองลงมา รู๎สึกสนุกสนานเพลิดเพลินใน
การซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์  อยูํในระดับ  
มากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.60) 
  เม่ือศึกษาการปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ พบวํา กลุํมตัวอยํางสามารถแสดงความ
คิดเห็นตํางๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและ
กันระหวํางผู๎ใช๎งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซ้ือ
เครื่องส าอาง  อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.74) รองลงมา มีปฏิสัมพันธ์ และความอบอํุนของ
ระหวํางผู๎ใช๎งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซ้ือ
เครื่องส าอาง  อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.73) และได๎ติดตํอกับผู๎ใช๎งานเครือขํายสังคมออนไลน์  
อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.63) 
 เม่ือศึกษา พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอาง
ออนไลน์ สามารถสรุปได๎ดังน้ี 
  ด๎านการซ้ือ โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด (มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.39) เม่ือจ าแนกเป็นรายข๎อสามล าดับ
แรก คิดวําตัดสินใจถูกที่ซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคม
ออนไลน์ อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.65) 
รองลงมา มีพึงพอใจตํอการ ซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อ
สังคมออนไลน์ อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
4.38) มีโอกาสเข๎าใช๎งานการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อ
สังคมออนไลน์มากขึ้นในอนาคต  และชื่นชอบการ ซ้ือ

เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์  อยูํในระดับมาก
ที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37) 
  ด๎านความจงรักภักดี โดยรวมอยูํในระดับ  
มากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.39 เม่ือจ าแนกเป็นราย
ข๎อสามล าดับแรก ผูกพันกับการ ซ้ือเครื่องส าอางผําน
สื่อสังคมออนไลน์  อยูํในระดับ  มากที่สุด (มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.78) รองลงมา มีแนวโน๎มที่จะซ้ือเครื่องส าอาง
ผํานสื่อสังคมออนไลน์ อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.32) และ มีโอกาสเข๎าใช๎งานการซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นในอนาคต  
และ ไว๎ใจการ ซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์  
อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.08) 
  ด๎านการบอกตํอ โดยรวมอยูํในระดับมาก
ที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.25) เม่ือจ าแนกเป็นรายข๎อ
สามล าดับแรก มักบอกกลําวข๎อดีของการ ซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ ให๎กับคนรู๎จัก อยูํใน
ระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.36) รองลงมา 
แนะน าผู๎อ่ืนมาเลือกซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคม
ออนไลน์  อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ยเทํากับ 4.25) 
และ แนะน าข๎อดีของการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคม
ออนไลน์ให๎กับคนรู๎จัก อยูํในระดับมากที่สุด (มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.24) 

เม่ือทดสอบสมมติฐาน  
  สมมุติฐานที่ 1.1 พบวํา การรับรู๎ถึงความงําย
ในการใช๎งานมีความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์บนเครือขําย
สังคมออนไลน์อยํางมีนัยส าคัญโดยมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกที่ 0.5   

สมมติฐานที่ 1.2 พบวํา การรับรู๎ถึงประโยชน์
ที่ได๎รับมีความสัมพันธ์กับ  การปฏิสัมพันธ์บนเครือขําย
สังคมออนไลน์อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 
 สมมติฐานที่ 1.3 พบวํา การรับรู๎           
ความสนุกสนาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์บน
เครือขํายสังคมออนไลน์ อยํางมีอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ.05 
  สมมติฐานที่ 2.1 พบวํา การรับรู๎ถึงความงําย
ในการใช๎งานมีความสัมพันธ์กับ  พฤติกรรมการซ้ือ
เครื่องส าอางออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 
 สมมติฐานที่ 2.2 พบวํา การรับรู๎ถึงประโยชน์
ที่ได๎รับมีความสัมพันธ์กับ  พฤติกรรมการซ้ือ
เครื่องส าอางออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 
 สมมติฐานที่ 2.3 พบวํา การรับรู๎          
ความสนุกสนาน  มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซ้ือ 
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เครื่องส าอางออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 
 สมมติฐานที่ 3 พบวํา การปฏิสัมพันธ์บน
เครือขํายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ  พฤติกรรม
การซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ.05 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาปัจจัยด๎านการยอมรับและ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรม
การซ้ือ  สารมารถอภิปรายได๎ ดังน้ี 
   1.  พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อ
สังคมออนไลน์ สามารถอภิปรายผลเป็นรายด๎านได๎ดังน้ี  
 ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานอยูํใน
ระดับ มากที่สุด  อาจเป็นเพราะประชาชนมีพฤติกรรม
รับข๎อมูลขําวสารผํานสื่อสังคมออนไลน์อยูํเป็นประจ า 
เม่ือสงสัย หรือต๎องการหาข๎อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจะ
สามารถหาข๎อมูลขําวสารตํางๆ และเลือกซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ได๎อยํางต๎องการ  
สอดคล๎องกับหลักการของ Chuttur (2010) ที่กลําวไว๎
วํา การรับรู๎ความสะดวกในการใช๎น้ันเป็นที่ผู๎ใช๎คาดหวัง
ตํอระบบซ่ึงเป็นเป้าหมายที่จะใช๎ต๎องมีความงํายและ
ความเป็นอิสระจากความมานะพยายาม อาจจะมีการ
เตรียมความพร๎อมในการใช๎งานไว๎อยํางงํายที่สุด ท าให๎
เกิดการตัดสินใจยอมรับการใช๎งานได๎โดยงําย ซ่ึง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 
(2555) ได๎ศึกษาความเป็นผู๎น าทางความคิดของบล็อก
เกอร์ด๎านความงามกับการรับรู๎ ทัศนคติ และ การ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ด๎านความงามของผู๎บริโภค กลําว
วํา ปัจจุบันผู๎ซ้ือมีการรับรู๎ขําวสารเครื่องส าอางได๎ผําน
ทางออนไลน์ ได๎อยํางหลากหลาย เชํน  ผู๎น าความคิด
ของผู๎เขียนบล็อกด๎านความงาม หรือเพื่อนแนะน า เม่ือ
รับรู๎ขําวสารแล๎วจะสามารถตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอาง
ผํานทางออนไลน์ได๎งํายขึ้น  
 ด๎านการรับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ อยูํในระดับ 
มากที่สุด อาจเป็นเพราะประชาชนรับรู๎จากการแสดง
ความคิดเห็นตํางๆของการซ้ือเครื่องส าอางในผําน
สังคมออนไลน์ ได๎งํายจึงท าให๎ตัดสินใจในการซ้ือได๎
ทันที สอดคล๎องกับหลักการของ Chuttur (2010) ที่
กลําวไว๎วํา การรับรู๎ประโยชน์น้ันเป็นความเชื่อของแตํ
ละบุคคลวําการใช๎ระบบจะเพิ่มประสิทธิภาพให๎กับการ
ท างาน การรับรู๎วํามีประโยชน์นําจะมีอิทธิพลทางตรง
ตํอการใช๎งานที่เกิดขึ้นจริง เพราะในเวลาเดียวกันผู๎ใช๎

จะค๎นพบวําลักษณะของระบบน้ัน ๆ จะมีอิทธิพลตํอ
ทัศนคติของผู๎ใช๎ให๎เกิดการยอมรับได๎โดยงําย ซ่ึง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 
(2555) ได๎ศึกษาเรื่อง ความเป็นผู๎น าทางความคิดของ
บล็อกเกอร์ด๎านความงามกับการรับรู๎ ทัศนคติ และ 
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ด๎านความงามของผู๎บริโภค 
กลําววํา กลุํมผู๎หญิงที่อาศัยอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร
สํวนใหญํตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางจากการรับรู๎ และ
ได๎รับการน าน าจากผลิตภัณฑ์ด๎านความงามตามที่
บล็อกเกอร์เสนอ เน่ืองจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
อิทธิพลตํอการซ้ือเครื่องส าอางในปัจจุบัน 
 ด๎านการรับรู๎ความสนุกสนาน อยูํในระดับ 
มากที่สุด อาจเป็นเพราะประชาชนรู๎สึกสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการซ้ือเครื่องส าอางผํานสื่อสังคม
ออนไลน์ เน่ืองจากสั่งซ้ือได๎ 24 ชั่วโมง และสะดวกใน
การซ้ือเป็นอยํางมาก  ซ่ึงสอดคล๎องกับหลักการของ 
Davis et al. (1992) ได๎กลําวไว๎วํา ความเพลิดเพลินใน
การใช๎เทคโนโลยีสามารถรับรู๎ได๎จากการที่ได๎เข๎าไปมี
สํวนรํวมกับกิจกรรมน้ัน ซ่ึงระดับความสนุกเพลิดเพลิน
ที่สามารถรับรู๎ได๎น้ันก็ขึ้นอยูํแตํละบุคคลที่แตกตํางกัน
ออกไป  ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฏฐกันย์ 
สุวรรณเลิศ (2553) ได๎ท าการศึกษา เรื่อง อิทธิพลของ
สื่อโฆษณาออนไลน์ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการบริโภค
ออนไลน์ กรณีศึกษาเครื่องส าอางเกาหลียี่ห๎อ อีทูดี้ 
เฮาท์ ( ETUDE HOUSE) กลําววํา  ผู๎ซ้ือออนไลน์จะ
รู๎สึกสะดวกในการซ้ือสินค๎าผํานสื่อออนไลน์ เน่ืองจาก
ได๎ทราบข๎อมูลที่รวดเร็วและอัพเดทอยูํเสมอสามารถท า
ได๎ตลอด  24 ชั่วโมง  อีกทั้งยังงํายตํอการค๎นหาข๎อมูล
สินค๎าและสามารถดูโฆษณาตามความต๎องการของผู๎ซ้ือ 
จึงท าให๎ผู๎ซ้ือออนไลน์ได๎รับความเพลิดเพลินจาก       
สื่อโฆษณาออนไลน์เป็นอยํางมาก 
   2.  การปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคม
ออนไลน์ สามารถอภิปรายผลได๎ดังน้ี  
 การปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์ 
โดยรวมอยูํในระดับ มากที่สุด อาจเป็นเพราะในการซ้ือ
สินค๎าผํานสื่อออนไลน์ทุกครั้งจะสามารถ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันระหวํางผู๎ใช๎สินค๎าได๎บนสื่อ
ออนไลน์  ท าให๎ประชาชนมีความรู๎สึกอํุนใจทุกครั้งใน
การใช๎งานสื่อสังคมออนไลน์ ในการเลือกซ้ือ
เครื่องส าอางทุกครั้ง สอดคล๎องตามหลักการของ 
Venkatesh et al. (2003) ที่ได๎กลําวไว๎วํา อิทธิพลทาง
สังคมเป็นระดับที่แตํละบุคคลให๎ความส าคัญในเรื่อง
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น้ันๆวํามีบทบาทมากน๎อยเพียงไร โดยจะมี
ความสัมพันธ์เก่ียวข๎องกับการชักจูงใจ การคล๎อยตาม 
การยอมท าตามและการเชื่อฟังในที่สุด สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ Dauw Song Zhu (2011) ท าการศึกษา
เก่ียวกับ Mr. Risk! Please trust me: Trust 
antecedents that increase online consumer 
purchase intention กลําววํา การมีปฏิสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ซ้ือและผู๎ขายท าให๎ผู๎ซ้ือมีการรับรู๎ความเสี่ยง
ตํอผู๎ขายลดลง 
 3. พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ 
สามารถอภิปรายผลเป็นรายด๎าน ได๎ดังน้ี 
  ด๎านการซ้ือ อยูํในระดับมากที่สุด อาจเป็น
เพราะประชาชนรู๎สึกชื่นชอบในสินค๎า   จึงจะท าให๎รู๎ สึก
พึงพอใจในสินค๎า และรู๎สึกตัดสินใจถูก ต๎อง ที่ซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล๎องกับ
หลักการของ ธงชัย สันติวงษ์  (2554) ที่ได๎กลําวไว๎วํา 
พฤติกรรมการซ้ือ คือ สินค๎าและบริการตํางๆ ต๎อง  
ตอบสนองความต๎องการขั้นปฐมภูมิได๎   ซ่ึงสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ Martín, Camarero, Rebeca & 
José (2011) ที่ศึกษาเก่ียวกับ Dual effect of 
perceived risk on cross-national e-commerce 
พบวํา ผู๎บริโภคมีความเชื่อม่ันในการซ้ือสินค๎ามากขึ้น
สํงผลให๎ความตั้งใจซ้ือสินค๎าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด๎วย 
  ด๎านความจงรักภักดี อยูํในระดับมากที่สุด 
อาจเป็นเพราะประชาชนมีความสุขที่ได๎ซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ เน่ืองจากได๎ทดลอง
ใช๎แล๎วได๎ผลตามที่คาดหวังไว๎ จึงติดสินใจที่ซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์ตํอไป  สอดคล๎องกับ
การวิจัยของ Agarwal & Prasad (1999) กลําววํา 
ความจงรักภักดีคือ ข๎อผูกมัดอยํางลึกซ้ึงที่จะซ้ือซ้ า 
หรือให๎การอุปถัมภ์สินค๎าหรือบริการที่พึงพอใจอยําง
สม่ าเสมอในอนาคต และสอดคล๎องกับ  Tsai (2004) 
กลําววํา ความจงรักภักดีคือ ความสัมพันธ์โดยตรง
ระหวํางทัศนคติที่เก่ียวข๎องของแตํละบุคคล 
(Individual’s Relative Attitude) และการอุปถัมภ์
ซ้ า ซ่ึงสอดคล๎องปนิยดา มุลาลินน์ ( 2555) ที่ศึกษา
เก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภคสินค๎าออนไลน์ของชาว
เกาหลี : กรณีศึกษาเว็บไซต์จีมาร์เก็ต กลําววํา ปัจจัย
หลักที่ผู๎บริโภคกลับมาซ้ือสินค๎าซ้ าอาจเป็นเพราะ
ผู๎บริโภคได๎ท าการทดลองใช๎ สินค๎ามีคุณภาพเหมาะสม
กับราคา และที่ส าคัญสามารถเปลี่ยนคืนได๎หากไมํ
พอใจ ท าให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจมาซ้ือซ้ าในครั้งตํอไป 

  ด๎านการบอกตํอ  อยูํในระดับมากที่สุด             
อาจเป็นเพราะประชาชนได๎ใช๎เครื่องส าอางผํานสื่อ
สังคมออนไลน์แล๎วมีความรู๎สึกได๎ผลกับตนเองจึงท ามี
การบอกตํอให๎กับคนรู๎จัก และ แนะน าผู๎อ่ืนมาเลือกซ้ือ
เครื่องส าอางผํานสื่อสังคมออนไลน์  สอดคล๎องกับการ
วิจัยของ ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์  (2556) กลําววํา การ
บํอตํอเป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์ใดที่ได๎รับการตอบรับ
จากลูกค๎าคํอนข๎างสูง สํงผลตํอการตลาดของผลิตภัณฑ์
เป็นอยํางมาก ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ดวงหทัย 
กอหลวง (2555) ท าการศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของ
กระดานสนทนาออนไลน์ด๎านความงามตํอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของผู๎บริโภค กลําววํา ปัจจัย
หลักที่ผู๎บริโภคกลับมาซ้ือสินค๎าซ้ าอาจเป็นเพราะ
ผู๎บริโภคได๎ท าการทดลองใช๎ และพบวําการบอกตํอ
หรือเลําเรื่องราวผลิตภัณฑ์สามารถท าให๎ผู๎ใช๎คนอ่ืนรู๎สึก
อยากใช๎บ๎าง และเม่ือใช๎ดีจะมีการแนะน าและบอกตํอ
กันในสังคมออนไลน์ได๎โดยงําย 
  4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
  การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน  การรับรู๎
ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ การรับรู๎ความสนุกสนาน                 
มีความสัมพันธ์กับ การปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคม
ออนไลน์  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งน้ีเป็น
เพราะวําทุกปัจจัยดังกลําวเป็นปัจจัยที่มีผลตํอการ
ปฏิสัมพันธ์ในซ้ือของผู๎บริโภคบนเครือขํายสังคม
ออนไลน์ การจะท าให๎เกิดปฏิสัมพันธ์ในการซ้ือได๎ 
จะต๎องมีการน าเสนออยํางเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลโดยตรงตํอการซ้ือของผู๎บริโภค อีกทั้งยัง
สอดคล๎องกับการวิจัยของ ไอรินทร์ โชติอัครอนันต์ 
(2558) ได๎ท าการศึกษา ปัจจัยด๎านการโฆษณาผํานสื่อ
ออนไลน์ตํอการซ้ือเครื่องส าอางของผู๎บริโภคในจังหวัด
ชลบุรี ค๎นพบวํา ปัจจัยด๎านการโฆษณาผํานสื่อออนไลน์
ตํอการซ้ือเครื่องส าอางของผู๎บริโภค จะต๎องมีความงําย
ในการใช๎งาน ความสนุกสนานเพลิดเพลิน   การรับรู๎
ประโยชน์  และการรับรู๎ความงําย/สะดวกในการใช๎งาน 
เป็นปัจจัยที่จะสํงผลโดยตรงตํอความการมีปฏิสัมพันธ์
ในการซ้ือได๎ 
  การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน  การรับรู๎
ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ การรับรู๎ความสนุกสนาน มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอาง
ออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งน้ีเป็น
เพราะวําผู๎บริโภคที่มีการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางผําน
สื่อสังคมออนไลน์ไปแล๎ว จะมีพฤติกรรมกลับมาซ้ือ
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สินค๎าใหมํก็ขึ้นอยูํกับความงํายในการใช๎งานของสังคม
ออนไลน์   โดยการน าเสนอดังกลําวจะต๎องสร๎างความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งพัฒนาประโยชน์และ
คุณสมบัติของสินค๎าอยํางตํอเน่ือง โดยการสร๎างการ
รับรู๎ประโยชน์ และพัฒนาการรับรู๎ความงําย/สะดวกใน
การใช๎งานที่ดียิ่งขึ้นของสินค๎าและบริการ สอดคล๎องกับ
หลักการของ Chuttur (2010)  Davis et al. (1992) 
และ Venkatesh et al. (2003) ที่กลําวไว๎วํา ทัศนคติ 
การตัดสินใจซ้ือซ้ าอยํางตํอเน่ืองของผู๎บริโภคจะน าไปสูํ
พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ในครั้งตํอไป 
สอดคล๎องกับหลักการของ Oliver (1999) กลําววํา 
พฤติกรรมการซ้ือซ้ าสินค๎าหรือบริการที่พึงพอใจอยําง
สม่ าเสมอในอนาคต จะน าไปสูํความจงรักภักดี อีกทั้ง
ยังมีความสอดคล๎องกันกับ ปนิยดา มุลาลินน์ ( 2555) 
ท าการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภคสินค๎า
ออนไลน์ของชาวเกาหลี : กรณีศึกษาเว็บไซต์จีมาร์เก็ต 
พบวํา พฤติกรรมการซ้ือซ้ าของผู๎บริโภคจะเกิดขึ้นได๎
เม่ือมีการท าให๎เกิดความงํายในการซ้ือ 
  การปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับ  พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอาง
ออนไลน์ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งน้ีเป็น
เพราะวําผู๎บริโภคที่มีการพูดคุยเก่ียวกับเครื่องส าอาง
ออนไลน์ จะสํงผลตํอการการซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์
ในอนาคต ที่สอดคล๎องกับหลักการของ  Venkatesh 
et al. (2003) และ ทิพย์วัลย์ สุทิน ( 2551) ที่กลําวไว๎
วํา อิทธิพลทางสังคของเทคโนโลยีสํงผลตํอการมีการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ท าให๎การ คล๎อยตาม หรือมีผลตํอการ
ตัดสินใจซ้ือ อีกทั้งยังมีความสอดคล๎องกันกับ ดวงหทัย 
กอหลวง ( 2555) ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความส าคัญ
ของกระดานสนทนาออนไลน์ด๎านความงามตํอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของผู๎บริโภค 
พบวํา กระดานสนทนา ออนไลน์ด๎านความงามมีผลตํอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางของผู๎บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด๎านการยอมรับ
และปฏิสัมพันธ์บนเครือขํายสังคมออนไลน์กับ
พฤติกรรมการซ้ือ  ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังตํอไปน้ี 
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  

1. จากการวิจัยพบวํา การรับรู๎ถึงความงําย
ในการใช๎งานมีความสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์บน
เครือขํายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือ

เครื่องส าอางออนไลน์ ดังน้ันควรจัดท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือขํายสังคมออนไลน์  (social 
commerce) ให๎ใช๎งําย สะดวกในการใช๎ เชํน อาจจะมี
การจัดระบบสํงข๎อมูลอัตโนมัติ ปุ่มแสดงความคิดเห็น 
กลํองข๎อความ ตะกร๎าใสํสินค๎า ให๎รู๎สึกวําเทคโนโลยีใด
ที่ใช๎งานงํายและสะดวกไมํซับซ๎อน  

2. จากการวิจัยพบวําการรับรู๎ถึงประโยชน์ที่
ได๎รับ มีความสัมพันธ์กับ  การปฏิสัมพันธ์บนเครือขําย
สังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส าอาง
ออนไลน์ ดังน้ัน ควรแสดงให๎เห็นถึงประโยชน์ของการ
ซ้ือสินค๎าผํานเครือขํายสังคมออนไลน์ เชํน สํงของ
รวดเร็ว มีข๎อมูลของสินค๎าชัดเจน ไมํเสียเวลาในการหาซ้ือ
หรือไปซ้ือเอง  
  3. จากการวิจัยพบวํา การรับรู๎ความ
สนุกสนาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์บน
เครือขํายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือ
เครื่องส าอางออนไลน์ ดังน้ัน จัดท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ บนเครือขํายสังคมออนไลน์  (social 
commerce) เชํนสื่อ  Facebook, Line, Instragram, 
Youtube, line หรืออ่ืนๆ จึงให๎มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน นําสนใจ ตัวอยํางเชํน กิจกรรมเลํนเกมส์ 
แจกของรางวัล Like& Share ให๎มีความนําสนใจมาก
ยิ่งขึ้น  

4. จากการวิจัยพบวํา การปฏิสัมพันธ์บน
เครือขํายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ ดังน้ันให๎ผู๎ซ้ือรู๎สึกเกิด
ความต๎องซ้ือก็ตํอเม่ือตนมีความม่ันใจในการซ้ือ
เครื่องส าอางออนไลน์ก็ตํอได๎ได๎ลองรํวมสนทนามี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสังคมเดียวกัน เม่ือเกิดความม่ันใจ
จะท าให๎ซ้ือเครื่องส าอางออนไลน์ได๎โยงํายขึ้น ดังน้ัน  
สื่อสังคมออนไลน์น้ันจะต๎องเป็นสื่อที่นําเชื่อถือ 

  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป  
1. การวิจัยครั้งน้ีท าการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข๎อง

กับการยอมรับพฤติกรรมสื่อสังคมออนไลน์เพียง  4 ตัว
แปรได๎แกํ  1) การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน  2) การ
รับรู๎ถึงประโยชน์ที่ได๎รับ  3) การรับรู๎ความสนุกสนาน
อยํางไรก็ตามแนวคิดการยอมรับของของ  Fred (1986) 
และนักทฤษฏีอ่ืนๆ ยังเสนอตัวแปรตํางๆที่อาจสํงผลตํอ
พฤติกรรมการซ้ือได๎  เชํน ความวิตกกังวล  และ การใช๎
งาน ดังน้ันในการวิจัยครั้งตํอไป   ควรศึกษาเพิ่มเติม ใน
ตัวแปรอ่ืนๆ ด๎วย 
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2. ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการทดสอบตัวแปร
รายคูํ  อยํางไรก็ตามเพื่อให๎เห็นภาพรวมของ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตํางๆ  ควรมีการใช๎สถิติเพื่อ
การทดสอบความสัมพันธ์ภาพรวมของตัวแปรดังกลําว
ด๎วยเชํนการใช๎ Path Analysis  
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การศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร 

ของพนักงานกลุ่มบริษัท พัฒน์กล 
 

พานุวัฒน์ แกมชัยภูมิ* 
 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันตํอองค์กร ของ
พนักงานกลุํมบริษัทพัฒน์กล 2) เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างาน จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงาน
กลุํมบริษัท พัฒน์กล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และต าแหนํงงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความผูกพันตํอองค์กร จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานกลุํมบริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) ได๎แกํ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานและต าแหนํงงาน 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความสุขในการ
ท างานกับความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานกลุํมบริษัท พัฒน์กล  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ีได๎แกํ พนักงาน
บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจ านวน  312 คน โดยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้นภูมิอยํางมี
สัดสํวน สถิติทีใช๎ในการวิจัย คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคําที การ ทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว และคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยสรุปได๎ดังน้ี 1) พนักงานมีระดับความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  2) พนักงาน
มีระดับความผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 3) พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหนํง
งานแตกตํางกัน มีความสุขในการท างานในภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) พนักงานที่มี 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และต าแหนํงงานแตกตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรในภาพรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ตํอองค์กร โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 
 
ค าส าคัญ  ลักษณะสํวนบุคคล  ความสุขในการท างาน  ความผูกพันตํอองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 

In this thesis, the researcher examines (1) happy workplace and employee engagement at 
Patkol Public Company Limited Group.  The researcher compares (2) happy workplace of these 
employees as classified by the demographical characteristics of gender, age, educational level, 
length of employment, and work position.  Moreover, the researcher compares (3) employee 
engagement the demographical characteristics of these employees.  Furthermore, finally, the 
researcher studies (4) the relationships between happy workplace and the employee 
engagement. Samplings consist of 312  samples from employees . The research instruments used 
were questionnaire. The data was analyzed by using statistics mean, standard deviation, t test, 
one-way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation.    

The results are as follows: 
(1) The happy workplace of the employees under study was overall evinced at a high 

level. (2) Employee engagement of the employees under investigation was overall exhibited at a 
high level. (3) The employees under investigation who differed in the demographical 
characteristics of gender, age, educational level and work position exhibited concomitant overall 
differences in happy workplace at the statistically significant level of .05. (4) The employees who 
differed in the demographical characteristics of age, educational level, length of employment, 
and work position evinced overall parallel differences in employee engagement at the 
statistically significant level of .05. In respect to the relationship between happy workplace and 
the employee engagement of these employees, the researcher determined that happy workplace 
and employee engagement were overall moderately correlated at the statistically significant level 
of .01. 
 
 
 
Keywords: happy workplace, employee engagement , the demographical characteristics 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาวการณ์ทางธุรกิจที่มีการแขํงขันกัน
อยํางรุนแรงในปัจจุบัน รวมทั้งเศรษฐกิจที่ผกผันอยําง
ตํอเน่ือง องค์กรตําง ๆ จึงมีความจ าเป็นต๎องมีการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อให๎สามารถแขํงขันกับคูํแขํง 
และสามารถอยูํในตลาดธุรกิจได๎ หลายองค์กรจึงได๎มี
การพัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากรองค์กรด๎วยวิธีการ     
ตําง ๆ การที่องค์กรใดจะบริหารทรัพยากรมนุษย์ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพน้ัน จะต๎องปฏิบัติภารกิจหน๎าที่
ของการบริหารงานให๎ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแตํกํอน
การจัดคนเข๎าท างาน ขณะปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากร และที่ส าคัญองค์กรต๎องบ ารุงรักษาบุคลากร 
ซ่ึงจะต๎องกระท าเป็นกระบวนการตํอเน่ืองสัมพันธ์กัน 
ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสํวนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให๎องค์กรประสบความส าเร็จและสามารถน า
องค์กรไปสูํเป้าหมายที่ตั้งไว๎ (เอกชัย เหลําอิสริยะกุล , 
2551)   
 การท างานอยํางมีความสุข ( happiness at 
work) เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรตํางมีความ
ต๎องการ เพราะความสุขเป็นเสมือนน้ าหลํอเลี้ยงจิตใจ
ท าให๎พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดี 
เพราะหากมีความสุขในการท างานแล๎วน้ัน จะเกิด
ความรู๎สึกผูกพัน สนุกสนาน ความรู๎สึกที่วําต๎องมา
ท างานจะหมดไป จะกลับกลายเป็นการมารํวม
สนับสนุนกับกิจกรรมตําง ๆ ขององค์กร เพื่อให๎เกิด
ความส าเร็จตํอตนเอง หนํวยงาน และองค์กร ซ่ึง
สอดคล๎องกับแนวคิดที่วํา ผลที่ตามมาของความสุขใน
การท างาน คือ การมีอารมณ์ในทางบวก มีความคิด
สร๎างสรรค์ ท างานด๎วยความสนุกสนาน รู๎สึกมีความสุข
แม๎วํางานจะหนักและเหน่ือย มีการชํวยเหลือกัน มี
สัมพันธภาพระหวํางบุคคล มีความรักในงาน และเกิด
ความผูกพัน พึงพอใจ ปฏิบัติงานด๎วยความสุข ท า
ให๎ผลงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ เกิดการคงตัวอยูํใน
งาน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตํอองค์กรตํอไป ( Manion, 2003 , 
655-656) และผู๎ที่มีความผูกพันตํอองค์กรมักจะมอง
องค์กรในทางบวก ซ่ึงจะเกิดความรู๎สึกที่ผูกพัน มีความ
ต๎องการและมีความตั้งใจที่จะท างานเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ( Meyer & Allen, 1991) 

สามารถท าให๎องค์กรเกิดประสิทธิผลสูงสุดจนไปสูํ
นวัตกรรมสิ่งใหมํๆ และองค์กรเกิดความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน (Mary, 2011) 
 ดังน้ัน ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง 
การศึกษาความสุขในการท างานและความผูกพันตํอ
องค์กรของพนักงานกลุํมบริษัท พัฒน์กล ผลการวิจัยใน
ครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ตํอแนวทางการก าหนดกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการ และแผนการพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนจะให๎องค์กรได๎ข๎อมูลที่
สามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนงานและ
สํงเสริมให๎บุคลากรมีความสุขในการท างานและความ
ผูกพันตํอองค์กรตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างาน และ
ความผูกพันตํอองค์กรของพนักงานกลุํมบริษัทพัฒน์กล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างาน 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ของพนักงานกลุํมบริษัท 
พัฒน์กล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การท างาน และต าแหนํงงาน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตํอองค์กร 
จ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ของพนักงาน กลุํมบริษัท 
พัฒน์กล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การท างาน และต าแหนํงงาน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความสุข
ในการท างานกับความผูกพันตํอองค์กรของพนักงาน
กลุํมบริษัท พัฒน์กล 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. พนักงานที่มีปัจจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน 
ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน 
และต าแหนํงงาน มีความสุขในการท างานแตกตํางกัน 
 2. พนักงานที่มีปัจจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน 
ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน 
และต าแหนํงงาน มีความผูกพันตํอองค์กรแตกตํางกัน 
 3. ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันตํอองค์กร ของพนักงานกลุํม
บริษัท พัฒน์กล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
      ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เป็นแนวทางส าหรับองค์กรที่จะเสริมสร๎าง
นโยบายหรือกลยุทธ์ตําง ๆ ในการสร๎างความสุขใน
องค์กรตํอไปในอนาคต 
 2. เพื่อ ผลการวิจัยมาบริหารจัดการให๎
พนักงานเกิดความรักความผูกพันตํอองค์กร 
 3. เป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับ
ความสุขในการท างานและความผูกพันตํอองค์กรอ่ืน ๆ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นพนักงาน 
บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่
ปฏิบัติงานอยูํปัจจุบัน จ านวน 1 ,412 คน ปฏิบัติงาน
อยูํในปี 2558  

กลุํมตัวอยํางได๎แกํ  พนักงานบริษัท  พัฒน์กล  
จ ากัด  (มหาชน ) และบริษัทในเครือจ านวน  312 คน 
ก าหนดขนาดตัวอยํางโดยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํง
ชั้นภูมิอยํางมีสัดสํวน ตามแผนก   

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจั ย  คือ แบบสอบถาม 

แบํงออกเป็น 3 สํวน  
สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยสํวนบุคคล  
สํวนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความสุขใน

การท างานของพนักงาน  
สํวนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับความผูกพัน

ตํอองค์กรของพนักงาน ลักษณะค าตอบเป็นแบบ
ประเมินคํา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด  

จากน้ันน าแบบสอบถามที่ได๎จากการปรับแก๎
ไขไปทดลองใช๎กับพนักงานกลุํมบริษัทพัฒน์กล ที่ไมํใชํ
กลุํมตัวอยําง จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์หาคํา
ความเชื่อม่ันโดยใช๎สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
Cronbach ได๎คําความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ความสุขในการท างานเทํากับ 0 .98 และคําความ
เชื่อม่ันของความผูกพันตํอองค์กรเทํากับ 0.99 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยได๎แจกแบบสอบถามด๎วยตนเองและรอ

รับแบบสอบถามคืน โดยได๎รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 

สถานภาพสํวนบุคคล 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา 
  4. ระยะเวลาการท างาน 
  5. ต าแหนํงงาน 

 
 

 

ความสุขในการท างาน  
1. ด๎านสุขภาพดี 
2. ด๎านน้ าใจงาม  
3. ด๎านผํอนคลาย 
4. ด๎านหาความรู๎  
5. ด๎านใจสงบ 
6. ด๎านการเงิน 
7. ด๎านครอบครัว 
8. ด๎านสังคม 

ความผูกพันตํอองค์กร 
1. ด๎านจิตใจ 
2. ด๎านการคงอยํู 
3. ด๎านบรรทัดฐาน 
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312 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 จากน้ันน ามาตรวจสอบ
ความถูกต๎อง น ามาลงรหัสและตรวจให๎คะแนนตามที่
ก าหนดไว๎ โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล  

การวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติทีใช๎ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ คําร๎อยละ 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคําที การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และคําสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 
ผลการวิจัย 

1. พนักงาน มีระดับความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวําอยูํในระดับมากทั้ง 6 ด๎าน เรียงตามล าดับได๎แกํ 
ด๎านสุขภาพดี ด๎านน้ าใจงาม ด๎านหาความรู๎ ด๎านใจ
สงบ ด๎านการเงินและด๎านครอบครัว  และอยูํในระดับ
ปานกลาง 2 ด๎าน เรียงตามล าดับได๎แกํ ด๎านผํอนคลาย
และด๎านสังคม 

2. พนักงาน มีระดับความผูกพันตํอองค์กร 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวําอยูํในระดับมากทั้ง 3 ด๎าน เรียงตามล าดับ ได๎แกํ 
ด๎านบรรทัดฐาน ด๎านจิตใจและด๎านการคงอยูํ 
 3. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการท างาน
ของพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ต าแหนํงงานตํางกัน   มีความสุขในการท างานแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนพนักงาน
ที่มีระยะเวลาการท างานแตกตํางกัน มีความสุขในการ
ท างานไมํแตกตํางกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตํอองค์กร
ของพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ท างาน และต าแหนํงงาน มีความผูกพันตํอองค์กร
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวน
พนักงานที่มีเพศแตกตํางกัน มีความผูกพันตํอองค์กรไมํ
แตกตํางกัน 

5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
ความสุขในการท างานกับความผูกพันตํอองค์กรของ
พนักงานกลุํมบริษัท พัฒน์กล พบวํา ความสุขในการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันตํอ
องค์กร โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี สามารถ
น ามาอภิปรายผล ได๎ดังน้ี 

1. พนักงาน มีระดับความสุขในการท างานโดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวําอยูํในระดับมาก 6 ด๎าน เรียงตามล าดับได๎แกํ 
ด๎านสุขภาพดี ด๎านน้ าใจงาม ด๎านหาความรู๎ ด๎านใจ
สงบ ด๎านการเงินและด๎านครอบครัว  และอยูํในระดับ
ปานกลาง 2 ด๎าน เรียงตามล าดับได๎แกํ ด๎านผํอนคลาย
และด๎านสังคม สามารถอภิปรายได๎ดังน้ี 

1.1 ความสุขในการท างานด๎านสุขภาพดี โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากองค์กรได๎ให๎
ความส าคัญกับสุขภาพของพนักงาน มีกิจกรรมกีฬาให๎
พนักงานทุกสัปดาห์และมีการจัดการแขํงขันให๎กับกีฬาแตํ
ละประเภทเพื่อสร๎างแรงจูงใจในการเลํนกีฬาของพนักงาน 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ชุณหรัศมม์ิ ( 2549, 
56-57) ที่จ าแนกระดับความสุขระดับบุคคล ได๎แกํ การ
มีสุขภาพดีทั้งรํางกายและจิตใจ ปัญญาและสังคม จะ
สํงผลให๎เกิดความสุขในการด าเนินชีวิต  

1.2 ความสุขในการท างานด๎านน้ าใจงาม โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากพนักงานที่
ปฏิบัติงานสํวนใหญํมีความสัมพันธ์อันดีตํอกัน จึงท าให๎
การชํวยเหลือกันในเรื่องงานและนอกงานมีอยูํเสมอ 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 
(2551, 1-4) ที่กลําววําความมีน้ าใจเอ้ืออาทรตํอกัน
และกันในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ เชื่อวําไมํมีใครอยูํคน
เดียวในโลกได๎ เราต๎องรู๎จักแบํงปัน และต๎องรู๎สึกวําเม่ือ
คิดถึงคนอ่ืนก็มีความสุขเกิดขึ้น  

1.3 ความสุขในการท างาน ด๎านผํอนคลาย 
โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
องค์กรได๎มีการสํงเสริมให๎พนักงานใช๎เวลาหลังจากเลิก
งานในการท ากิจกรรมตําง ๆ ที่พนักงานสนใจ 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ Winter (2008) ที่กลําววํา
ความสุขเกิดจาก การแสวงหาความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน อาทิเชํน การท ากิจกรรมสันทนาการ การ
เลํนกีฬา การเดินทํองเที่ยว การพบปะเพื่อนฝูง การดู
หนังฟังเพลง หรือการความบันเทิงในรูปแบบอ่ืนๆ  

1.4 ความสุขในการท างานด๎านหาความรู๎ 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากองค์กรมี
นโยบายอยํางชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให๎พร๎อมส าหรับการปฏิบัติงาน การเติบโต 
ก๎าวหน๎าในสายอาชีพ และสายการบริหารตําง ๆ 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 
(2551, หน๎า 1-4) ที่กลําววําความสุขจากการได๎เรียนรู๎ 
พัฒนาสมองตัวเองจากแหลํงตําง ๆ น าไปสูํความเป็น
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มืออาชีพ และความก๎าวหน๎าในการท างาน คนเราเรียน
เพื่อเพิ่มความรู๎ มีปัญญา ความก๎าวหน๎าในชีวิต ของ
มนุษย์เกิดจากการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง  

1.5 ความสุขในการท างานด๎านใจสงบ โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู๎บริหาร
ระดับสูงได๎ให๎ความส าคัญด๎านศาสนา มีการท าบุญกฐิน 
จัดกิจกรรมบรรยายธรรม ท าให๎พนักงานสํวนได๎รับการซึม
ซับในเรื่องของหลักทางศาสนา สอดคล๎องกับแนวคิดของ 
Winter (2008) ที่กลําววํา ความสงบสุขที่แท๎จริงต๎อง
ประกอบไปด๎วยความสุขภายในและความสุขภายนอก 
ความสุขภายใน คือ ท าใจให๎สงบ ไมํเครียด ไมํวิตกกังวล
เกินกวําเหตุ หรือทุกข์ร๎อนในสิ่งที่ยังไมํเกิดขึ้น และ
ความสุขภายนอก คือ ความสงบสุขในครอบครัว            
ความสงบสุขในสังคม จนถึงความสงบสุขของประเทศ  

1.6 ความสุขในการท างาน ด๎านการเงิน             
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เน่ืองจากพนักงานคิดวํา
การได๎รับความรู๎ทางด๎านบริหารจัดการเงิน จะท าให๎มี
การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม เป็นไปแนวทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ ณฐมน ชูติสูตร  (2555)             
ศึกษาเรื่อง การศึกษาความผาสุกของพนักงาน
โรงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบวํา 
ความผาสุกของพนักงานด๎านการใช๎เงินอยูํในระดับน๎อย  

1.7 ความสุขในการท างานด๎านครอบครัวโดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก แสดงให๎เห็นวําครอบครัวเป็น
สํวนส าคัญที่จะท าให๎ประสบความส าเร็จในชีวิต และ
สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันตํอกัน 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 
(2551, หน๎า 1-4) ที่กลําววํา  ครอบครัวที่เข๎มแข็งยํอม
เป็นครอบครัวที่อบอํุนและม่ันคง ความสุขที่ให๎กับ
ครอบครัว ไมํวําจะเป็นพํอ เป็นแมํ ญาติผู๎ใหญํ บุตร 
ภรรยา หรือหลาน คือ การสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ  

1.8 ความสุขในการท างานด๎านสังคมโดยภาพ
รวมอยูํในระดับปานกลาง เม่ือพนักงานและเพื่อน
รํวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีที่สํงผลให๎เกิดการท างานเป็น
ทีม พนักงานพึงพอใจบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมใน
ชุมชนที่อาศัยอยูํ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นภัส จิตต์
ธีรภาพ (2554) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนบุคคล 
ความสุขในการท างาน และความผูกพันตํอองค์กรของ 
พนักงาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสหกรรมผลิตอาหารแหํง
หน่ึง พบวํา คําเฉลี่ยความสุขในการท างานโดยรวมอยูํใน
ระดับปานกลาง ความสุขในการท างานด๎านสังคมดีอยูํใน
ระดับปานกลาง  

2. พนักงาน มีระดับความผูกพันตํอองค์กร 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวําอยูํในระดับมากทั้ง 3 ด๎าน เรียงตามล าดับ ได๎แกํ 
ด๎านบรรทัดฐาน ด๎านจิตใจและด๎านการคงอยูํ  สามารถ
อภิปรายได๎ดังน้ี 
 2.1 ความผูกพันตํอองค์กรด๎านจิตใจ โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนโยบายการ
บริหารขององค์กรเน๎นการให๎ความส าคัญกับทรัพยากร
บุคคล มีกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพชีวิตทั้งทางรํางกาย 
และจิตใจ อีกทั้งยังสํงเสริมให๎พนักงานพัฒนาตนเองอยูํ
ตลอดเวลา และรู๎สึกเสมือนตนเองเป็นสํวนหน่ึงของ
องค์กร ซ่ึงไปในทางเดียวกันกับ Meyer and Allen 
(1997) ที่กลําวถึง ความผูกพันตํอองค์กรด๎านจิตใจ  
(affective commitment) วําเป็นความผูกพันที่
เกิดขึ้นจากความรู๎สึกภายในสํวนบุคคล เป็นความรู๎สึก
ผูกพันและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร รู๎สึกวําตน
เป็นสํวนหน่ึงขององค์กร  

2.2. ความผูกพันตํอองค์กรด๎านการคงอยูํ 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งน้ีองค์กรมีความเชื่อวํา
หากพนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจในรายได๎ที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีระบบการจําย
คําตอบแทนที่สามารถแขํงขันกับองค์กรอ่ืนในธุรกิจ
เดียวกันได๎ ซ่ึงไปในทางเดียวกันกับ Meyer and 
Allen (1997) ที่กลําวถึงความผูกพันด๎าน ความ
ตํอเน่ือง  (continuance commitment) วํา เป็น
ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการคิดค านวณของบุคคลที่อยูํ
บนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให๎กับองค์กรและ
ผลตอบแทนที่บุคคลได๎รับจากองค์กร  
 2.3. ความผูกพันตํอองค์กรด๎านบรรทัดฐาน 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
นโยบายการบริหารที่เน๎นความเทําเทียมกันของ
พนักงานทุกระดับที่สํงเสริมให๎พนักงานได๎มีการพัฒนา
ตนเองอยูํตลอดเวลา ซ่ึงไปในทางเดียวกันกับ Meyer 
and Allen (1997) ที่กลําวถึงความผูกพันด๎านบรรทัด
ฐานทางสังคม ( normative commitment) วําเป็น
ความผูกพันที่เกิดจากคํานิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัด
ฐานทางสังคมเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนใน
สิ่งที่พนักงานได๎รับจากองค์กรแสดงออกในรูปของ
ความจงรักภักดีที่ให๎กับองค์กร  
 3. พนักงานที่มีเพศตํางกันมีความสุขในการ
ท างาน โดยภาพรวมและรายด๎าน ได๎แกํ ด๎านสุขภาพดี 
ด๎านผํอนคลาย และด๎านการเงินแตกตํางกันอยํางมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะลักษณะ
งานของพนักงานเพศชายกับพนักงานเพศหญิงมี
ลักษณะตํางแตกกันในหลายต าแหนํง พนักงานชาย
สํวนใหญํในองค์กรเป็นกลุํมชําง สํวนพนักงานหญิงสํวน
ใหญํปฏิบัติงานด๎านธุรการ บัญชี จัดซ้ือ จึงเป็นผลท า
ให๎การท ากิจกรรมตําง ๆ ของพนักงานชายและ
พนักงานหญิงแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
กุญธิภา กิติวงษ์ประทีป (2550) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง  การ
รับรู๎เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
และความสุขในการท างานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพนักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค  พบวํา พนักงานที่
มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศแตกตํางกันมีความสุขใน
การท างานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .01 
 4. พนักงานที่มีอายุตํางกันมีความสุขในการ
ท างานโดยภาพรวม และรายด๎านทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
สุขภาพดี ด๎านน้ าใจงาม ด๎านผํอนคลาย ด๎านหาความรู๎ 
ด๎านใจสงบ ด๎านการเงิน ด๎านครอบครัว และด๎านสังคม 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
เน่ืองจากพนักงานที่มีอายุมากสํวนใหญํเป็นผู๎มี
ประสบการณ์การท างานที่หลากหลายและปฏิบัติงาน
กับองค์กรมานานกวําพนักงานที่มีอายุน๎อย จึงได๎รับ
การยอมรับนับถือ มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนรํวมงาน กับ
ทั้งสามารถปฏิบัติงานได๎สอดคล๎องกับนโยบายและการ
บริหารงานขององค์กร ได๎ดีกวํากลุํมพนักงานที่มีอายุ
น๎อยกวํา  
 5. พนักงานที่มีระดับการศึกษาตํางกันมี
ความสุขในการท างานโดยภาพรวมและรายด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านสุขภาพดี ด๎านน้ าใจงาม ด๎านผํอนคลาย ด๎านหา
ความรู๎ ด๎านการเงิน และด๎านครอบครัว แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ลักษณะของงานบางอยํางที่ส าคัญ ๆ ในองค์กร 
นอกจากใช๎ประสบการณ์จากการเรียนรู๎งาน การสอน
งานจากผู๎บังคับบัญชาแล๎ว ยังจ าเป็นต๎องใช๎ความรู๎
พื้นฐานจากภาคทฤษฏีของผู๎ที่มีระดับการศึกษาสูงกวํา
ชํวยให๎งานน้ันประสบ-ความส าเร็จ  ดังน้ันผู๎ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวําอาจจะประสบความส าเร็จและได๎รับ
การยอมรับมากกวําผู๎ที่มีระดับการศึกษาต่ ากวํา จึง
สํงผลตํอความสุขในการท างานที่แตกตํางกัน เป็นไป
แนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล 
(2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอความสุขในการ
ท างานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบวํา บุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีผลตํอความสุขในการ
ท างานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 6. พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานตํางกัน
มีความสุขในการท างานในภาพรวม และรายด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านผํอนคลาย ด๎านใจสงบ และด๎านการเงิน ไมํ
แตกตํางกันอยํางนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการพิจารณาความดีความชอบของ
พนักงาน องค์กรให๎ความส าคัญของผลงานและ
ความสามารถของพนักงานมากกวําประสบการณ์การ
ท างาน ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ 
อัชฌา ชื่นบุญ และคณะ (2556) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
สํงผลตํอความสุขในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ พบวํา ระยะเวลาในการท างาน
แตกตํางกันมีความสุขในการท างานโดยภาพรวม 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7. พนักงานที่มีต าแหนํงงานตํางกัน มี
ความสุขในการท างาน โดยภาพรวม และรายด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านสุขภาพดี ด๎านน้ าใจงาม ด๎านผํอนคลาย 
ด๎านหาความรู๎ ด๎านใจสงบ ด๎านการเงิน และด๎านสังคม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากลักษณะการท างานในองค์กรเป็นงาน
โครงการและงานบริการเป็นหลัก ท าให๎หน๎าที่ความ
รับผิดชอบของแตํละต าแหนํงมีความส าคัญแตกตํางกัน 
จึงสํงผลท าให๎ความสุขในท างานแตํละต าแหนํงงาน
แตกตํางกัน เป็นไปแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ 
นฤมล แสวงผล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ตํอความสุขในการท างานของบุคลากร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผลการวิจัยพบวํา บุคลากรที่มีสายงานปฏิบัติและ
ประเภทบุคคลแตกตํางกัน มีผลตํอความสุขในการ
ท างานแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 8. พนักงานที่มีเพศตํางกันมีความผูกพันตํอ
องค์กร โดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎านไมํแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
องค์กรมีนโยบายการบริหารผลงานของพนักงานแตํละ
บุคคลอยํางเสมอภาคและอีกทั้งพนักงานทุกคน
สามารถตั้งเป้าหมายการท างานของตนเองให๎
สอดคล๎องกับเป้าหมายบริษัทได๎เอง ซ่ึงสอดคล๎องกับ
แนวคิดของ Steer (1977) ที่ให๎ความหมายของความ
ผูกพันตํอองค์กรด๎านความรู๎สึกผูกพันตํอองค์กรวํา เป็น
ความรู๎สึกของผู๎ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นอันหน่ึงอัน
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เดียวกันกับองค์กร มีจุดรํวมที่เหมือนกันของสมาชิกใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมขององค์กรเต็มใจที่จะทุํมเท
ก าลังใจก าลังกาย เพื่อปฏิบัติงานให๎กับองค์กร 
 9. พนักงานที่มีอายุตํางกันมีความผูกพันตํอ
องค์กรโดยภาพรวม และรายด๎านทุกด๎านแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
พนักงานที่มีอายุตํางกัน มักมีความคิดที่แตกตํางกัน 
โดยสํวนใหญํพนักงานที่มีอายุน๎อยกวําจะมีความผูกพัน
ตํอองค์กรต่ ากวําพนักงานที่มีอายุมาก อาจเน่ืองมาจาก
พนักงานที่อายุน๎อยต๎องการท างานที่ตรงความต๎องการ
และความรู๎ความสามารถของตน สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของปรีกมน จินตนานนท์ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง  ปัจจัย
จูงใจ ปัจจัยค้ าจุน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์
ตํอความผูกพันตํอองค์กรของข๎าราชการส านักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม ผลการวิจัยพบวํา ข๎าราชการที่
มีอายุตํางกัน  มีความผูกพันตํอองค์กรด๎านบรรทัดฐาน
แตกตํางกัน 
 10. พนักงานที่มีระดับการศึกษาตํางกันมี
ความผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวม และรายด๎านทุก
ด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลักษณะงานขององค์กรเป็นลักษณะ
งานที่เน๎นความรู๎ความสามารถในสายอาชีพที่หายากใน
ตลาดแรงงาน และเม่ือพนักงานเข๎ามาปฏิบัติงาน 
องค์กรจะจัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎ในสายงานที่
พนักงานปฏิบัติ ท าให๎พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงาน 
ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ Steer and Porter 
(1991, 122-124) ที่กลําวถึงระดับการศึกษาวํา เป็น
ปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอความผูกพันตํอองค์กร 
หมายถึง คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีระดับความ
ผูกพันตํอองค์กรน๎อยกวําคนที่มีระดับการศึกษาต่ ากวํา 
 11. พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานตํางกัน
มีความผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวม และรายด๎านทุก
ด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพนักงานที่ระยะเวลาการท างานมากมี
ความรู๎สึกวําองค์กรให๎ความส าคัญกับพนักงานในการ
เติบโตในหน๎าที่ สอดคล๎องกับงานวิจัยของณรงค์ 
ตระกูลดุสิตพร (2552) ได๎ศึกษาเรื่อง การปรับตัวใน
การท างานและความผูกพันตํอองค์กรของพนักงาน
โรงงานผลิตชิ้นสํวนยานยนต์  ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบวํา  อายุการท างานของ
พนักงาน มีความผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวม 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 12. พนักงานที่มีต าแหนํงงานตํางกันมีความ
ผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวม และรายด๎านทุกด๎าน
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
จากการที่องค์กรมีนโยบายผลักดันให๎พนักงานทุก
ระดับได๎พัฒนาตนเองและสํงเสริมการเติบโตในสาย
อาชีพ ท าให๎พนักงานที่มีต าแหนํงสูงมํุงม่ันและทุํมเทใน
การท างาน สอดคล๎องกับงานวิจัยกาญจนา บุญเพลิง 
(2552) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานกับความ
ผูกพันตํอองค์กรของพนักงานเทศบาล จังหวัด
สมุทรสาคร พบวํา  ระดับชั้นต าแหนํงของพนักงาน มี
ความผูกพันตํอองค์กรโดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

13. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
ความสุขในการท างานกับความผูกพันตํอองค์กรของ
พนักงานพบวํา ความสุขในการท างานในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันตํอองค์กรของ
พนักงานอยูํในระดับปานกลาง ทั้งน้ีองค์กรได๎เล็งเห็น
ความส าคัญของพนักงานทุกคนวําเป็นสํวนส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร สอดคล๎องกับงานงานวิจัยของ 
นภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวน
บุคคล ความสุขในการท างาน และความผูกพันตํอ
องค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารแหํงหน่ึง พบวํา ความสุขในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันตํอองค์กร อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ความสุขในการท างานด๎านสุขภาพดี 
องค์กรมีการจัดสวัสดิการ นโยบายสํงเสริมสุขภาพและ
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร๎างความสุข เน่ืองจาก
บุคคลที่มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  

2. ความสุขในการท างานด๎านน้ าใจงาม เป็น
ความสุขที่เกิดจากสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน ซ่ึงปัจจุบัน
ภายในองค์กรมีวัฒนธรรมการอยูํรํวมกันอยํางพี่น๎อง 
แตํยังขาดระบบที่สํงเสริมการเรียนรู๎ผํานการสอนงาน 
การให๎ค าปรึกษาในการท างานอยํางเป็นระบบ  

3. ความสุขด๎านผํอนคลาย    องค์กรควรมี
การปรับปรุงให๎มีสถานที่ให๎เพียงพอและเหมาะสมใน
การผํอนคลายหรือพักผํอนหยํอนใจทั้งในระหวํางเวลา
งานและนอกเวลางาน และควรมีกิจกรรมสันทนาการ
ให๎ถึงพนักงานทุกระดับ และมีระยะเวลาสม่ าเสมอ 
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4. ความสุขด๎านการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน องค์กรควรมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร
อยํางชัดเจน การสํงเสริมให๎ความรู๎ การเพิ่มชํองทาง 
วิธีการเรียนรู๎ในรูปแบบใหมํ ๆ และการพัฒนาทักษะที่
ตรงกับความต๎องการในต าแหนํงงาน 
 5. ความสุขด๎านใจสงบ องค์กรควรจัด
กิจกรรมสํงเสริมให๎พนักงานตระหนักถึงน าหลักธรรม
มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม น่ังสมาธิ  
 6. ความสุขด๎านการเงิน องค์กรควรมีการจัด
ให๎มีหลักเกณฑ์การจํายคําจ๎าง เงินเดือน และ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ชัดเจน ปรับปรุงความถูกต๎อง 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ๎อนในการจํายเงิน 
 7. ความสุขด๎านครอบครัว องค์กรควรจัด
กิจกรรมสํงสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางครอบครัว

เพิ่มขึ้น และจัดสรรวันหยุดที่เอ้ือตํอการท าใน
ครอบครัวของพนักงาน  
 8. ด๎านสังคม องค์กรควรสํงเสริมให๎พนักงาน
ได๎มีการรวมกลุํมในการจัดกิจกรรมที่สนใจเพิ่มมากขึ้น 
รวมถึงจัดกิจกรรมอาสาอยํางสม่ าเสมอและมีการ
ประชาสัมพันธ์สร๎างความนําสนใจ และผลที่จะได๎รับใน
การท ากิจกรรม เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎พนักงานเข๎ารํวม
อยํางตํอเน่ือง 

9. ความผูกพันตํอองค์กร ความคิดเห็นตํอ
ความผูกพันตํอองค์กรแตกตํางกันหลายด๎าน ปัจจุบัน
การรับรู๎ถึงนโยบาย การด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ 
ซ่ึงการสื่อสารเป็นประเด็นหลักในการปัญหาดังกลําว 
ซ่ึงแนวทางการบริหารจัดการชํองทางการสื่อสารที่จะ
ถึงพนักงานทุกระดับ เพื่อให๎เกิดความผูกพันตํอองค์กร
มากขึ้น 
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ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
พรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ* 

ดวงเดือน จันทร์เจริญ** 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความต๎องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(2) เพ่ือเปรียบเทียบความต๎องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคลได๎แกํ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และลักษณะการจ๎างงาน และ (3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 236 คน เครื่องมือ คือ แบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีคําความเชื่อมั่นเทํากับ .96 
การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห์หาคํา  One-way ANOVA และถ๎าพบวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความ
แตกตํางกันเป็นรายคูํโดยใช๎วิธีของ LSD 
 ผลการวิจัยพบวํา  

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความต๎องการพัฒนาตนเอง เก่ียวกับวิธีการในการพัฒนาตนเอง  
และเนื้อหาในการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมและรายด๎าน อยูํในระดับมากทั้ง 6 ด๎าน เรียงตามล าดับ ได๎แกํ ด๎านทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
ด๎านทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน ด๎านทักษะความคิด ด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ด๎านการศึกษาตํอ และด๎านการฝึกอบรม     

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จ าแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคล  มีความต๎องการพัฒนาตนเองเก่ียวกับ
วิธีการในการพัฒนาตนเอง และเนื้อหาในการพัฒนาตนเอง  สรุปได๎ดังนี้  

 2.1 บุคลากรที่มีเพศตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมและการพัฒนาตนเองด๎านอ่ืนๆ 5 ด๎านไมํแตกตําง
กัน  มีเพียงด๎านการศึกษาตํอ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 2.2 บุคลากรที่มีอายุตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเอง ด๎านการฝึกอบรม ด๎านทักษะความคิด และด๎านทักษะเทคนิค
การปฏิบัติงาน ไมํแตกตํางกัน สํวนความต๎องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและอีก 3 ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านการศึกษาตํอ ด๎านการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง และด๎านทักษะมนุษยสัมพันธ์ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.3 บุคลากรที่มีสถานภาพตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมและการพัฒนาตนเองด๎านอ่ืนๆ   5 ด๎านไมํ
แตกตํางกัน  มีเพียงด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 2.4 บุคลากรที่มีการศึกษาตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม และการพัฒนาตนเองด๎านอ่ืนๆ   3 ด๎านไมํ
แตกตํางกัน  สํวนอีก 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการศึกษาตํอ ด๎านการฝึกอบรม  ด๎านทักษะความคิด แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 2.5 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมการพัฒนาตนเองด๎าน อ่ืนๆ 3 
ด๎านไมํแตกตํางกัน  สํวนอีก 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการศึกษาตํอ ด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ด๎านทักษะความคิด แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.6 บุคลากรที่มีลักษณะการจ๎างงานตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเองด๎านทักษะมนุษยสัมพันธ์ ไมํแตกตํางกัน สํวน
ความต๎องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและอีก 5 ด๎าน แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  แนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สรุปได๎ดังนี้ จัดท าแผนการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะวิชาการใหมํ ๆ  จัดให๎มีการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง  จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัย จัดโครงการ
ฝึกอบรมความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือเสริมสร๎างทัศนคติเชิงบวก จัดการเรียนรู๎จากเทคโนโลยี   จัดกิจกรรมสํงเสริมเก่ียวกับพฤติกรรมด๎าน
การสร๎างมนุษยสัมพันธ์ ระหวํางหนํวยงาน รวมถึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด๎านการพัฒนาบุคลิกภาพ และด๎านอารมณ์ 

 
ค าส าคัญ : ความต๎องการพัฒนาตนเอง   บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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Abstract  
 In this thesis, the researcher studies (1) the need for self-development of personnel at Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University.  The researcher also compares (2) the need for self-development of these 
personnel as classified by the demographical characteristics of gender, age, marital status, education, work 
experience, and employment characteristics.  Finally, the researcher proposes (3) guidelines for the self-
development of these personnel. The sample population consisted of 236 personnel at Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University.  They were compared in terms of the demographical characteristics of gender, marital status, 
age, education, work experience, and employment characteristics vis-à-vis the need for self-development.  In 
comparing the differences between two groups, the researcher used a t test technique.  In comparing the 
differences between three groups or more, the one-way analysis of variance (ANOVA) technique and  the least 
significant difference (LSD)was utilized.   
 Findings are as follows.  
 1. In studying the levels of the need for self-development evinced by the personnel under study, it was 
found that overall levels were at a high level.  In addition, levels were exhibited at a high level in regard to the 
aspects of further education; training; self-learning; cognitive skills; work performance technique skills; and human 
relations skills.  
 2. In comparing the need for self-development displayed by these personnel as classified by the 
demographical characteristics of gender, age, marital status, education, work experience, and employment 
characteristics, results were as follows:  
  2.1 Personnel who differed in gender did not exhibit concomitant differences in the need for self-
development overall and in the aspects of training; self-learning; cognitive skills; work performance technique 
skills; and human relations skills.  However, in regard to the aspect of further education, parallel differences were 
displayed at the statistically significant level of .05.  
  2.2 Personnel who differed in age evinced corresponding differences in the need for self-
development overall and in the aspects of further education; training; self-learning; and human relations skills at 
the statistically significant level of .05.  Nevertheless, no concurrent differences were found in regard to the 
aspects of cognitive skills and work performance technique skills.  
  2.3 Personnel who differed in marital status displayed associated differences in the need for self-
development overall and in the aspects of training; self-learning; and work performance technique skills at the 
statistically significant level of .05.  Nonetheless, insofar as concerns the aspects of further education, cognitive 
skills, and human relations skills, the researcher found no accompanying differences.  
  2.4 Personnel who differed in educational level exhibited concomitant differences in the need for 
self-development overall and in the aspects of further education and training.  Still, no parallel differences were 
found in respect to the aspect of self-development.  
  2.5 Personnel who differed in work experience evinced parallel differences at the statistically 
significant level of .05 in regard to the need for self-development overall and in the aspects of further education; 
training; self-learning; and cognitive skills.  Even so, corresponding differences were not found in the aspects of 
work performance technique skills and human relations skills.  
  2.6 Personnel who differed in employment characteristics displayed associated differences in the 
need for self-development overall and in the aspects of further education; training; self-learning; work 
performance technique skills; and cognitive skills at the statistically significant level of .05.  Despite this finding, 
however, matched differences were not found vis-à-vis human relations skills.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
จากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได๎วําสังคม

โลกมีการเปลี่ยนแปลงจนท าให๎กลายเป็นโลกไร๎
พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ มีความเจริญก๎าวหน๎าทาง  
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยมากขึ้น ท า
ให๎มีผลตํอการด าเนินชีวิตและการท างานของมนุษย์เป็น
อยํางมาก  มนุษย์จะต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความท๎าทายจากกระแสโลก ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
ทุนหรือปัจจัยของการพัฒนาที่มีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่
ต๎องการให๎มนุษย์ได๎มีการพัฒนาตนเองและสามารถเกิด
พัฒนาการเรียนรู๎ให๎ก๎าวทันกับโลกในยุคปัจจุบันได๎ จึง
จ าเป็นที่จะต๎องพัฒนาให๎คนเกิดความต๎องการพัฒนา
ตนเองให๎มีคุณภาพ เพราะคุณภาพของคนจะเป็นปัจจัย
ที่สํงผลให๎การท างานของแตํละองค์กรสามารถน าองค์กร
ของตนเองก๎าวไปสูํความส าเร็จได๎ตามเป้าประสงค์  

การพัฒนาตนเอง จึงเป็นอีกศาสตร์หน่ึงซ่ึงได๎รับ
ความนิยม และมีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อหา
แนวทางในการท าให๎บุคลากรสามารถแสวงหาความรู๎ได๎
ด๎วยตนเอง เพื่อให๎เกิดการศึกษาหรือการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต (Lifelong learning) ซ่ึงผู๎ที่ต๎องการพัฒนาตนเอง
ได๎น้ัน จะต๎องเป็นผู๎ที่มํุงม่ันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเอง โดยเชื่อวํา ทุกคนมีศักยภาพอยูํในตนเอง 
สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนเองได๎เกือบทุกเรื่อง บุคคล
สามารถพัฒนาตนเองได๎ตลอดเวลา เพราะไมํมีใครเกํง
สมบูรณ์ไปทุกเรื่อง และการที่บุคคลยึดติดกับสิ่งตําง ๆ 
ไมํยอมเปลี่ยนแปลง จะท าให๎บุคคลไมํสามารถพัฒนา
ตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ  (คมคณิต ไกรทอง, 2553) 
         มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน๎าที่ในการผลิตบัณฑิตให๎มี
คุณภาพผํานการศึกษาเลําเรียน เพื่อให๎มีความรู๎ ทักษะ
ความสามารถที่จะออกไปชํวยเหลือสังคมและกํอให๎เกิด
ประโยชน์ตํอชุมชุน สังคมและประเทศชาติ   ตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ คุณภาพ คุณธรรม   น า
การพัฒนาท๎องถิ่น แตํกํอนที่จะท าหน๎าที่ผลิตบัณฑิตให๎
มีคุณภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงจ าเป็นต๎องท าหน๎าที่ในการ

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองให๎กับบุคลากรทุกระดับให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะถือวํา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณคํา  จ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาตนเองใน
ทุกๆ ด๎าน   เพื่อน าไปสูํการพัฒนาในการผลิตบัณฑิต 
และพัฒนามหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความต๎องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต๎องการพัฒนา ตนเอง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคลได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และลักษณะ        
การจ๎างงาน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสํวนบุคคล
ของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ  (1) เพศ (2) อายุ   (3) 
สถานภาพ (4) การศึกษา  (5) ประสบการณ์การท างาน 
และ (6) ลักษณะการจ๎างงาน 

2. ตัวแปรตาม คือ ความต๎องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบํง
ออกเป็น 2 ด๎าน ดังน้ี   

1) ด๎านวิธีการในการพัฒนาตนเอง 
ประกอบด๎วย  1.1) ด๎านการศึกษาตํอ  1.2) ด๎านการ
ฝึกอบรม   1.3) ด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และ  

2) ด๎านเน้ือหาในการพัฒนาตนเอง    
ประกอบด๎วย 2.1) ด๎านทักษะความคิด  2.2) ด๎านทักษะ
เทคนิคการปฏิบัติงาน   2.3) ด๎านทักษะ-มนุษยสัมพันธ์ 
           3). แนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
        ได๎ข๎อมูลเป็นแนวทางในการสนับสนุนสํงเสริมให๎
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สามารถพัฒนาตนเองได๎อยํางมีศักยภาพ  และจัดท า
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แผนการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยํางเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของบุคลากรได๎อยํางถูกต๎อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที่ปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2558 จ านวน  
581 คน ได๎แกํ ข๎าราชการจ านวน 117 คน  พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 316 คน พนักงานราชการ 
จ านวน 28 คน ลูกจ๎างประจ า จ านวน 31 คน และ
เจ๎าหน๎าที่ประจ าตามสัญญา จ านวน 89 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทีมี่

รายละเอียดเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพสํวนบุคคลของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นค าถามแบบ
เลือกตอบ ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และลักษณะการจ๎าง งาน  

ตอนที่ 2 ศึกษาความต๎องการพัฒนาพัฒนา
ตนเอง  เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณคํา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น๎อย และน๎อยที่สุด  ที่ผํานการตรวจสอบคุณภาพ ด๎าน
ความตรงเชิงเน้ือหา ของเครื่องมือ โดยใช๎ผ๎ูเชี่ยวชาญ
พิจารณาได๎คํา IOC เทํากับ .67-1.0  และน าไปทดลอง
หาความเที่ยง ของเครื่องมือ   ได๎ คําสัมประสิทธ์ิแอลฟา
เทํากับ .96  

ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาพัฒนา
ตนเอง  ผู๎วิจัยใช๎วิธีการสัมภาษณ์ ผู๎ให๎ข๎อมูลสัมภาษณ์ 
คือ ผู๎บริหาร และคณบดีคณะตําง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติการหาคําความถี่ 
ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คําที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีความ ต๎องการพัฒนาตนเองโดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด๎าน พบวํา

มีความต๎องการพัฒนาตนเองอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
เรียงตามล าดับ ได๎แกํ ด๎านทักษะมนุษยสัมพันธ์ ด๎าน
ทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน ด๎านทักษะความคิด ด๎าน
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ด๎านการศึกษาตํอ และด๎านการ
ฝึกอบรม 
          2. ผลการเปรียบเทียบความต๎องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-        
ศรีอยุธยา จ าแนกตามข๎อมูลสํวนบุคคล  มีความต๎องการ
พัฒนาตนเองเก่ียวกับวิธีการในการพัฒนาตนเอง  และ
เน้ือหาในการพัฒนาตนเอง  สรุปได๎ดังน้ี  

 2.1 บุคลากรที่มีเพศตํางกัน มีความ
ต๎องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมและการพัฒนา
ตนเองด๎าน อ่ืนๆ 5 ด๎านไมํแตกตํางกัน  มีเพียงด๎าน
การศึกษาตํอ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 2.2 บุคลากรที่มีอายุตํางกัน มีความ
ต๎องการพัฒนาตนเอง ด๎านการฝึกอบรม ด๎านทักษะ
ความคิด และด๎านทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน ไมํ
แตกตํางกัน สํวนความต๎องการพัฒนาตนเอง ใน
ภาพรวมและอีก 3 ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านการศึกษาตํอ ด๎าน
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และด๎านทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.3 บุคลากรที่มีสถานภาพตํางกัน มี
ความต๎องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมและการ
พัฒนาตนเองด๎านอ่ืนๆ   5 ด๎านไมํแตกตํางกัน  มีเพียง
ด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   

 2.4 บุคลากรที่มีการศึกษาตํางกัน มีความ
ต๎องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม และการพัฒนา
ตนเองด๎าน อ่ืนๆ   3 ด๎านไมํแตกตํางกัน  สํวนอีก 3 
ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านการศึกษาตํอ ด๎านการฝึกอบรม  ด๎าน
ทักษะความคิด แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 2.5 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างาน
ตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมการ
พัฒนาตนเองด๎าน อ่ืนๆ 3 ด๎านไมํแตกตํางกัน  สํวนอีก 
3 ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านการศึกษาตํอ ด๎านการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง ด๎านทักษะความคิด แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.6 บุคลากรที่มีลักษณะการจ๎างงาน
ตํางกัน มีความต๎องการพัฒนาตนเองด๎านทักษะมนุษย
สัมพันธ์ ไมํแตกตํางกัน สํวนความต๎องการพัฒนาตนเอง
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โดยภาพรวมและ อีก 5 ด๎าน แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             3. แนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได๎ 
ดังน้ี จัดท าแผนการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะวิชาการใหมํ ๆ  ควรจัดให๎มีการฝึกอบรมอยําง
ตํอเน่ืองเพื่อให๎บุคลากรพัฒนาทักษะการท างานเฉพาะ
ด๎านที่จ าเป็นตํอตนเองอยูํเสมอ  จัดโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนางานวิจัย   จัดโครงการฝึกอบรมความคิด
สร๎างสรรค์เพื่อเสริมสร๎างทัศนคติเชิงบวกเชิงบวก เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนาองค์กรจัดการ
เรียนรู๎จากเทคโนโลยี เชํน ระบบอีเลินร์น่ิง อินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์  จัดกิจกรรมสํงเสริมเก่ียวกับพฤติกรรมด๎าน
การสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ระหวํางหนํวยงาน เชํน 
กิจกรรมกีฬาสี จัดเลี้ยงปีใหมํ  เป็นต๎น จัดการฝึกอบรม
หลักสูตรด๎านการพัฒนาบุคลิกภาพ และด๎านอารมณ์  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ความต๎องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น ามา
อภิปรายได๎ ดังน้ี 

1. ความต๎องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีความ
ต๎องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม และรายด๎าน คือ 
ด๎านวิธีการในการพัฒนาตนเองอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
คือ ด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ด๎านการศึกษาตํอ และ
ด๎านฝึกอบรมเป็นรายข๎อ  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันองค์กร
ภาคการศึกษามีการแขํงขันกันสูง องค์กรหลายแหํง  ได๎
ออกจากระบบราชการเป็นระบบที่บริหารจัดการตนเอง 
ท าให๎บุคลากรขององค์กรแตํละองค์กรต๎องตื่นตัวใน   
การพัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพที่โดดเดํน มีความพร๎อม
ตํอการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให๎
ตนเองเป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ และความเข๎าใจ
งานในหน๎าที่ของตนเอง สามารถท างานที่ได๎รับ
มอบหมายจากองค์กรให๎เกิดความส าเร็จตามที่องค์กร
มํุงหวัง ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม 
(2550) ทฤษฎีความต๎องการ  “อีอาร์จี” โดยแบํงความ
ต๎องการของมนุษย์ทั่วๆ ไปวํามีความต๎องการ 3 
ประการ คือ 

1.1 ความต๎องการด ารงอยูํได๎เป็นความ
ต๎องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐานที่จะต๎องท าให๎มีชีวิตอยูํ
รอดได๎ โดยเป็นการตอบสนองทางด๎านสรีระรํางกาย  

ได๎แกํ ความต๎องการทางกาย และความต๎องการความ
ม่ันคงปลอดภัยให๎แกํรํางกาย  

1.2 ความต๎องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน 
ความต๎องการอันน้ี Alderfer ได๎ให๎ความส าคัญมาก
เพราะถือวํามนุษย์จะด ารงชีวิตอยูํได๎ไมํใชํความต๎องการ
พื้นฐานเพียงอยํางเดียวเทําน้ัน และ  

1.3 ความต๎องการเจริญก๎าวหน๎า เป็นความ
ต๎องการของมนุษย์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ทุก
คนมีความคาดหวังไว๎ เพื่อต๎องการความส าเร็จในชีวิต
ในหน๎าที่ของตน สังคมจะได๎ยอมรับและยกยํอง
สรรเสริญ และ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ McCollum 
(2000) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตนเองและการแสดง
พฤติกรรมภาวะผู๎น า พบวําการพัฒนาภาวะผู๎น าเป็น
การพัฒนาภาวะผู๎น าจากภายในพัฒนาความคิด และ
ความรู๎สึกของผู๎น าตระหนักถึงข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎น า  

2. ระดับความต๎องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   มี
ความต๎องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด๎าน 
ในด๎านเน้ือหาในการพัฒนาตนเอง อยูํในระดับมากทุก
ด๎าน คือ  ด๎านมนุษยสัมพันธ์ ด๎านทักษะความคิด และ
ด๎านทักษะเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นรายข๎อ  ทั้งน้ี
เน่ืองจากปัจจุบันสถานการณ์สังคมโลก มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และตลอดเวลา   โลก
กลายเป็นพื้นที่ที่ไร๎พรมแดน มีความเจริญก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยมาก ท าให๎มีผล
ตํอการด าเนินชีวิตและการท างานของมนุษย์เป็นอยําง
มาก ซ่ึงมนุษย์จะต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และ
ความท๎าทายจากกระแสโลก ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
ทุนหรือปัจจัยของการพัฒนาที่มีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญตํอการพัฒนา เพื่อที่มนุษย์เกิดการพัฒนา
ตนเอง และสามารถพัฒนาการเรียนรู๎ให๎ก๎าวทันกับโลก
ในยุคปัจจุบัน จึงจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนามนุษย์ให๎เกิด
การพัฒนาตนเองได๎อยํางมีคุณภาพ เพราะคุณภาพของ
มนุษย์จะเป็นปัจจัยที่สํงผลให๎การท างานของแตํละ
องค์กรสามารถที่จะน าองค์กรไปสูํความส าเร็จได๎ตาม
เป้าประสงค์ สอดคล๎องกับแนวคิดของเจษฎา นกน๎อย 
(2554, 258–259) กลําวถึงความส าคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว๎ 3 ประการ คือ (1) ทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นทรัพย์สินขององค์การมิใชํคําใช๎จําย  (2) ศักยภาพ
ของมนุษย์ พัฒนาได๎ไมํมีที่สิ้นสุด  และ (3) ทรัพยากร
มนุษย์ เป็นแหลํงสํงเสริมและเพิ่มคุณคําผลผลิต รวมทั้ง
บริการขององค์การ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
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Boyatizis (2001) ศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาการพัฒนา
ตนเองจาก A series of longitudinal studies  ที่ 
Wealtherhead school of management of case 
western reserve university  พบวํา คนสามารถจะ
พัฒนาให๎ เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
เรื่องตําง ๆ ได๎ดีต๎องมาจากการพัฒนาตนเอง โดยเสนอ
ผลการวิจัยที่สนับสนุน การพัฒนาตนเองไว๎ด๎วยกัน 5 
ประการ คือ ความมํุงม่ันที่จะประสบความส าเร็จ ความ
ตระหนักในสภาพของตนเอง การปฏิบัติตาม
ก าหนดการเรียนรู๎ การเปลี่ยนแปลงตนเองสูํการเป็น
ผู๎พัฒนา และมีความสัมพันธ์ไมตรี ผลการวิจัยสรุปวํา
เป็นสํวนส าคัญของการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
              3. ผลการเปรียบเทียบความต๎องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา ใน
ด๎านวิธีการในการพัฒนาตนเอง ที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ลักษณะการจ๎างงาน แตกตํางกัน พบวํา 
           4. ผลการเปรียบเทียบความต๎องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยพระนครศรี-อยุธยา 
ในด๎านเน้ือหาในการพัฒนาตนเอง ที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ลักษณะการจ๎างงานแตกตํางกัน 

5. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี-อยุธยา 
ซ่ึงมีประเด็นดังน้ี คือ จัดท าแผนการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาการใหมํ ๆ ควรจัดให๎มี
การฝึกอบรมอยํางตํอเน่ือง เพื่อให๎บุคลากรพัฒนา
ทักษะการท างานเฉพาะด๎านที่จ าเป็นตํอตนเองอยูํเสมอ 
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัย จัดโครงการ
ฝึกอบรมความคิดสร๎างสรรค์เพื่อเสริมสร๎างทัศนคติเชิง
บวก เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนา
องค์กร  จัดการเรียนรู๎จากเทคโนโลยี เชํน ระบบอีเลินร์
น่ิง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ จัดกิจกรรมสํงเสริมเก่ียวกับ
พฤติกรรมด๎านการสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ระหวําง
หนํวยงาน เชํน กิจกรรมกีฬาสี จัดเลี้ยงปีใหมํ เป็นต๎น 
และจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด๎านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
และด๎านอารมณ์  ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรสํวนใหญํอยูํใน
กลุํมงานลักษณะการจ๎างงานประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหนํงอาจารย์จึงเห็นความส าคัญของ
พัฒนาตนเองให๎ทันสมัยกับวิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว และต๎องมีความทันสมัยเสมอเพื่อก๎าวทัน
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสอดคล๎องกับ

แนวคิดของ คมคณิต ไกรทอง (2553) กลําววําบุคคลที่
จะพัฒนาตนเองได๎จะต๎องเป็นผู๎มํุงม่ันที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพื้นฐาน
ในการพัฒนาตนที่ถูกต๎อง ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่ชํวยสํงเสริมให๎
การพัฒนาตนเองประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
 1. ด๎านการศึกษาตํอ องค์การควรสํงเสริม 
สนับสนุนการให๎ทุนเพื่อการศึกษาตํอกับบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการเรียน และน าความรู๎กลับมาพัฒนางาน
ให๎กับองค์กรได๎ 

2. ด๎านการฝึกอบรม  ในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรตําง ๆ ควรมีการวิเคราะห์  ความจ าเป็นใน
การจัดฝึกอบรมกํอน ท าการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อ
การด าเนินการในการจัดหลักสูตรสามารถตรงกับความ
ต๎องการของบุคลากรภายในองค์กร 

3. ด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  สํงเสริมให๎มี
การเรียนรู๎โดยใช๎ระบบ CAI หรือ ระบบอี -เลิร์นน่ิง ใน
การศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง              

4. ด๎านทักษะความคิด สํงเสริมพัฒนาการ
คิดค๎นนวัตกรรมใหมํมาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

5. ด๎านทักษะเทคนิคการปฏิบัติงาน  สํงเสริม
ให๎บุคลากรใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมํ ๆ ที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน  

6. ด๎านทักษะมนุษยสัมพันธ์ เสริมสร๎าง     
การท างานเป็นทีมเพื่อสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการ
ท างาน มีการจัดกิจกรรมรํวมกันระหวํางบุคลากรในแตํ
ละฝ่ายเพื่อสร๎างความสนิทสนม และสร๎างความเป็น
ทีมงานที่ดีตํอไป 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเรื่องความต๎องการฝึกอบรมของ   
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนครศรีอยุธยา เพื่อน า
ผลการวิจัยไปปรับใช๎ในงานฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากรให๎ตรงกับความต๎องการของบุคลากรแตํละสาย
งานและตรงกับความจ าเป็นของบุคลากรแตํละคน 

2. ควรศึกษาเรื่อง การประเมินผลการ
ฝึกอบรมหลักสูตรตําง ๆ ที่จัดให๎กับบุคลากร  เพื่อน า
ผลการฝึกอบรมไปปรับใช๎ในงานฝึกอบรมให๎กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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