
















*สุทัศน ยกสาน 
 

 

 
 “เมื่อวันที่ 7 มนีาคมที่ผานมานี้ องคการบินและอวกาศของสหรัฐฯ (NASA) ไดสงกลองโทรทรรศนอวกาศ 
Kepler มูลคา 21,600 ลานบาทขึ้นอวกาศเพื่อคนหาดาวเคราะหนอกระบบสุริยะที่มีลักษณะคลายโลก คือ เปนหิน มี
น้ํา และบรรยากาศหอหุม อีกทั้งโคจรรอบดาวฤกษโดยใชเวลาประมาณ 1 ป”… 

“ดวยเหตุนี้ กลอง Kepler เปนเพียงความหวังเดียวในอนาคตที่จะทําใหเราไดเห็นเพื่อนตางดาว แตถา
กลอง Kepler ไมเห็นดาวเคราะหท่ีเราถวิลหาเลย นักดาราศาสตรก็ไมผิดหวงั เพราะนั่นหมายความวา โลกที่เรา
กําลังอยูทุกวันนี้เปนโลกพิเศษที่ไมมีดาวเคราะหใด ๆ ในเอกภพเหมือนเลย” 

 
ประวัติศาสตรไดจารึกวา เมื่อ 2,700 ปกอน 

ชนชาว Assyrlan ไดสังเกตเห็นวา ปรากฏการณ 
สุริยปราคาจะเกิดเฉพาะในวันที่พระจันทรอยูใน
ขางขึ้น สวนจันทรุปราคาก็จะเกิดเฉพาะในวันที่
พระจันทรเต็มดวง ตอมาอีก 450 ป นักดาราศาสตร
กรีกชื่อ Aristarchus แหงเมือง Samos ไดพยายามวัด
ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร และดวงอาทิตย และก็
ไดขอสรุปเพียงวา ดวงอาทิตยอยูไกลจากโลกยิ่งกวา
ดวงจันทรมาก อีกทั้งมีขนาดใหญกวาโลกมาก 
ขอสรุปประเด็นหลังนี้ ไดทําให Aristarchus เสนอ
ความคิดวา ดาวที่มีขนาดเล็กนาจะเปนดาวบริวารของ
ดาวขนาดใหญ ดังนั้น โลกนาจะโคจรรอบดวงอาทิตย 
 แตทฤษฎีของ Aristarchus ไมไดรับการ
เหลียวแล เพราะ Claudius Ptolemaeus แหงเมือง 
Alex-andria อางวา ความคิดท่ีวาโลกเคลื่อนทีเ่ปนเรื่อง
เหลวไหล ในตําราชื่อ Almagest ท่ีตีพิมพในป ๗๐๐  
Ptolemaeus ไดใหเหตุผลวาถาโลกเคลื่อนที่หรือหมุน 
สรรพสิ่งตาง ๆ เชนสัตว ผูคน และสิ่งของ ท่ีอยูบน
โลกจะตองถูกเหวี่ยงกระเด็นหลุดจากโลกหมด ซึ่งถา
คิดแบบผิวเผินเราหลายคน ณ วันนี้ก็คงเชื่อใน
ความคิดของ Ptolemaeus วา โลกนาจะอยูนิ่ง แต 
Ptolemaeus ไมรูแมแตนอยวาปรากฏการณธรรมชาติ
ทุกเรื่องเกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแรงหลายแรง ดังนั้น 

ถาเราไมรูขนาดของแรงตาง ๆ วามากหรือนอย
เพียงใด เราก็จะสรุปผิด  สําหรับกรณีขางตน  แรง
โนมถวงของโลกที่ดึงดูดสรรพสิ่งมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด ดังนั้นสรรพสิ่งตาง ๆ จึงกระเด็นหลุดจากโลก
ไมได 

 ความคิดของ Ptolemaeus ไดรับการ

ยอมรับโดยผูคนในโลกโบราณเปนเวลานานรวม 

ปสากลของดาราศาสตร 

*ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 
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1,500 ป จนกระทั่งป พ.ศ. 2086  เมื่อ  Nicolaus 
Copernicus  ไดนําความคิดของ Aristarchus มาแถลง
อีก แตไมมีหลักฐานใด ๆ ท่ีสนับสนุน ทฤษฎีโลกจึง
ตองอาศัยขอมลูท่ีไดจากการสังเกตดาวฤกษตาง ๆ 
ดวยกลองโทรทรรศนของ Tycho Brahe ผูเปนนัก
ดาราศาสตรท่ียิ่งใหญ แต Tycho เปนคนที่หวงความรู 
เพราะเขาตองการสรางทฤษฎีอธิบายการเคลื่อนที่ของ

ดาวเคราะหใหไดเปนคนแรก ดังนั้น เขาจึงไมแพรง
พรายขอมูลท่ีเขาวดัไดใหโลกภายนอกรู เมื่อ Tycho 
เสียชีวิต ขอมูลตาง ๆ ไดตกเปนของ Johannes 
Kepler ผูเปนนักดาราศาสตรผูชวยของ Tycho ซึ่งก็
ไดวิเคราะหขอมูลจนพบกฎการเคลื่อนที่ของดาว
เคราะหรอบดวงอาทิตย 3 ขอ ดังนี้ คือ 

 
 เอกภาพของ Copermicus มีดวงอาทิตย (Sol) โคจรอยูโดยรอบเหมือนดาวเคราะหอื่นอีก 5 ดวง 

1. วงโคจรของดาวเคราะหทุกดวงรอบดวงอาทิตยเปนวงรี มิใชวงกลม 
 2. ในเวลาที่นานเทากัน เสนรัศมีท่ีลากจากดวงอาทิตยถึงดาวเคราะหจะกวาดพื้นที่ไดเทากัน  
 3. เวลาที่ดาวเคราะหใชในการโคจรรอบดวงอาทิตย แปรผันโดยตรงกับระยะทางเฉลี่ยท่ีดาวเคราะหดวง
นั้นอยูหางจากดวงอาทิตย ยกกําลัง 1.5 

อนึ่ง กฎขอสองและสามของ Kepler นับเปน
กฎแรก ๆ ในวิชาดาราศาสตรท่ีมีลักษณะเปนสูตร
คณิตศาสตร คําถามที่ตามมาคือ เหตุใดกฎการเคลื่อน 
ท่ีสําหรับดาวเคราะหทุกดวงในระบบสุริยะ จึงเปนไป
ตามที่ Kepler พบในป พ.ศ. 2152 การไดเห็นภูเขาบน
ดวงจันทร เห็นดวงจันทรของดาวพฤหัสบดี และเห็น
ปรากฏการณขางขึ้นขางแรมของดาวศุกร โดย Galileo 
Galilel ไดตอกย้ําให Galileo เชื่ออยางแมนมัน่วา โลก
เปนเพียงดาวเคราะหบริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตย
เทานั้นเอง และโคจรรอบดวงอาทิตยตามกฎทั้ง 3 ของ  
Kepler ทุกประการ สําหรับสาเหตุท่ีทําใหนักดารา
ศาสตรรูธรรมชาติท่ีแทจริงของระบบสุริยะลาชารวม 1,500 ป คือการไมมีกลองโทรทรรศนดี ๆ ใช 
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เพราะโลกเพิ่งรูจักกลองโทรทรรศนเปนครั้งแรกในป 
2211 เมื่อชางทาํแกวชาวเนเธอรแลนดและ Galileo ได
พัฒนาประสิทธิภาพของกลองจนสามารถปฏิรูป
วิทยาการดานดาราศาสตรไดในเวลาตอมา และความ
จริงอีกประการหนึ่งท่ีประจักษชัดคือปริมาณความรูท่ี
นักวิทยาศาสตรไดจากการศึกษาธรรมชาติ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถของอุปกรณท่ีใชในการศึกษาธรรมชาติ
นั้น ดังจะเห็นไดจากการที่ Tycho เฝาดูดาวพฤหัสบดี
ดวยตาเปลาโดยไมมีกลองโทรทรรศนไวชวยดูดวง
จันทรของดาวพฤหัสบดี  

ดังนั้นตาของ  Tycho จึงเห็นเพียงจุดสวาง
จากดาว เขาไมรูวาดาวตาง ๆ เหลานั้นสามารถปลอย
แสงอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ คลื่นวิทยุ 
รังสีแกมมา ฯลฯ มายังโลกไดดวย ดังนั้น การมี
อุปกรณสําหรบัรับแสงชนิดตาง ๆ เหลานี้ทําใหนัก
ดาราศาสตรทุกวันนี้รูวาในเอกภพที่กวางใหญจนหา
ขอบเขตไมได มีดาวนานาชนิด เชน ดาว quasar ดาว
เอกซเรย ดาวอนิฟราเรด ดาราจักร supernova,  pulsar,  
black hole และดาว magnestar เปนตน 

ในการศึกษาวิทยาศาสตรนั้น การเห็นและการพบ
เหตุการณตาง ๆ ถือวายังไมสมบูรณ ถา
นักวิทยาศาสตรยังไมสามารถอธิบายท่ีมาและที่ไป
ของปรากฏการณท่ีเห็นได ดังนั้น การวิจัยทฤษฎี
ของดาราศาสตรจึงเปนเรือ่งจําเปน 
 lsaac  Newton เปนนักฟสิกสผูยิ่งใหญคน
แรกที่ไดใชขอสังเกตของ Galileo เรื่องการเคลื่อนที่
ของวัตถุท่ีตกในแนวดิ่ง และการโคจรของดวง
จันทรตาง ๆ รอบดาวพฤหัสบดี รวมถึงกฎการ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยของ 
Kepler มาประมวลกันแลวอธบิายวาเหตุการณ 
ตาง ๆ ท่ีดูแลวมีหลากหลายรปูแบบนี้สามารถ
อธิบายสาเหตุความเปนมาไดดวยกฎการเคลื่อนที่
ของ Newton และกฎแรงโนมถวงเทานั้น และเพื่อ
อธิบายเหตุการณเหลานี้ Newton ไดใชแคลคูลัสท่ี
เขาคิดข้ึนมา ความจริง Newton มิไดเปน
นักวิทยาศาสตรเพียงคนเดียวท่ีพบกฎแรงดึงดูด
ระหวางมวล Robert Hooke เปนนักฟสิกสอีกคน
หนึ่งท่ีไดพบกฎนี้วา แรงดึงดดูระหวางมวล 
แปรผกผันกับระยะทางที่มวลทั้งสองอยูหางกันยก
กําลังสอง แต Hooke ไมมีความสามารถทาง
คณิตศาสตรเทียบเทา Newton ดังนั้น ทฤษฎีของเขา
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จึงอธิบายกฎของ Kepler ไมไดในขณะที่ทฤษฎีและ
คณิตศาสตรของ Newton สามารถอธิบายการเคลื่อนที่
ของดาวเคราะห ของดวงจันทร ของดาวหาง กระสุน
ปนใหญ ลูกแอปเปล ฯลฯ ไดหมด 
 ถึง Hooke และ Newton ตางก็รูเรื่องแรงโนม
ถวงแตโลกยอมรับในความยิ่งใหญเพียงของ Newton 
เพราะ Newton มีเทคนิคและความสามารถในการใช
ทฤษฎีท่ีเขาคิดได คํานวณจนสามารถอธิบายเหตุการณ
ท่ี Aristarchus, Copernicus, Tycho, Galileo, Kepler 
ฯลฯ เห็นสังเกตและวัดไดหมด เทานั้นยังไมพอ 
ทฤษฎีแรงโนมถวงของ Newton ยังสามารถพยากรณ
ไดอีกวา ดาวหาง Halley จะมาเยือนโลกอีกในป พ.ศ.
2302  ซึ่งในปดังกลาว ดาวหาง Halley ก็ไดปรากฏให
ชาวโลกเห็นจรงิ ๆ  ดังนั้น กฎแรงโนมถวงของ 
Newton จึงเปนกฎสากลที่ใชไดกับสสารทุกชนิด ทุก
สถานที่และทุกเวลา เมื่อถึงสมยัคริสตศตวรรษที่ 20 
นักดาราศาสตรไดหันมาสนใจศึกษาหาเหตุผลวา ดาว
ฤกษและดวงอาทิตยเปลงแสงและปลอยพลังงานความ
รอนไดอยางไร และไดมีนักฟสิกสหลายคนที่เสนอ
ความคิด เชน ปฏิกิริยาเคมี คือ แหลงกําเนิดของ
พลังงานแสงอาทิตย บางก็วาการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสีบนดวงอาทิตย บางก็วาการหดตวัของดวง
อาทิตยภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวงทําใหดวง
อาทิตยเปลงแสง แตการใชหลักฐานที่สังเกตไดและ
การคํานวณทําใหคนยุคนั้นรูวาขอเสนอตาง ๆ ท่ีกลาว
มานี้ ไมใชสาเหตุท่ีแทจริง 

ในป พ.ศ. 2482 Hans Bethe ผูมีความรู
ฟสิกสดานนิวเคลียรเยี่ยมยอด ไดเสนอความคิดวาการ
รวมตัวระหวางธาตุไฮโดรเจนเปนธาตุฮีเลียม คือ
สาเหตุท่ีทําใหดวงอาทิตยสามารถปลอยพลงังานมาได
นานนับ 5,000 ลานปแลว และจะปลอยพลังงานตอไป
ไดอีกนาน 5,000 ลานป ในอนาคต นอกจากนี้ Bethe 
ก็ยังไดเสนอทฤษฎีการปลอยพลังงานแสงและความ

รอนในดาวฤกษท่ีมีขนาดใหญกวา และอุณหภูมิสูง
กวาดวงอาทิตยดวยวาเกิดจากการมีธาตุ carbon, 
nitrogen และ oxygen บนดาวชวยเรงให
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร 

สวนประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสราง กําเนิด
และวิวัฒนาการของเอกภพนัน้ นักวิทยาศาสตรได
อาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Albert Einstein 
มาอธิบายและทํานาย เพราะในป พ.ศ. 2472  Edwin 
Hubble ไดพบวา เอกภพมิไดอยูนิ่ง คือมีขนาดไม
คงที่ แตกําลังเพิ่มขนาดตลอดเวลา การพบ
เหตุการณนี้ไดทําใหนักดาราศาสตรตองคนหา
สาเหตุท่ีทําใหเกิด และก็ไดพบวา ในการอธิบาย
เหตุการณเอกภพขยายตัว สมการที่ Einstein คิด 
สามารถอธิบายไดดี ถาสมการนั้นมีสิ่งหนึ่งท่ี 
Einstein เรียก cosmological constant (คาคงที่เอก
ภพ) ท่ีในตอนแรก Einstein เคยคิดวา มีคาเปนศูนย 
การสังเกตในชวงเวลา 10 ปท่ีผานมานี้ แสดงให
เห็นวาเอกภพกาํลังขยายตัวดวยความเรง นั่นคือ 
ดาราจักรตาง ๆ กําลังพุงหนีจากกันดวยความเร็วท่ี
มากขึ้น ๆ ตลอดเวลา ทําใหนักดาราศาสตรทุกวันนี้
ยอมรับวา คาคงที่เอกภพของ Einstein มิไดมีคาเปน
ศูนยแน ๆ ทําให Einstein รูสึกละอายใจมาก แต
ความคิดหลัก ๆ และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ 
Einstein ในภาพรวมไมผิดเลย เพราะทฤษฎีนี้ไดทํา
ให Subrahmanyan Chandrasekhar สามารถอธิบาย
โครงสรางของดาวฤกษได และทําให Robert 
Herman, George Gamow กับ Ralph Alpher อธิบาย
กําเนิดของเอกภพในรูปของการระเบิดครั้งยิ่งใหญ 
(big bang) ไดเปนการนําความรูนิวเคลียรฟสิกสกับ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมารวมกัน เพื่ออธิบายวา 
ธาตุ hydrogen, deuterium, helium, lithium และ 
beryllium ถือกาํเนิดอยางไร
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อีกทั้งชวยทํานายดวยวา หลงัจากการระเบิดครั้ง
ยิ่งใหญแลว เหตุใดรังสีไมโครเวฟและอนุภาค 
neutrino ณ วันนี้จึงมีมากและมีอุณหภูมิสูงดวย จึงเปน
วาสถานภาพของดาราศาสตรปจจุบัน ทําใหเราเชื่อวา 
เราสามารถเขาใจอดีต ธรรมชาติ และวิวัฒนาการของ
เอกภพไดโดยใชทฤษฎีฟสิกส แตเราก็ยังไมมั่นใจวา 
ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเรายังไมเห็น หรือยงัไมพบนั้น 
จะสามารถอธบิายไดดวยฟสิกสท่ีเรารู ณ วินาทีนี้ได 
และเมื่อนักดาราศาสตรรูวาสิ่งตาง ๆ ท่ีเราเห็น เชน 
ดาวฤกษ ดาราจักร ดาวหาง อกุกาบาต เนบิวลา เมฆ
อวกาศ ฯลฯ เปนเพียง 4% ของสสารที่เอกภพมี สวน
สสารอีก 96% (ซึ่งเรียกรวมกันวา กาฬสสาร (dark 
matter) และกาฬพลังงาน (dark energy) ท่ีใครก็ยังไมรู
วามันเปนอะไรแน หรืออยูท่ีไหนบาง และมีขนาด
ใหญหรือเล็กเพยีงใดนั้น ก็พอจะทําใหเรารูและเขาใจ
ธรรมชาติไมถึง 4% เทานั้นเอง 

ในอนาคต นักดาราศาสตรกําลังมุงหากาฬ
สสาร หาคลื่นโนมถวง พัฒนาทฤษฎี brane ท่ีจะ
อธิบายแรงทุกรปูแบบในธรรมชาติ 

สวนการคนหามนุษยตางดาวนั้น นักดารา
ศาสตรไดพบวา ระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตยอยูท่ีจุด
ศูนยกลางมีดาวเคราะหเปนบริวาร 8 ดวง และมีดาว
เคราะหแคระ 1 ดวง กับมีดวงจนัทรเปนบริวาร 63 
ดวง นอกจากดาวเคราะหและดวงจันทรแลว ระบบ
สุริยะยังมีดาวหางและดาวเคราะหนอยอีกนับลานดวง 
หลักฐานที่ไดจากการสํารวจโดยยานอวกาศ กลอง
โทรทรรศน และดาวเทียมลวนบอกใหเรารูวาใน
ระบบสุริยะโลกเปนเพียงดาวเคราะหหนึ่งเดียวเทานั้น
ท่ีมีมนุษยอาศัยอยู คําถามที่นักปราชญ นักปรัชญา 
นักวิทยาศาสตร และคนทั่วไปไดครุนคิดหาคําตอบมา
ตั้งแตสมัยโบราณ คือ มนุษยตางดาว มนุษยตางดารา
จักร หรอือารยธรรมนอกระบบสุริยะมีหรือไมมี และ 
 

ถาสิ่งเหลานี้มีจริง ความเจริญหรือความปาเถือ่น
ของสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ จะอุบัติบนดาวใด 

เอกภพที่เรารูจกัมีขนาดอภิมโหฬาร  มีดาว
ฤกษประมาณพันลาน ลาน ลาน ลาน ลาน ลาน 
ลาน ลาน ลาน ลาน (1057) ดวง และ ณ วันนี้
นักวิทยาศาสตรเช่ืออยางมั่นใจ 100 เปอรเซน็ตวา
ในบรรดาดาวฤกษท้ังหมดนี้ จะตองมีดาวฤกษอยาง
นอยหนึ่งดวงทีม่ีดาวเคราะหเชนโลกโคจรอยู 
รอบ ๆ 

ดาราจักรทางชางเผือกของเรามีระบบ
สุริยะเปนสวนหนึ่ง และมีดาวฤกษประมาณ 
400,000 ลานดวง นักดาราศาสตรประมาณวา 10
เปอรเซ็นตของดาวฤกษเหลานีม้ีรูปราง อายุและ
อุณหภูมิคลายดวงอาทิตย และนั่นก็หมายความวา 
ดาราจักรทางชางเผือกมีดาวฤกษ 40,000 ลานดวงที่
มีลักษณะเหมือนดวงอาทิตย และเมื่อ 10 
เปอรเซ็นตของดวงอาทิตยเหลานี้มีโอกาสจะมีดาว
เคราะหท่ีมีลักษณะเหมือนโลก ดังนั้นเอกภพเรา
ควรมีดาวเคราะหประมาณ 4,000 ลานดวงทีม่ี
ลักษณะเหมือนโลก คือไมรอน หรือไมหนาว
จนเกินไป คือมีอุณหภูมิพอเหมาะใหสิ่งมีชีวิตอาศัย
อยูได และถาเราประมาณหยาบ ๆ วา โอกาสที่
สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะหจะเปนมนุษยนั้น มี
คาประมาณ 1 ใน 10 ลานสวน เราก็จะพบวาดารา
จักรทางชางเผือกเพียงดาราจกัรเดียวมีสิทธิจะมี
มนุษยอาศัยอยูไดประมาณ 4,000 โลก และเมื่อเอก
ภพมีดาราจักรทั้งหมดลาน ลานดาราจักร โลก
มนุษยก็นาจะมีได 4,000 ลานลานโลก 

แตเหตุใดมนุษยจึงไมเคยเห็นโลกจํานวน
ลานลานโลกที่วานี้เลย เมื่อเดอืนตุลาคม ป 2538 
ชาวโลกก็ไดเหน็ดาวเคราะหโคจรรอบดาวฤกษ
นอกระบบสุริยะเปนครั้งแรก ความยากลําบากใน 
การเห็นเกดิจากการที่ดาวเคราะหไมมีแสงในตัวเอง 
และถาโคจรใกลดาวฤกษท่ีมีแสงจามาก ประกาย
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แสงของดาวฤกษจะบดบังแสงมัว ๆ ของดาวเคราะห
จนหมด ทําใหกลองโทรทรรศนธรรมดาที่อยูบนโลก 

ไมสามารถแยกภาพของดาวเคราะหจากดาวฤกษได

    

        
 
 โครงการ Astronornical Studies of Extra-
solar Planetary Systems ของ NASA จึงใชวิธีคนหา
ดาวเคราะหหลายวิธี เชน จับตาดูดาวฤกษขณะมีดาว
เคราะหโคจรตัดหนา เพราะเวลาที่เกิดปรากฎการณ 
“ดาวฤกษคราส” เชนนี้ ความสวางของดาวฤกษท่ี
ปรากฎตอผูสังเกตบนโลกจะลดลง เพราะแสงจาก
ดาวฤกษท่ีมาสูโลกจะถูกดาวเคราะหบดบัง แตวิธีนี้
มักจะไมไดผลถาดาวเคราะหเคลื่อนที่ชา ผูสังเกตจึง
ตองใชเวลาจับตาดูอยางตอเนือ่งนานเปนปจึงจะ 
“รูสึกวาความสวางไดลดลง” และถาดาวเคราะหมี
ขนาดเล็ก นักดาราศาสตรจะวัดความสวางที่ลดลงนี้
แทบไมไดเลย ความยากลําบากในการเห็นดาว
เคราะหดวยวิธนีี้ จึงเปรียบเสมือนกับการพยายามดู
อีกาที่กําลังบินผานตึกที่กําลังถูกไฟไหม ท่ีระยะไกล
ลานกิโลเมตร 
 อีกวิธีหนึง่ท่ีนักดาราศาสตรนิยมใชในการ
คนหาดาวเคราะหคือ ใชความรูจากกฎแรงโนมถวง
ของนิวตันที่วา ดาวทุกดวงจะมีแรงดึงดูดกัน ฉะนั้น
ดาวฤกษใดที่มีดาวเคราะหเปนบรวิาร แรงดงึดูด
ระหวางดาวจะทําใหดาวท้ังคูโคจรรอบจุดศูนยกลาง
มวลของระบบนั้น ยกตัวอยางเชน ดาวพฤหัสบดีกับ

ดวงอาทิตย น้ําหนักที่มหาศาลของดาวพฤหัสบดีจะ
ดึงดูดดวงอาทิตย ทําใหดวงอาทิตยเคลื่อนที่ดวย
ความเร็ว 12 เมตร/วินาที แตในขณะเดียวกัน แรง
ดึงดูดของดวงอาทิตยจะทําใหดาวพฤหัสบดีเคลื่อนที่
ดวยความเรว็ 10 กิโลเมตร/วินาที เพราะดวงอาทิตยมี
ความเร็ว (แมเพียงนอยนิด) ดงันั้นแสงอาทิตยท่ีพุงสู
โลกจะมีความยาวคลื่นที่แตกตางจากกรณีท่ีดวง
อาทิตยอยูนิ่ง ความยาวคลื่นแสงอาทิตยจะ
เปลี่ยนแปลงเพียงใด ก็ข้ึนกับความเร็วของดวง
อาทิตย ฉะนั้นเวลาดวงอาทิตยกําลังพุงเขาหาโลก 
ความยาวคลื่นของแสงอาทิตยจะนอยลง และถาดวง
อาทิตยพุงหนีจากโลก ความยาวคลื่นแสงอาทิตยจะ
มากขึ้น ดังนั้นถานักวิทยาศาสตรพบวาความยาว
คลื่นแสงอาทิตยแปรปรวนเปนจังหวะสม่ําเสมอ โดย
มีความแตกตางอยูในชวง + 0.0003 เปอรเซ็นต เขาก็
สามารถอนุมานไดทันทีวา ดวงอาทิตยมีดาว
พฤหัสบดีเปนบริวาร โดยไมจําเปนตองเห็นดาว
พฤหัสบดีเลย 
  
 เมื่อประมาณ 70 ปกอนนี้ P. Van de Kamp 
แหง Sproul Observatory ไดเคยจับตาดูดาวฤกษ 
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Barnard ซึ่งอยูหางจากโลก 6 ปแสง และไดสรุปวา
ดาวฤกษ Barnard มีดาวเคราะหเปนบริวารสองดวง 
ซึ่งดาวเคราะหคูนี้โคจรรอบดาวฤกษแมโดยใช
เวลานาน 12 ป และ 26 ป แตจนกระทั่งวันนี้ขอสรุป
ของเขาไมไดรับการยืนยันจากนักดาราศาสตรคนอื่น 
ๆ จึงเปนวาดาวฤกษ Barnard ไมมีดาวเคราะหเปน
บริวาร 
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2538 M. Mayor & 
D. Queloz แหงหอดูดาวท่ี Geneva Observatory ได
แถลงวาไดพบดาวเคราะหดวงหนึ่งโคจรรอบดาว
ฤกษ Pegasi 51 ในหมูดาว Pegasus รปูสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ซึ่งตามปกติเราสามารถเห็นดาวฤกษ Pegasi 
51 ไดดวยตาเปลาถึงดาวดวงนีจ้ะอยูหางจากโลก 40 
ปแสงก็ตาม นักดาราศาสตรท้ังสองไดรายงานอีกวา 
Pegasi 51 มีลักษณะคลายดวงอาทิตยมาก และดาว
เคราะหท่ีเขาเห็นเปนดาวเคราะหขนาดใหญ คือมี
มวลประมาณ 0.05 เทาของดวงอาทิตย มีความสวาง
ประมาณ 0.0000006 เปอรเซ็นตของดาวฤกษ Pegasi 
51 อีกทั้งโคจรรอบ Pegasi 51 โดยใชเวลา 4.23 วัน 
ซึ่งนับวาเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับดาวพฤหัสบดีท่ี
ใชเวลานานถึง 12 ป ดาวเคราะหดวงใหมอยูหางจาก 
Pegasi 51 ประมาณ 7.5 ลานกิโลเมตร และอณุหภูมิ
ท่ีผิวสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส 
 การคนพบนี้ไดรับการยืนยันจากนักดารา
ศาสตรท่ีทํางานอยูท่ีหอดูดาว Lick .ใน California 
และที่ Colorado 
 การมีดาวเคราะหขนาดใหญโคจรใกลดาว
ฤกษเชนนี้ เปนเรื่องท่ีทาทายการอธิบายของนกั
ฟสิกสมาก เพราะดาวเคราะหขนาดใหญเชนดาว
พฤหัสบดี มักอยูไกลดวงอาทิตยมาก แตดาวเคราะห
ใหมดวงนี้โคจรอยูภายในแสง corona ของดาวฤกษ
และเนื้อดาวกําลังถูกดาวฤกษดึงดูด ดังนั้นในเวลาอีก 
1,000 ลานป ดาวเคราะหดวงนีจ้ะถูกดาวฤกษกลืน 

 Mayor และคณะยังไดพบอีกวา ดาวฤกษ 
Pegasi 51 มีความเร็วประมาณ 50 เมตร/วินาท ีและ
เมื่อเขาวัดความแปรปรวนของคลื่นแสง เขาก็สรุปได
วาดาวเคราะหท่ีเขาพบมีมวลเพียงครึ่งถึงหนึง่เทาของ
ดาวพฤหัสบดีเทานั้นเอง 

 
ในประเด็นวิธีคนหานั้น กลอง Kepler จะ

ใชวิธีดูดาวเคราะหขณะโคจรตัดหนาดาวฤกษ ซึ่งจะ
ทําใหความสวางของดาวฤกษลดลงในชวงเวลาสั้น ๆ 
และเพื่อใหมั่นใจ การสังเกตนี้จะกระทํา 3 ครั้ง 
ในชวงเวลา 3 ป เพราะในปหนึ่ง ๆ ดาวเคราะหจะ
โคจรตัดหนาดาวฤกษหนึ่งครัง้ 

นับถึงวันนี้นักดาราศาสตรไดเห็นดาว
เคราะหท่ีอยูนอกระบบสุริยะ เปนจํานวนถึง 342 ดวง
แลว ดาวเคราะหสวนใหญประกอบดวยแกส และมี
ขนาดใหญกวา หรือประมาณดาวพฤหัสบดี แตยังไม
เห็นดาวเคราะหท่ีมีขนาดพอ ๆ กับโลก กลอง Kepler 
ซึ่งมีเลนสท่ีมีเสนผาศูนยกลางยาว 2.8 เมตร และตัว
กลองยาว 4.6 เมตร จะจับตาดูดาวฤกษประมาณ 
100,000 ดวง โดยดาวฤกษเหลานี้มีขนาด และอายุ
ประมาณดวงอาทิตยของเรา และอยูในกลุมดาวหงส 
(Cygnus) กับ กลุมดาวพิณ (Lyra) ท่ีอยูหางออกไป
ตั้งแต 600 ถึง 3,000 ปแสง และหลังจากที่ไดบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับดาวเคราะหแลว ยานจะสงขอมูลกลับ
โลกทุก 30 วัน ใหนักวิทยาศาสตรบนโลกวิเคราะหดู
วา ดาวเคราะหดวงนั้น มีโอกาสใหสิ่งมีชีวิตอบัุติบน
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ดาวไดหรอืไม ความพยายามที่จะเห็นดาวเคราะหท่ี
อยูไกลมากเชนนี้ จึง “ยาก” พอ ๆ กับความพยายาม
จะเห็นแมลงวนับินผานไฟรถยนตท่ีอยูหางออกไป 1 
กิโลเมตร ในเวลากลางคืนที่มืดสนิท 
 นอกจากกลอง Kepler แลว ในป 2556   
NASA ไดกําหนดจะสงกลองโทรทรรศน James 
Webb ข้ึนอวกาศเพื่อทํางานควบคูกับ กลอง Kepler 
เพื่อวัดอุณหภูม ิและความหนาแนนของบรรยากาศ
บนดาวเคราะหท่ีอยูนอกระบบสุริยะดวย และ

หลังจากนั้นอนาคตของการคนหาดาวเคราะหนอก
ระบบสรุิยะก็ยังไมชัดเจน เชน   NASA  มีโครงการ 
Space Interferometer Mission (SIM) ท่ีมุงคนหาดาว
เคราะหท่ีโคจรใกลดาวฤกษ ดวงที่อยูใกลโลก สวน
โครงการ Terrestrial Planet Finder ของอเมรกิา และ
โครงการ Darwin ของยุโรปนั้นไดถูกเลื่อนการ
พิจารณาไปอยางไมมีกําหนด เพราะถูกสถานการณ
เศรษฐกิจในปจจุบันบังคับ 
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Abstract 

Ce travail vise le panorama de théâtre du XVIIe siècle qui est l’âge d’or théâtral. Il comprend trois 
parties : le commencement du siècle, le classicisme et la fin du siècle. Des situations du siècle dont la première 
moitié   et la seconde sont différentes nous permettent de connaître la richesse de l’art dramatique de cette 
époque là. Dans la première moitié, l’état du pays n’est pas stable. Les thèmes baroques apparaissent.Le mot 
baroque veut dire le sentiment de l’instabilité du monde. Quant à la seconde, le classicisme est au sommet. Le 
théâtre du classicisme qui obéit à la règle des trois unités est présenté dans la cérémonie sacrée. Il représente la 
grandeur du roi.  L’opéra comique est également montré. Il est né à la fin du siècle. Cet art est produit pour 
faire plaisir au roi Louis XIV qui aime la musique et la danse. 
Keywords: théâtre , dix-septième siècle 
 
บทคัดยอ 

 บทความนี้มุงเนนนําเสนอเรื่องราวบทละครฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่งถือเปนยุคทองของศิลปะ 
แขนงนี้ บทความนี้แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย ชวงเริ่มตนศตวรรษ ชวงกลางศตวรรษ และชวงปลาย
ศตวรรษ ผูเขียนไดนําเสนอเหตุการณสําคัญในศตวรรษที่ 17 ซึ่งแบงไดเปนสองชวงเวลาที่แตกตางกันไดแก ชวง
ครึ่งแรกของศตวรรษ สถานการณของประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้น ไมมั่นคงทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ซึ่ง
ถือเปนจุดกําเนิดศิลปะแนวบาร็อค คําวา บาร็อค มีความหมายถึง อารมณความรูสึกที่ไมมั่นคง อันสืบเนื่องจาก
สถานการณของโลกในขณะนั้น สวนในชวงท่ีสองเปนชวงท่ีศิลปะแนวคลาสซิซิสม ไดรับความนิยมสูงสุดอัน
เนื่องมาจากการปกครองภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย งานละครแนวนี้มักจะแสดงในพิธีท่ีศักดิ์สิทธิ์ของ
ราชสํานัก เพื่อแสดงถึงความยิง่ใหญของกษัตริยในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังไดนําเสนองานละครแนว L’opéra 
comique ซึ่งถูกสรางสรรคข้ึนในยุคปลายศตวรรษเพื่อถวายแดกษัตริยหลุยสท่ี14 ท่ีโปรดดนตรีและการเตนรํา
อยางมาก   
คําสําคัญ:  ศตวรรษที่ 17, บทละครฝรั่งเศส 
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Le commencement du siècle 
Le XVIIe commence comme  s’achève le 

XVIème, dans l’inquiétude. Pendant la première 
moitié du siècle, le pays est déstabilisé 
politiquement, socialement et religieusement. 
Cette moitié comprend le règne d’Henri IV qui 
rétablit la paix. Mais son assassinat détruit 
l’espoir de stabilité. L’affaiblissement du pouvoir 
est marqué pendant cette période de la régence de 
Marie de Médicis et le début du règne de Louis 
XIII jusqu’en 1624. De plus, la noblesse avec le 
pouvoir du Duc d’Orléans, le frère du roi et les 
seigneurs sont en conflit ouvert avec l’autorité 
royale. 

 Outre le plan politique, les oppositions  
et l’instabilité existent aussi sur le plan social. Les 
inégalités entre les classes favorisées et les 
paysans sont criantes. Privilégié, la noblesse 
garde un rôle essentiel. La bourgeoisie va prendre 
néanmoins de plus en plus de puissance. 

 Sur le plan  religieux, la situation  
commune est incertaine. La pluralité des 
croyances existe sur le papier avec l’Edit de 
Nantes (1598), mais elle n’est pas acceptée par 
tous. Cela provoque les luttes entre Catholiques et 
Protestants. L’Eglise cherche alors à réaffirmer 
son pouvoir. Dans cette instabilité, la littérature 
qui vise  l’incertitude s’inscrit. Le nom de 
Baroque se situe. 1 

                                                 
1 Douccey, Lesot, Sabbah, Weil, Littérature texts et 
méthode, Hatier, Paris, 1993, p. 95 
 

 Le mot  baroque désigne à l’origine une 
perle de forme irrégulière. Cette complexité des 
formes traduit ce goût pour les apparences et le 
sentiment de l’instabilité du monde. L’âge 
baroque a également institué l’âge préclassique 
car il a été déjà préparé pour l’éclosion du 
mouvement classique.2 
 Comme dans la seconde, s’illustrent dans 
la première moitié trois genres : la poésie, le 
roman et le théâtre dont les thèmes baroques 
apparaissent comme suivant : 

Les éléments ne sont pas immobiles, on voit de 
nombreuses figures du liquide, de l’envol, du 
mouvant. L’image de l’eau, de l’air apparaissent 
souvent dans les œuvres baroques. 

- La fragilité de la vie est un thème  
essentiel. 

- Les métamorphoses caractérisent la vie  
de l’homme, marquée par la fluidité de l’esprit, du 
cœur et de l’instabilité. 

- La diversité domine, la diversité des  
actions en littérature est découverte dans 
‘L’Astrée’ d’Honoré d’ Urfé. 

- Le goût pour le changement de la nature  
est lié aux facteurs précédents, les transformations 
des saisons touchent le goût de l’homme baroque. 

- L’apparence et l’illusion : Dans cet  
univers instable et divers, la réalité repose sur le 
rêve : c’est le triomphe de l’imaginaire et de 
l’illusion qui se joignent au thème du rêve. 

                                                 
2 Bousselot Manuela, Cecile de Ligny, La 
littérature française, Nathan, Paris, 1992, p. 40 
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- Le fantastique, les découvertes, et les  
voyages détruisent les certitudes antérieures. Ces 
incertitudes se traduisent en littérature par 
l’intérêt pour le fantastique. 

Sur le plan des structures, le Baroque se  
caractérise par la vérité et la liberté des 
constructions. L’écrivain baroque refuse les règles 
et l’unité dans l’œuvre. Quant au théâtre, il n’a 
pas d’unité, de lieu, et d’action et de temps. 
Corneille crée les pièces baroques. Dans sa 
pièce, ’L’illusion comique’, chef d’œuvre   de la 
pièce baroque, le spectateur distingue mal fiction 
et réalité. Et l’auteur met un théâtre dans le 
théâtre. 

Quant à l’écriture, elle décrit la beauté d’un  
lieu ou la grandeur d’un personnage. Elle 
recherche les images et les comparaisons 
grandioses et utilise l’hyperbole et les 
accumulations des techniques. D’ailleurs, la 
métaphore et la personnification sont présentées.3 

Sous le règne de Louis XIII qui se veut  
protecteur des lettres et des arts, on remarque que 
la scène française est dominée par deux genres ; la 
pastorale dramatique et la tragi-comédie. 

Le premier, romanesque et mièvre, se  
déroule dans un cadre champêtre et met en scène 
des amours de bergers et de bergères idéalisés. 
Celui-ci est inspiré de ‘L’Astrée’, le roman 
d’Honoré d’Urfé 

Quant à la tragédie-comédie ou tragédie à  
fin heureuse,elle reprend les thèmes des romans 
héroïques et les rend souvent invraisemblables : 

                                                 
3 Douccey, Lesot, Sabbah, Weil,Op-cit., p. 106. 

passion forcenée, interventions surnaturelles, 
magiques, personnages indécents et 
représentations de l’horreur. Alexandre Hardy 
(1572-1632) offre des œuvres considérables 
inspirées par cet esprit baroque. Elles connaissent 
un très grand succès. Comme les enlèvements, les 
meurtres et même les viols peuvent être montrés. 
Ce genre théâtral se termine en 1641 où un édit 
royal interdit les grossièretés sur la scène. L’essor 
de l’esthétique classique en est favorisé. 

On trouve  que la préciosité et le burlesque 
sont considérés comme des points extrêmes ou  

des déformations du baroque qui s’achève vers 
1640. 

 
le classicisme 

Avant que l’âge baroque s’achève et le  
classicisme naisse, Pierre Corneille propose Le 
Cid (1677) qui est le meilleur témoignage du 
conflit entre Baroque et classicisme. L’auteur a 
appliqué la règle des trois unités (temps, lieu, 
action). Le public accueille la pièce avec 
enthousiasme. 

Le  XVIIe siècle se place sous le signe de la  
grandeur, c’est le siècle où la France domine 
l’Europe par le rayonnement des lettres et des arts 
autant que par les armes. Le règne personnel de 
Louis XIV commence en 1661. Il correspond aux 
créations du génie du littéraire et artistique. Il 
existe un rapport évident entre le moment qui 
conduit au triomphe du classicisme. Le règne de 
la raison lucide lie à celui de l’ordre et de 
l’autorité qui  s’exercent sur la vie de l’esprit. Le 
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roi dirige et contrôle le rayonnement artistique de 
la France.       

Ce siècle qui s’étend de 1610 (mort d’Henri  
IV) à 1715 (mort de Louis XIV) comprend donc 
la régence de Marie de Médicis, le règne de Louis 
XIII et la domination de Richelieu, la régence 
d’Anne d’Autriche et le pouvoir de Mazarin, 
combattu par la fronde parlementaire, puis par la 
fronde des princes. 

Au moment du long règne personnel de  
Louis XIV, Richelieu, par son génie et Mazarin 
par sa diplomatie insinuante, prépare la monarchie 
absolue que le roi désire  la plus prestigieuse. Les 
arts et les productions de l’esprit lui servent à 
réaliser ce projet. 

Dans le sens de la discipline, de l’ordre et  
de la régularité, les écrivains et les théoriciens, 
approuvés par le public, élaborent tout un appareil 
de règles et de bienséances. 

L’un des caractères du classicisme est  
d’être une littérature sociale, le théâtre  et 
l’éloquence sont ses plus hautes manifestations 
qui exigent un public assemblé pour une 
cérémonie sacrée. Egalement, la belle ordonnance 
classique est liée à la stricte hiérarchie sociale du 
temps, et à l’étiquette de la cour. 

Ainsi, le classicisme peut se définir par une  
harmonie ; harmonie de l’auteur avec son milieu, 
harmonie entre la grandeur de l’art et la grandeur 
du règne, harmonie dans les œuvres, entre la 
pensée et l’expression. 

Par ailleurs, ce mouvement est imité des  
Anciens, le siècle hérite de l’admiration éprouvée 
par les gens de la renaissance devant les grandes 

œuvres, de l’antiquité. La culture classique reste 
imprégnée dans la pensée de la  littérature  gréco-
romaine qui est étudiée par les collèges du temps. 

Le XVII siècle est l’âge d’or du théâtre.  
Notamment, l’art dramatique joue le rôle principal 
dans la seconde moitié du siècle. On peut dire que 
cette société, Louis XIV conspire à 
l’épanouissement de ce second âge d’or pour le 
théâtre parce que cette société est en effet même 
un théâtre permanent avec ses cérémonies de cour, 
avec ses messes solennelles, ses pompes funèbres 
et ses réunions considérables.4 

Au commencement, l’esprit classique  
développe la tragédie qui atteint la plus haute 
perfection de cette période qui s’inspire de la 
tragédie antique et emprunte la plupart de ses 
sujets tragiques à l’histoire grecque ou romaine. Il 
englobe également les grands thèmes tragiques de 
la révolte de l’opposition à la fatalité. Il conserve 
en plus le caractère cérémonial de l’Antiquité. 

 La tragédie doit être écrite en vers et en  
langue soutenue, et doit comprendre cinq actes. 
L’acte I est celui de l’exposition, les trois suivants 
font progresser  l’action dramatique jusqu’à la 
catastrophe, le dernier contient le dénouement  
malheureux ou la mort. Et les personnages 
doivent être d’un statut social élevé (héro 
légendaire, roi ou princes). D’ailleurs, 
l’événement doit  se situer à une époque passée. 
Elle obéit strictement à la règle des trois unités 
qui apparaît comme l’art classique. 

                                                 
4 Lagarde et Michard, XVIIe siècle, Bordas, Paris, 
1985, p. 89 
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- L’unité de temps : l’action est concentrée  
sur une durée de 24 heures au plus. 

- L’unité de lieu : l’intrique se déroule  
dans le même lieu (un palais, une antichambre). 

- L’unité d’action : l’action est composée  
d’une intrique unique. En raison de cette unité, les 
récits sont nombreux dans la tragédie classique. 
Ce sont les unités qui donnent à la tragédie 
classique une grande intensité dramatique. Mais 
cette intensité passe par les ressources du dialogue 
essentiellement.5 

 Pour Racine, grand connaisseur et  
admirateur de la littérature antique, la tragédie 
doit être un drame exemplaire visant les 
contradictions et les ambiguïtés de la condition 
humaine. Il ne s’intéresse pas aux qualités du 
prince idéal. Il ne traite que de la passion, 
l’ambition ou l’amour. 

Comme le philosophe grec, Aristote  
(IVe siècle avant J.C.), les tragédies raciniennes 
veulent susciter la terreur et la pitié et pleurer 
devant des maux, des périls et des souffrances qui 
portent à réfléchir. 

 Comme chez Corneille, chez Racine, la  
passion entre en conflit avec la raison, mais chez 
ce dernier, la raison est vaincue. Pour échapper à 
la souffrance d’une passion insatisfaite, le héro 
choisit la destruction de l’objet aimé puis la 
sienne (Hermione, Phèdre), la violence de la 
passion dépasse le drame sentimental. Racine 
montre la faiblesse de la nature humaine. 

 Quant à l’écriture, Racine respecte les  

                                                 
5 Doucey, Lesot, Sabbah, Xeil, Op.cit., p. 143 

règles de la bienséance. Le vocabulaire se limite 
même à 2000 mots. L’Alexandrin est irrégulier et 
les procédés poétiques sont classiques, celui-ci 
possède un génie qui lui permet de maîtriser 
l’exceptionnel langage. 

 En 1660, on se détourne de la fantaisie et  
de la singularité qui a fleuri vers 1640. On 
s’intéresse au naturel, au vraisemblable, aux 
analyses psychologiques. Par ailleurs, les gens 
passionnés de théâtre, veulent des décors 
somptueux, des costumes dorés et une action 
merveilleuse. Egalement, l’unité de décors est 
provoquée. C’est Molière qui va répondre au goût 
de ce public. Il arrive alors à la comédie 
moliéresque. 

 Quant à la comédie, qui a commencé au  
début du siècle, elle va progressivement s’éveiller 
pour devenir le genre dominant. De 1610 à 1630 
environs, règne la comédie d’intrigue, adaptation 
de la manière italienne, genre à l’action complexe, 
à la peinture des caractères reposant 
essentiellement sur l’évocation des personnages 
pittoresques. On les trouve dans l’œuvre de Pierre 
de Larivey ‘Le Fidèle’ (1610). De 1630 à 1650, 
c’est la période de recherches. La comédie 
d’intrigue à l’italienne continue sa carrière, 
cultivée notamment par Jean Rotrou, avec 
(Clarice) 1641. Mais l’influence espagnole qui 
apporte sa note de romanesque, son esprit tragi-
comique se fait sentir conjointement ; Pierre 
Corneille avec le ‘Menteur’ (1643). 

 De 1674 à1694, 183 comédies sont  
éditées sur un total de 272 œuvres de théâtre. Ces 
chiffres montrent le développement de la 
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production théâtrale dans un siècle qui se pose 
comme le siècle du théâtre par excellence en 
France. Et ils montrent le rôle joué par Molière et 
l’affirmation du genre comique.6 

 Molière a le goût et le génie de la farce.  
C’est la farce française ou italienne qui attire le 
grand public. Sans se soumettre à des règles 
strictes comme la tragédie classique, l’auteur n’a 
pour but que de faire rire le public.7 

 Quant à la structure, la place de  
l’exposition( Acte I), des péripéties (Actes II à 
IV), du dénouement (Acte V) sont respectée par 
Molière dans  ses grandes comédies. Selon la 
doctrine classique, le dénouement doit être 
heureux : les amoureux se marient, les bons sont 
récompensés, les ridicules échouent, une 
intervention merveilleuse vient réconcilier tout le 
monde. 

 Comme Molière a le génie de  
l’observation de la vie, ses personnages ne sont ni 
héros, ni princes. Il propose, selon la farce 
française et italienne, les personnages qui sont des 
types traditionnels, des pantins, le capitan, le 
parasite, le pédant, le barbon, l’intrigante et le 
valet naïf. 

 Molière fait des êtres humains. Il montre  
les défauts permanents des hommes dont les 
exagérations font entrer les plus grands 
personnages de ses comédies dans le langage 

                                                 
6 Horville Robert, Molière et la comédie en France 
au XVIIe siècle, Nathan, Paris, 1983, p. 4 
7 Puzin Claude, Op.cit., p. 283 
 

courant. Molière affirme qu’une comédie est 
bonne quand elle fait rire les honnêtes gens. 

 Chez ce dernier, on trouve aisément les  
éléments traditionnels de la farce française et 
italienne ; coups de bâton, déguisements, jeux de 
scène de fantaisie, etc. Le langage est vigoureux 
et Molière joint la grossièreté des paroles à celle 
des gestes. 

 En dehors des farces pures, le genre  
comique intervient, à divers degrés, dans toutes 
les grandes comédies. La farce devient d’une 
façon générale un moyen de peindre les caractères 
ou d’exprimer des idées.8 

 Dans les grandes comédies, la plupart  
des effets de farce sont intimement liés au 
contenu psychologique, par exemple, au début de 
‘l’Avare’, tout en gestes et en jeux de farce, la 
discussion entre Harpagon et la Flèche (1,3)  nous 
découvre à chaque trait le caractère de l’avare 
inquiet, soupçonneux, toujours à vérifier, à 
surveiller les paroles. 

 Dans certains cas, les procédés  
mécaniques de la farce, avec leur simplification 
caricaturale, se révèlent les meilleurs pour peindre 
les caractères d’obsédés comme Harpagon. Par 
exemple, du quiproquo du cochon de lait, suivi de 
celui de la cassette dans ‘lAvare’, ‘le mot de 
nature’ nous permet de saisir le rapport entre le 
côté mécanique de la farce et la vie réelle. Un des 
plus célèbres d’entre eux est le ‘sans dot’, dont 
Harpagon fait la répétition jusqu’à quatre fois. 

 Par ailleurs, la farce peut être utilisée  

                                                 
8 Ibidem., p. 283 
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comme un moyen de rendre matériellement 
sensible au spectateur une vérité morale ou une 
idée. Dans ‘l’Avare’, la scène où  Harpagon 
maudit son fils en le menaçant du bâton, a le 
caractère symbolique qui est un des traits 
dominants du théâtre de Molière. 

 Condamné par la critique  traditionnelle,  
Molière se destine à divertir le roi et la cour. Là, il 
y a une tradition du XVIe siècle, celle du ballet de 
cour dont les danses sont admirées par les nobles, 
les princes, et le souverain. Par ailleurs, ‘la 
commedia dell’ art’ unit l’action et le dialogue 
dramatique à d’autres arts ; la musique, et le chant. 
 
La fin du siècle 

 Elle finit par donner naissance à l’opéra  
comique. Et comme Louis XIV aime la musique 
et la danse, Molière invente la comédie ballet’ 
pour son souverain. Molière est alors le 
pourvoyeur des divertissements royaux. Et ses 
dernières pièces sont influencées par le goût de 
Louis XIV. 

 Il y a cependant une contradiction  
frappante entre les mœurs et les principes, 
pendant tout le XVIIe siècle. L’église s’inquiète 
du m étier d’acteur que condamne la moralité 

chrétienne. Protégés par le roi, quoique les 
comédiens soient indispensables à la ville et à la 
cour, elle leur refuse la sépulture en terre sainte. 

 D’ailleurs, les jansénistes condamnent le  
théâtre en lui-même. Pascal croit que tous les 
grands divertissements sont dangereux pour la vie 
chrétienne. A la fin du siècle, il y a un fossé entre 
mondains et dévots. La comédie disparaît peu à 
peu, surtout depuis le jansénisme. 

   
Conclusion 

On trouve clairement que la littérature  
française dont l’histoire commence au moyen âge 
et se perpétue aujour d’hui est très riche. 
Particulièrement, Le XVIIe siècle est appelé 
siècle des Lumières. Ce siècle compte deux 
grands courants littéraires tout à la fois 
concurrents mais aussi complémentaires : le 
classicisme et le baroque. C’est le siècle où l’art 
dramatique se développe jusqu’au sommet. On 
voit ensuite que cet art occupe une place si 
centrale dans toutes les cultures qu’on a tendance 
à le croire universel. Toutes les grandes 
civilisations ont développé des formes de théâtre. 
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Abstract 

Information can be claimed to be an important aspect of any information system. Accurate information 
leads to better organizational administration and services. There are many quality features of desired information, 
provided by COBIT4.1., such as effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, and 
reliability. The quality of education information must also conform to these criteria. Furthermore, the problems 
and causes of existing education information are illustrated. The construction of education information quality 
cannot be sound without stakeholders’ participation, development methodology employment, information and 
communication technology usage, and environmental awareness. This paper therefore discusses this construction 
as a framework for sustainable education information development.  
Keywords: education information quality, education information management, information quality  
framework 
 
บทคัดย่อ 
 สารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศ สารสนเทศที่ดีสามารถน าไปสู่การ
บริหารจัดการองค์กรและบริการที่ดี โคบิต 4.1 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของคุณภาพสารสนเทศทีพ่ึงประสงค์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรักษาความลับ บูรณภาพ  สภาพความพร้อมใช้งาน ความสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ และความเชื่อถือได้ ดังน้ันสารสนเทศด้านการศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะของคุณภาพสารสนเทศ
ดังกล่าว งานวิจัยนี้แสดงถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาของสารสนเทศด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพของ
สารสนเทศด้านการศึกษาสามารถกระท าได้โดยอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การใช้ระเบียบวิธีในการ
พัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา เพื่อเป็นที่มาของการสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศด้านการศึกษาที่
ยั่งยืน 
ค ำส ำคัญ: คุณภาพสารสนเทศด้านการศึกษา, การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา,  กรอบคุณภาพสารสนเทศ 
 
1. Importance of Information Quality for 
Education Management 

Education is the system of teaching people, 
or the gradual process by which a person gains 
knowledge and understanding through learning 

(Collins, 1987). Educated and ethical people are a 
key resource in a country’s development. The 
objective of most educational institutions is 
therefore to promote this human resource 
development. Education management requires the 
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skills and knowledge of educational leadership, to 
achieve the institute’s objectives. To attain such an 
objective, information is a main asset. Information 
leads to better education administration and 
services. The examples of related education 
information are education services, curriculum, 
research and development, social services, lecturer 
and staff, student, finance, and education resources, 
etc. Such information is a primary source for 
promoting education opportunity, education control 
and assessment, and education quality assurance.  

Most educational institutions, including 
universities, face the problems of information 
shortage, getting reliable. It is information, and time 
-consuming to compile reliable information. Even 
though, many institutes make a huge inverstment in  
developing education information systems; the 
consolidation and improvement of this educational 
information are still key requirement. This paper 
aim therefore to analyze the problems and causes of 
educational quality, review information quality, and 
suggest the framework of educational information 
quality development. It is important to note that a 
collaborative work is necessary to develop this 
information quality, which is in turn used to 
improve the services. The success of providing 
quality education information and service is to 
ensure that educational staffs and students receive  
appropriate information and services, which is 
essential in maintaining each stake holder’s 
satisfaction and the institute’s revenue.  
 
 
 

2. Literature Review 
DeLone and McLean introduced the model 

of information system (IS) success, which contains 
system quality, information quality, and service 
quality.  IS quality can affect the actual use, user 
satisfaction and have, an individual and 
organizational impact  (DeLone & McLean, 2003); 
(Livari, 2005) Perceived IS quality is a significant 
predictor of user satisfaction with the system and 
usage (Livari, 2005); (Wangpipatwong & 
Chutimasku l, 2005). Many standards have 
therefore been developed for supporting the IS 
quality. Considering only Information quality, it is a 
multidimensional concept Wand & Wang (1996,  
pp. 86-95); Naumann (2002, pp. 29-50); Pipino, 
Lee & Wang (2002, pp. 210-218) The pioneer list 
of information quality dimensions is given by Wang, 
who is the Director of the Massachusetts Institute of 
Technology Information Quality Program. Since 
late 1990, he and his colleagues have written 
several papers Pipino, Lee & Wang (2002, pp. 210-
218); Wang & Strong (1996); Strong, Lee, & Wang 
(1997, pp. 103-110); Kahn, Strong & Wang (2002, 
pp. 184-192); Lee et.al. (2002, pp. 133-146) based 
on the sixteen information quality dimensions  i.e. 
accessibility, accuracy, amount of information, 
believability, completeness, concise representation, 
consistent representation, ease of manipulation, 
interpretability, objectivity, relevancy, reputation, 
security, timeliness, understandability, and value-
added. These information quality dimensions can be 
classified into four categories: intrinsic, 
accessibility, contextual, and representational, see 
Table 1. 
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Table 1 Information Quality Dimensions 
Information Quality 
Categories 

Dimensions 

1. Intrinsic  Accuracy, Believability, Objectivity, Reputation 
2. Accessibility Accessibility, Security 
3. Contextual  Amount of Information, Completeness, Relevancy, Timeliness, Value-added 

4. Representational  
Concise representation, Consistent representation, Ease of manipulation, 
Interpretability, Understandability 

Note. From “Data Quality in Context,” (p. 104), by Strong, D. M. Lee, Y. W., & Wang, R. Y., 1997,  
Communications of the ACM. 
 

The above information quality dimensions 
are employed in many fields, e.g. website 
information quality Katerattanakul & Siau (1999, 
pp. 279-275), and “SiteQual”, which is an overall 
quality of B2C (business-to-customer) electronic 
commerce websites Webb & Webb (2004, pp. 430-
440). For professional information quality, COBIT 
(Control Objectives for Information and Related 
Technology) 4.1, which is an internationally 
accepted IT governance framework, is widely used 
as an international standard. COBIT 4.1 gives 
overall seven information quality criteria: 
effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, 
availability, compliance, and reliability IT 
Governance Institute (2007) However, it does not 
give a concise definition for each criterion. More 
details will be analyzed in section 4. 
 
 

3. Problems and Causes of Existing Education 
Information 
 The key problem of existing education 
information is that it is unable to ensure objectivity, 
utility and integrity. This problem is highlighted in 
“the guidelines for ensuring and maximizing  
information quality disseminated by Federal 
Agencies” Office of Management and Budget 
(2002) The objectivity includes accuracy, reliability, 
lack of bias, clarity. The utility can be viewed as 
usefulness. Finally, integrity is defined as an 
information security. These educational information 
problems are shown in Table 2. Most educational 
institutions cannot provide the total information 
quality explained above. Therefore, the educational 
administrator should understand the types of 
educational information needed for educational 
management, examine the organizational 
information problems and their causes, and give 
guidelines on desirable educational information 
quality to their information development staffs. 
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Table 2 Problems of Education Information 
Problem Information Quality Dimensions 

1. Lack of Objectivity 

Inaccuracy 
Unreliability, Unbelievability 
Biased 
Blur & Poor Interpretability 
Incompleteness 

2. Poor Utility Useless & Non Value-added 
3. Poor Integrity Insecurity 

 
After analyzing the factors of the above 

problems, there are four main causes: stakeholders, 
methodology, ICT, and business environment. 
People do not totally understand the information 
management required for education. Poor 
methodology is used in managing information 
during information construction and maintenance. 
ICT is misused or unutilized to gain high benefits 
from investment. Finally, the business environment 
is unaware of information standards, formats, and 
language for difference international 
communication, etc.  

Due to the lack of information quality, it is 
difficult  to gain the competitive advantages by the 
advent of next-generation education information 
service. It is inevitable that information cannot 
support business strategy. Therefore, education 
information can be a source of an on-going  
problem of declining revenues, and increasing 
pressure to roll out new education services and 
curricula. Educational information is a way of 
rethinking this educational business model and 
altering the way it operates. Hence, it is used to 

improve education experience, by having now and 
new generation of education information quality. 
 
4. Educational  Information Quality 

Information quality is a multidimensional 
concept (Wand and Wang 1996,  pp. 86-95); 
Naumann (2002, pp. 29-50); Pipino, Lee and Wang 
(2002, pp. 210-218). In different contexts, the 
primary information quality dimensions to be 
considered will be different. The educational 
information discussed in this paper is the 
information provided electronically by applications 
of IT. Therefore, in order to determine their quality 
dimensions, an internationally accepted IT 
governance framework: COBIT 4.1 (Control 
Objectives for Information and Related 
Technology) is used. COBIT 4.1 includes a brief 
section,  mentioning seven overlapping information 
criteria: Effectiveness, Efficiency, Confidentiality, 
Integrity, Availability, Compliance, and Reliability 
IT Governance Institute (2007). Thus, the education 
information should possess the following 
characteristics: 
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 Effectiveness: Education information  
should be relevant to education services, i.e. 
providing the useful and valuable content that is 
needed in education services. Furthermore, it 
should be sufficiently up-to-date. As a criterion, 
according to COBIT 4.1, effectiveness also include 
an appropriate format and representation, meaning 
that the education information should be usable and 
it should be provided in a consistent and concise 
format. In other words, effectiveness in COBIT 4.1 
includes value, timeliness, format, and 
understandability. 

 Efficiency: Education information should  
be provided by the optimal use of resources. This 
also implies the interoperability and maintainability 
of the information. The information should be 
easily shared, manipulated, and maintained to 
minimize the cost and resources. 

 Confidentiality: Access to information  
should be carefully restricted to maintain its 
security. As education information can include 
staff’s and students’ personal information, their 
privacy should also be protected. 

 Integrity: The accuracy and completeness  
of education information should be considered. 
Education information should be unbiased, correct, 
accurate and complete. It should not be missing. It 

should have sufficient breadth and depth for the 
task. 

 Availability: The information should be  
accessible and available when needed. Educational 
information should be information-on-demand 
through automation. 

 Compliance: The education information  
should comply with external criteria, such as laws 
and regulations, as well as internal policies. 

 Reliability: Users should be able to access  
relevant information that is true and credible, 
whenever they need it. 
 
5.  A Framework of Education Information 
Quality Development  

A framework is a particular set of rules, 
ideas, or beliefs which may be used to deal with 
problems or to decide what to do Collins (1987). 
The framework of education information quality is 
a particular set of quality rules and dimensions that 
can be considered for building educational 
information quality. The absence of any part of 
these dimensions will reduce the quality of 
education information. Therefore, this framework 
provides the minimum requirements for an 
educational administrator to develop education 
information quality, (see Figure 1). 
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Users

· appropriate amount 

of information

· relevancy

· timeliness

· understandability

· value-added

Business environment

· compliance

· efficiency

ICT

· accessibility

· ease of manipulation

· interoperability

· maintainability

· security

Methodology

Information

·source - believability

- objectivity

- reputation

·content - accuracy

- completeness

- consistent content

- persistency

·presentation - concise representation

- consistent representation

- interpretability

· standardisability

 
Figure 1 A Framework of Education Information Quality Development 

 
Figure 1 clearly shows that educational 

information quality cannot be considered solely 
from the “information” perspective. It should be 
considered from the other four perspectives as well. 
The details of this framework are explained below. 

 Information: educational information  
quality dimensions involve the education 
information content, its source, and its presentation. 
The dimensions in this group are: believability, 
objectivity, reputation, accuracy, completeness, 
consistent content, concise representation, 
consistent representation, and interpretability. 
Educational content management is also very 
important; however, it is beyond the scope of this 
work. 

 Users: The users of educational  
development  are educational administrator, 
lecturers, staffs, and students. Each user has a 
variety of duties and responsibilities depending on 
his/her role, especially the leadership. Each user 
must fully participate in developing information 

quality. This aspect can be classified as the quality 
metrics of organization and human factors 
containing stakeholder knowledge and skill, 
participation (e.g. requirement elicitation and 
acceptance), and ethics Sayana (2002). Educational 
partnerships are also important in educational 
business collaboration. Furthermore, information 
strategy and policy must be carefully considered. 
The dimensions in this group are appropriate 
amounts of information, relevancy, timeliness, 
understandability, and value-added. 

 Methodology: This concerns the activities  
of wisely investigating and developing education 
information. There are two aspects which are 
explained below.  

- Information process management. It  
must consider the familiarity of used technology, 
the necessity of adjustment to various parties, the 
requirement management, the complexity of system 
features, the difficulty of integration of commercial 
off-the-shelf software (COTS), the performance 
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requirement, the hardware constraints, the 
experience of the platform, the stability of platform, 
the amount of documentation, the design 
considerations of reliability-safety-security, and the 
risks of used tools Abe et. al. (2006). 

- Information project management. It  
must consider project planning, the test 
environment, the size and the cost estimation, the 
availability of system and support, and the 
communication among project stakeholders. The 
project management standard introduced by COSO 
and COBIT 4.1, includes control activity, risk 
assessment, and process monitoring IT Governance 
Institute (2007); The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (2006), 
while the PRINCE2 standard specifies the methods 
to efficiently manage and control projects, so that 
the project’s objectives can be achieved. The 
PRINCE2 standard is composed of eight processes: 
starting, planning, initiating, directing, managing, 
controlling, delivering, and closing Office of 
Government Commerce (2006). 

- The informational quality dimensions  
is associated with the construction or delivery of 
educational information. This dimension concerns 
the standardization of process management and 

projects the management of construction education 
information.  

 ICT: ICT enables users to participate in  
the educational administration and services 
anywhere and at any time. This makes education 
more convenient to use. Some examples of ICTs for 
education are Internet technology, mobile and 
wireless technology, collaboration technology, and 
enterprise application. The competence and 
robustness of ICT for managing education 
information must be carefully analyzed and used. 
The continuous support by ICT vendors and ICT 
staff  is also necessary. In addition, this information 
quality aspect involves system infrastructure and 
tools. The dimensions in this group are accessibility, 
ease of manipulation, and security. Accurate 
information requires reliable data storage, data 
management, and data communication. 

 Business Environment: The information  
quality dimensions in this group are related to the 
business context of the information. They are 
compliance and efficiency. The definition of each 
information quality dimension, which is grouped by 
COBIT4.1 standard, is given in Table 3 
Chongsuphajaisiddhi (2007)
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Table 3 Information quality dimensions and definitions 
Dimension Definition 

1 Effectiveness  
Concise representation The extent to which information is compactly represented. 
Consistent content The extent to which information is similar to other sources. 
Consistent representation The extent to which information is presented in the same format. 

Interpretability 
The extent to which information is in appropriate languages, symbols, and units, and the definitions are 
clear. 

Timeliness The extent to which information is sufficiently up-to-date for the task at hand. 
Understandability The extent to which information is easily comprehended. 
Value-added The extent to which information is beneficial and provides advantages from its use. 
2 Efficiency   
Efficiency The extent to which information is provided through the optimal use of resources. 
Appropriate amount of 
information 

The extent to which the volume of information is appropriate for the task at hand. 

Ease of manipulation The extent to which information is easy to manipulate and apply to different tasks. 
Interoperability The extent to which information can be shared among various users. 
Maintainability The extent to which information is easy to update and extend. 
3 Confidentiality   
Security The extent to which access to information is restricted appropriately to maintain its security and privacy. 
4 Integrity  
Accuracy The extent to which information is correct and reliable. 
Completeness The extent to which information is not missing and is of sufficient breadth and depth for the task at hand. 
Objectivity The extent to which information is unbiased, unprejudiced, and impartial. 
5 Availability  
Accessibility The extent to which information is available, or easily and quickly retrievable. 
6 Compliance  

Compliance 
The extent to which information is compliant with externally imposed business criteria, e.g. laws and 
regulations; as well as internal policies. 

Standardisability The extent to which information life-cycle is governed by a standardised process. 
7 Reliability  
Believability The extent to which information is regarded as true and credible. 
Persistency The extent to which information remains existing. 
Relevancy The extent to which information is applicable and helpful for the task at hand. 
Reputation The extent to which information is highly regarded in terms of its source or content. 

Note. From “Data Quality in Context,” (p. 212), by Strong, D. M., Lee, Y. W., & Wang, R. Y., 1997,  
Communications of the ACM. 
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The quality of education information must 
be high enough to support better educational 
administration and services to meet the staffs and 
students’ requirements, by the use of information 
and communication technology (ICT). It is 
important for persuading educationalists to use the 
system. One of the education success factors can be 
assessed by measuring its information quality. 
 
5.1 Empirical Test of Education Information 
Quality: Users’ View 

The test of educational information quality 
depends upon the co-operation education staffs and 
students since they are the main participants in the 
education activities ISO (1999). To test whether or 
not the proposed characteristics of education 
information quality is workable, an empirical 
survey should be conducted. The education 
information quality has been surveyed by using 

online questionnaires. The 140 citizens who have 
experience in education activities are the sample 
sizes of this survey. The key characteristics of 
information quality are interpreted at five levels: 
most important, very important, neutrally important, 
less important, and least important. The result of 
this survey of information quality is shown in Table 
4. Users in this survey thought that all of the seven 
information quality characteristics are important 
(most important or very important). The most 
important characteristics are confidentiality, 
integrity, compliance, availability, and effectiveness, 
respectively. The very important characteristics are 
reliability and efficiency. It can be then conduced 
from this survey that users need their information to 
be secure and private. Therefore, education 
information quality should be considered by  an 
education steering committee for developing 
accurate information.

 

      Table 4 Characteristics of Education Information Quality 

Information Quality 
Characteristics 

Mean SD Interpretation 

1 Confidentiality 4.56 0.64 Most Important 
2 Integrity 4.54 0.60 Most Important 
3 Compliance 4.32 0.74 Most Important 
4 Availability 4.29 0.65 Most Important 
5 Effectiveness  4.22 0.71 Most Important 
6 Reliability 4.06 0.74 Very Important 
7 Efficiency  4.06 0.74 Very Important 

 
 
 
 



 
26 26 

6. Summary 
This paper addresses the importance of 

educational information quality for underpinning 
educational administration and services. Most 
education information system developments pay a 
great deal of attention to hardware and software, 
with less attention to pord information. The 
problems and causes of information quality are 
discussed. Seven characteristics of education 
quality applied from COBIT4.1 are also illustrated. 
To provide the success of education information 
development, the framework of education 
information quality development is introduced. It 
contains five aspects: information, education people, 
methodology, ICT, and business environment. 
Considering all these aspects can support 
sustainable education information quality 
development. Most educational corporate strategy 
is to build “education information hubs” as their 
corporate brain. This can be achieved by people-
process-information integration. ICT, such as 
collaborative tools, robust data storage, and mobile 

technology is to provide dynamic educational 
management capability. A business environment is 
to support global education management. Thus, the 
success of education management requires the 
quality of education information, which is a 
competitive strategy to provide lower prices for an 
education service and high revenue. 

 
6.1 Future Work 
To complete the model of education framework 
which is beyond the information quality, process 
quality and service quality should be considered. 
This leads to a model of education system success, 
which can be modified from DeLone-McLean 
model of information system success. The proposed 
education success is shown in Figure 2. The 
education system quality contains process quality, 
information quality, and service quality, which 
promote actual use and user satisfaction. Both then 
promote individual impact, and organizational 
impact, respectively. 
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Figure 2 A Model of Educational System Success, based on the DeLone and McLean Model 

Note. From  “The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update,” (pp. 9-30), 
by DeLone, W. H.  & McLean, E. R. (2003). Journal of Management Information Systems., Vol. 19, (4). 
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บทคัดย่อ 
 การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา ซึ่งมีการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนทั้งในระดับต่่ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี  ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ   
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากผู้เรียนจะได้รับใบปริญญาบัตรที่แสดงถึงเป็นความเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถแล้ว  ผู้เรียนยังควรเห็นคุณค่าของการเรียน เพื่อท่ีจะได้น่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  
และที่ส่าคัญควรค่านึงถึงการน่าความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน  ไม่ว่าจะเป็นการด่าเนินชีวิตอย่าง
สมดุล  การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และการเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน  ทั้งน้ีเพื่อให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล 
ค าส าคัญ: อุดมศึกษา, การเรียน 
  
ความน า 
 ปัจจุบันมีผู้นิยมเรียนในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น จากสถิติการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ดังที่ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) กล่าวว่า “มีผู้
ต้องการเข้าศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก โดยเฉล่ียแล้วมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี” ท่าให้เห็นว่าในสังคมไทยปัจจุบันนิยม
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุน้ี
สถาบันอุดมศึกษาจ่านวนมากทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน จึงได้เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย  
และรับนักศึกษาเข้าเรียนในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี  

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ใน
สังคมไทยปัจจุบันเห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อน่ามา
ช่วยพัฒนาสังคมได้  จึงมีการขยายโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง  แต่ในอีกมุมมองหน่ึง
ก็แสดงว่า คนไทยยังมีค่านิยมยึดติดอยู่กับใบปริญญา
บัตร  ผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูงเท่าน้ันถึงจะเป็นผู้ที่
มีความสามารถในการท่างาน  ดังน้ันบทความน้ีจึง 

 
น่าเสนอแนวคิดทั้งสองประเด็นดังกล่าว  พร้อมทั้ง
ได้เสนอแนวการพัฒนาการเรียนระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส่าคัญ
กับกระบวนการศึกษาที่จะมีส่วนช่วยให้มนุษย์
สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเก้ือกูลกัน  
 
การเรียนระดับอุดมศึกษา: เห็นคุณค่าของ
การศึกษา 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  ดังที่ วิโรจน์  
ถิรคุณ (2543, หน้า 21) ได้กล่าวถึงความส่าคัญของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสรุปได้ว่า “การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษามีส่วนช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้
ค้นพบความเป็นตนเอง ด้วยการเปิดโลกทัศน์ เปิดรับ
ความคิดใหม่อย่างไม่มีขีดจ่ากัด เพื่อพัฒนาตนให้เต็ม
ศักยภาพ” ดังน้ันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมีส่วน
ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้

การเรียนระดับอุดมศึกษา: เห็นคุณค่าหรือเพ่ือใบปริญญา 

*อาจารย์ประจ่าสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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เกิดขึ้นภายในตัวของผู้เรียน ท่าให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาตนเอง และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ   

การที่นิสิตนักศึกษาเห็นคุณค่าของ
การศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ดังน้ี 

1.  เกิดการพัฒนาตนเอง การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษามีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น นอกจากน้ี การเรียนยังช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ขึ้น ที่ไม่ใช่เกิดจากการจดจ่า
ความรู้เพียงอย่างเดียว ท่าให้ผู้เรียนมีความรู้ที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตน และสามารถสร้าง
ความรู้ที่เกิดจากความคิดของตนเองซึ่งเป็นผลมาจาก
การศึกษาได้ 

2.  เชื่อมโยงความรู้กับการประกอบอาชีพ 
หากผู้เรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาว่าจะช่วยพัฒนา
ตนเองแล้ว  จะท่าให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งม่ันใน
การศึกษาเล่าเรียนท่ีจะน่าความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
กับการประกอบอาชีพในอนาคต  เนื่องจากเห็น
ความส่าคัญว่า การประกอบอาชีพน้ันจ่าเป็นต้องใช้
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาพร้อมทั้งน่าทักษะทางด้าน
การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่มาประยุกตใ์ช้ในการ
ท่างาน เพื่อพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  ท่าให้ตนเองเกิดความภูมิใจที่ได้มาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ียังไดร้ับความเชื่อม่ัน
และการยอมรับจากสังคมว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ด้วย 

3.  คิดค้นความรู้ใหม่ท่าให้เกิดการพัฒนา
ประเทศ การเรียนในระดับอุดมศึกษาช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ ขึ้น ดังน้ันจึงมีส่วนช่วยในการคิดประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อน่ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ประเทศต่อไป จึงเห็นได้ว่าหากผู้เรียนตระหนักใน
ความส่าคัญของการเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วจะ

จ่านวนประชากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และน่าไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
 จากประโยชน์ของการเห็นคุณค่าของ
การศึกษา ท่าให้เห็นได้ว่า หากนิสิตนักศึกษาเห็น
คุณค่าของสาขาวิชาที่ตนต้องการศึกษา จะช่วยท่าให้
ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ เกิดความ
สนใจในสิ่งที่ตนต้องการจะศึกษามากขึ้น และเม่ือ
ส่าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถน่าสิ่งที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งจะส่งผล
ให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า  ดังในประเทศ 
ต่าง ๆ ที่ประสบความส่าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ประเทศ
เหล่าน้ี  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้
ความส่าคัญกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่าให้
ประเทศชาติก้าวหน้าไปในด้านต่าง ๆ มีการประดิษฐ์
สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ว 
 
การเรียนระดับอุดมศึกษา: เพื่อใบปริญญาบัตร 
 Mike Thorne (อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์  เจริญ
วงศ์ศักดิ์, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า “ปัจจุบันแรงจูงใจของ
นิสิตนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ท่ีการ
รักในสิ่งที่ตนเองเรียน แต่เกิดจากการเห็นว่าใบ
ปริญญาบัตรน้ันเป็นเสมือนหนังสือเดินทางท่ีน่าไปสู่
โลกของการท่างาน”  ด้วยเหตุน้ีท่าให้เห็นว่า
นักศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีจุดมุ่งหมาย  เรียนไป
เพราะตนเองสอบได้ในสาขาน้ัน ๆ หรือเลือกเรียน
ในเฉพาะสาขาที่ไม่ยาก และมีโอกาสส่าเร็จการศึกษา
ได้เร็ว เน่ืองจากเห็นว่าการส่าเร็จการศึกษายิ่งใน
ระดับสูงมากเท่าใด  ก็จะมีโอกาสได้ท่างานที่ด ี และ
ได้รับค่าตอบแทนสูง โดยที่ตนเองไม่มีจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนหรือไม่ทราบว่าตนเองต้องการประกอบ
อาชีพใดในอนาคต ท่าให้นิสิตนักศึกษาไม่สนใจ
ศึกษาเล่าเรียนเท่าที่ควร   



 

 
31 

จากค่านิยมการศึกษาเพื่อใบปริญญาบัตรที่
มักคิดว่าเป็นใบเบิกทางสู่การประกอบอาชีพที่ดีและ
มีรายได้สูง ประกอบกับความเชื่อที่ว่าผู้ที่มีปริญญา
เทา่น้ันถึงจะเป็นผู้ที่มีความรู้ โดยที่ไม่ยอมรับความรู้
จากผู้ที่มีประสบการณ์แต่ขาดวุฒิทางการศึกษา อาจ
ท่าให้นักศึกษาที่มีแนวคิดเรียนเพื่อใบปริญญาบัตร
เกิดปัญหาต่าง ๆ  ดังน้ี 
 1.  ไม่สามารถน่าความรู้ที่ได้รับมาใช้กับ
การท่างานได้ เน่ืองจากผู้ที่เข้ารับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอาจไม่ได้เข้ามาเพราะความต้องการ
ศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริง ท่าให้ตนเองไม่มีความ
ถนัด ขาดความเอาใจใส่ในการศึกษา และไม่ได้มีการ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ขึ้น ส่งผล
ให้เม่ือส่าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถน่าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการท่างานได้ตามท่ี
สังคมคาดหวังไว้ 
 2.  เกิดการว่างงาน จากการที่นิสิตนักศึกษา
ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียน มีค่านิยมที่เห็น
ว่าใบปริญญาเปน็ใบเบิกทางท่ีส่าคัญสู่การท่างาน ท่า
ให้นิสิตนักศึกษามุ่งที่จะได้รับใบปริญญามาเท่าน้ัน 
และเมื่อได้รับมาแล้วก็ไม่มีความสามารถในการ
ท่างานได้ตามท่ีตลาดแรงงานคาดหวัง ท่าให้นิสิต
นักศึกษาเป็นจ่านวนมากหางานท่าไม่ได้ และท่าให้
เกิดปัญหาการว่างงานในที่สุด   
 3.  ท่างานต่่ากว่าวุฒิการศึกษาจริง จาก
สาเหตุท่ีผู้จบการศึกษาจ่านวนมากไม่สามารถหางาน
ท่าตามสาขาและวุฒิการศึกษาที่ตนส่าเร็จการศึกษา
มาได้ ท่าให้จ่าเป็นต้องหางานที่มีคุณวุฒิต่่ากว่าที่
ตนเองจบมาเพื่อจะได้ไม่ว่างงาน 
 ด้วยเหตุดังกล่าวท่าให้เกิดการลงทุนที่สูญ
เปล่า เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จ่าเป็นต้องใช้การทุนจ่านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์ต่างๆ ที่น่ามาใช้ในการเรียนการสอน   หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นิสิตนักศึกษาจ่าเป็นต้องใช้ใน

ขณะที่ก่าลังศึกษา  หากนิสิตนักศึกษามีค่านิยมมุ่ง
เรียนเพื่อใบปริญญาบัตรเท่านั้น  โดยไม่สนใจความรู้
ที่จะได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน  ท่าให้นิสิต
นักศึกษาขาดคุณภาพ  ไม่สามารถท่ีจะน่าความรู้มา
พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจาก
ความคิดวิเคราะห์ของตนเองได้ 
 
การเรียนอุดมศึกษา: เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การเรียนในระดับอุดมศึกษา  ควรเรียนไป
เพื่อการสร้างสรรค์สังคม กล่าวคือ ให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  
ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงการเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม  จึงจ่าเป็นที่จะต้องร่วมกันใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังน้ันการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาจึงควรเป็นไปเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  ดังน้ี 

1.  เกิดความพร้อมในการด่าเนินชีวิตอย่าง
สมดุล  มนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรหน่ึงที่มีบทบาท
ส่าคัญในการท่าให้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโลก
เปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  ดังน้ันการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาควรให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
ให้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน โดยค่านึงถึงการให้
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา  ใช้สติในการคิดหาเหตุผลโดยรู้จักพอใจ
เป็นสุขในสิ่งที่ตนเองมีอยู่  ไม่ละโมบในสิ่งที่ไม่ใช่
ของตน  รู้จักการใช้ชีวิตให้เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อม 
และสามารถใช้ปัญญาในการไตร่ตรองแก้ไขปัญหา
ไปในทางท่ีถูกต้อง ไม่ท่าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
หากนิสิตนักศึกษาเกิดการเตรียมความพร้อมในการ
ด่าเนินชีวิตอย่างสมดุลขึ้นแล้วก็จะท่าให้เป็นผู้ที่
สร้างสรรค์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และช่วยถ่ายทอด
ความรู้น้ีไปให้แก่ผู้อื่น รวมถึงคนรุ่นหลังต่อไป  ท่า
ให้ประเทศชาติมีประชากรที่พร้อมจะพัฒนาประเทศ
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ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และมีส่วน
ช่วยท่าให้ประเทศเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

2.  รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม  ใน
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นเป็นจ่านวนมาก  
ดังน้ันนิสิตนักศึกษาจ่าเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและสามารถน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาตนเองได้  ดังที่ พระธรรมปิฎก  
(ป.อ.ปยุตฺโต, 2544, หน้า 259-261) ได้กล่าวถึง การ
น่าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับสังคม สรุปได้
ดังน้ี  

การน่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา 
ใช้  ควรเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เก้ือกูลและไม่ท่าลายธรรมชาติ  เทคโนโลยี
ทีป่ระหยัดพลังงาน เทคโนโลยีที่น่าของเสียเวียน
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่  นอกจากน้ีควรค่านึงถึง
ในด้านการใช้เทคโนโลยีอีกว่า  การนิยมน่าเข้า
เทคโนโลยีส่าเร็จรูปเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
บริโภคฝ่ายเดียว ด้วยการน่ามาใช้เพื่อความ
สะดวกสบาย และใช้อย่างฟุ่มเฟือยน้ันไม่ได้มีส่วน
ช่วยท่าให้เกิดการพัฒนาขึ้น  แต่เป็นการน่า
เทคโนโลยีมาสร้างความเสื่อมถอยในการพัฒนา
ตนเอง  ท่าให้ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีได้   

จากค่ากล่าวข้างต้นท่าให้เห็นว่าการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา  ควรให้มีการน่าเทคโนโลยีมาใช้
ในทางท่ีเหมาะสม  เพื่อช่วยให้นิสิตนักศึกษาเกิดการ
พัฒนาตนเองและสามารถน่าเทคโนโลยีมาเพื่อช่วย
ปรับปรุง สร้างเสริมทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 
และให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน  เพื่อให้มนุษย์  
เทคโนโลยี และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
เก้ือกูลได้ 

3.  มีการเชื่อมโยงสู่สังคม การเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาควรให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสังคมและให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าตนเองน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม หากสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่ดี
ก็จะส่งผลกระทบถึงตนเองด้วย  ดังน้ันการให้นิสิต
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่สังคมก็จะช่วย
ลดการท่าลายทรัพยากรธรรมชาติลงได้  พร้อมทั้งยัง
เป็นก่าลังส่าคัญในการช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่คู่กับมนุษย์อย่างสมดุลตลอดไป 

จากการพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว  ท่าให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะช่วยให้ประเทศ
พัฒนาไปได้ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่สมดุล  
ดังน้ันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรเป็นไปเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้น่ามาใช้ในการปกป้อง
และดูแลสิ่งแวดล้อม  ให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล จนก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็น
การศึกษาในระดับท่ีส่าคัญ  เน่ืองจากเป็นการศึกษาที่
จะผลิตคนสู่ตลาดแรงงานด้านต่าง ๆ ดังน้ันจึงควร
ค่านึงถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาไปแล้ว
ให้สามารถน่ามาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในงานได้จริง  ท่าให้บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในปริญญาบัตร  รวมถึงสังคมยอมรับใน
ความรู้ความสามารถของบัณฑิต  และที่ส่าคัญควร
ให้บัณฑิตมีความตระหนักในการด่ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ  ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า
การศึกษามีส่วนช่วยให้คนพัฒนาขึ้นและเป็นการ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เกิดการพัฒนาควบคู่กันอย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการน าวิชาโหราศาสตร์มาใช้ประโยชน์ใน
ด้านการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร (2) รูปแบบของการน าโหราศาสตร์ไทยมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการในองค์การโทรศัพท ์เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 131 คน สุ่มมาจากผู้บริหารขององค์การโทรศัพท์ จ านวน 500 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจว่า โหราศาสตร์มีความเก่ียวพันกับ
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าโหราศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ นอกจากน้ันยังให้ความเห็นว่าโหราศาสตร์
เป็นเพียงสถิติชนิดหน่ึง ผู้ที่เชื่อถือโหราศาสตร์ไม่ใช่คนล้าสมัย ในการท างานบางอย่างยากที่จะตัดสินใจ เมื่อได้ใช้
หลักโหราศาสตร์บางครั้งก็ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นและยังช่วยสร้างขวัญก าลังใจในการท างานอีกด้วย เช่น การดู
ฤกษ์ยามในการเริ่มท างาน การใส่เสื้อผ้าสีต่าง ๆ การเลือกสีรถ ท าเลที่ต้ังของโต๊ะท างาน การเลือกบุคคลจากการดู 
โหงวเฮ้ง เป็นต้น  เม่ือจ าแนกความคิดเห็นตามระดับการตัดสินใจในการท างาน พบว่า บุคคลระดับบริหารที่ต้องมี
การตัดสินใจสูง และมีปัญหาการตัดสินใจมาก ท างานเสี่ยงมีการลงทุนสูงหรือเป็นเจ้าของงานโดยตรง บางครั้งก็
ต้องปรึกษาหมอดูหรือนักโหราศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจได้แน่วแน่มากขึ้น เกิดความม่ันใจในตัวเอง ส่วน
บุคคลในระดับท่ีไม่ต้องมีการตัดสินใจสูงจะสนใจโหราศาสตร์เชิงการท านายเรื่องโชคลาภและการเสี่ยง ส่วนใน
เรื่องการท างานไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีความรู้น้อยและมีโอกาสก้าวหน้าน้อย จึงคาดหวังความร่ ารวย
ด้วยการเสี่ยงเพียงประการเดียว 
ค าส าคัญ: โหราศาสตร์ไทย, องค์การโทรศัพท ์

 

Abstract 
The objectives of this research were to study:  (1) Senior management opinions at  the 

Telecommunications Organization of Thailand  Public Company,  (2) Senior management attitudes, regarding 
the application of Thai astrology to the management of T O T. Questionnaires were used to collect data from 150 
managers, drawn from a total of 555 managers. The data was analyzed using standard statistical methods, to find 
frequency distribution. percentages,  means, standard deviations and Chi Square.  

การน าโหราศาสตร์ไทยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การสื่อสารโทรคมนาคม 
ในองค์การโทรศัพท ์

The Application of Thai Astrology in Managing the Telecommunication 
Organization of Thailand  
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The results of the research were as follows:  the majority of the sample group paid very little attention to 
Thai astrology in their daily lives, and did not really regard it as applicable to organizational management at T O 
T. They believed that astrology constituted just one type of statistical technique. However, they did not regard 
this way of thinking as out-of-date. They conceded that astrology might well have important practical uses, when 
it came to making difficult decisions. It could speed up the decision-making process, and help to build up morale 
in the workforce. Astrology was useful for informing people of auspicious times to commence working, in 
selecting the different color of a new car. It was very useful in deciding the location of office furniture  
(fengshui ) and also in facilitating the recruitment of suitable employees, judging their physical appearance, their 
personalities and general demeanor 
 At an individual level, those who did not have to make important decisions were interested in astrology 
to assess risks when making investments, or in fortune telling. However, these people were unlikely to use 
astrology in their daily work. This is generally because these people rarely make big decisions at work, or had 
little opportunity to gain promotion.  
Keywords: Astrology in decision making, Astrology and T O T, Astrology and management, Thai 
telecommunication organization 
 
ความน า 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ.
2525 ได้ให้ค าจ ากัดความ “โหราศาสตร”์  ไว้ว่า เป็น
วิชาที่ว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของ
ดวงดาว โดยแนวคิดสากลน้ัน โหราศาสตร์ หรือ 
Astrology เป็นกลุ่มของระบบ (system) จารีต 
(tradition) และ ความเชื่อ (belief) ที่มีการศึกษาและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ของดวงดาวกับ
สิ่งแวดล้อมและวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์  หรือ
การท าความเข้าใจ การแปลความหมายและข่าวสาร
เก่ียวกับบุคคล ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ตลอดจน
วัตถุธาตุอื่น ๆ บนโลก วิธีการทางโหราศาสตร์โดย
ส่วนใหญ่น้ันใช้หลักการทางสถิติในการพยากรณ์
แนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อัน 
จะน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น ด้วย
เหตุน้ีวิธีการทางโหราศาสตร์และการประยุกต์ 
 

แนวคิดทางโหราศาสตร์จึงมีการน ามาใช้ตั้งแต่ยุค
บรรพกาล เห็นได้จากการค้นพบบันทึกที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรชิ้นแรกสุด โดยมีบทบาทอย่างสูงใน
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม ดาราศาสตร์โบราณ 
ตลอดจนศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ 
(เทพย์ สาริกบุตร, 2500) 
 โหราศาสตร์มีความเก่ียวข้องกับสังคมไทย
มาเป็นเวลานาน ในอดีตน้ันเจ้านายหรือคนส าคัญใน
สังคมไทยต่างเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์กันเป็น
ส่วนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ปรึกษา
ปัญหาชีวิตและในการท างาน ดังสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ีสี่ ทรงศึกษาดวงดาวท้ังในแง่
ดาราศาสตร์และโหราศาสตร ์และทรงพยากรณ์ดวง
ชะตาคนได้แม่นย าดังทรงวิจารณ์ดวงพระชาตากรม
หม่ืนพิชิตปรีชากร ที่โหรทั้งหลายว่าเป็นดวงแตก 
เอาดีไม่ได้ว่าถ้าถอดดวงให้ละเอียดแล้ว กลับเป็น
ดวงดีอย่างยิ่ง เป็นต้น และทรงสามารถใช้
โหราศาสตร์แก้เคล็ดได้อีกด้วย ดังทรงเห็นว่าดวง
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พระชาตาพระอนุชาธิราชแข็งมาก จะได้เป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถูกอัญเชิญลาสิกขาเพื่อไปครองราชย์ พระองค์จึง
ทรงสถาปนาพระอนุชาธิราชให้เป็นกษัตริย์อีก
พระองค์หน่ึง พระนามว่า พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า
กันว่าทรงแก้เคล็ดทางโหราศาสตร์  
(เสถียรพงษ์  วรรณปก, 2549)   
 ในปัจจุบันสังคมไทยก็ยังคงมีการน า
โหราศาสตร์มาใช้อ้างอิงในทุกระดับต้ังแต่พยากรณ์
ดวงเมือง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ตลอดจนกระทั่งถึงการใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การแก้ปัญหาชีวิตและการท างาน 

งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณทิต
ศึกษา 2 เรื่อง ได้ศึกษาเรื่องความเชื่อทางโหราศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ เรื่องแรกเป็น
การศึกษาของ ณัชชา  ขินธิป (2548, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง โหราศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน นักธุรกิจ
แบบครัวเรือน และผู้ใช้บริการโหราศาสตร์ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรม  ผลการใช้โหราศาสตร์ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี และศึกษา
ผู้ใช้บริการโหราศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า นักธุรกิจ
แบบครัวเรือนและแบบห้างหุ้นส่วนบริษัทมีความ
เชื่อในเรื่องโหราศาสตร์จากประสบการณ์ของ
ครอบครัวท่ีปฏิบัติตามบรรพบุรุษ ซึ่งปฎิบัติจนเป็น
ธรรมเนียมสืบต่อกันมา  จากประสบการณ์ที่ประสบ
ด้วยตนเอง และส่วนหน่ึงมาจากกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ
แนะน า โดยมีความเชื่อว่าเม่ือปฏิบัติแล้วจะอยู่เย็น
เป็นสุข และสร้างความคาดหวังในการประกอบ
ธุรกิจเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังมีการน า
โหราศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนการ

ด าเนินงานทางธุรกิจ ท าให้มีความม่ันใจต่อการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอีกด้วย 
 งานวิจัยเรื่องท่ี 2 เป็นงานของ นวฤทธ์ิ   
เอิบอิ่ม (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
สร้างความเชื่อของนักโหราศาสตร์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ในบริบททางโหราศาสตร์และทางธุรกิจ เพื่อ
แสวงหาแนวทางต่าง ๆ ในการน าเสนอข่าวสารของ
ส านักโหราศาสตร์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในบริบททาง
โหราศาสตร์และทางธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบหาความ
เหมือนและความแตกต่างในการน าเสนอข่าวสาร
ทางด้านโหราศาสตร์ การวิจัยนี้แบ่งวิธีศึกษาเป็น 2 
วิธีคือ การวิเคราะห์เน้ือหาและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ซึ่งมีผลการวิจัยดังต่อไปน้ี (1) นัก
โหราศาสตร์ใช้วิธีการทางสัญญวิทยาสร้างความเชื่อ
ทางโหราศาสตร์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีการน าเสนอข่าว
ทางลบมากกว่าทางบวก (2) นักโหราศาสตร์ที่ใช้
วิธีการไสยศาสตร์หรือจิตวิญญาณมีการใช้วิธีการ
ทางสัญญวิทยาสร้างความเชื่อโดยให้ความรู้และ
ค าปรึกษาปัญหาชีวิตผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (3) นัก
โหราศาสตร์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และนัก
โหราศาสตร์ที่ใช้ไสยศาสตร์มีการใช้กลยุทธ์ในการ
โน้มน้าวใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวนัก
โหราศาสตร์เองและได้รับการสนับสนุนจาก
สื่อมวลชน (4)  ด้านความแตกต่างพบว่า ในบริบท
ทางโหราศาสตร์แตกต่างกันในด้านรูปแบบเฉพาะตัว
ในการดูหมอและนักโหราศาสตร์มีความสามารถ
แตกต่างกันในการพยากรณ์ ส่วนในบริบททางธุรกิจ
พบว่า มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถพิเศษ 
ประสบการณ์ อายุ การศึกษา และรายได้ (5)  นัก
โหราศาสตร์สร้างความเชื่อด้านน้ีในบริบททาง
โหราศาสตร์และทางธุรกิจโดยการจูงใจ ด้วยการ
โฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาด้านการตลาดผ่าน
สื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
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 อน่ึง องค์การขนาดใหญ่ซึ่งมีการด าเนินการ
อย่างทันสมัยหลายแห่งเช่น ธนาคารกสิกรไทย และ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เทเลคอมเอเชีย บริษัท
ในเครือสหพัฒน์ เครือสยามฟู้ด เป็นต้น ต่างน าความ
เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ โหงวเฮ้ง และศาสตร์แห่ง 
ฮวงจุ้ย (fengshui) มาช่วยประกอบในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเช่นมีการใช้บริการของนัก
โหราศาสตร์ประกอบการให้ความเห็นในการ
คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่การ
งานทีส่ าคัญ  การเลือกสถานที่ตั้งอาคาร การวาง
อุปกรณ์ส านักงาน การเลือกสัญลักษณ์ที่เป็น
เครื่องหมายส าคัญขององค์การด้วย (มติชน, 2551)  
 องค์การโทรศัพท์  ปัจจุบัน คือ บริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บริษัท ทีโอที จ ากัด
(มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีคณะกรรมการ
บริหารงานในต าแหน่งส าคัญ ๆ (ดังแผนภาพ 1) และ
มีพนักงานจ านวนประมาณ  26,017 คน  (อ้างอิงจาก
ตารางกรมบัญชีกลาง)  เป็นองค์การที่มีการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโครงข่าย
อย่างเป็นเอกภาพ สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรี มี
การรวมศูนย์กลางบริหารจัดการโครงข่ายอย่างเป็น
เอกภาพ มุ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ระดับชาติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสาธารณชน พร้อมทั้งพัฒนาความเจริญ
ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศเช่นการจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคม และเยาวชนแห่งชาติเช่น 
โครงการ TOT  IT School (บริษัท ทีโอ ที จ ากัด, 
2550, หน้า 16-19) 

นอกจากน้ียังด าเนินการลงทุนโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น ๆ การประกอบธุรกิจของ   ที โอ ที 
ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม 2 กลุ่มคือ 
 1.  กลุ่มบริการโทรคมนาคมท่ีสร้างรายได้
หลักให้กับทีโอทีในปัจจุบัน อันได้แก่ บริการ
โทรศัพท์ประจ าที่  บริการโทรศัพท์สาธารณะ และ
บริการด้านโครงข่าย 
 2.  กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่
ของที โอ ทีในอนาคต ได้แก่บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ บริการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น 
 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้บริการ
โทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ให้ความม่ันใจด้านข้อมูลข่าวสาร
เพื่อความม่ันคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากน้ียังมีบริการส าคัญที่มอบให้เอกชนเป็น
ผู้รับช่วงต่อและหรือบริการร่วมกับเอกชน คือ กลุ่ม
งานโทรคมนาคม มีการขยายการให้บริการผ่านการ
ท าข้อตกลงการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ในการร่วม
ให้บริการ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี (บริษัท ที
โอ ที จ ากัด, 2550, หน้า 16-19) 

1. กลุ่มโทรศัพท์ประจ าที่ 
2. กลุ่มโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
3. กลุ่มสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่าย 
4. กลุ่มเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
5. กลุ่มโครงข่าย 
6. กลุ่มบริการข้อมูลด้วยเสียงโทรศัพท์ 
7. กลุ่มโทรศัพท์สาธารณะ 
8. กลุ่มบริการอื่น ๆ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

 
ภาพ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 บริษัทที่เปิดให้บริการข้อมูลโทรศัพท์ผ่าน
หมายเลขพิเศษ 1900 มีดังน้ี 

1. บริษัทอินโฟเทล คอมมูนิเคชั่น (ประเทศ 
ไทย) จ ากัด ผ่านหมายเลข 1900 999 xxx บริการ 
Chat คือบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถโทรเข้ามาร่วม
สนทนาในลักษณะกลุ่มหรือเฉพาะสายคู่ในหัวข้อที่
สนใจร่วมกัน หรือเป็นการโทรเข้ามาเพื่อปรึกษา
เรื่องต่าง ฯ  

 บริการให้ข่าวสารข้อมูล ฟังวิเคราะห์ผลฟุตบอล 
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะการให้บริการ
ผู้ใช้บริการโทรเข้ามาเพื่อรับฟังข้อมูล โดยที่จะมี
นักวิเคราะห์ได้ท าการบันทึกข้อมูลท่ีวิเคราะห์ไว้แล้ว  
 บริการฟังการท านาย ดวงชะตาชีวิต บ้านหมอดู  
 บริการส่ง SMS ในรูปแบบของ Logo , Picture 
Message และ Ringtone บนมือถือ  

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่

สายงานโครงการพิเศษ สายงานโครงการพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ส านักกฎหมาย 

สายงานบริหาร 
ทรัพย์สิน 

สายงานบริหาร 
การลงทุน 

สายงาน 

การเงิน 

สายงานบริหาร 
การลงทุน 

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล 

สายงานโครงข่าย สายงานการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สายงานขายและบริการ
ลูกค้านครหลวง 

สายงานขายและบริการ
ลูกค้าภูมิภาค 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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 บริการ Wap Service รูปแบบของการ 
Download Color Wallpaper, E-card และ 
polyphonic บนมือถือจอสี 

2. บริษัทไทยออดิโอเท็กซ์ เซอร์วิส จ ากัด ผ่าน 
หมายเลข 1900 333 xxx 2 Get บริการออดิโอเท็กซ์ 
ผ่านหมายเลข 1900 222 XXX  เป็นบริการให้
ผู้รับบริการได้เพลิดเพลินกับสาระและความบันเทิง
ต่างๆ ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ เบญจ
ศาสตร์ พยากรณ์สด 1900 222 333 วังโหร 1900 222 
222 2 Gether Line สายน้ีไม่มีเหงา 1900 222 111 
และอื่น ๆ อีกมากมาย 

3. บริษัทสามารถ มัลติมีเดีย จ ากัด ผ่าน 
หมายเลข 1900-1900-33 ให้บริการการพยากรณ์สด 
บริษัท ควอลิต้ี ดิจิตอล ไลน์ส จ ากัด ผ่านหมายเลข 
108-1900-xxx 

4. บริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด 
5. บริษัท 108 1900 ออดิโอเท็กซ์ จ ากัด 
6. บริษัท เอ็มแว็ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
7. บริษัท โมโนเทคโนโลยี จ ากัด 
8. บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จ ากัด 
10.  บริษัท จี เอ็ม เอ็ม ดิจิตอลโดเมน จ ากัด 
11.  บริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนแนจ 

เม้นท์ จ ากัด 
12.  บริษัท สยาม ทูยู จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่มี
บริการที่เข้ากับประเพณีความเชื่อของคนไทย ใน
เรื่องดังต่อไปน้ี 

1. ทายผลฟุตบอล ทายผลมวย  แต่ท้ังน้ี 
ยังคงให้บริการข้อมูลทางด้านกีฬาส าหรับผู้ที่ 
สนใจและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา 

2. เบญจศาสตร์  
3. พยากรณ์สด บริการฟังการท านาย ดวง 

ชะตาชีวิต บ้านหมอด ู 
4.  หาเพื่อนคุย หรือการโทรเข้ามาเพื่อปรึกษา 

เรื่องต่าง ฯ 
5.  ให้บริการโทรศัพท์ระบบออดิโอเท็กซ์ 
6.  การส่งเสริมสุขภาพ 
7.  บริการ Wap Service 
8.  บริการให้ข่าวสารข้อมูล ฟังวิเคราะห์ผล 

ฟุตบอล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะการ 
ให้บริการผู้ใช้บริการโทรเข้ามาเพื่อรับฟังข้อมูล 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการบริการทางด้าน
โหราศาสตร์แทบทุกบริษัท รายได้จากบริการเหล่าน้ี
โดยเฉพาะด้านการใช้บริการหมายเลข 1900 เพื่อการ
พยากรณ์ (ประชาชาติธุรกิจ, 2551) ท ารายได้ให้
องค์การโทรศัพท์อย่างมาก  รายได้โดยสรุปจาก
ให้บริการต่าง ๆ ของทีโอทีผ่านหมายเลข 1900 ในป ี
2549 มีรายได้จ านวน 70 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 
2552) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการน าโหราศาสตร์ไทยมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การสื่อสารโทรคมนาคมใน
องค์การโทรศัพท์ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและ
รูปแบบในการน าโหราศาสตร์ไทยมาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการองค์การ ผลจากการวิจัยนี้จะ
เป็นแนวทางในการยกระดับความเข้าใจและการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโหราศาสตร์ไทยให้เกิดแก่
องค์กรและสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการน า
โหราศาสตร์ไทยมาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร
จัดการองค์กรของผู้บริหาร 

2. การน าโหราศาสตร์ไทยมาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการของผู้บริหารที่มีระดับการ
บริหารและระดับการตัดสินใจที่แตกต่างกัน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลของการวิจัยนี้ผู้เก่ียวข้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี 

1.  ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนมีความเข้าใจ
และมีแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
โหราศาสตร์ในการคาดคะเนแนวโน้มของเหตุการณ์
เพื่อการตัดสินใจได้ 

2.  องค์กรที่เก่ียวข้องกับโหราศาสตร์ได้ใช้
เป็นแนวทางในการยกระดับความเข้าใจและการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากโหราศาสตร์ไทยให้เกิดแก่
องค์กรและสังคมต่อไป 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยมีสมมติฐานคือ ผู้บริหารที่มีระดับ
การบริหารและระดับการตัดสินใจแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นในการน าโหราศาสตร์ไทยมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหารแตกต่าง
กัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มี
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับประชากรที่เป็น
ผู้บริหารในองค์การโทรศัพท์ (ที โอ ท)ี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย สุ่มจากผู้บริหาร
องค์การโทรศัพท์ (ที โอ ท)ี จ านวน 500 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง จ านวน 15 
คน ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 72 คน และผู้บริหาร
ระดับล่าง จ านวน 63 คน รวม  150  คน  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น 
แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี
และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา ศาสนา ภูมิล าเนาเดิม ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด
แบบเติมค า และค าถามประเภทเลือกค าตอบ มี
จ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็น
และรูปแบบในการน าโหราศาสตร์ มาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการองค์การ จ านวน 56 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราเรียงอันดับ (ordinal 
scale) มีเกณฑ์ให้คะแนน 6 อันดับ ตามระดับความ
เข้มความคิดเห็น คือ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  
 0 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็น
และรูปแบบในการน าโหราศาสตร์ มาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการองค์การมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติระหว่างเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2550 จากแบบสอบถาม 150 ฉบับ 
เม่ือคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ได้ 131 ฉบับ  คิดเป็น
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จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจ านวนร้อย
ละ 87.33  ท าการลงรหัส บันทึกข้อมูลลง
คอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ 
(percent) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)  และในการทดสอบ
สมมุติฐานผู้วิจัยใช้ไคสแคว์ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นของผู้บริหารระดับ 
ต่าง ๆ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1.  ข้อมูลท่ัวไป  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพโสด วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่
คือ ศาสนาพุทธ ภูมิล าเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง ร้อยละ 12.7 ผู้บริหารระดับกลางร้อยละ 32  
ผู้บริหารระดับล่าง 53.3 ประสบการณ์การท างานอยู่
ระหว่าง 6-10 ปี 11-15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป  ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 ปี และส่วนใหญ่มีต าแหน่งผู้บริหารใน
องค์การปัจจุบันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 

2.  ความคิดเห็นและรูปแบบในการน า
โหราศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
องค์การ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วยว่า
โหราศาสตร์มีความเก่ียวพันกับชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนการน าโหราศาสตร์มาใช้ในการบริหาร
จัดการขององค์การโทรศัพท์  อย่างไรก็ตามจาก
ค าถามปลายเปิดกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า โหราศาสตร์
เป็นสถิติชนิดหน่ึง ผู้ที่เชื่อถือโหราศาสตร์ไม่ใช่คน
ล้าสมัย ในการท างานบางอย่างยากที่จะตัดสินใจ เมื่อ

ได้ใช้หลักโหราศาสตร์ก็จะช่วยให้ตัดสินได้เร็วขึ้น 
และยังช่วยสร้างขวัญก าลังใจในการท างานและการ
ตัดสินใจอีกด้วย เช่น การดูฤกษ์ยามในการเริ่ม
ท างาน การใส่เสื้อผ้าสีต่าง ๆ การเลือกสีรถ ท าเลที่ต้ัง
ของโต๊ะท างาน การเลือกบุคคลจากโหงวเฮ้ง เป็นต้น  
เม่ือจ าแนกความคิดเห็นตามระดับการตัดสินใจใน
การท างานพบว่า บุคคลระดับบริหารมีการตัดสินใจ
สูง และท างานเสี่ยงมีการลงทุนสูงหรือเป็นเจ้าของ
งานโดยตรง บางครั้งการปรึกษาหมอดูหรือนัก
โหราศาสตร์ท าให้สามารถตัดสินใจได้แน่วแน่มาก
ขึ้น ท าให้เกิดความม่ันใจในตัวเอง ส่วนบุคคลใน
ระดับท่ีไม่ต้องมีการตัดสินใจสูงจะสนใจ
โหราศาสตร์เชิงการท านายเรื่องโชคลาภและการ
เสี่ยงโชค ส่วนในเรื่องการท างานไม่ได้น ามาใช้
ประโยชน์ เนื่องจากมีความรู้น้อยและมีโอกาส
ก้าวหน้าน้อย จึงคาดหวังความร่ ารวยด้วยการเสี่ยง
โชคเพียงประการเดียว 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานจากการ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ว่าผู้บริหารที่มีระดับ
การบริหารและระดับการตัดสินใจแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นในการน าโหราศาสตร์ไทยมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหารแตกต่าง
กัน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการน าโหราศาสตร์
มาใช้ในการบริหารจัดการ ผู้บริหารที่มีระดับต่างกัน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน าเอาโหราศาสตร์ไทยมา
ใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ์ของ
โหราศาสตร์ไทยกับชีวิตประจ าวัน ผู้บริหารระดับ
ต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์ไทยกับชีวิตประจ าวัน 

3. ความสนใจในการรับการพยากรณ์ 
ผู้บริหารระดับต่างกันมีความสนใจที่จะรับการ
พยากรณ์แตกต่างกัน 
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 4. วัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์ด้าน
ชีวิตส่วนตัว ผู้บริหารระดับต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์ด้าน
ชีวิตส่วนตัวท่ีแตกต่างกัน 
 5. วัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์ด้าน
การงานปัจจุบัน ผู้บริหารระดับต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์ด้านการ
งานปัจจุบันแตกต่างกัน 
 6. วัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์ด้าน
การวางแผนในอนาคต ผู้บริหารระดับต่างกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์
ด้านการวางแผนในอนาคตแตกต่างกัน 
 7. วัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์เพื่อ
ควบคุมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานผู้บริหาร
ระดับต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค์ใน
การรับการพยากรณ์เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการท างานแตกต่างกัน 
 8. วัตถุประสงค์ในการรับการพยากรณ์เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร
ระดับต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค์ใน
การรับการพยากรณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจควร
น ามาอภิปราย ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการน าโหราศาสตร์
มาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการองค์กรน้ัน 
ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยน้อย อย่างไรก็ตาม
มีความเห็นด้วยว่าโหราศาสตร์ช่วยสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการตัดสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัชชา ขินธิป (2548) 
เรื่องโหราศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่ว่านัก
ธุรกิจแบบครัวเรือน และแบบห้างหุน้ส่วนจ ากัด มี

ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ โดยปฏิบัติสืบทอดกันมา
เปน็ประเพณีของบรรพบุรุษ และเพื่อนนักธุรกิจ
แนะน า เพื่อสร้างความม่ันใจในการด าเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น 

2.  เม่ือจ าแนกความคิดเห็นตามระดับการ
ตัดสินใจในการท างาน และรูปแบบของการน า
โหราศาสตร์มาใช้ พบว่า บุคคลระดับบริหารที่มี
ปัญหาการตัดสินใจมาก ท างานเสี่ยงมีการลงทุนสูง
หรือเป็นเจ้าของงานโดยตรง บางครั้งปรึกษานัก
โหราศาสตรช์่วยในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความ
ม่ันใจ ส่วนบุคคลในระดับท่ีไม่ต้องมีการตัดสินใจสูง
จะสนใจโหราศาสตร์เชิงการท านายเรื่องโชคลาภ
และการเสี่ยงโชค ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์พื้นฐานประการหน่ึงของวิชา
โหราศาสตร์ในเรื่องของการสร้างขวัญก าลังใจใน
การด ารงชีวิต  ตามทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของ
มาสโลว์ ความต้องการความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เมื่อ
เกิดความรู้สึกไม่ม่ันคง จากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ย่อมก่อให้เกิดความวิตกกังวล ดังน้ันการ
พึ่งพาผู้รู้หรือผู้ให้ก าลังใจจึงสามารถช่วยลดความตึง
เครียดดังกล่าว ในความเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการนั้น โหราศาสตร์มักถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเชื่อม่ันที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
เช่นการใช้ฤกษ์ยามพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อ
โบราณเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน ความม่ันคงปลอดภัย
ในการท างาน การกราบไหว้เจ้าที่หรือเจ้ากระทรวง 
ก่อนที่จะเข้าท างานหรือการจัดงานปีใหม่ การจัดงาน
ครบรอบปี  การใช้สีสันต่าง ๆ ฮวงจุ้ย หรือการใช้ดู
ลักษณะบุคคล (โหงวเฮ้ง) เพื่อช่วยคัดเลือกตัวบุคคล 
เหล่าน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นกุศโลบายในการสร้างขวัญ
ก าลังใจและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กร 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนควรพิจารณา

ประโยชน์ของโหราศาสตร์ไทยในฐานะของ         
กุศโลบายการสร้างขวัญและก าลังใจ การสร้างความ
สามัคคี และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตเพื่อ
ปรับแผนการบริหารให้เข้ากับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อเป็นการส่งเสริมเจตคติ สร้างประโยชน์จากสิ่งที่
มีอยู่และสืบทอดภูมิปัญญาโบราณให้ด ารงอยู่ต่อไป 

 2.  ผู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาโหราศาสตร์ควร
พิจารณาปรับวิธีวิทยาของศาสตร์โบราณให้มีความ
เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีความแม่นตรง สร้างความ
เชื่อถือ ตลอดจนปรับแนวคิดในการประยุกต์ใช้กับ
องค์กรและภาคธุรกิจ จะเป็นการยกระดับของวิชา
โหราศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานระหว่างประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์ในประเทศไทย (2)  ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การท่าอากาศยานในด้านยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน   การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ ยุทธศาสตร์การเงินและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การตลาด ยุทธศาสตร์การบริการ  ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน  กับการบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานในด้านการน าองค์กร การมุ่งเน้น
การตลาด การวัดการวิเคราะห์  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์ทางธุรกิจ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 1,576 คนได้มาจากการสุ่มแบบมีสัดส่วนจากประชากรในองค์การท่าอากาศยาน ทั้ง 5 แห่ง จ านวน 
4,263 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ใช้
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  สมมติฐานทั้ง 6 สมมติฐาน มีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน ทั้ง 6 ตัวแปร คือ การน าองค์การ การมุ่งเน้นการตลาด การวัดการวิเคราะห์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานการท่าอากาศยานมี
ความเห็นว่ายุทธศาสตร์การท่าอากาศยานมีการด าเนินการใน 2 ระดับ คือ (1) ระดับมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ   ยุทธศาสตร์
การเงินและการลงทุนและยุทธศาสตร์การบริการ (2) ระดับที่มีการปฏิบัติตามแผนแต่ยังคงต้องปรับปรุง ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การตลาด ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การท่าอากาศยานกับการบริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน มีความสัมพันธ์ 
3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า ระดับสูงในด้านการวางแผนและการจัดการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดับกลางในด้านการจัดกระบวนการขององค์การ และระดับต่ าเทคโนโลยีสารสนเทศแผนการ
จัดการระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนการผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่วนการบริหาร
คุณภาพ การวัดการวิเคราะห์ และการมุ่งเน้นการตลาดน้อยกว่าด้านอื่นๆ 
ค าส าคัญ: การท่าอากาศยาน, ยุทธศาสตร,์ การบริหารคุณภาพ 
 
 

การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ในประเทศไทย 

The Quality of the Administration of  
International Airport ; a Strategy for Thailand 

 

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1  ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2550 
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สรศักดิ์ สร้อยสนธิ์ 

 



 

 45 45 

Abstract 
The aims of this research were to examine: (1) the quality of the management of international 

airports in Thailand, based upon a set of criteria devised   in Thailand. (2) an analysis of this management, 
in terms of   the increase in competitiveness, transportation, finance and investment strategies, marketing 
strategies, provision of services, shareholder value, the application of technology ,leadership, market 
research, analysis and evaluation, resource development  and operation, and the management of revenue 
from business. 

The people sampled were 1,576 managers, randomly selected from a grand total of 4,263 
managerial staff at the five international airports in Thailand. Questionnaires devised by the researcher 
were used to collect data, which were then analyzed using  the descriptive statistics method. Canonical 
correlation analysis was used to test the relationship of all predictor variables on different groups. Six 
hypotheses were put forward  to assess the quality of the airport management, based on the following ; 
organizational leadership, marketing analysis  and evaluation, resource development, operation and day-
to-day management, and revenue from business. 

Research findings focused upon two field s of operation and indicated that the strategies adopted  
with regard to the competitiveness of the airports, as transportation centers, as centers of finance and 
investment and providers of services were the   correct  ones  and were producing positive results. 
However, strategies for marketing, applying information technology and  ensuring shareholder value were 
less successful   and needed improvement. 
              Findings from testing the hypotheses revealed that the planning of marketing was being 
performed at a  high level of efficiency and competence. However, the management and operation of the 
airports was only at a medium level, and the application of information technology, logistical planning  
and human resource management, regarding wages, was at a much lower  level. 
Keywords: Quality management, international airports in Thailand, national strategy 
Keywords: Airport administration, strategy 
 
ความน า 
 นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา การค้า การ
บริโภค และการเงินขยายออกไปท่ัวโลกอันเป็นผล
มาจากการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ส่งผล
ให้การแข่งขันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น องค์การหลาย
แห่งต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิ 

 
ภาพ สร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
แข่งขัน การบริหารจัดการองค์การคือ การพัฒนา
คุณภาพ การผลิตสินค้า การบริการ และระบบจัดการ 
โดยการน าเอาการจัดการคุณภาพ (quality 
management) มาใช้  แนวคิดในการจัดการคุณภาพน้ี 
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ได้รับการพัฒนามาเป็นระยะๆ จากการตรวจสอบ
คุณภาพ (inspection) ไปสู่การควบคุมคุณภาพ 
(quality control) การประกันคุณภาพ (quality 
assurance) และการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ (total 
quality management) บริษัทขนาดใหญ่ในโลกต่าง
เลือกใช้การจัดการคุณภาพเป็นกลยุทธ์หลักในการ
บริหารงาน (Al-khalifa & Aspinwall, 2000) 
 บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
(ทอท.) เป็นรัฐวิสาหกิจและมีฐานะเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
ภารกิจการสร้างความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองในด้าน
การบริหารจัดการและการด าเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเทียบเท่าหลักสากล และมุ่งสู่ความเป็น
ศูนย์กลางการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่าอากาศยาน
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานในด้าน
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ  
ยุทธศาสตร์การเงินและการลงทุน ยุทธศาสตร์
การตลาด ยุทธศาสตร์การบริการ ยุทธศาสตร์การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศการท่าอากาศยาน กับการ
บริหารคุณภาพของการท่าอากาศยานในด้านการน า
องค์กร การมุ่งเน้นการตลาด การวัด การวิเคราะห์ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ 
และผลลัพธ์ทางธุรกิจเพื่อความเป็นผู้น าการบริหาร
จัดการการขนส่งทางอากาศในภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารคุณภาพการท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ในประเทศ
ไทย จากกรอบแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ 
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย การบริหารคุณภาพของ
การท่าอากาศยานและแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของการท่าอากาศยาน  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
การท่าอากาศยาน ในด้านยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งทางอากาศ ยุทธศาสตร์การเงินและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การตลาด ยุทธศาสตร์การบริการ 
ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน กับ 
การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานในด้านการน า
องค์กร การมุ่งเน้นการตลาด การวัด การวิเคราะห์ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ 
และผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาก าหนดกรอบ
ความคิดที่จะน ามาศึกษา คือ กรอบความคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการบริหาร  แนวคิดการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  
การบริหารเชิงคุณภาพของนักวิชาการต่าง ๆ แล้วจึง
สรุปและประยุกต์กรอบความคิดการศึกษาเรื่องการ
บริหารคุณภาพการท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์  
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (strategic management)  
หรือการจัดการอย่างมียุทธศาสตร์หมายถึงการ
ก าหนดวิสัยทัศน์(vision) พันธกิจ (mission) 
วัตถุประสงค์ (objective) และเป้าหมาย (goal) ของ
องค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากน้ันจึงวางแผน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงาน
ตามพันธกิจและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ นอกจากน้ี เน่ืองด้วยสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคแก่องค์การได้ 
องค์การจึงจ าเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การเพื่อหาจุดแข็งหรือจุดอ่อน ในการที่จะ
สามารถหลีกเล่ียงอุปสรรคหรือใช้ประโยชน์จาก
โอกาสที่มีอยู่น้ันได้ ดังน้ันการจัดการเชิงกลยุทธ์จึง
เปน็การบริหาร (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2548) 

- ลักษณะธุรกิจท่ีด าเนินการอยู่ 
-  ลักษณะธุรกิจในอนาคต 
-  สภาพแวดล้อม  
-  การจัดสรรทรัพยากร 
-  การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

 
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเป้าหมายนี้จะเป็น
ผลลัพธ์สุดท้ายของกลยุทธ์ที่ว่าองค์การจะต้องบรรลุ
ความส าเร็จอะไร และเม่ือใด 
   
ยุทธศาสตร์การท่าอากาศยาน 
1.   ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ 
  ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค ให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อการขนส่งทาง
อากาศ (HUB connectivity) ซึ่งจะมีผลต่อการด ารง
รักษาการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (HUB 
airport)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถ
รองรับ การจัดบริการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพพอเพียง และส่งผลดีต่อการ
จัดระบบการต่อเท่ียวบินของสายการบิน (flight 
connectivity) การพัฒนาการจัดระบบ การให้บริการ

ยุทธศาสตร์การท่าอากาศยาน 
 
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ 
2. ยุทธศาสตร์การเงินและการลงทุน 
3. ยุทธศาสตร์การตลาด 
4. ยุทธศาสตร์การบริการ 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น 
6. ยทุธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน 
 
 
 
 

การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน 
 
 1. การน าองค์กร 
2. การมุ่งเน้นการตลาด 
3. การวัดการวิเคราะห์  
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. การจัดการกระบวนการ 
6. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
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ในด้านต่าง ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการ
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางการ
บิน การส่งเสริมโลจิสติกส์ของประเทศ  การพัฒนา
ระบบการขนส่งในรูปแบบ Multi – model Linkage 
ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวเป็นโอกาสส าคัญในการ
พัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อด ารงรักษาการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาต ิ
(ศรีสุข  จันทรางศุ, 2548) 
 
2.   ยุทธศาสตร์การเงินและการลงทุน  
 ยุทธศาสตร์การเงิน และการลงทุนเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงินของท่า
อากาศยานให้มีความม่ันคง และให้พอเพียงกับ
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนรวมทั้งให้มีผลตอบแทนต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเหมาะสมโดยให้มี
วินัยทางการเงิน การลงทุนมีสภาพคล่อง มีการหา
แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ าและลงทุนในกิจการต่างๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เก่ียวเน่ืองหรือนอกเหนือจาก
กิจกรรมท่าอากาศยานโดยตรง และสร้าง
ผลตอบแทนการลงทุนอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งมีการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สามารถวัดผลและ
ควบคุมติดตามความเสี่ยงท่ีมีอยู่ได้อย่างต่อเน่ืองทัน
การณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งจัดให้
มีการประเมินความเสี่ยงโดยตนเองทั้งในแง่ระดับ
ความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  และแนวโน้ม
ความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้น (ศรีสุข  จันทรางศุ, 2547) 
                  
3.  ยุทธศาสตร์การตลาด 
 ยุทธศาสตร์การตลาดเป็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับการก าหนดทิศทางของท่าอากาศยานในฐานะที่

เป็นตัวสินค้า (product) ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า (market) ได้ตรงจุดและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด เน่ืองจากธุรกิจท่าอากาศยานใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้นท้ังในระดับภูมิภาค
และระดับโลก การตลาดจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการแข่งขันเพราะหลักการของตลาดคือ  การ
พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้า และแนวโน้ม
ความต้องการของลูกค้าจะเกินความคาดหวังยิ่งขึ้น
ทุกขณะ  ดังน้ันท่าอากาศยานจึงต้องด าเนินการ
ตอบสนองความต้องการเหล่าน้ันให้ตรงจุด เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเก่า ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และสร้าง
ก าไรกิจการอย่างยั่งยืน (ธนนิตย์  เนียมทันต์, 2547)  
 
4.  ยุทธศาสตร์การบริการ 
 ยุทธศาสตร์การบริการมุ่งเน้นการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการและน ามาตรฐานการให้บริการ
ที่เป็นจุดเด่นในแต่ละท่าอากาศยานมาเป็นจุดขาย 
การปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้
ให้บริการ การก าหนดมาตรฐานการบริการในแต่ละ
ด้าน การจัดท าเครื่องมือมาตรฐานการให้บริการและ
การปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรด้านบริการอย่างต่อเน่ือง ยุทธศาสตร์การ
บริการ หมายถึง  การบริการตามมาตรฐานซึ่งก าหนด
โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
( Intertional Cevil Aviation Organization) (ICAO) 
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในด้านความพึงพอใจ 
รวมทั้งการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในด้าน
บริการ ADJUST MEANING AMBIGUOUS  
(ธนนิตย์  เนียมทันต์, 2547)  
 
5.  ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นมี
สาระส าคัญที่มุ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความพึง
พอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการตอบสนองต่อ
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หน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลการสร้างมูลค่าเพิ่มอยู่
บนพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 
การมีก าไรที่เติบโตและอย่างต่อเน่ืองมีการขยาย
กิจการสม่ าเสมอ และความมีเสถียรภาพขององค์การ 
นอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วสิ่งที่
เป็นหลักประกันความม่ันคงและการบริหารงานตาม
หลักบรรษัทภิบาล คือ การยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ใน
ฐานะบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ท่าอากาศยานใน
ที่สุด (ธนนิตย์  เนียมทันต,์ 2547) 
 
6.  ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน  
 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน             
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารงานการปฏิบัติงานในรูปแบบ  
บูรณาการ เพื่อให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
ของบริษัทท่าอากาศยานมีความทันสมัย สามารถ
ให้บริการแก่ผู้โดยสาร  การขนส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย 
อันจะน าไปสู่การเป็นท่าอากาศยานที่ส าคัญของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศรีสุข จันทราศุ, 
2547)     
                    
การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน 
1.   การน าองค์การ 
 การน าองค์การ หมายถึง การก าหนดทิศทางและ
สร้างองค์การที่มุ่งเน้นลูกค้า ค่านิยมที่มีความชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม รวมถึงก าหนดความคาดหวังไปสู่
ทิศทางค่านิยมและความคาดหวังขององค์การ และ
ท าให้เกิดความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งหมด ผู้น าควรท าให้เกิดความม่ันใจว่ามีการ

จัดท ากลยุทธ์ระบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผล
การด าเนินการที่เป็นเลิศ  กระตุ้นให้มีนวัตกรรม
สร้างความรู้ความสามารถและท าให้ม่ันใจว่าองค์การ 
มีความยั่งยืน ค่านิยมและกลยุทธ์ควรช่วยชี้น า การ
ด าเนินการกิจกรรมและการตัดสินใจขององค์การ  
ผู้น าระดับสูงขององค์การควรสร้างแรงบันดาลใจ จูง
ใจและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ เกิดการพัฒนาและ
เรียนรู้ มีนวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์  มี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการและผลการ
ด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ
องค์การ(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) 
 
2.   การมุ่งเน้นการตลาด  
 ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าส่วนที่เป็นปัจจุบัน 
และอนาคต คือ การเข้าใจความปรารถนาของลูกค้า
ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ความปรารถนาของ
ลูกค้า และโอกาสของตลาดในอนาคต ความเป็นเลิศ
ที่มุ่งเน้นลูกค้าจึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการ
รักษาลูกค้าและความภักดี การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 
และการเติบโตของธุรกิจ องค์กรต้องมีความไวต่อ
ความต้องการของลูกค้า และตลาดที่เปลี่ยนแปลง 
และเกิดขึ้นใหม่รวมทั้งปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจ และความภักดีของลูกค้า องค์กรจะต้อง
คาดการณ์ความเปล่ียนแปลงตลาด ดังน้ันความเป็น
เลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าจ าเป็นต้องตระหนักถือการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและสิ่งที่คู่แข่งน าเสนอ รวมท้ังการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ค่าการ
เปล่ียนแปลงของลูกค้าและตลาด (กุณฑลี  รื่นรมย์, 
2547) 
 
3.  การวัดการวิเคราะห์  
 การวัดและการวิเคราะห์ ผลการด าเนินการมี
ความส าคัญต่อองค์กร การวัดผลควรมาจากความ
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จ าเป็น และกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวัดผล ควรใช้ข้อมูล 
และสารสนเทศที่ส าคัญ อย่างยิ่งเก่ียวกับ
กระบวนการผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญ การวัดผล
การด าเนินการขององค์กรต้องใช้ข้อมูล และ
สารสนเทศหลายประเภท การวัดผลการด าเนินการ 
ควรควบคุมถึงผลการด าเนินการด้านลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทั้งการเปรียบเทียบผล
การด าเนินการด้านการปฏิบัติการ ผลการด าเนินการ
ด้านตลาด และผลการด าเนินการเชิงแข่งขัน รวมถึง
ผลการด าเนินการด้านผู้ส่งมอบ พนักงานต้นทุนและ
การเงิน ตลอดจนธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับองค์กร ควรจ าแนกข้อมูลเพื่อ
ความสะดวกต่อการวิเคราะห์ เช่น จ าแนกตามตลาด 
ตามสายผลิตภัณฑ์ และตามกลุ่มพนักงาน การ
วิเคราะห์หมายถึง การวัดสาระส าคัญของข้อมูล และ
สารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการ
ตัดสินใจ การปรับปรุงในการวิเคราะห์ องค์กร 
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้มการ
คาดการณ์และความเป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่งโดยปกติ
แล้วอาจไม่เห็นชัดเจน  การวิเคราะห์จะสนับสนุน
จุดมุ่งหมายหลาย ๆ ประการ เช่น การวางแผนการ
ทบทวนผล การด าเนินการโดยรวม การปรับปรุงการ
ปฏิบัติการ การวัดการเปล่ียนแปลง การเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินการกับคู่แข่ง หรือเปรียบเทียบกับ
ระดับเทียบเคียงของ “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ” (กิติพงศ์  
วิเวกานนท์, 2547) 
 
4.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล คือการมุ่งจะสร้าง
และรักษาให้องค์กรมีผลการด าเนินการที่ดีอยู่เสมอ 
รวมทั้งมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานและองค์กรให้สามารถ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในลักษณะการบูรณาการ เช่น ความ
สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และบรรยากาศที่สนับสนุนการท างานของ
พนักงาน เพื่อให้การจัดการทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องไปในทางเดียวกับกลยุทธ์โดยรวม  
(ธัญญา ผลอนันต์, 2547) 
 
5.  การจัดการกระบวนการ  
 กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวน
ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญสูงสุดในการด าเนินธุรกิจและ
การรักษา หรือท าให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
อย่างยั่งยืน กระบวนการเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับพนักงาน
ส่วนใหญ่ขององค์กร และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มสูงสุดแก่ผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ รวมทั้งกระบวนการธุรกิจท่ีส าคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างคุณค่าแก่องค์กร น ามาซึ่งความส าเร็จ
และการเติบโตทางธุรกิจ (ยุทธนา  แซ่เตียว, 2547) 
 
6.  ผลลัพธ์ทางธุรกิจ  
 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ หมายถึงผลลัพธ์ของการ
ประเมินวัตถุประสงค์ และการประเมินของลูกค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร ผลการด าเนินการ
ด้านการเงินและตลาดโดยรวม ผลลัพธ์ด้านระบบ
การน าองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผลลัพธ์ของกระบวนการกิจกรรมการปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญด้วย การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 
ดังกล่าว ท าให้สามารถรักษาจุดประสงค์ของผลลัพธ์
ทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การน าเสนอคุณค่าที่ดีเยี่ยมใน
มุมมองของลูกค้าและตลาด การมีผลการด าเนินงาน
ที่ดีเยี่ยมโดยเห็นได้จากดัชนีชี้วัดด้านการปฏิบัติการ
กฎหมายจริยธรรม และการเงิน รวมทั้งดัชนีชี้วัดด้าน
การเรียนรู้ขององค์กรและพนักงาน การศึกษาระบบ
สารสนเทศในขณะเกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินและ
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ปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมี
ความสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยรวม ก าหนดให้มีการวิเคราะห์และ
ทบทวนข้อมูลสารสนเทศของผลลัพธ์ทางธุรกิจ
เพื่อให้ผลการด าเนินการโดยรวมและจัดล าดับ
ความส าคัญในการปรับปรุง (นิตย์   สัมมาพันธ์ุ, 
2547) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แนวทางการวิจัยในการศึกษาวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (descriptive analysis) อาศัยข้อมูลทาง
เอกสารที่เน้นการหาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(documentary research)และการศึกษาโดยการจัดท า
แบบส ารวจความคิดเห็น จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ที่เป็นพนักงานการท่าอากาศยาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 1,576 คน ได้มาจากการสุ่มแบบมี
สัดส่วนจากประชากรในองค์การการท่าอากาศยาน
ทั้ง 5 แห่ง จ านวน 4,263 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงาน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย ครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีลักษณะทั้งแบบค าถามปลายเปิด (open-ended 
response questions) และค าถามปลายปิด (close-
ended response questions) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1  องค์การการท่าอากาศยาน และข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานการท่าอากาศยาน  
 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การท่าอากาศยาน  
 ส่วนที่ 3  การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน  
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ประชากรซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจากพนักงานการท่าอากาศยาน และได้ตั้ง
กลุ่มผู้ช่วยเก็บแบบสอบถาม ชี้แจงท าความเข้าใจให้
ทราบลักษณะของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และเน้นชี้แจงว่าจะต้องได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างตามท่ีต้องการ ครบจ านวน1,576 คน ถ้า
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ให้คัดออกแล้วด าเนินการ
เก็บมาใหม่ โดยผู้วิจัยตรวจสอบตลอดระยะเวลา
ท างาน  
 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  สถิติเชิงพรรณนา  ใช้เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน  ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ระหว่างยุทธศาสตร์การท่าอากาศ
ยานกับการบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานจากสูตร 
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation 
Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการบริหารคุณภาพการท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ในประเทศ
ไทยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84.0 
และ 46.0 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุไม่
เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 31-35 คิดเป็นร้อยละ 27.2 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 36-40 ปี กับ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 



 

 52 52 

20.5 และร้อยละ 20.4 มีความใกล้เคียงกัน ขณะที่มี
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51ปีขึ้นไปน้อยท่ีสุดร้อยละ 3.6 
กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 39.9 และต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 26 กลุ่ม
ตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท
ขึ้นไป ร้อยละ 47.6 รองลงมามีรายได้ 10,000-20,000 
บาท และ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.6 
และร้อยละ 18.8 ตามล าดับ และมีรายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาทน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.1 กลุ่ม
ตัวอย่างมีต าแหน่งระดับ 3-5 ร้อยละ 60.2 รองลงมา 
ต าแหน่ง 6-7 ร้อยละ 30.3 และต่ ากว่าระดับ 3 ร้อยละ 
7.5 โดยมีต าแหน่งในระดับ8 ขั้นน้อยท่ีสุด ร้อยละ 
2.1 ระยะเวลาท างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาท างานในองค์การไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 51.6รองลงมา ระยะเวลาท างานระหว่าง 11-15 ปี 
และ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.2 ร้อยละ 9.8 และ
ระยะเวลาท างาน21 ปีขึ้นไปน้อยท่ีสุด คิดเป็น  
ร้อยละ 8.4 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
การท่าอากาศยาน 
  จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับยุทธศาสตร์การ
ท่าอากาศยานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานการ
ท่าอากาศยาน มีความเห็นว่า การท่าอากาศยาน
ด าเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับมีแนวทางการ
ปฏิบตัิที่ดี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความ 
สามารถทางการแข่งขันมากที่สุด รองลงมาคือ 
ยุทธศาสตร์การเงินและการลงทุน และยุทธศาสตร์
การบริการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินการใน
ระดับมีแนวทางการปฏิบัติตามแผนแต่ยังคงต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การตลาดและ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่าอากาศยานมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ 
การท่าอากาศยาน 
  จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการบริหาร
คุณภาพการท่าอากาศยานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานการท่าอากาศยาน มีความเห็นว่า การท่า
อากาศยานมีการบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ
ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เม่ือพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการท่า
อากาศยาน มีการน าองค์การมากที่สุดรองลงมา คือ           
การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัด
กระบวนการและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ขณะที่มีการ
บริหารคุณภาพในองค์ประกอบการวัดการวิเคราะห์ 
และการมุ่งเน้นการตลาดน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 
การอภิปรายผล 
 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์
การท่าอากาศยานกับการบริหารคุณภาพการท่า
อากาศยาน ดังน้ี (1) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านวางแผนการจัดการระบบ 
โลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารคุณภาพท่า
อากาศยานด้านการน าองค์การ ด้านการก าหนด
ทิศทางองค์การอยู่ในระดับต่ า ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านวางแผนการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
คุณภาพท่าอากาศยานด้านวางแผนการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
คุณภาพการท่าอากาศยานด้านการน าองค์การ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง 
ยุทธศาสตร์การตลาดด้านสายการบินมีความสัมพันธ์
ต่อการบริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน ด้านการน า
องค์การ ด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะในระดับ
ต่ า ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน
ด้านระบบการตรวจสอบผู้โดยสารมีความสัมพันธ์
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ต่อการบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานด้านการน า
องค์กร ด้านการก าหนดทิศทางองค์การอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2) ยุทธศาสตร์การท่าอากาศยานในด้าน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการวาง
แผนการจัดการระบบโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ต่อ
การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน  ด้านการ
มุ่งเน้นการตลาดในด้านการวางแผนและการจัดการ
ตลาด การก าหนดลูกค้าเป้าหมายอยู่ในระดับสูง 
ยุทธศาสตร์การตลาดด้านผู้ประกอบการ 
มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารคุณภาพการท่าอากาศ
ยานด้านการมุ่งเน้นการตลาด ในด้านการก าหนด
ลูกค้าเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ามาก และยุทธศาสตร์
การตลาดด้านผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารคุณภาพการท่าอากาศยานด้านการมุ่งเน้น
การตลาด ด้านการประเมินและควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านการตลาดอยู่ในระดับต่ า (3) 
ยทุธศาสตร์การท่าอากาศยาน ด้านยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวางแผน การจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
คุณภาพการท่าอากาศยานด้านการวัดการวิเคราะห์ 
ด้านความพร้อมการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศอยู่
ในระดับปานกลาง  การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามนโยบายของรัฐมีความสัมพันธ์ต่อ
การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานด้านการวัดการ
วิเคราะห์ในด้านผลการด าเนินงานขององค์การอยู่ใน
ระดับปานกลางและการจัดท ามาตรฐานการบริการ 
และการวางแผนการจัดการระบบโลจิสติกส์  
มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารคุณภาพการท่า 
อากาศยาน ด้านการวัดการวิเคราะห์ในด้านการ
จัดการข้อมูลและความรู้อยู่ในระดับต่ า (4) 
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวาง
แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการวางแผนเข้า
ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
คุณภาพการท่าอากาศยานในด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารค่าตอบแทน  การ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพอยู่ในระดับต่ า  
การวางแผนการจัดการระบบโลจิสติกส์ มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน 
การจัดระบบความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง การสร้าง
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารงานบุคคล ด้านการจัดระบบความปลอดภัย
อยู่ในระดับต่ า (5) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่าอากาศยานด้านการวางแผนพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารคุณภาพการ
ท่าอากาศยาน ด้านการจัดกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง การวางแผนเข้าร่วม
ระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
คุณภาพการท่าอากาศยาน ด้านการจดักระบวนการ
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
การจัดท ามาตรฐานการบริการและการบริหารจัดการ
แผนการเงินมีความสัมพันธ์ต่อด้านการวัดผลการ
ปรับปรุงกระบวนการอยู่ในระดับต่ า และการวาง
แผนการจัดระบบโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์ต่อด้าน
การจัดการกระบวนการด้านการสร้างคุณค่าอยู่ใน
ระดับสูงมาก (6) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่าอากาศยานด้านการวางแผนพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ และการจัดอัตราก าลังด้านบริการมี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารคุณภาพการท่าอากาศ
ยานด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจ ด้านธรรมาภิบาล และ
ด้านผลิตภัณฑ์ การมุ่งเน้นลูกค้าอยู่ในระดับ 
ปานกลาง การบริหารจัดการแผนการเงิน และการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตมีความสัมพันธ์ต่อด้าน
ผลลัพธ์ทางธุรกิจด้านการมุ่งเน้นลูกค้าอยู่ในระดับต่ า 
และด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในระดับปาน
กลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของรัฐ
และมาตรฐานการบริการ ICAO มีความสัมพันธ์ต่อ
การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยานด้านผลลัพธ์
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ทางธุรกิจ ด้านประสิทธิภาพขององค์การอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ยุทธศาสตร์การท่าอากาศยาน 
 การจัดท ายุทธศาสตร์ของการท่าอากาศยาน
จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ในระดับ
เหนือขึ้นไป กล่าวคือจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม 
และยุทธศาสตร์ของชาติ โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกกับแผนยุทธศาสตร์  
 1.  สิ่งที่จะต้องพิจารณาเบื้องต้น  
 1.1 การบริหารความเปล่ียนแปลง (change 
management) 
 1.2 การพิจารณาสภาพแวดล้อม (inside out 
and outside in) 
 2.  สิ่งที่ต้องวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความ
เชื่อมโยงกับปัญหาขององค์การ 
  2.1 วาระของโลก (global Agenda) 
  2.2 วาระแห่งชาติ (national Agenda)  
  2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 (The 9th National Economic and Social 
Development Plan)  
  2.4 นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และนโยบาย
รัฐบาล (public policy and government policy)  
  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของการท่า
อากาศยาน ควรก าหนดขั้นตอนการท าแผน
ยุทธศาสตร์เป็นล าดับขั้นตอน ดังน้ี  
 1.  การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) วิสัยทัศน์ คือ 
จุดมุ่งหมายระยะยาว เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนา
องค์การ โดยปกติในแวดวงหน่วยงานราชการนิยม
ก าหนดระยะของวิสัยทัศน์องค์การไว้ 10 ปี น่ัน
หมายความว่า องค์การการท่าอากาศยานต้องใช้
ระยะเวลาถึง 10 ปี จึงจะสามารถพัฒนาให้องค์การ

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการจัดท า วิเคราะห์ 
SWOT ซึ่งหมายถึง การรู้จดุแข็งจุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคขององค์การ ท าให้ทราบทิศทางข้างหน้าได้
ชัดเจนการระดมความคิดเห็นวิสัยทัศน์ การ
ประชุมสัมมนา สามารถสร้างความคิดองค์การให้
เป็นอิสระไม่ติดอยู่ในกรอบ ท าให้ได้ความคิดใหม่ที่
อยู่นอกกรอบ  
 2.  การก าหนดพันธกิจ (mission) พันธกิจ คือ 
ภารกิจและเป้าหมายของภารกิจหลักขององค์การที่
จะด าเนินการให้บรรลุถึงในช่วงระยะเวลาหน่ึง การ
ท่าอากาศยานควรก าหนดช่วงระยะเวลาของพันธกิจ
ไว้ 10 ปี 
 3.  การก าหนดเป้าประสงค์หลัก (final strategy 
out come) เป้าประสงค์หลักคือ ผลลัพธ์รวมของ
ยุทธศาสตร์ หรือเป้าหมายในรอบระยะปีของการใช้
แผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงคมนาคมในการจัดท าแผน การก าหนด
เป้าประสงค์หลักน้ัน จ าเป็นจะต้องทราบผลลัพธ์ของ
ยุทธศาสตร์   
 4.  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic 
issues) ประเด็นยุทธศาสตร์คือผลลัพธ์ของกลุ่ม
ยุทธศาสตร์(strategic issues outcome) ซึ่งเป็น
เป้าหมายโดยสรุปของกลุ่มยุทธศาสตร์ การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์กล่าวคือ การก าหนดไว้แต่ละ
ประเด็น จะช่วยให้แผนยุทธศาสตร์เป็นระบบและมี
ความสมเหตุสมผลของแต่ละยุทธศาสตร์  
 5.  การก าหนดยุทธศาสตร์(strategic) หมายถึง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์การ 
(organizational level strategic) โครงสร้างของกล
ยุทธ์หรือโครงสร้างของยุทธศาสตร์ของแผนของ
หน่วยงาน 
 6.  การก าหนดแผนงาน (program) หรือการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ระดับแผนหมายถึง การน า
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านมาแตกย่อยเป็นแผนงานต่าง ๆ 
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ตามทฤษฎีผู้ก าหนดแผนงานควรวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้เทคนิควเิคราะห์ปัญหาของแผนยุทธศาสตร์ 
 7.  การก าหนดโครงการ (project)โครงการคือ
องค์ประกอบขนาดเล็กสุดของโครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ จุดแห่งการเปล่ียนแปลง หรือจุดแห่งการ
เปล่ียนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ ดังน้ัน
โครงการจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อผลสัมฤทธ์ิ
ขององค์การเป็นอย่างมาก  
 8.  การก าหนดข้อเสนอการปรับเปล่ียนของ
องค์การ และข้อเสนอสิ่งจูงใจ พิจารณาได้เป็น 2 
ประเด็นหลัก  
  8.1  ข้อเสนอการปรับเปล่ียนขององค์การ 
ศึกษาพลวัตของการเปล่ียนแปลงและเสนอแนะ
ทางการปรับเปล่ียนองค์การให้เป็นองค์การที่มี
คุณภาพ 
  8.2  ข้อเสนอสิ่งจูงใจ วัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 
การบริหารคุณภาพการท่าอากาศยาน 
 การบริหารคุณภาพของการท่าอากาศยาน 
หมายถึงการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การ
อ านวยความสะดวกในแง่ทฤษฎี คือ การจัดองค์การ
สมัยใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่หรือการสร้างปรัชญา
การบริหารในองค์การสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 
แนวทางในการปรับปรุงและการเปล่ียนแปลง
องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด แผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ทีใ่ช้ในการแข่งขัน การผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ การบริหารที่ให้ความส าคัญแก่พนักงาน
การน าเอาเรื่อง Competency มาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารบุคลากร เน้นเรื่อง training need and 
development plan  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ให้พร้อมทั้งความรู้ ความช านาญ ทัศนคติที่ดี และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาส่งเสริมให้องค์การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มี

ศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการสร้าง
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มสายงาน การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 
ต้องให้ความวางใจและมีความผูกพันต่อองค์การ มี
ความผูกพันต่อภารกิจและร่วมมือกันมากกว่าการ
แข่งขัน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการทดสอบ
สมมติฐาน กล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์การท่าอากาศยาน 
มีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับการบริหารคุณภาพของ
การท่าอากาศยาน ผู้บริหารจ าต้องให้ความสนใจใน
การส่งเสริมปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่มีผลอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การท างานของการท่าอากาศยาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จากผลการศึกษาครั้งน้ีท าให้ผู้วิจัย 
ก าหนดแนวทางที่จะปรับปรุงยุทธศาสตร์การท่า
อากาศยานดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์พบว่า การท่าอากาศยานมีแนว
ทางการปฏิบัติงานแล้วแต่ยังคงต้องปรับปรุงการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้
ถือหุ้น และพบว่าทุกประเด็นท่ีมีการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังคงต้องปรับปรุง กล่าวคือ 
  1.1  ควรจัดท าแผนรองรับความเสี่ยงท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความม่ันใจยิ่งขึ้น 
  1.2  เสนอผลการประเมินการด าเนินการต่อ
ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นให้ทราบว่าองค์การมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้  และการด าเนินการไม่มีการ
ทุจริต สิ่งเหล่าน้ีมีผลโดยตรงต่อความเชื่อถือที่ผู้ถือ
หุ้นมีต่อการบริหารจัดการของการท่าอากาศยาน 
 2.  การวิเคราะห์พบว่า การท่าอากาศยานมีแนว
ทางการปฏิบัติงานแล้วแต่ยังคงต้องปรับปรุงการ
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ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่าอากาศยานด้วย  และพบว่ามีเพียงการพัฒนา
ระบบ MIS ส าหรับท่าอากาศยานกรุงเทพเท่าน้ัน ที่มี
แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ในขณะที่การพัฒนา
ระบบ MIS ส าหรับภูมิภาค การด าเนินการจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของรัฐบาล การ
รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ระบบการ
ตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า และการวางแผน
จัดระบบโลจิสติกส์ยังคงต้องปรับปรุง  ผู้วิจัยจึงได้
เสนอแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังน้ี 
  2.1  จัดการประชุมวางแผนการพัฒนา
เครือข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละท่าอา โดยให้
มีผู้แทนจากท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมวาง
ระบบด้วย เพื่อให้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานที่
แท้จริง และการประสานข้อมูลจะได้ประโยชน์
สูงสุด 
  2.2  มีการพัฒนาน าระบบ E-business มา
ใช้ในการด าเนินงาน โดยจัดการอบรมการใช้งาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติ และท าการประเมินผลจากการใช้
ระบบ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
  2.3  ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านสารสนเทศขององค์การ รวมถึงการติดตาม
ประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การด าเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายที่
รัฐบาลก าหนด  และยังประสานข้อมูลกับฝ่ายรัฐบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 3.  การวิเคราะห์พบว่า การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยังคงต้องปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาส่งเสริม
ระบบโลจิสติกส์ให้สามารถน าไปใช้ได้กับการ
พัฒนาขยายคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูมิภาคที่
ส าคัญท้ัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ดังน้ันควรให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องและ

รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวของท่าอากาศยานทั้งสอง 
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผนปรับปรุง 
 4.  การวิเคราะห์พบว่า การท่าอากาศยานควร
เพิ่มความสนใจเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการให้รัดกุมขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค และการเดินทางไปราชการภายใน 
โดยให้รายจ่ายเกิดขึ้นเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ ซึ่งจะเป็น
การเสริมสร้างยุทธศาสตร์การเงินการลงทุนให้
เข้มแข็งขึ้น ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
การตลาด การท่าอากาศยานควรท าการตลาดร่วมกับ
สายการบินต่าง ๆ  เพราะนอกจากการเป็นการขยาย
การตลาดแล้ว  ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่มลูกค้า
ที่ใช้บริการสายการบินต่าง ๆ ทราบด้วย  นอกจากน้ี
การท่าอากาศยานควรท าการตลาดร่วมกับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่อาคารท่าอากาศยานในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามช่วงเทศกาล หรือช่วงที่ต้องการ
เพิ่มยอดขาย การท่าอากาศยานควรทบทวนมาตรการ
รองรับกรณีที่ลูกค้าอาจเกิดความไม่พอใจผลิตภัณฑ์
หรือการบริการต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ว่าการด าเนินการ
ที่ผ่านมามีปัญหาหรือไม่เพียงใด  และก าหนดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องดังกล่าว 
รวมทัง้การตอบข้อซักถาม ณ จุดบริการ และทาง
โทรศัพท์ให้แก่ลูกค้าด้วย การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การบริการเห็นว่า การท่าอากาศยานต้อง
ปรับปรุงในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการผ่าน
สินค้าเข้าออกให้ตรงเวลา และมีมาตรการรองรับ
กรณีเร่งด่วนส าหรับสินค้าที่มีก าหนดอายุด้วย มีการ
ประเมนิผลการด าเนินการให้ทราบความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องโดยตรง  
ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริการ  ฝ่ายบุคคล
ต้องมีแผนการจัดอัตราก าลังการให้บริการในช่วง
เทศกาล หรือช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ มาก  
ทั้งน้ีอาจให้มีกลุ่มพนักงานที่มีลักษณะเวียนไปช่วย
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ในช่วงเร่งด่วน หรือบางช่วงอาจมีการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคลต้องศึกษาร่วมกับฝ่าย 
 

ปฏิบัติเพื่อก าหนดแผนรองรับที่เหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  (1) การบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงแรงงานตามนโยบาย
ภาครัฐแนวใหม่กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า (2) ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจของกระทรวง
แรงงาน กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากข้าราชการในกระทรวงแรงงาน จ านวน 10, 383  คน ได้ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,014 คนจากการสุ่มอย่างมี
สัดส่วนจากผู้บริหาร 3 ระดับ  สถิติเชิงพรรณนาใช้หาค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สหพันธ์คาโนนิคอลใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยกับภารกิจกระทรวงแรงงานด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในภาพรวมระดับปานกลาง โดย
เห็นว่ากระทรวงมีขีดความสามารถในด้านการประกันความม่ันคงในการท างานมากที่สุด รองลงมาคือการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการจัดองค์การและการก าหนดนโยบาย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ต่อการบริหารองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมระดับปานกลาง และมีความเห็นต่อการบริหารองค์
ความรู้มากที่สุด รองลงมาคือ  ด้านการประเมินองค์ความรู้ขององค์การ และด้านสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล 
โดยมีความเห็นต่อการบริหารองค์ความรู้ขององค์การด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, กระทรวงแรงงาน, การจัดองค์กรการเรียนรู้ 
 
Abstract 
               This research focussed on (1) the management of the Ministry of Labour’s workgroups.This was with 
regard to the new public management policy on the development of the organization of learning in the next 
decade. (2) the correlation between the management of the Ministry of Labour’s workgroups   and the 
development of the organization of learning in the next decade. Questionnaires were used to collect data from 
administrative officials at the Ministry of Labour.   2,014 persons were randomly selected from a total staff of 1 
0, 383. The findings revealed that those sampled rated the management efficiency of the Ministry of Labour’s 
workgroups as only average. The management of employment security was rated as the most efficient. 

การบริหารจัดการภารกิจกระทรวงแรงงานตามนโยบายภาครัฐแนวใหม่ 
กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า 

The Management of the Ministry of Labour’s Missions, in Accordance 
with the New Public Management Policy  Regarding the Establishment 

of Learning Organization in the Next Decade 
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  Also highly rated were the promotion of national competitiveness, policy formulation and 
administration. The efficiency of the management of the learning process in general was rated as average, while 
knowledge management in the organization received a high rating. The assessment of organizational knowledge 
and human resources were rated at a lower level, and the management of information technology received the 
lowest rating of all. There was a correlation between the management of the Ministry of Labour’s workgroups 
and the development of the organization of learning in the next decade. 
Keywords: Organizational management, Ministry of Labour’s missions management  
 
ความน า 
 ประเทศไทยหลังจากเผชิญกับกระแสโลกา- 
ภิวัตน์ (globalization) ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม แรงกดดันจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัว
เพื่อตอบสนองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกประเทศ ภาครัฐจึง
จ าเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบบริหารงานใหม่ขึ้นมาทั้ง
ระบบ เพื่อให้การจัดการระบบงานของภาครัฐน้ันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส
มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้
บริการ เพื่อเสริมระบบเศรษฐกิจและสังคมให้พัฒนา
ต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลก 
 ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 
2545 น้ันท าให้โครงสร้างของส่วนราชการต้อง
เปล่ียนแปลงไปมีการปรับเปล่ียนภารกิจให้ชัดเจน 
ลดความซ้ าซ้อนของงาน ลดขนาดก าลังพลของ
ภาครัฐลง แต่คงต้องการประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีเหมือนเดิมและมากขึ้น ภารกิจภาครัฐ
จึงมีมากขึ้น สาเหตุดังกล่าว รัฐจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องเปล่ียนวิธีการและกลไกในการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ (new public management) ขึ้นโดย
มุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (efficiency, effectiveness)และคุณภาพ 

(quality) หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(customer satisfaction)  
 การบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ตามนโยบายภาครัฐแนวใหม่ กับการสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า กระทรวงแรงงานมี
ภารกิจที่ส าคัญต้องบริหารจัดการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ ภายใต้กรอบความคิดการจัดภารกิจ  การสร้าง
วิสัยทัศน์ การจัดการองค์การ การก าหนดนโยบาย 
การอ านวยการ การส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและการประกันความม่ันคงใน
การท างาน ดังน้ัน ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงซึ่ง
กระทรวงแรงงานเห็นควรให้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ของการท างาน คือ การเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” อย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการทั้งในด้านการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้
ขององค์การ  สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล การ
บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมิน
องค์ความรู้ขององค์การ โดยมีการปรับวัฒนธรรม
การท างานและแนวทางการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรให้ทันสมัยเอื้อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานใน
การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ (professional) 
ได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
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การบริหารจัดการภารกิจกระทรวงแรงงานตามนโยบายภาครัฐ
แนวใหม่ กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า 

ภารกิจกระทรวงแรงงาน 

1. การจัดการองค์การ 
2. การก าหนดนโยบาย 
3. การอ านวยการ 
4. การส่งเสริมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
5. การประกันความมั่นคง
ในการท างาน  

การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
1. การสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ 
2. การบริหารองค์ความรู้ 
3. สมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์  
4. การบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การประเมินองค์ความรู้
ขององค์กร  

ประสิทธิผลตลอดจนสามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน ตามนโยบายภาครัฐแนวใหม่ กับ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า                         
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานในด้าน การจัดการองค์การ 
การก าหนดนโยบาย การอ านวยการ การส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการ
ประกันความม่ันคงในการท างาน การสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ขององค์การ 
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล การบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินองค์ความรู้
ขององค์การ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้
ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์ และก าหนดกรอบใน
การศึกษาดังปรากฏตามแผนภาพ ดังน้ี  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NPM) 
 “การจัดการภาครัฐแนวใหม่”  เป็นกรอบ
ความคิดที่ครอบคลุมทฤษฎีแนวคิด และเทคนิค
ทางการจัดการอย่างกว้างขวางและหลากหลาย จนท า
ให้เกิดความสับสนทางความหมายและขอบข่ายเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ดี  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ก็มี
ลักษณะร่วมกันที่ส าคัญ น่ันคือ   การสะท้อนถึงจิต
วิญญาณของการมุ่งเน้น “การปฏิรูป”  การ
บริหารงานในภาครัฐ โดยมีส่วนส าคัญคือ  การเน้น
ความส าคัญไปที่ระบบการจัดการมากกว่าเรื่อง
นโยบาย (management not policy) การมุ่งเน้น
ผลงานและประสิทธิภาพ (performance appraisal 
and efficiency) การมุ่งปรับโครงสร้างในแบบระบบ
ราชการที่มีความใหญ่โตไปสู่องค์การที่มีขนาดเล็ก 
(disaggregating public bureaucracies)  เพื่อกระตุ้น
การแข่งขัน  การตัดทอนและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 
(cost-cutting) และสุดท้ายได้แก่ การปรับรูปแบบการ
จัดการที่เน้นเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้แก่องค์การ และการให้แรงจูงใจทางการ
เงินและความเป็นอิสระทางการจัดการ และเพื่อความ
ชัดเจน อาจสรุปแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ไว้ดังน้ี 
 1. เป็นกระบวนการบริหารที่เน้นการบริหารงาน
ในแบบมืออาชีพ (professional management)  ท าให้
ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงาน  
 2. เป็นกระบวนการบริหารงานที่มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการด าเนินการอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ให้ความส าคัญแก่ความ
รับผิดชอบต่อผลงาน(accountability for results) 
มากกว่าความรับผิดชอบต่อกระบวนการ 
(accountability for process)  
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 3. เป็นกระบวนการบริหารงานที่ให้ความส าคัญ
แก่การควบคุมสัมฤทธิผลและการเชื่อมโยงเข้ากับ
การจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล  
 4. เป็นกระบวนการบริหารที่พยายามปรับปรุง
โครงสร้างองค์การเพื่อท าให้หน่วยงานมีขนาดที่เล็ก
ลงและเกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
(disagregation)โดยให้มีการจ้างเหมางานบางส่วน
ออกไป (contract out)  
 5. เป็นกระบวนการบริหารที่เปิดให้มีการแข่งขัน
ในการให้บริการสาธารณะ (contestability) อันจะ
ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
 6. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความ
ทันสมัยและเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน 
(business-like approach) 
 7. เป็นกระบวนการบริหารที่เสริมสร้างวินัยใน
การใช้จ่ายแผ่นดิน ความประหยัด และความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร (ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2549) 
 
ภารกิจกระทรวงแรงงาน 
1.   การจัดการองค์การ 
 การจัดการองค์การ หมายถึง ก าหนดทิศทางของ
องค์การ การสร้างความเชื่อม่ันกลยุทธ์ระบบงาน  
การสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมสนับสนุน  
 1.1  ก าหนดทิศทางขององค์การ หมายถึง การ
สร้างวิสัยทัศน์ การสร้างภารกิจ /พันธกิจ การก าหนด
วัตถุประสงค์และการก าหนดค่านิยมขององค์การ           
 1.2 การสร้างความเชื่อม่ันกลยุทธ์ระบบงาน  
หมายถึง การบรรลุความเป็นเลิศ สร้างแรงบันดาลใจ
พนักงาน การสร้างนวัตกรรมและการเพิ่มพูนความรู้ 
และความสามารถ 
 1.3  การสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมสนับสนุน 
หมายถึงสร้างจิตส านึกในการท างาน พัฒนาและ
เรียนรู้ และการมีความคิดสร้างสรรค์ (สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548)  

2. การก าหนดนโยบาย 
  การก าหนดนโยบาย หมายถึง การก าหนด
นโยบายโดยการเมือง การสืบเน่ืองนโยบาย
ฐานข้อมูล และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และการ
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ 
  2.1 การก าหนดนโยบายโดยการเมือง 
หมายถึงนโยบายที่สมดุลต่อปัญหาสังคม นโยบายที่
เป็นภารกิจเร่งด่วนและนโยบายที่สนองตอบทางการ
เมือง 
  2.2 การสืบเน่ืองนโยบายฐานข้อมูล 
หมายถึงการสืบเน่ืองแผนงานในช่วงเปลี่ยนผ่านและ
การยอมรับโครงการที่อนุมัติแล้วปฏิบัติ 
  2.3 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง
การขจัดความยากจน การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ
แข่งขันได้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศและการ
รักษาความม่ันคงของประเทศ  
   2.4 การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนปฏิบัติหมายถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(กระทรวงแรงงาน, 2548)  
 
3. การอ านวยการ 
  การอ านวยการ หมายถึง การจัดสรร
ทรัพยากร และการบริหารราชการประจ า 
  3.1 การจัดสรรทรัพยากร หมายถึง การ
สนับสนุนงบประมาณและการสนับสนุนบุคลากร  
  3.2 การบริหารราชการประจ า หมายถึง
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด
และการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน (กระทรวง
แรงงาน, 2548)  
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4. การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ หมายถึง การส่งเสริมการมีงานท า การ
คุ้มครองคนหางาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน และ การ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
  4.1 การส่งเสริมการมีงานท า หมายถึงการ
บริการจัดหางานในประเทศ การบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ การควบคุมการท างานของคนต่างด้าว การ
แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ   
  4.2 การคุ้มครองคนหางาน หมายถึงการ
คุ้มครองป้องกันคนหางานถูกหลอกลวง การควบคุม
ตรวจสอบบริษัทจัดหางานและมาตรการด้าน
กฎหมาย 
  4.3 การพัฒนาฝีมือแรงงาน หมายถึงการ
พัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการ
พัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  4.4   การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
หมายถึงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (กระทรวง
แรงงาน, 2548)  
 
5. การประกันความม่ันคงในการท างาน 
  การประกันความม่ันคงในการท างาน  
หมายถึง  การคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน ความ
ปลอดภัยในการท างาน การก าหนดมาตรฐาน
แรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การสวัสดิการแรงงาน
และการบริหารประกันสังคม  
  5.1 การคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน 
หมายถึงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานและ
การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
  5.2 ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง
การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการท างานและ

การก ากับดูแลตามกฎหมายความปลอดภัยในการ
ท างาน 
  5.3 การก าหนดมาตรฐานแรงงานหมายถึง
การยุติข้อพิพาทแรงงาน การรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทยและการใช้ระบบทวิภาคี 
  5.4 การแรงงานสัมพันธ์ หมายถึงการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านแรงงานสัมพันธ์ และการ
ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
  5.5 การสวัสดิการแรงงาน หมายถึงการ
ส่งเสริมสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายแรงงาน
และการจัดโครงการคาราวานแก้จน 
  5.6 การบริหารการประกันสังคม หมายถึง
ประสิทธิภาพคุ้มครองด้านประกันสังคมสิทธิ
ประโยชน์ผู้ประกันตน ความคุ้มครองประกันสังคม
ในแรงงานนอกระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประกันสังคม และการพัฒนาความ
แข็งแกร่งของกองทุนประกันสังคม (กระทรวง
แรงงาน, 2548) 
 
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในกระทรวง
แรงงาน 
  องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ องค์การที่มีการ
ปฏิรูปอย่างต่อเน่ือง อ านวยความสะดวก กระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกระดับ คนในองค์การสามารถ
ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายทีบุ่คคลในระดับต่าง ๆ 
ต้องการอย่างแท้จริง  มีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งบทเรียน
ที่ผิดพลาดและประสบความส าเร็จ สามารถน า
ความรู้มาปรับปรุง และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
คนในองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน   
  ปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (knowledge based economy) กันอย่าง
แพร่หลาย  ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวคือ ความรู้ เป็น
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หัวใจส าคัญท่ีจะสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในองค์การ 
องค์การจะอยู่รอดและสร้างความได้เปรียบทาง 
การแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ หากมีการใช้ความรู้ในการ
พัฒนาการท างานและแก้ปัญหาให้แก่องค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ความรู้ ช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยองค์การ
อื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ นอกจากน้ียังเป็น
แหล่งส าคัญในการสร้างก าไร และเป็นปัจจัยท่ีหาซื้อ
ไม่ได้ในตลาด  การจัดการความรู้เป็นผลมาจาก
การบูรณาการความรู้จากสาขาความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ 
มนุษยวิทยา  จิตวิทยา การจัดการสังคมวิทยา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา, 
2546)  
 
 1. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้    
  การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง  
การก าหนดแผนผังความรู้องค์การ การวางแผน
ความรู้ การสร้างทุนความรู้ในองค์การ และปัจจัย
ความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้  
(ประไพ  จรูญนารถ, 2547) 
  1.1  การก าหนดแผนผังความรู้องค์การ 
หมายถึง การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารองค์การ
และการก าหนดแผนผังความรู้ 
  1.2  การวางแผนความรู้ หมายถึง การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ความรู้องค์การ การจัดท า
แผนปฏิบัติ การสร้างความรู้องค์การและ
กระบวนการสร้างความรู้องค์การ 
  1.3  การสร้างทุนความรู้ในองค์การ 
หมายถึง การก าหนดแนวทางความรู้องค์การ การ
ปรับปรุงความรู้ การประเมินค่าระดับความรู้และ
เครือข่ายความรู ้
  1.4  ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างองค์
ความรู้ หมายถึง การบริหารองค์การวัฒนธรรม
องค์การและเทคโนโลยีในองค์การ 

 2. การจัดการองค์ความรู้ขององค์การ 
  การจัดการองค์ความรู้ขององค์การ หมายถึง  
ความเข้าใจในธรรมชาติของความรู้ การวิเคราะห์
ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ (วิจารณ์  พานิช, 2548)  
  2.1 ความเข้าใจในธรรมชาติของความรู้
หมายถึงความรู้เกิดจากประสบการณ์และความรู้เป็น
เหตุเป็นผล 
  2.2 การวิเคราะห์ความรู้  หมายถึงการ
จัดระบบความรู้และการกล่ันกรองความรู้ 
  2.3 กระบวนการจัดการความรู้  หมายถึง
เครื่องมือเทคโนโลยีและวิธีการจัดการความรู้ 
  2.4 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ หมายถึง
การจัดการความรู้ เพื่อความเป็นเลิศและกิจกรรม
พัฒนาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ 
 
 3. สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล 
  สมรรถนะของทรัพยากรบุคคล หมายถึง  
สมรรถนะในระดับองค์การ และสมรรถนะใน
หน่วยงาน (ดนัย  เทียนพุฒ, 2539)  
  3.1 สมรรถนะในระดับองค์การ หมายถึง
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพงาน การสร้างความตระหนักและการสร้าง
ความรู้พื้นฐาน 
  3.2 สมรรถนะในหน่วยงาน  หมายถึง
สมรรถนะในด้านความรู้และทักษะที่ต้องมีในงาน 
สมรรถนะในด้านการบริหารการจัดการและการวัด
และการประเมินสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 
 4. การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ระบบสารสนเทศส านักงาน การ
ประมวลผลและรายงาน รวมทั้งระบบการสนับสนุน
การตัดสินใจ (เรวัต  แสงสุรียงค์, 2543) 
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  4.1 ระบบสารสนเทศส านักงาน หมายถึง 
ระบบการจัดการเอกสาร ระบบการจัดการข่าวสาร 
ระบบเครือข่ายและระบบสนับสนุนส านักงาน 
  4.2 การประมวลผลและรายงาน  หมายถึง 
หน้าที่หลักของระบบประมวลผลรายการ การ
ประยุกต์ระบบการประมวลผลรายการและการ
จัดการรายงาน 
  4.3 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ 
หมายถึง ประเภทการตัดสินใจ กระบวนการ
ตัดสินใจและการประเมินผลการตัดสินใจ 
 5. การประเมินองค์ความรู้ขององค์การ 
  การประเมินองค์ความรู้ขององค์การ 
หมายถึง  การประเมินโครงสร้างพื้นฐานการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการความรู้ การจัด
ระเบียบความรู้ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
(สุรพงษ์  พจนายน, 2548) 
  5.1  การประเมินโครงสร้างพื้นฐาน 
หมายถึง  การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน และการ
ก าหนดทิศทางความรู้  
  5.2 การวิเคราะห์ออกแบบระบบการ
จัดการความรู้ หมายถึงการออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การก าหนดบุคลากรการด าเนินงานและการ
ก าหนดแผนความรู้ 
  5.3 การจัดระเบียบความรู้ หมายถึงการจัด
ระเบียบ การน าความรู้ไปใช้และการปรับเปลี่ยนการ
จัดการความรู้ 
 5.4    การประเมินผลการด าเนินงาน 
หมายถึงการสรุปผลการด าเนินงาน การวัดและ
ประเมิน และการเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้ใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
  ประชากร คือ ข้าราชการกระทรวงแรงงาน 
5 หน่วยงาน จ านวน 10,383 คน ใช้วิธีการสุ่มตาม

สัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างออกเป็นผู้บริหารระดับสูง 
จ านวน 54 คน ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 194 คน  
และผู้ปฏิบัติงานจ านวน 1,766 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม มีลักษณะ
ค าถามทั้งปลายเปิดและปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ 
  ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับองค์การ 
และส่วนบุคคลขององค์การกระทรวงแรงงาน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภารกิจ
กระทรวงแรงงาน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
องค์ความรู้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  สถิติเชิงพรรณนาใช้หาลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  สถิติเชิงอนุมานใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานระหว่างภารกิจกระทรวงแรงงาน
กับการบริหารองค์ความรู้จากสูตรสหสัมพันธ์ 
คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) 
 
วิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐาน 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ได้ดังน้ี  
 สมมติฐานที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารองค์ความรู้ ด้านการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ทั้ง 4 องค์ประกอบกับภารกิจกระทรวง
แรงงาน ทั้ง 5 ด้าน จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล พบว่า  ตัวแปรการจัดการองค์การด้านการ
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ก าหนดทิศทางองค์การ และการประกันความม่ันคง
ในการท างานในองค์ประกอบการแรงงานสัมพันธ์  
มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
ด้านการก าหนดแผนผังความรู้ในระดับต่ า ขณะที่
การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการส่งเสริมการมีงานท า มีความ 
สัมพันธ์ต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
ก าหนดแผนผังความรู้ในระดับต่ ามาก ตัวแปรการ
ประกันความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบ
การแรงงานสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านปัจจัยความส าเร็จในการ
สร้างความรู้ในระดับต่ า  การประกันความม่ันคงใน
การท างาน ในองค์ประกอบ การคุ้มครองสิทธิ
แรงงานมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในด้านการวางแผนความรู้ในระดับต่ าและตัว
แปรการประกันความม่ันคงในการท างาน  ใน
องค์ประกอบการแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการสร้างทุน
ความรู้ในองค์การในระดับปานกลาง ขณะที่การ
คุ้มครองสิทธิแรงงานมีความสัมพันธ์ต่อการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการสร้างทุนความรู้ใน
องค์การในระดับต่ า    
 สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารองค์ความรู้ ด้านการจัดการองค์ความรู้ของ
องค์กรทั้ง 4 องค์ ประกอบกับภารกิจกระทรวง
แรงงาน ทั้ง 5 ด้าน จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล พบว่า  ตัวแปรการประกันความม่ันคงใน
การท างานในองค์ประกอบการก าหนดมาตรฐาน
แรงงานมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์ความรู้
ขององค์การด้านกระบวนการจัดการความรู้ใน
ระดับสูง ตัวแปรการประกันความม่ันคงในการ
ท างานในองค์ประกอบการคุ้มครองสิทธิด้าน
แรงงาน มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์ความรู้
ขององค์การด้านความเข้าใจธรรมชาติของความรู้ใน

ระดับต่ าขณะที่ตัวแปรการก าหนดนโยบายใน
องค์ประกอบการก าหนดนโยบายโดยการเมืองมี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์ความรู้ขององค์การ
ด้านความเข้าใจธรรมชาติของความรู้ในระดับต่ ามาก                    
การประกันความม่ันคงในการท างานใน
องค์ประกอบการแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อ
การบริหารองค์ความรู้ขององค์การในด้าน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในระดับสูง ขณะที่การ
ประกันความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบ
การคุ้มครองสิทธิแรงงาน  มีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารองค์ความรู้ขององค์การในด้านยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ในระดับปานกลางและการประกัน
ความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบการ
แรงงานสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์
ความรู้ขององค์การในด้านการวิเคราะห์ความรู้ใน
ระดับสูง ขณะที่การคุ้มครองสิทธิแรงงาน มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์ความรู้ขององค์การ
ในด้านการวิเคราะห์ความรู้ในระดับปานกลาง  และ
ตัวแปรการอ านวยการในองค์ประกอบการจัดสรร
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์ความรู้
ขององค์การในด้านการวิเคราะห์ความรู้ในระดับต่ า  
 สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารองค์ความรู้ ด้านสมรรถนะของบุคคลท้ัง 2 
องค์ประกอบกับภารกิจกระทรวงแรงงาน ทั้ง 5 ด้าน 
จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า  
ตัวแปรการประกันความม่ันคงในการท างานใน
องค์ประกอบการแรงงานสัมพันธ์  มีความสัมพันธ์
ต่อสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลด้านสมรรถนะใน
ระดับองค์การในระดับต่ า ตัวแปรด้านการคุ้มครอง
สิทธิด้านแรงงานมีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคลด้านสมรรถนะในระดับองค์การใน
ระดับต่ ามาก และตัวแปรการประกันความม่ันคงใน
การท างานในองค์ประกอบการแรงงานสัมพันธ์ มี
ความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลใน
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หน่วยงานในระดับปานกลาง ขณะที่ตัวแปรการ
ก าหนดนโยบายในองค์ประกอบการสืบเน่ือง
นโยบายฐานข้อมูล และการประกันความม่ันคงใน
การท างานในองค์ประกอบการคุ้มครองสิทธิด้าน
แรงงานมีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลในหน่วยงานในระดับต่ า   
 สมมติฐานที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารองค์ความรู้ ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ง 3 องค์ประกอบกับภารกิจกระทรวง
แรงงาน ทั้ง 5 ด้าน จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล พบว่า  ตัวแปรการประกันความม่ันคงใน
การท างานในองค์ประกอบการแรงงานสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านระบบสารสนเทศส านักงานในระดับ
ปานกลาง ขณะที่ตัวแปรการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
องค์ประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความสัมพันธ์
ต่อการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ระบบสารสนเทศส านักงาน ในระดับต่ า ตัวแปรการ
ก าหนดนโยบายในองค์ประกอบการแปลงนโยบาย
เป็นแผนปฏิบัติมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประมวลผลและ
รายงานในระดับปานกลาง ขณะที่ตัวแปรการประกัน
ความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบการ
สวัสดิการแรงงานมีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประมวลผล
และรายงานในระดับต่ า ตัวแปรการประกันความ
ม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบการแรงงาน
สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการสนับสนุน การ
ตัดสินใจในระดับสูงมาก ขณะที่องค์ประกอบการ
สวัสดิการการแรงงานมีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับสูง องค์ประกอบ

การคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานมีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบ การ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปานกลางและด้าน
ตัวแปร การก าหนดนโยบายในองค์ประกอบการ
พัฒนาฝีมือแรงงานมีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่ า  
 สมมติฐานที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารองค์ความรู้ ด้านการประเมินองค์ความรู้ของ
องค์การทั้ง 4 องค์ประกอบกับภารกิจกระทรวง
แรงงาน ทั้ง 5 ด้าน จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล พบว่า  ตัวแปรการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
องค์ประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานมีความสัมพันธ์
ต่อการประเมินองค์ความรู้ขององค์การด้านการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการความรู้ ในระดับ
ต่ ามาก  ตัวแปรการประกันความม่ันคงในการท างาน
ในองค์ประกอบการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน มี
ความสัมพันธ์ต่อการประเมินองค์ความรู้ขององค์การ
ด้านการจัดระเบียบความรู้ในระดับสูงมาก ตัวแปร
การก าหนดนโยบายในองค์ประกอบการแปลง
นโยบายเป็นแผนปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์ต่อการ
ประเมินองค์ความรู้ขององค์การด้านการจัดระเบียบ
ความรู้ในระดับสูง  และตัวแปรการประกันความ
ม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบการสวัสดิการ
แรงงาน  และการก าหนดมาตรฐานแรงงาน  มี
ความสัมพันธ์ต่อการประเมินองค์ความรู้ขององค์การ 
ด้านการจัดระเบียบความรู้ในระดับต่ า ตัวแปรการ
ประกันความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบ
การสวัสดิการแรงงาน มีความสัมพันธ์ต่อการ
ประเมินองค์ความรู้ขององค์การด้านการประเมิน
โครงสร้างพื้นฐานในระดับต่ า  ขณะที่ตัวแปรการ
ประกันความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบ
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การบริหารการประกันสังคม มีความสัมพันธ์ต่อการ
ประเมินองค์ความรู้ขององค์การด้านการประเมิน
โครงสร้างพื้นฐานในระดับต่ ามาก และตัวแปรการ
ก าหนดนโยบายในองค์ประกอบการสืบเน่ือง
นโยบายฐานข้อมูล มีความสัมพันธ์ต่อการประเมิน
องค์ความรู้ขององค์การด้านการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบการจัดการความรู้ ในระดับต่ าขณะที่ตัวแปร
การประกันความม่ันคงในการท างานใน
องค์ประกอบการแรงงานสัมพันธ์  มีความสัมพันธ์
ต่อการประเมินองค์ความรู้ขององค์การด้านการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการความรู้ในระดับ
ต่ ามาก   
 
ผลการวิจัย 
  ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับภูมิหลังของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด
กระทรวงแรงงานทั้ง 2,014 คน มีข้อมูลภูมิหลัง คือ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง41-
50 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมี
ระยะเวลาท างานในองค์การไม่เกิน 15 ปี  
  ภารกิจกระทรวงแรงงาน 
  ประสิทธิภาพการบริหาร กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นเก่ียวกับภารกิจกระทรวงแรงงานใน
ภาพรวมในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.2 
รองลงมาคือระดับสูงอีกร้อยละ 33.4 ขณะที่มีระดับ
ต่ าเพียงร้อยละ 2.4 เม่ือพิจารณาการบริหารองค์การ
ในแต่ละด้านยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ภารกิจกระทรวงแรงงานในด้านการประกันความ
ม่ันคงในการท างานมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านการจัดองค์การและการก าหนดนโยบาย โดยมี
การอ านวยการน้อยที่สุด 

  การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ ภาพรวมในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือระดับสูงอีกร้อยละ 
29.8 และมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวในระดับต่ าอีก
ร้อยละ 3.2 เม่ือพิจารณาการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้แต่ละด้านยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการประเมิน
องค์ความรู้ขององค์การ และด้านสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเห็นต่อการสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศน้อยท่ีสุด 
  การบริหารงานระบบราชการตามภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management: NPM) เป็น
กรอบแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
บนสมมติฐานของทฤษฎีการบริหารและเทคนิค
วิธีการจัดการ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้การบริหาร
รัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นกระแส
แนวความคิดที่สอดคล้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
แบบคลาสสิคของ Woodrow  Wilson ที่เน้นแยก
การเมืองออกจากการบริหารและหลักวิทยาศาสตร์
การจัดการ (scientific management) ของ Frederick 
taylor โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการประหยัด 
(economy) ประสิทธิภาพ (efficiency) และ
ประสิทธิผล (effectiveness) (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 
2549) การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์และวิธีการ
บริหารงานภาครัฐจากเดิมที่ให้ความส าคัญต่อ
ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า (input) และอาศัย
กฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม โดยหันมา
เน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิผลของการ
ด าเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (output) และ
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ผลลัพธ์ (outcome) และเกิดความคุ้มค่าของเงิน 
(value for money) รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดย
น าเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เช่น การวางแผนกลยุทธ์   การวัดและ
ประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพองค์การและการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (ทศพร  ศิริสัมพันธ์,  
2549) 
  การศึกษาการบริหารงานระบบราชการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New public management: NPM) มี
ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบ คือ 
 1.  การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
management) เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการ
ของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (strategy 
formulation) ครอบคลุมถึงการพิจารณาวิสัยทัศน์ 
ภารกิจขององค์การ  การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ขีดสมรรถนะภายใน การวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (strategy implementation) 
ประกอบการก าหนดเป้าหมาย  การด าเนินงาน การ
วางแผนปฏิบัติการและการสนับสนุน กลยุทธ์
โครงสร้างวัฒนธรรม บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนงาน ตลอดจนการควบคุม
และประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (strategy control & 
evaluation) ประกอบด้วย  การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 
 2.  กระบวนการท างานในองค์การ (internal 
business process) เป็นระบบการท างานในองค์การ ที่
มีความส าคัญต่อการพัฒนาการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้องค์การ
เจริญเติบโต 
 3.  การเรียนรู้และเติบโต (learning and 
growth) การเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงานใน
องค์การจะเป็นดัชนีท่ีส่งผลต่อกระบวนการท างาน

ภายในองค์การ หากพนักงานเกิดการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาขีดความสามารถของการเรียนรู้จะท าให้
กระบวนการท างานในองค์การมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
         4.  การบริหารงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ Thailand Quality Award: TQA เพื่อยก
มาตรฐานการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 
         การน าองค์การ เป็นการตรวจสอบ
ประเมินผลงานของหัวหน้าส่วนราชการ การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ค่านิยม ความคาดหวัง การ
มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย อ านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม โดย
พิจารณาองค์ประกอบ การน าองค์การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
         การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจสอบ
ประเมินวิธีการพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการวัดผลความก้าวหน้า 
โดยพิจารณาองค์ประกอบ การวางแผนยุทธศาสตร์
และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
         การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย เป็นการตรวจสอบประเมินการก าหนด
ความต้องการ  ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการด าเนินการของส่วน
ราชการในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ การสร้าง
ความพึงพอใจและท าให้เกิดความยั่งยืน โดยพิจารณา
องค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
           การวัดวิเคราะห์ผลการด าเนินการและการ
จัดการความรู้ เป็นการตรวจสอบประเมินส่วน
ราชการเรื่องระบบการจัดการสารสนเทศและการ
วัดผลการด าเนินการตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศการด าเนินงาน โดยพิจารณา
องค์ประกอบ การวัดและวิเคราะห์การด าเนินการ
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ของส่วนราชการ และการจัดการสารสนเทศและ
ความรู้ 
          การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการ
ตรวจสอบประเมิน องค์การมีวิธีการอย่างไรในการ
จูงใจบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนต่อการท างานของ
บุคลากรที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ โดย
พิจารณาองค์ประกอบ ระบบงาน การศึกษาอบรม 
การพัฒนาบุคลากร ความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  การจัดการกระบวนงาน เป็นการตรวจสอบ
ประเมินของการจัดการกระบวนการ โดยพิจารณา
องค์ประกอบ กระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน 
  ผลลัพธ์การด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ การ
ปรับปรุงนโยบาย รวมทั้งการตรวจประเมินส่วน
ราชการเทียบกับส่วนราชการที่เป็นตัวอย่าง โดย
พิจารณาองค์ประกอบจากผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน  
ด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านประสิทธิผลของส่วน
ราชการ ด้านการตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
  การบริหารจัดการความรู้ การวางกรอบ
แนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การใน
ระบบราชการจะท าอย่างไรให้บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ การน าเอาเทคนิควิธีการ
การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อน าออกมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
จ าเป็นต้องพิจารณาแบบองค์รวม (holistic) เป็น
แนวคิดพื้นฐาน การพัฒนาองค์การเพิ่มศักยภาพของ
สมาชิกเพื่อบรรลุผลส าเร็จท่ีตั้งไว้ โดยมี
องค์ประกอบของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่ง
สามารถน ามาจัดท าเป็นตัวแบบเพื่อใช้เป็นกรอบใน

การวิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารราชการไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของการบริหารราชการ
ภาครัฐแนวใหม่ 
  กล่าวโดยสรุป การศึกษา การบริหารงาน
ระบบราชการภาครฐัแนวใหม่สืบเน่ืองมาจากกระแส
แห่งการเปล่ียนแปลงการปรับรื้อระบบ การปฏิรูป
ระบบราชการ การมุ่งเน้นความส าคัญ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการที่เป็นผลลัพธ์สุดท้าย ความเคลื่อนไหว
การปรับบทบาทของภาครัฐ ภายใต้กรอบแนวคิด 
การส่งเสริมพัฒนาภาครัฐให้มีการบริหารจัดการ
ภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามหลักทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคและทฤษฏีทางเลือก
สาธารณะ (public choice theory) ในการศึกษาการ
บริหารงานราชการภาครัฐแนวใหม่ มีมิติที่กว้างไกล 
หลายประเด็น ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ที่น้ี เช่น การบริหาร
อ านาจหน้าที่ (authority) การบริหารจริยธรรม 
(morality) และการวางแผนงาน (planning)  
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงาน
ราชการภาครัฐแนวใหม่ ดังที่กล่าวมาแล้ว แสดงให้
เห็นว่าประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ราชการภาครัฐแนวใหม่ข้างต้นมีความสัมพันธ์
ต่อเน่ืองกัน การศึกษาการบริหารงานราชการภาครัฐ
แนวใหม่ให้ครบสมบูรณ์ทุกประเด็น ย่อมท าให้เกิด
สาระสมบูรณ์ของเน้ือหาในแง่การน าประโยชน์จาก
การศึกษาไปพิจารณา คาดการณ์ การบริหารงาน
ราชการภาครัฐแนวใหม่ในอนาคต  ทั้งน้ีอยู่กับ
เงื่อนไขการศึกษาของแต่ละบุคคล 
 

การอภิปรายผล 
 1.   เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานส่วน
ใหญ่เห็นว่าองค์การของตนมีการบริหารองค์การที่มี
ประสิทธิภาพใน 5 องค์ประกอบหลัก คือ การจัด
องค์การ  การก าหนดนโยบาย  การอ านวยการ  การ
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ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และการประกันความม่ันคงในการท างาน ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.2 และระดับสูงอีก
ร้อยละ 33.4  ขณะที่มีระดับต่ าเพียงร้อยละ 2.4 แสดง
ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความพอใจหรือเชื่อม่ันในการ
บริหารองค์การในระดับหน่ึงและยังเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงในอนาคต  ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาการบริหาร
องค์การในแต่ละด้านยังพบว่า เจ้าหน้าที่พอใจหรือ
เห็นวา่ การบริหารงานของกระทรวงแรงงานมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในด้านการประกันความ
ม่ันคงในการท างาน รองลงมาคือการส่งเสริมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ด้านการ
จัดองค์การ  และด้านการก าหนดนโยบายใกล้เคียง
กัน ขณะที่พอใจในการอ านวยการของกระทรวง
แรงงานน้อยท่ีสุด  

 2.   ส าหรับการบริหารองค์ความรู้ของ
กระทรวงแรงงานน้ัน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่า
กระทรวงแรงงาน มีการบริหารองค์ความรู้ของ
องค์การในระดับปานกลางร้อยละ 67 และระดับสูง
อีกร้อยละ  29.8  โดยเมื่อพิจารณาการบริหารองค์
ความรู้ขององค์การแต่ละด้าน ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่เห็นว่ากระทรวงแรงงานให้ความส าคัญกับ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการบริหารองค์ความรู้ขององค์การ และการ
ประเมินองค์ความรู้ขององค์การใกล้เคียงกัน ขณะที่
เห็นว่ากระทรวงแรงงานมีการบริหารองค์ความรู้ของ
องค์การในด้านสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล และ
ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่า
ด้านอื่น ๆ 
 3.  การทดสอบสมมติฐาน ด้วยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามพบว่า ภารกิจของกระทรวง
แรงงานในด้านการแรงงานสัมพันธ์  และการก าหนด
นโยบายโดยการเมือง มีความสัมพันธ์ต่อการสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการวางแผนความรู้ใน
ระดับสูง ทั้งน้ี เพราะการแรงงานสัมพันธ์ส่วนใหญ่
เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์  
กฎหมายแรงงาน และอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
การด าเนินการดังกล่าวย่อมต้องมีความเก่ียวพัน
ต่อเน่ืองในการวางแผนความรู้  เพื่อก าหนดทิศทาง
และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อคาดหวัง
องค์ความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ ขณะที่การ
ก าหนดนโยบายโดยการเมืองเป็นความยืดหยุ่นหรือ
การด าเนินการได้อย่างเหมาะสมของกระทรวง
ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองจึงมีความ
เก่ียวพันกับการวางแผนด้านต่าง ๆ ขององค์การ 
กล่าวคือ หากองค์การมีการวางแผนการด าเนินการที่
ดี  มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะความ
เสี่ยง ย่อมท าให้องค์การอยู่รอด สามารถปรับตัวใน
สภาพที่เปลี่ยนแปลงได้น่ันเอง  นอกจากน้ัน ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรยังพบว่า การ
ประกันความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบ
การแรงงานสัมพันธ์  มีความสัมพันธ์ต่อการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการสร้างทุนความรู้ใน
องค์การ  และด้านสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ใน
หน่วยงานในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า การ
การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์  
กฎหมายแรงงาน และอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เป็นการสร้างทุนความรู้ให้เกิดขึ้นใน
องค์การ ทั้งจากการอบรม สัมมนา ดูงาน และ
กิจกรรมรูปแบบอ่ืน ซึ่งต่างก็เสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม  
แต่อย่างไรก็ดี การให้ความรู้ดังกล่าวยังคงเป็นการ
สร้างทุนความรู้ในระดับปานกลางเท่าน้ัน  เพราะการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ยังมีข้อจ ากัด ทั้งใน
เงื่อนไขของระยะเวลา  งบประมาณ  และจ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละครั้ง ยิ่งถ้า



 
71 

องค์การมีบุคลากรจ านวนมาก โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะ
ได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษา อบรม อย่างเท่าเทียม
กันก็เป็นไปได้ยาก ขณะเดียวกันก็พบว่า การก าหนด
มาตรฐานแรงงาน  มีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
องค์ความรู้ขององค์การด้านกระบวนการจัดการ
ความรู้ ในระดับสูง จะเห็นว่า การก าหนดมาตรฐาน
แรงงานเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ การยุติข้อพิพาท
แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการก าหนด
มาตรฐานแรงงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ  การจะท าให้แรงงาน
ไทยมีมาตรฐานในระดับสากล เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคล่ือนน้ัน ต้อง
ได้รับความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสียก่อน 

4.  การแรงงานสัมพันธ์  ยังมีความ 
สัมพันธ์ต่อการบริหารองค์ความรู้ขององค์การใน
ด้านยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และการวิเคราะห์
ความรู้ในระดับสูง ทั้งน้ียุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ เป็นวิธีการ รูปแบบของกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการใดๆ ที่น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์การ
ไปเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายที่องค์การต้องการ
เสริมสร้างความรู้นั้น ๆ  ดังน้ันการที่องค์การต้องการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์
ให้ผู้เก่ียวข้องทราบหรือเกิดความเข้าใจ  องค์การ
จ าต้องก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ หรือ
รูปแบบ /วิธีการ/ กิจกรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ  อันจะท าให้การบริหารองค์
ความรู้มีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
ขณะเดียวกันหากองค์การมีหน่วยงานตรงท่ีท าหน้าที่
ในการวิเคราะห์ความรู้ รับผิดชอบการพัฒนาความรู้
ที่มีอยู่ ก็ย่อมท าให้การบริหารองค์ความรู้ของ
องค์การมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ขณะที่การคุ้มครอง
สิทธิแรงงาน มีความสัมพันธ์ต่อเรื่องยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ และการวิเคราะห์ความรู้ในระดับปาน

กลาง ทั้งน้ี เน่ืองจากการคุ้มครองสิทธิแรงงานเป็น
การประกันความม่ันคงในการท างานให้แก่แรงงาน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่
รองรับการเปล่ียนแปลงด้านแรงงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน  ในการด าเนินการดังกล่าว กระทรวง
แรงงานต้องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะวิเคราะห์
เปรียบเทียบองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย ในขณะเดียวกันกระทรวงยังต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้  
ด้วย นอกจากน้ี การแรงงานสัมพันธ์  มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านระบบสารสนเทศส านักงานในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการบริหารระบบ
สารสนเทศหน่วยงาน ยังไม่สามารถรองรับการ
บริหารองค์ความรู้ขององค์การได้ทั้งหมดหรือ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะองค์การมีขนาดใหญ่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะมีไม่
เพียงพอกับความต้องการ นอกจากน้ัน ตัวแปรการ
ก าหนดนโยบายในองค์ประกอบการแปลงนโยบาย
เป็นแผนปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประมวลผลและ
รายงานในระดับปานกลาง  แสดงให้เห็นว่า การ
ก าหนดนโยบาย และการแปลงนโยบายเป็นแผนงาน
ปฏิบัติน้ัน อาจมีข้อบกพร่อง ไม่สอดคล้องกัน
เท่าที่ควร โดยเฉพาะแผนงานที่เก่ียวกับการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์ยังชี้ว่าตัวแปร 
การแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับสูงมาก ขณะที่
องค์ประกอบการสวัสดิการแรงงานมีความสัมพันธ์
ต่อการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจสูง ขณะที่การ
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คุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน มีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปานกลาง  แสดงให้
เห็นว่า ระบบเทคโนโลยีมีความส าคัญเชิงข้อมูล
เพราะท าให้องค์การได้รับข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ
สูง ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความส าคัญต่อผู้บริหารที่จะ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องหน่ึง ๆ และใน
การตัดสินใจของกระทรวงแรงงานน้ัน กระทรวงยัง
ต้องค านึงถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้
ด าเนินการไป อันเก่ียวข้องกับการสวัสดิการแรงงาน
และการคุ้มครองสิทธิแรงงานด้วย ขณะเดียวกัน การ
ประกันความม่ันคงในการท างานในองค์ประกอบ
การคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน ก็มีความสัมพันธ์ต่อ
การประเมินองค์ความรู้ขององค์การด้านการจัด
ระเบียบความรู้ในระดับสูงมาก จะเห็นว่า การจะ
คุ้มครองสิทธิด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาต่อเน่ืองเป็นระบบ จนท าให้สามารถ
ต่อรองกับต่างประเทศได้น้ัน  กระทรวงต้องจัด
ระเบียบความรู้ โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ลักษณะความรู้
เพื่อน าไปใช้ได้ง่ายและเหมาะสม  ขณะเดียวกันต้อง
มีการวางแผนติดตามประเมินผลการน าความรู้
ดังกล่าวไปใช้ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อเน่ืองขึ้น
ไป 

5.   ส่วนตัวแปรการก าหนดนโยบายใน
องค์ประกอบการแปลงนโยบายเป็นแผนปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์ต่อการประเมินองค์ความรู้ขององค์การ
ด้านการจัดระเบียบความรู้ในระดับสูง แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันระหว่างการน าแผนไป
ปฏิบัติกับการจัดระเบียบความรู้ว่า การจัดระเบียบ
ความรู้ที่มีอยู่ มีประโยชน์หรือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการแปลงนโยบายไปเป็น
แผนปฏิบัติ  กล่าวคือ เม่ือความรู้ถูกจัดหมวดหมู่ไว้ 
และสามารถน ามาใช้ได้ดี  การน าความรู้มาช่วย
ก าหนดหรือจัดท าแผนปฏิบัติก็ท าได้ดีด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือตอ่การพัฒนาของกระทรวง
แรงงานพบว่า ยังคงมีประเด็นท่ีควรปรับปรุง เพื่อให้
องค์การสามารถด าเนินการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ดังน้ี 
  1. ควรน าระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การ (Total Quality Management: TQM) มา
ด าเนินการปรับปรุงการท างานเพื่อยกระดับการ
ให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (high 
performance) ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public 
management) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน (พ.ศ. 2548-2551) และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และเนื่องจากหน่วยงานของกระทรวง
แรงงานหลายหน่วยงานเคยได้รับรางวัลระดับชาติ
ด้านการบริการประชาชน ดังน้ัน การเปล่ียนแปลง
ระบบทั้งระบบอาจได้รับการต่อต้านจากข้าราชการ
อยู่บ้าง แต่ก็คงเป็นส่วนน้อย  และหากมีการสื่อสาร
ท าความเข้าใจ รวมทั้งสร้างข้อตกลงร่วมกันอย่าง
ชัดเจน ผ่านระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ย่อมสร้างความม่ันใจให้ผู้
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และส่งผลดีต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์การทุกด้าน อีกทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชน 
  2.  จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณงาน
กับโครงสร้างอัตราก าลังในบางส่วน มีความไม่
เหมาะสมสอดคล้อง เจ้าหน้าที่ในส่วนงานบางส่วนมี
ปริมาณงานมากไม่พอเพียงกับจ านวนบุคลากร 
กระทรวงแรงงานควรน าผลการศึกษา “โครงการ
ศึกษาการปรับเปล่ียนโครงสร้างการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ”ซึ่งกระทรวงได้ว่าจ้างท่ีปรึกษามา
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ด าเนินการในปี พ.ศ. 2549 มาเป็นข้อมูลเพื่อ
จัดรูปแบบโครงสร้างภายในส่วนราชการทั้ง
กระทรวงและจัดอัตราก าลังใหม่ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3.  กระทรวงแรงงานควรตั้งคณะท างาน
พิจารณาระบบงาน การไหลของงานที่ด าเนินการอยู่
ในปัจจุบัน ว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในขั้นตอนใด 
ที่ท าให้งานมีความล่าช้าหรือไม่สะดวก เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง  หรือพัฒนา
ระบบงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  4.  การควบคุมแรงงานต่างด้าวยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร กระทรวงต้องให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง ถึงผลดีและผลเสีย และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการควบคุมแรงงานต่างด้าว  นอกจากน้ันอาจ
ใช้มาตรการป้องกันโดยให้ประชาชนหรือชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และมาตรการเข้มงวดในการจับกุม
ด าเนินคดีอย่างเฉียบขาด ตลอดจนผลักดันนโยบาย
ความร่วมมือจัดส่งแรงงานต่างด้าวแบบรัฐต่อรัฐให้
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวอยู่ใน
ระบบและควบคุมได้ 
  5.  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการท างานและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างระบบ
ป้องกันที่ดีภายในสถานประกอบการ 
  6.  ก าหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก
ประเภท 
  7.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานเก่ียวข้องกับผลการบริหารกองทุนเงิน
ทดแทนและกองทุนประกันสังคม  ให้ผู้ประกันตน
และผู้เก่ียวข้องรับทราบอย่างโปร่งใสน่าเชื่อถือ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความไว้วางใจ 

  8.  ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากความผิดพลาด (lesson learned) เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดความผิดพลาดซ้ า และมีการถอดบทเรียนการ
เรียนรู้หลังการปฏิบัติ (after action review) เพื่อเป็น
ข้อมูลหรือต้นแบบในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
  9.  กระทรวงแรงงานควรก าหนดตัวชี้วัด
การท างานที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ (outcome) ให้
มากกว่าเดิมโดยเฉพาะในด้านที่เก่ียวข้องกับผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการประชาชนรวมทั้ง
เปิดช่องทางการสื่อสารจากประชาชนมากขึ้นเพื่อ
การรับข้อมูลและการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
 การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้พบว่า 
กระทรวงแรงงานควรมีการแก้ไขปรับปรุง ดังน้ี 
  1.  การปรับเปล่ียนองค์กร ควรมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ LO/KM โดยเฉพาะ เช่น 
ส านักบริหารจัดการความรู้กระทรวงแรงงาน เพื่อท า
หน้าที่ในการเสริมสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สร้างและถ่ายโอนความรู้อย่างกว้างขวางท่ัวท้ัง
องค์กร อันจะน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ในกระทรวง
แรงงาน 
  2.  ควรมีการให้ความรู้ด้านการจัดการ
ความรู้เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจและแสวงหาแนวร่วมกิจกรรมการบริหาร
จัดการความรู้เพิ่มขึ้น การด าเนินการในแนวทางน้ี
จ าเป็นจะต้องอาศัยการสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือ เช่นการเผยแพร่ผ่านสื่อเสียงตามสายของ
กระทรวงแรงงาน การมีมุม KM ในห้องสมุด การมี
เวทีแลกเปล่ียนความรู้ผ่านการตั้งกระทู้ถาม หรือ
แลกเปล่ียนใน Web Knowledge Portal  
  3.  คณะผู้เชี่ยวชาญ ควรมีการจัดท าท าเนียบ 
SME บรรจุรายชื่อเจ้าหน้าที่วิชาการรวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูงที่ยังอยู่ในราชการหรือที่เกษียณอายุ หรือ
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กลุ่มนักปฏิบัติงานที่มีความช านาญ/เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ ไว้อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ (ภายใต้โครงการ 
“ปราชญ์แรงงาน” ภาคราชการ ภาคลูกจ้างและภาค
นายจ้าง) และเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบท่ัวท้ังองค์กร 
เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้และเป็นการยก
ย่อง SME อีกทางหน่ึงด้วย  
  4.  ศูนย์การเรียนรู้ (learning center) เป็นอีก
ทางหน่ึงที่จะเป็นที่ชุมนุมพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ส าหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันสามารถ
พบปะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งน้ี 
ศูนย์การเรียนรู้ควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ของทั้งกระทรวงและก าหนดหัว
ข้อความรู้ที่จะให้แลกเปล่ียนสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไป ตามความสนใจของเจ้าหน้าที่ ควร
มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ไม่มีรูปแบบเป็น
ทางการ มีมุมเพื่อเผยแพร่เอกสารความรู้ต่าง ๆ ให้
ผู้สนใจได้แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยอิสระ 
  5.  เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงานทุกคนสามารถเข้าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สอบถามความรู้ โดยตั้งกระทู้ถามจากผู้เชี่ยวชาญ
เน้ือหาหรือผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ได้ จึงควรเพิ่มศักยภาพและช่องทางเอ้ือ
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยการพยายาม
ท าให้สัดส่วนจ านวนบุคลากรในหน่วยงานต่อ
จ านวนคอมพิวเตอร์เป็น 1 คนต่อ 1 เครื่อง เพื่อช่วย
เพิ่มพลังการจัดการความรู้ในองค์กร  
  6.  ควรสนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practice) เพื่อส่งเสริมการรวมตัวกัน
ของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาร่วมพูดคุย 
พบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างเป็น
กันเอง เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและการสรุป
รวบรวมผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้แต่ละครั้งเป็นองค์
ความรู้แก่บุคคลท่ัวไป 

  7.  ระบบให้รางวัลผู้เรียนรู้ (reward & 
reinforcement) ประกอบด้วย  
   7.1 ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงานในโครงการ
บริหารจัดการความรู้มีผลงานและเป็นส่วนหน่ึงที่ใช้
ในการน าไปประเมินความดีความชอบ 
   7.2 จัดให้มีการประเมินผลรายบุคคลของ
กระทรวงแรงงานเพิ่มเติมจากแบบประเมินผลงาน
ของบุคลากรเดิมท่ีใช้อยู่โดยให้น้ าหนักกับการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือผลงานใหม่ ๆ ภายใต้
โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรกระทรวง
แรงงาน 
   7.3 จัดให้มีการน าเสนอผลงานและ
ประเมนิผลงานของบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
   7.4 จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา
บุคลากรโดยการฝึกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานเป็น
รายบุคคล ในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
   7.5 จัดสรรรางวัลให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงแรงงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
ด้านการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เช่น การ
ประกาศเกียรติคุณในโอกาสส าคัญๆขององค์กร เป็น
ต้น 
   7.6 ควรให้มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
พัฒนาความรู้ อบรม ศึกษาดูงานท่ีเหมาะสม และ
คัดเลือกคนท่ีน าความรู้ไปปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
  8. ควรก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรู้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานที่ประสบผลส าเร็จในระดับ
หน่ึงและน าไปขยายผลหรือประยุกต์ใช้กับทุก
หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม  
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  9. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในองค์การ มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ท าอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์การต้องเร่ง
พัฒนาปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  ทั้งน้ี ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รวมทั้ง
การจัดท าระบบการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่ง
สมรรถนะ (competency-based human development 
system) ควรประสานสอดคล้องกันทั้งกระทรวง
อย่างเป็นระบบ 
  10. ควรท าการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินการ หรือผลงานของกระทรวงให้สาธารณชน
ทราบ เพราะนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่
องค์การแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนยอมรับและ
ยินดีให้ความร่วมมือ 
  11. กระทรวงต้องปรับปรุงการบริหาร
ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ

สามารถบูรณาการกันทั้งหมด โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศส านักงาน ในการเก็บจัดเอกสาร การ
บริหารระบบสารบรรณ การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การประชุม  การจัดท ารายงานและประมวลผล ทั้งน้ี
ข้อมูลท่ีได้จากสารสนเทศมีความส าคัญในการ
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร
ด้วย 
  12. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท า
การประเมินผลติดตามการน าความรู้ที่ได้รับการ
อบรมพัฒนาไปใช้ ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อ
น ามาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 
รวมทั้งการปรับทัศนคติ วัฒนธรรมและค่านิยมของ
บุคลากรในองค์การทุกระดับให้มีจิตวิญญาณแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ืองและ
มุ่งม่ันในการน าองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(learning organization) อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
ในการแสดงผลงานทางวิชาการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติน้ัน การเข้าร่วมประชุมนานาชาตินับว่า 

เป็นเวทีส าคัญในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากการประชุมนานาชาติ เป็นการแสดงความคิดเห็นทาง 
วิชาการ รวมทั้งรับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ จากทุกมุมโลก การประชุมนานาชาติจึงกลายเป็น
ความจ าเป็นส าหรับทุกสาขาวิชาชีพ ดังน้ันเพื่อให้การประชุมด าเนินการเป็นได้ด้วยดีจึงมีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการเตรียมการและด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบของต้นแบบเว็บเบสส าหรับการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การควบคุมอัตโนมัติ   เพื่อใช้ในการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม  ตลอดจน
ข้อจ ากัดภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารการประชุม เอกสารการประเมิน สถิติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
การประชุม  โดยงานวิจัยฉบับน้ีมีขีดความสามารถในการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประชุม และอ านวย
ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม เช่น วัน-เวลา หัวข้อการประชุม สถานท่ีจัดประชุม รายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุม ตลอดจนข้อมูลการจองสถานที่พัก นอกจากน้ีระบบยังอ านวยความสะดวกในด้านการลงทะเบียน ด้วย
ความสามารถตอบรับการลงทะเบียน การส่งบทความ การประเมินผลบทความ การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แบบ
อัตโนมัติผ่านทางอีเมลล์ และผ่านทางเว็บไซต์    

นอกจากน้ีระบบดังกล่าวยังมีการน าโปรโตคอล SSL มาประยุกต์ใช้เพื่อรักษามั่นคงความปลอดภัยในการ
รับ-ส่งข้อมูลผ่านเว็บ  
ค าส าคัญ: เว็บเบส, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
Abstract 

The international conference is very important for the researcher and the Technician. The achieved 
research that presented in the international conference, was accepted by technical. Because it was recommendted 
by  specialists in the field. Therefore, Information Technology (IT) is used for the international conference 
holding processing, to facilitate the workings of the conference. This research is the developed system in a    
web-base prototype, which is for co-operating and solving problems concerning the conference, controlling the 

ต้นแบบเว็บเบสส าหรับการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการควบคุมอัตโนมัติ 

A Web-Based Model for the International Conference on Automatics 
Control and Informatics Technology 
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restriction, after the conference. For example, gathering the documents, the evaluations and the statistics from the 
conference. 

This developed system has the capability to communicate the conference's information. For example, 
date, time, agenda, conference places, participants, including hotel reservations will be announced  by this 
system. Moreover, it can support the registration and automatically acknowledges registering, announced news, 
sends and evaluates essays by e-mail and the website. Finally, this system is available to pay the registration fee 
at the website by using protocol SSL to apply the security system, when sendingable and receiving information 
through the website. 
Keywords: web base, information technology 
 
ความน า 

การประชุมนานาชาติ  เป็นการจัดการและ 
ประสานงานร่วมกันระหว่างสมาชิกองค์กรทาง
วิชาการและการวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ จากทุกมุม
โลก ซึ่งอาจมีอุปสรรคและข้อจ ากัดในการสื่อสาร 
ข่าวสาร กฎเกณฑ์ ระยะเวลา อีกทั้งการรับ-ส่ง
รายละเอียดของงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากการขาดการ
ประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารกับผู้เข้าประชุม ดังน้ัน
จึงจ าเป็นต้องประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ชว่ยเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงสมาชิกใน
เครือข่าย นอกจากน้ันยังเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และยังเป็นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถท่ีจะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   
ตรวจสอบหัวข้อการประชุม ห้องประชุม วัน-เวลา 
ตลอดจนข้อมูลท่ีพัก ข้อมูลสิ่งเหล่าน้ีจะสามารถดึงดูด
ผู้วิจัยให้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น  
 นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่า
การประชุมแต่ละครั้งที่ผ่านมายังขาดการจัดเก็บ
เอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประชุม  ผลการ
ประเมินเก่ียวกับการประชุม เช่น ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมประชุม สถิติต่าง ๆ ตลอดท้ังข้อเสนอแนะ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา
เล็งเห็นแนวทางในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนในการจัดการประชุมนานาชาติ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยให้สามารถส่งบทความ
ตีพิมพ์ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นการออกแบบและ
พัฒนาเว็บเบสส าหรับการจัดประชุมนานาชาติ  เพื่อ
ใช้เป็นต้นแบบส าหรับการจัดการประชุมไม่ว่าจะเป็น
การประชุมในระดับประเทศ และการประชุม
นานาชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปน้ี  
(1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลบนเว็บ
ส าหรับการประชุมนานาชาต ิ(2) เพื่อพัฒนาและ
ออกแบบระบบท่ีสนับสนุนในการส่งบทความและ
ตอบรับงานตีพิมพ์ในการประชุมสัมมนาแบบ
อัตโนมัติ  (3) เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบการ
จัดการผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา และระบบการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  (4) เพื่อพัฒนาและ
ออกแบบระบบเว็บในการแจ้งข่าวการประชุม 
แผนการประชุม สถานท่ีการจัดประชุม และ
ประสานงานกับผู้วิจารณ์บทความ (peer review)     
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(5)  เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลส าหรับ
การจัดเก็บเอกสารการประชุมและการประเมินผล
หลังการประชุม  (6) เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบ
การสืบค้นเอกสารการประชุมต่าง ๆ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการออกแบบและ 
พัฒนาต้นแบบเว็บเบสส าหรับการจัดประชุม
นานาชาติ มีขอบเขตดังต่อไปน้ี  
1.  ต้นแบบเว็บเบสส าหรับการจัดประชุมนานาชาติ
สามารถให้บริการต่าง ๆ ได้ดังต่อไปน้ี  

1.1  ระบบสามารถน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ 
การประชุมโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 

1.2  ระบบสามารถจัดการข้อมูลกา 
ลงทะเบียนและตอบรับผลการลงทะเบียนและช าระ
ค่าลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ของผู้ที่
จะเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บ 

1.3 ระบบสามารถรักษาความปลอดภัยใน 
การช าระเงินตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
โดยมีการน าโปรโตคอล SSL (Secure Socket Layer-
SSL) มาประยุกต์ใช้  

1.4 ระบบสามารถตรวจสอบการส่งผล 
งานตีพิมพ์ รายชื่อผู้วิจารณ์บทความ (peer review) 
สถานที่พัก ผลการประเมินต่าง ๆ เก่ียวกับการประชุม
ผ่านทางเว็บ 
2.  ระบบการสืบค้นการประชุมนานาชาติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติน้ี
สามารถให้บริการสืบค้นได้ดังต่อไปน้ี  

 2.1   ระบบสามารถรวบรวมและจัดเก็บ
เอกสารการประชุมท่ีเสร็จสิ้นได้ 

     2.2   ระบบสามารถจัดท าสถิติและ 
รายงานผลการประเมินการประชุมท่ีเสร็จสิ้นได้ 

2.3  ระบบสามารถให้บริการค้นหา 
เอกสารผลการประเมินที่เสร็จสิ้นได้  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยใช้ 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาโดย
ใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และ โปรแกรมภาษา 
เอชทีเอ็มแอล (HTML)   
 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การประชุม 
การประชุมเป็นกิจกรรมที่คนทุกกลุ่ม ชุมชน 

ประเทศ เชื้อชาติ และเผ่าพันธ์ุ ถือปฎิบัติกันมา
ยาวนาน  มีวิวัฒนาการและความหลากหลาย ซึ่ง
เก่ียวพันกับความภูมิใจในชนชาติ และภาษาของ
ตนเอง จึงมีการก าหนด สร้างสรรค์ ค าที่ใช้เรียกชื่อ
การประชุมอย่างหลากหลาย   
 ราชบัณฑิตยสถาน (2545, หน้า 657) ได้ให้
ความหมายของการประชุมไว้ว่า การประชุม หมายถึง  
มารวมกัน หรือเรียกให้มารวมกัน เพื่อประโยชน์อย่าง
ใดอย่างหน่ึง มาร่วมพบกัน เพื่อปรึกษาหารือ เช่น การ
ประชุมกรรมการ  

สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ 
ปาน กิมปี และกรรณิการ์ แย้มเกสร (2533, หน้า 538) 
ได้นิยามค าว่า การประชุมนานาชาติ หมายถึง การ
ประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุม 100 คนขึ้นไป และมี
การผลัดเปล่ียนประเทศเป็นเจ้าภาพมากกว่า 4 
ประเทศขึ้นไป จากค านิยามดังกล่าวมีผลท าให้เกิดมี
เกณฑก์ารแบ่งประเภทของการประชุมนานาชาติ ได้
ดังน้ี 

1. International Meeting เป็นการ 
ประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากทวีปต่าง ๆ 
ตั้งแต ่2 ทวีปขึ้นไป 

2.  Regional Meeting เป็นการประชุม 
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ใน
ทวีปเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป 

3.  National Offshore Meeting เป็น 
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การประชุมระดับนานาชาติที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทาง
มาจากประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงประเทศเดียว มา
ประชุมร่วมกันหรือมาประชุมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ  
 
ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Payment: E-Payment) เป็นระบบช าระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตออนไลน์  (online payment gateway) 
ที่อ านวยความสะดวก ให้สามารถท าการค้า ผ่าน
ระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยสามารถ
รบัเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าได้โดยตรงผ่านระบบ
ของเว็บไซต์ท่ีให้บริการ ซึ่งสามารถท่ีจะจัดการการ
ช าระเงินจากลูกค้าได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการตัด
วงเงินหรือการยกเลิกวงเงิน 

ระบบ อี-เพย์ น้ีพัฒนาขึ้นต้ังแต่ปี 1999 เพื่อ
ตอบสนองการเติบโตอย่างมากของลูกค้าพรีเพดทั่ว
โลก กลุ่มอ-ีเพย์ เป็นผู้ให้บริการช าระเงินทาง
อิเล็คทรอนิคส์รายใหญ่ที่สุดส าหรับบริการเติมเงินค่า
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพรีเพดในอังกฤษ 
ออสเตรเลีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีส่วนแบ่ง
ตลาดคิดเป็นร้อยละ 40, 65 และ 60 ตามล าดับ 
(http://www.thailandpay.com)  

ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
น้ันสิ่งส าคัญท่ีจะขาดเสียไม่ได้เลย ได้แก่ระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดีในเว็บไซต์น้ัน ๆ  ซึ่งในปัจจุบันมี 
อยู่ 2 แบบท่ีใช้กันคือ SSL (Secure Sockets Layer) 
และ SET (Secure Electronic Transaction) ซึ่งจะมี
ความซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแบบแรกจึงยัง
ไม่เป็นที่นิยมใช้กัน ดังน้ันหัวข้อน้ีจึงขออธิบายถึงการ
ท างานของ SSL เพียงอย่างเดียว   

SSL (Secure Sockets Layer) เป็น
โปรโตคอลที่เพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย ท าให้สามารถรับส่งข้อมูลท่ีเป็น
ความลับ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ผ่านระบบ

เครือข่ายได้ด้วยความปลอดภัย นอกจากผู้ส่งและผู้รับ
ข้อมูลแล้วไม่มีใครในระบบเครือข่ายที่สามารถดึง
ข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช้ได้ SSL น้ันได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
การใช้ส าหรับตรวจสอบและเข้ารหัสลับการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างไคล์เอนท์ (client) และเครื่องแม่ข่าย 
(server)   

หน้าของของ SSL น้ันจะจ าแนกออกเป็น 3 
ส่วนด้วยกัน คือ (1) การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ว่าเป็น
ตัวจริงหรือไม่ โดยตัวไคล์เอนท์ท่ีมีขีดความสามารถ
ในการสื่อสารแบบ SSL น้ันจะสามารถตรวจสอบ
เซิร์ฟเวอร์ที่ก าลังเชื่อมต่อได้ว่าเซิร์ฟเวอร์น้ันเป็น
เครื่องจริงหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบ 
public key ในการตรวจสอบใบรับรอง (certificate)  
และ public ID ของเซิร์ฟเวอร์น้ัน (2) การตรวจสอบ
ว่าไคล์เอนท์เป็นตัวจริง  เซิร์ฟเวอร์ที่มีขีดความ 
สามารถในการสื่อสารแบบ  SSL จะใช้เทคนิค
เช่นเดียวกับในหัวข้อที่แล้วในการตรวจสอบ 
ไคล์เอนท์หรือผู้ใช้ว่าเป็นตัวจริงหรือไม่ โดยจะ
ตรวจสอบใบรับรองและ public ID ของไคล์เอนท์ 
หรือผู้ใช้นั้น และ (3) การเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อ  
ข้อมูลท้ังหมดที่ถูกส่งระหว่างเครื่องไคล์เอนท์และ
เซิร์ฟเวอร์จะถูกเข้ารหัสลับ โดยโปรแกรมที่ส่งข้อมูล
เป็นผู้เข้ารหัสและโปรแกรมท่ีรับข้อมูลเป็นผู้ถอด 
รหัส    

การท างานจะเริ่มจาก (ภาพ 1)  ผู้ใช้งานเริ่ม
กระบวนการติดต่อ ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบ SSL 
หลังจากน้ันเซิร์ฟเวอร์จะส่งใบรับรอง (server 
certificate) กลับมาพร้อมกับเข้ารหัส ด้วยกุญแจ
สาธารณะ (public key) ของเซิร์ฟเวอร์   
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ภาพ 1  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เริ่มกระบวนการติดต่อ
เซิร์ฟเวอร์ที่มี SSL                                  
ที่มา. จาก “SSL,” โดย ศูนย์ประสานงานการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย, 2550, ค้น
เม่ือ 12 พฤษภาคม 2550, จาก http://www.thaicert. 
nectec.or.th/paper/authentication.php 

ขั้นตอนต่อมาคอมพิวเตอร์ฝั่งผู้รับจะท าการ
ตรวจสอบใบรับรองน้ันอีกทีเพื่อตรวจสอตัวตนของ
ฝั่งผู้ค้าหลังจากน้ันจะท าการสร้างกุญแจสมมาตร 
(symmetric key) โดยการสุ่มและท าการเข้ารหัส
กุญแจสมมาตรด้วยกุญแจสาธารณะของเซิร์ฟเวอร์ที่
ได้รับมา เพื่อส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ตามภาพ 2 )  

 

 

 
 
 
 
ภาพ 2  คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สร้างกุญแจสมมาตรและ
ท าการเข้ารหัสกุญแจ 
ที่มา. จาก “SSL,” โดย ศูนย์ประสานงานการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย, 2550, ค้น
เม่ือ 12 พฤษภาคม 2550, จาก  http://www.thaicert 
.nectec.or.th/paper/authentication.php 
 
 

เม่ือเซิร์ฟเวอร์ได้รับแล้วก็จะท าการถอดรหัส
ด้วยกุญแจส่วนตัว (private key) ก็จะได้กุญแจ
สมมาตรของลูกค้ามาไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
หลังจากน้ันในการติดต่อสื่อสารกันก็ใช้การเข้ารหัส
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัย (ภาพ 3)   
 การเข้ารหัสของ SSL มี 2 แบบคือ (1) การ
เข้ารหัสแบบ 128 บิต ที่สามารถใช้ได้ในสหรัฐ 
อเมริกา และแคนาดาแต่ไม่สามารถน าออกมาใช้นอก
ประเทศได้ และ (2) การเข้ารหัสแบบ 40 บิต ที่
สามารถน าไปใช้ได้ทั่วไป ขนาดความยาวคีย์ (key) มี
ผลต่อความปลอดภัย ยิ่งคีย์ยาวมาก ก็จะยิ่งมีความ
ปลอดภัยสูง 
 

 
ภาพ 3  เซิร์ฟเวอร์ถอดรหัสท่ีได้รับด้วยกุญแจส่วนตัว
และได้กุญแจสมมาตรของลูกค้า 
ที่มา. จาก “SSL,” โดย ศูนย์ประสานงานการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย, 2550, ค้น
เม่ือ 12 พฤษภาคม 2550, จาก http://www.thaicert. 
nectec.or.th/paper/authentication.php 
 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบเว็บเบสส าหรับการจัดประชุมนานาชาติ เพื่อ
ใช้ส าหรับคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาก่อน
การประชุม เช่น การลงทะเบียน การส่งเอกสาร  
สถานที่จัดประชุม  ห้องพัก  การช าระเงิน และปัญหา

http://www.thaicert/
http://www.thaicert/
http://www.thaicert/
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หลังการจัดประชุมเสร็จสิ้นเช่น เอกสารการประชุม 
ผลการประเมินต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพื่อให้ระบบดังกล่าว
สามารถจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชุมผลการ
ประเมินและน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจ าแนก
ความสามารถของระบบได้ดังต่อไปน้ี 

1. ระบบสามารถแจ้งข่าวสารต่าง ๆ และ 
อ านวยความสะดวก ในการเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บได้  
เช่น วัน-เวลา หัวข้อการประชุม สถานที่จัดประชุม 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการ
ประชุม ตลอดจนสถานที่พักได้ดังปรากฏในภาพ 4 
 

ภาพ 4   ข้อมูลของการประชุม ที่พัก  
              

2.   ระบบสามารถเอื้ออ านวยความสะดวก
ในด้านการลงทะเบียน  การส่งบทความทางวิชาการ 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนติดตามผล
การลงทะเบียนโดยจะแจ้งผลการส่งบทความ การ
ลงทะเบียนผ่านทางอีเมลล์ดังปรากฏในภาพ 5  
 

 
ภาพ 5 การลงทะเบียนผ่านอีเมลล์ 
 

3.  ผู้อ่านบทความสามารถโหวตให้คะแนน 
บทความและค าแนะน าส าหรับแต่ละบทความได้ผ่าน
เว็บไซต์ดังปรากฏในภาพ 6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพ 6  การโหวตผ่านหน้าเว็บส าหรับผู้อ่าน 
บทความ 

 
4.   ระบบฐานข้อมูลสามารถจัดเก็บเอกสาร 

การประชุม ข้อมูลผู้อ่านบทความ (reviewer) ผลการ
ประเมินต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ประชุม 
 5.   เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการค้นคว้าของ
นักวิชาการและผู้ที่สนใจบทความทางวิชาการ
ผลงานวิจัยได้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ตามสถานภาพของ
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูและผู้บริหารจ านวน 411 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี มีจ านวนทั้งหมด 411 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.20 และครู คิดเป็นร้อยละ 87.80 มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
65.70 การศึกษาระดับต่ ากว่าถึงปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.24  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง  คิดเป็นร้อย
ละ 34.50 และประสบการณ์ในการปฏิบัติมากกว่า 5  ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.20 กระบวนการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ด้านการค้นหาความรู้ ด้านการสร้าง  และ
แสวงหาความรู้ ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบและเข้าใจง่าย ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนการเรียนรู้ และด้านการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการความรู้ คือ สถานศึกษามีสื่อ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เพียงพอ สถานศึกษาขาดงบประมาณส าหรับการอบรมเพื่อมาขยายผลสู่ครูผู้สอน
และผู้เรียน ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง สถานศึกษาไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ครูและนักเรียน
ขาดโอกาสเรียนรู ้เน่ืองจากกิจกรรมแต่ละภาคเรียนมีมาก การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีการรับรู้กระบวนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของบคุลากรในสถานศึกษา ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, สถานศึกษา 
 
Abstract 

 The purposes of this research were to study and compare the process of knowledge management of 
education staff  holding different positions in elementary (primary) schools in Pathumthani  province. The 
samples were 411 teachers and administrators. The instrument used was a questionnaire. The statisticalmethods 
used were the frequency, the percentage, the mean, the standard deviation, the t-test, the one-way ANOVA, and 
Scheffe’s test. 

การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดปทุมธาน ี
A Study of the Knowledge Management Process in Basic Education 

Institutions in Pathumthani Province 
 

 

*นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2551 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. เฉลิมชัย มนูเสวต 
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The research findings were: as follows12.20% of the 411samples were elementary school 
administrators, and 87.80% were teachers; 65.70% were over 45 years old; 82.24% were held a bachelor’s 
degree; 34.50% were working in the middle schools; 83.20% had over 5 years’ experience. The knowledge 
management activities in basic schools in Pathumthani Education Area were carried out at the “very often” level 
were knowledge identification, knowledge creation and acquisition, knowledge organization, knowledge sharing, 
and learning. The obstacles and the suggestions in the knowledge management process were: the lack of 
educational media, equipment and technology; the insufficiency of budgets for teacher and student improvement; 
the lack of teaching experts; the lack of knowledge sharing between and among organizations; and the lack of 
time to participate in the knowledge management activities, due to heavy school workloads. The schools staff 
who held different positions perceived knowledge management process differently at the .05 significant level. 
Keywords: knowledge management 
 

ความน า 

การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษา และเป้าหมายของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติพึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน การที่เรา
จะสามารถสร้างให้ผู้เรียนมีการพัฒนา เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานได้น้ัน ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทมาก
ที่สุด เน่ืองจากครูต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอน 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง 2545) มาตราที่ 24 ใน
หมวดท่ี 4 ให้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
 สังคมยุคปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่กระแสใหม่
ของการเปล่ียนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ 
(knowledge society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(knowledge based economy) ที่ใช้ความรู้และ
นวัตกรรม (innovation) เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา 
และการผลิตมากกว่าเงินทุน และแรงงาน โดยเน้น
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ 
และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ หรือ
แรงงานฝีมือ (สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ, 2548, หน้า 15) 
ซึ่งสอดคล้องกับดุค (Duke, 2004, p. 8) ที่กล่าว

สนับสนุนว่าในสังคมยุคของการเปล่ียนแปลงจะมี
การเปล่ียนแปลงในเรื่องเทคโนโลยี ผลผลิต การ
บริหาร และบุคคล สังคมเปลี่ยนจากการบริโภค
ข่าวสารมาเป็นสังคมท่ีศึกษาข่าวสาร และความรู้ 
โดยอาศัยปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลให้ความรู้คือพลัง บุคคลท่ีมีความรู้ 
จึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าขององค์การ ความรู้ และ
ความไม่รู้จะกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการบ่งชี้
ความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน  นอกจากน้ีองค์การต่าง ๆ 
ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อปรับเปล่ียน
องค์การ (Duke, 2004, p. 123) โดยหวังผลในการที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์การในทุกๆ 
ด้าน ดังน้ันองค์การต่างๆจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงท าให้โรงเรียนซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมต้องมีการปรับเปล่ียน
เช่นเดียวกัน 

โรงเรียนมีท าหน้าทีใ่ห้การศึกษาอบรมแก่
เยาวชน เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ี
มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รวมทั้งให้มี
ความสามารถในการปรับตัว ได้รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
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และสังคม (ภิญโญ  สาธร, 2523, หน้า 15) การ
จัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
มนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิด การ
ประพฤติปฏิบัติโดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพจะท า
ให้สังคมมีความม่ันคงสงบสุข มีความสามารถ
ประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่
ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ (ปรัชญา เวสารัชช,์ 2544, 
หน้า 6) โรงเรียนไม่เพียงเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เท่าน้ันน้ัน แต่โรงเรียนหรือ
สถานศึกษายังถือเป็นหน่วยส าคัญท่ีสุดในการจัด
การศึกษา เน่ืองจากโรงเรียนมีหน้าที่จัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร
โรงเรียน และครูเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนจะต่ าหรือสูงจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหาร และครู
เป็นส าคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของครูจะต้อง
อาศัยความรู้ และกระบวนการที่เหมาะสมในการ
จัดการความรู้ ซึ่งจะต้องด าเนินงานร่วมกับนักเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ 
ผู้น า ผู้ร่วมมือ (จักรพรรดิ วะทา, 2550, หน้า 19) 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นน้ัน 
ประสิทธิผลของการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นได้ ต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากครู ผู้บริหารรวมถึงความรู้
ความสามารถของครูอันจะช่วยผลักดันให้เกิดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  กิจกรรมการเรียนรู้น้ันมี
มากมาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสภาพการ
บริหารของโรงเรียน สัมฤทธิผลท่ีดีน้ันต้องมาจาก
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนในทุกๆ 
ด้าน ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา
โรงเรียน และการสนับสนุนงบประมาณ เพราะว่าใน
ชุมชนมีทรัพยากรต่างๆ มากมายที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการบริหารโรงเรียน เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทุน วัฒนธรรม บุคลากร ท าให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจในการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี  ผล
การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีจะท าให้ทราบถึงแนวทาง 
หรือกิจกรรมที่มีผลต่อการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา ตลอดจนแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ของบุคลากรในสถานศึกษาว่ามีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้
บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติในการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นความส าคัญของผู้เรียน อันจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ ตลอดจนการพัฒนา
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดยต้องมี
ความตระหนักในความส าคัญของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ร่วมกัน วางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและกระบวนการให้เหมาะสม เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตามเจตนารมณ์ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการ 
ความรู้ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (survey research) 
มีล าดับขั้นตอนด าเนินการวิจัยดังน้ี 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐใน
จังหวัดปทุมธานีประจ าปีการศึกษา 2550 จ านวน 
196 โรงเรียน และด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (quota 
sampling)จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,866 คน



                                                                      
86 

ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 411 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก
ครูจ านวน 361 คน จากการอ้างอิง และค านวณตาม 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสถานศึกษา ดังตาราง 1 และจากการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น 
ร้อยละ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549, หน้า 62) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้บริหารจ านวน 50 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับกระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ฉบับ 
แบบสอบถามที่ใช้ ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนามาจาก
จากคู่มือจัดการความรู้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทาง
การศึกษาด้วยการจัดการความรู้โดยใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิง ประกอบกับหลักการของกระบวนการความรู้
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท 
(Likert Attitude scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เม่ือได้รับ
แบบสอบถามคืน จึงด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และให้
คะแนนน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อ ก่อนน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 
2550 ทั้งหมด 411 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 และครู จ านวน 
361 คน คิดเป็นร้อยละ 87.80 

2. ข้อมูลอายุของบุคลากรในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2550 ทั้งหมด 
411 คน แบ่งเป็นอายุต่ ากว่า 35 ปี จ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ  14.60, อายุตั้งแต่ 35-45 ปี จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 และอายุมากกว่า 45 ปีขึ้น
ไป จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 65.70 
3. ข้อมูลระดับการศึกษาของบุคลากรใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 
2550 ทั้งหมด 411 คน แบ่งเป็นต่ ากว่าถึงปริญญาตรี 
จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 82.24 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 
4. ข้อมูลขนาดสถานศึกษาของบุคลากรใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 
2550 ทั้งหมด 411 คน แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
(มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ  8.30 สถานศึกษาขนาดกลาง (มี
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120-280 คน) จ านวน 142 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ (มี
จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 281 ขึ้นไป) จ านวน 235 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.20 
5. ข้อมูลประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2550 ทั้งหมด 411 คน แบ่งเป็น
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90, ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 3-5 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.90 และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.20 
6. ระดับกระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
สร้าง และแสวงหาความรู้ รองลงมา ด้านการค้นหา
ความรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียน 
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เรียนรู้ และด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ และ
เข้าใจง่าย ซึ่งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ระดับมาก 

6.1. ด้านการค้นหาความรู้ โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ 
ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ ให้ความส าคัญกับการ
จัดการความรู้ และการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ, มีการวางยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้
เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษา และ
สถานศึกษามีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนใน
การน าการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ
ปฏิบัติงาน และอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับสุดท้าย คือ 
สร้างทีมงานจัดการความรู้จากบุคลากรหลายฝ่าย, 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหา
จุดอ่อนในกระบวนการจัดการความรู้ และมีความ
พยายามในการหา และใช้ประโยชน์จากการจัด
ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็นแหล่งความรู้
ที่มาจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคลภายใน
สถานศึกษา 

6.2. ด้านการสร้าง และแสวงหาความรู้ โดย 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ 
สถานศึกษามีการสนับสนุนในการฝึกอบรมทักษะ
ความคิดสร้างสรรค,์ บุคลากรในโรงเรียนมีความ
สนใจที่จะแสวงหา และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
น ามาช่วยในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
สถานศึกษามีการแสวงหาข้อมูล/ ความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ และอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับสุดท้าย คือ 
สถานศึกษามีการตรวจสอบความก้าวหน้า และวัดผล
การจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
และส่งเสริมการจัดการความรู้ในอนาคต รู้ว่าผู้ที่
ต้องการแลกเปล่ียนความรู้อยู่ที่ใดบ้าง และรู้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ อยู่ที่ใดบ้าง 

6.3. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ และเข้าใจ 
ง่าย โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ 
มีกระบวนการบันทึกสิ่งส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับ
สถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดท าคู่มือ หรือ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมีการจัดระบบท่ีเอื้อ
ต่อบุคลากรให้สามารถค้นหาความรู้ที่ต้องการได้
อย่างสะดวก และอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับสุดท้าย คือ 
การก าหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสื่อสารที่เป็นรูปแบบเดียวกัน/ชัดเจน
สถานศึกษามีการสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าคู่มือ หรือการจัดท า
website   มีการใช้เรื่องเล่า และท าบันทึกความรู้จาก
เรื่องเล่าอย่างเป็นระบบ 

6.4. ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดย 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับแรกคือ มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันด้วย
ความเป็นมิตร, สนับสนุนบุคลากรให้ใช้บรรยากาศ
แลกเปล่ียนแนวความคิดระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ จัดให้บุคลากไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและข่าวสารต่อกันในการปฏิบัติงาน 
และมีบรรยากาศเอื้อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนา รวมทั้งใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาการท างานของบุคลากรในโรงเรียนและ
ทีมงาน และอยู่ในระดับมาก  3 ล าดับสุดท้าย คือ มี
ระบบเชื่อมเครือข่ายเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอก 
สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการความรู้
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัดให้
มีการพูดคุย (ในเวลา และนอกเวลางาน) หรือการจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COP (Community of 
Practice) อยู่เป็นประจ า และสถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  

6.5. ด้านการเรียนรู้ โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ ให้การสนับสนุน
บุคลากรในสถานศึกษามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง และให้การยอมรับเสรีภาพทางความคิดของ
ผู้ที่ท างานโดยใช้ความรู้, สถานศึกษามีการสร้าง
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วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง และบุคลากร
ท างานโดยเปิดเผยข้อมูล และมีความไว้เน้ือเชื่อใจต่อ
กัน และอยู่ในระดับมาก 3 ล าดับสุดท้าย คือ มีการ
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีทรัพย์สินทางปัญญา 
สถานศึกษามีการผลักดันการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (internet/intranet) ในการส่งเสริม
กิจกรรมการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงในการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน เช่น การบรรจุข้อมูล KM 
(Knowledge Management) ไว้บนหน้าแรกของ 
website และเข้าใจมูลค่าความรู้ และศักยภาพการ
แลกเปล่ียนความรู้เป็นทรัพย์สิน 
7. การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ของ 
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
จ าแนกตามสถานภาพ 

7.1. เปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ 
ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามหน้าที่ต าแหน่งของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบว่า ค่า Sig. ของ
กระบวนการจัดการความรู้ทุกด้านมีค่าน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ท่ี .05 ดังน้ันจึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กล่าวไว้ว่า ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีระดับการรับรู้
ในกระบวนการด าเนินการจัดการความรู้แตกต่างกัน
ทุกด้าน ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

7.2. เปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ 
ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ของ
กระบวนการจัดการความรู้ทุกด้านมีค่ามากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ท่ี .05 ดังน้ันจึงยอมรับ
สมมติฐานว่าระดับการรับรู้กระบวนการด าเนินการ
จัดการความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีอายุ
ต่างกันไม่มีความแตกต่างกันในทุกด้าน ที่ระดับ
ความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  

7.3. เปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ 
ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
บุคลากรที่มีการศึกษาตั้งแต่ต่ ากว่าถึงระดับปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับการรับรู้
กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ โดยภาพรวม 
และทุกด้าน มีค่า Sig. ของกระบวนการจัดการ
ความรู้ทุกด้านมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ก าหนดไว้ท่ี .05 ดังน้ันจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ หรือกล่าวได้ว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้กระบวนการด าเนินการ
จัดการความรู้ ไม่แตกต่างกัน 

7.4. เปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ 
ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา บุคลากรใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มี
กระบวนการจัดการความรู้ในระดับมาก เม่ือท าการ
เปรียบเทียบโดยภาพรวมของสถานศึกษาพบว่า
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการรับรู้กระบวนการ
ด าเนินการจัดการความรู้ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้ 
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีการจัด
กระบวนการจัดการความรู้แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากค่า Sig. ของ
กระบวนการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้มีค่าน้อย
กว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ท่ี .05 ดังน้ันจึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่น ๆ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกต่าง
กัน มีการรับรู้กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้
ด้านการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันและเพื่อให้ทราบว่าผล
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบการ
รับรู้กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ของ
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บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการเรียนรู้คู่ใดมี
ความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคู่โดยวิธีการแบบ Scheffe’ ภาพรวม 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ กระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่าการรับรู้กระบวนการด าเนินการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ไม่มีความแตกต่างกันที่
ระดับความส าคัญทางสถิติ .05 

7.5. เปรียบเทียบการรับรู้กระบวนการ 
ด าเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Sig. ของ
การรับรู้กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ทุก
ด้านมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ท่ี 
.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานว่าการรับรู้
กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ของบุคลากร
ในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีการรับรู้กระบวนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ทุกด้านไม่แตกต่างกันทุกด้านที่ระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

 

การอภิปรายผล 
การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ใน 

สถานศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นส าคัญท่ีควรอภิปรายดังน้ี 

1. ด้านการค้นหาความรู้ บุคลากรใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี มีระดับ
กระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะบุคลากรในสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับการจัดการความรู้ และการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ สถานศึกษามีการวาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้เป็นสิ่งส าคัญในการ

พัฒนาสถานศึกษาและสถานศึกษามีการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการน าการจัดการความรู้มา
ประยุกต์ใช้เข้ากับการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548, 
หน้า 48-56) ได้กล่าวว่า การค้นหาความรู้ เป็นการให้
รู้ว่าความรู้ใดมีความส าคัญส าหรับองค์กร เพื่อให้
องค์กรวางขอบเขตของการจัดการความรู้และ
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ ช่วยให้เห็นภาพรวมของคลังความรู้ของ
องค์กร ท าให้ทราบว่าองค์กรมีความรู้อะไรและจะหา
ความรู้ที่ตนเองต้องการได้ที่ไหน ประกอบกับ
องค์กรสามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดความรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

2. ด้านการสร้าง และแสวงหาความรู้  
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
มีระดับกระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษา อยู่
ในระดับมาก อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการ
สนับสนุนในการฝึกอบรมทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
บุคลากรในสถานศึกษามีความสนใจที่จะแสวงหา 
และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาช่วยในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และบุคลากรมีการแสวงหา
ข้อมูล/ ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สอดคล้องกับ 
Marquardt (อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, 
หน้า 44-48) ได้สรุปการแสวงหาความรู้ และ
รวบรวมความรู้จากแหล่งภายในจากการให้ความรู้
กับพนักงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และ
การลงมือปฏิบัติ และการด าเนินการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนและภายนอกการปฏิบัติงานต่าง ๆ จากการ
ใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking) กับ
องค์การอื่น การจ้างท่ีปรึกษา การเปิดรับข่าวจาก
หลากหลายสื่อ  การตรวจสอบแนวโน้มเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  การจ้างพนักงาน
ใหม่ และการร่วมมือกับองค์การอื่น ๆ เพื่อสร้าง
พันธมิตรและการร่วมลงทุน ประกอบกับทุก ๆ คน
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สามารถเป็นผู้สร้างความรู้ได้ รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
บุคคลให้ความรู้ที่ตนมีอยู่กับผู้อื่นจากการรวบรวม 
และสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน การปฏิบัติ 
และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต เป็นต้น  

3. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ และ 
เข้าใจง่าย บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ปทุมธานี มีระดับกระบวนการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษามีกระบวนการบันทึกสิ่งส าคัญท่ีเกิด
ขึ้นกับสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดท าคู่มือ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสถานศึกษามีการ
จัดระบบทีเ่อื้อต่อบุคลากรให้สามารถค้นหาความรู้ที่
ต้องการได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับ ยนต์ ชุ่มจิต 
(2547, หน้า 83) การจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นส าคัญน้ัน สิ่งส าคัญท่ี
ผู้สอนต้องตระหนักในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
คือจะต้องให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ไม่หวั่นเกรงความรับผิดชอบ ประกอบการ
เรียนจากหลายแหล่งเรียนทุกแห่งให้ค้นพบ ให้เจน
จบกระบวนการ น าไปใช้งานในชีวิตจริง การจัดการ
เรียนการสอนน้ันครูต้องมีแนวทางในการด าเนินการ 
ซึ่งต้องให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การสอนของครู 
สอดคล้องกับ พรธิดา วเิชียรปัญญา (2547, หน้า 32-
33) ได้ท าการสรุป ถึงการจัดการความรู้ เป็นการ
ประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า 
ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างเป็น
ความรู้ หรือนวัตกรรม และจัดเก็บ เพื่อน าความรู้ที่มี
อยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาผลผลิตขององค์กร  

4. ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
มีระดับกระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษา อยู่
ในระดับมาก อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันด้วย

ความเป็นมิตร สถานศึกษาสนับสนุนบุคลากรให้ใช้
บรรยากาศแลกเปล่ียนแนวความคิดระหว่างกัน เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัด
ให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ข่าวสารต่อกันในการปฏิบัติงาน สถานศึกษามี
บรรยากาศเอื้อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
และบุคลากรใน สถานศึกษาใช้วิธีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการท างานของบุคลากรใน
โรงเรียนและทีม สอดคล้องกับ จักรพรรดิ วะทา 
(2550, หน้า 19) ได้กล่าวว่า ถึงการจัดการความรู้เป็น
การสร้างความรู้ และแบ่งปันความรู้จากการ
ด าเนินงานซึ่งจะต้องสร้าง และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
และบุคลากรได้รับประโยชน์สูงสุด  

5. ด้านการเรียนรู้ บุคลากรในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี มีระดับกระบวนการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาให้การสนับสนุนบุคลากรใน
สถานศึกษามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเน่ือง 
และสถานศึกษาให้การยอมรับเสรีภาพทางความคิด
ของผู้ที่ท างานโดยใช้ความรู้ สถานศึกษามีการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง บุคลากรใน
สถานศึกษามีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และจัดให้
บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ และหาวิธีการที่จะท างาน
ให้ส าเร็จ  

6. โดยภาพรวมบุคลากรในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี มีระดับกระบวนการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะบุคลากรในสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจสถานศึกษา มีการสนับสนุนในการ
ฝึกอบรมทักษะความคิดสร้างสรรค์สถานศึกษา มี
กระบวนการบันทึกสิ่งส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
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สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกันด้วยความเป็นมิตร สถานศึกษาให้การ
สนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษามีการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่อย่างต่อเน่ือง   

7. การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา/ 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยไม่
เพียงพอ ครูไม่มีการน าความรู้จากการอบรมมาขยาย
ผลสู่ครูผู้สอนและผู้เรียน สถานศึกษาขาดแคลน
บุคลากรเฉพาะทาง สถานศึกษาไม่มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรขาดเป้าหมาย
แนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับ 
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2548, หน้า 30) สรุปปัญหาที่พบของ
การจัดการความรู้ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดมาจากการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลกับสถานศึกษา ปัญหา
ที่เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษา  มีการ
จัดเก็บไว้หลายแห่งหลายรูปแบบทั้งที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
กระจัดกระจายต้องใช้เวลารวบรวมนาน ท าให้เสีย
ผลประโยชน์ต่อสถานศึกษา ปัญหาที่เกิดจากการไม่
น าความรู้ของสถานศึกษามาสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ปัญหาจากการสร้างความรู้ใหม่ 
สถานศึกษาไม่มีการสะสมความรู้ไว้ให้ครู/บุคลากร
รุ่นต่อไป ปัญหาที่เกิดจากการไม่น าความรู้ภายนอก
มาปรับใช้ จึงท าให้สถานศึกษาไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนตัวเองให้ทันตามสถานการณ์ และปัญหา
ที่เกิดจากความรู้ในสถานศึกษา ความรู้ภายนอก
สถานศึกษาที่น ามาใช้ไม่เชื่อมโยงกับงานและไม่
สอดคล้องกับบริบทในการปฏิบัติงาน  
 
 

8. การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการ 
ความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม 
พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการรับรู้
ระดับการด าเนินการกระบวนการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 แต่พบว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ต าแหน่งแตกต่างกัน มีการรับรู้ระดับด าเนินการ
กระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษาโดย
ภาพรวม และทุกด้านแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพราะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้บริหารและครูในการ
ด าเนินการกระบวนการจัดการความรู้มีความแตกต่าง
กัน ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์
เพื่อให้เกิดการด าเนินการ และครูควรเป็นผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานจัดการความรู้  

9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
9.1. ด้านการค้นหาความรู้ พบว่า  

ความพยายามในการหา และใช้ประโยชน์จากการ
จัดการความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็นแหล่ง
ความรู้ที่มาจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล
ภายในสถานศึกษา บุคลากรมีการปฏิบัติต่ ากว่าข้อ
อื่น ๆ ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ควรส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญ
ของการหาแหล่งความรู้ โดยการจัดอบรมภายใน 
เพื่อให้ผู้ท่ีมีความรู้ได้ท าการถ่ายทอดความรู้ฝังลึก 
เพื่อใหบุ้คลากรอื่นได้เกิดการพัฒนาความรู้ และ
เรียนรู้เทคนิควิธีการจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ จากการศึกษาปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
และครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมาก และ
ขาดงบประมาณสนับสนุน โดยมีข้อเสนอแนะว่า 
หน่วยงานของรัฐควรจัดหา สื่อ อุปกรณ์พร้อมทั้ง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ  
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ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส ารวจความ
ต้องการของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

   9.2   ด้านการสร้าง และแสวงหา
ความรู้ พบว่าบุคลากรในสถานศึกษารู้จักที่อยู่ของ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ เป็นข้อที่บุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบตัิน้อยท่ีสุด  ดังน้ันหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและผู้บริหาร ควรจัดท าท าเนียบของ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ไว้ใน
สถานศึกษา หรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผู้เชี่ยวชาญ
ให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถค้นหาได้ จาก
การศึกษาปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ครูไม่มีการน าความรู้
จากการอบรมมาขยายผล ดังน้ัน หลังการจัดอบรม
ให้ความรู้กับบุคลากร  ควรมีการนิเทศติดตามผลการ
พัฒนาความรู้กับบุคลากร  

9.3  ด้านการจัดความรู้ให้เป็น 
ระบบ และเข้าใจง่าย พบว่า การใช้เรื่องเล่าและ
บันทึกความรู้จากเรื่องเล่าอย่างเป็นระบบ เป็นข้อที่
บุคลากรปฏิบัติน้อยท่ีสุด ดังน้ัน ควรมีการส่งเสริม
กระบวนการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรในเรื่อง
เทคนิคการใช้เรื่องเล่า และบันทึกเรื่องเล่า โดยการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการนิเทศติดตาม
การจัดกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากการศึกษาปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรเฉพาะ
ทาง และไม่ท าความเข้าใจเน้ือหาเพิ่มเติม  โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า รัฐควรให้การสนับสนุนบุคลากร
เฉพาะทาง และส่งเสริมให้ครูผลิตผลงาน จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดการ
ส ารวจความรู้ความสามารถของบุคลากร และจัดให้
บุคลากรรับผิดชอบการจัดการความรู้ตาม
ความสามารถ และความถนัดของแต่ละคน  
 

9.4 ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ พบว่า สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ เป็นข้อที่ปฏิบัติน้อยท่ีสุด ดังน้ัน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมให้สถานศึกษาเห็น
ความส าคัญของการสร้างเครือข่ายการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
ให้ค าแนะน า และให้ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
แก่สถานศึกษา และส่งเสริมให้มีการทัศนศึกษานอก
สถานที่เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
สถานศึกษาไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน โดยมีข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาควรจัด
เครือข่ายระหว่างกลุ่มสถานศึกษาด้วยกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้  

9.5 ด้านการเรียนรู้ พบว่า การ 
เข้าใจมูลค่าความรู้ และศักยภาพการแลกเปล่ียน
ความรู้เป็นทรัพย์สิน บุคลากรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ซึ่งการเข้าใจต่อมูลค่า
ความรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ ท าให้บุคคลเกิด
การอยากเรียนรู้ และต้องการใฝ่หาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นและปลูกฝังให้
บุคลากรเป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้ และรู้จักการ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน จากการศึกษา
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 
พบว่า ครู และนักเรียนขาดโอกาสเรียนรู้ เน่ืองจาก
ในแต่ละภาคเรียนมีกิจกรรมมาก และขาดเป้าหมาย
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาควรพิจารณา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และควรร่วมกันวิเคราะห์
การก าหนดแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน จากการแสดง
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ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการความรู้ของ
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี 
ทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะทุกด้าน โดยด้านการค้นหาความรู้ มี
จ านวนปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะมากที่สุด
เก่ียวกับสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยไม่เพียงพอ 
ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมาก และ
สถานศึกษาขาดการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการ

อบรมพัฒนาความสามารถ และด้านการสร้าง และ
แสวงหาความรู้ เก่ียวกับครูไม่มีการน าความรู้จาก
การอบรมมาขยายผลสู่ครูผู้สอนและผู้เรียน ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้
ความส าคัญกับปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอ
เบื้องต้นดังกล่าว และเร่งหาแนวทางแก้ปรับปรุง เพื่อ
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) นโยบายภาครัฐในการก ากับดูแลความพร้อมของตลาด
บัตรการเงินทั้งความพร้อมของประชาชน ความพร้อมของธนาคาร ความพร้อมของตลาดและความพร้อมของ
กฎหมาย (2) การบริหารจัดการขององค์การสถาบันการเงินในด้านการบริหารการตลาด การบริหารทรัพยากร
มนุษย์  การบริหารงานด้านความเสี่ยง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีและการบริหารงานองค์กร (3) ความสัมพันธ์
ระหว่างความพร้อมของตลาดบัตรการเงิน กับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2,050 คน สุ่มจากผู้บริหารและพนักงาน ในองค์การธนาคาร
พาณิชย์ ที่ประกอบธุรกิจบัตรการเงินจ านวน 22,500 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาใช้ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แคโนนิคอลหาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของตลาดบัตรการเงินกับการบริหารจัดการสถาบัน
การเงิน  ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในองค์การธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจบัตรการเงินมีความเห็นว่า ความ
พร้อมของตลาดบัตรการเงินในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง มีความพร้อมของประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความพร้อมของตลาด ความพร้อมของธนาคาร โดยมีความพร้อมทางกฎหมายน้อยที่สุด ในด้านการบริหารบัตร
การเงิน พนักงานในองค์การธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจบัตรการเงิน มีความเห็นต่อระดับการบริหารบัตร
การเงินภาพรวมในระดับมาก มีการบริหารบัตรการเงิน ด้านเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารงานองค์การและการบริหารการตลาด โดยเห็นว่า การบริหารบัตร
การเงินในด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของตลาด
บัตรการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 
ค าส าคัญ: บัตรการเงิน, สถาบันการเงิน 
 
Abstract 
 This survey research aimed to study: (1) the state of general preparedness of the consumer credit 
market in Thailand and the readiness of consumers, banks, the market, and the law; (2) the administration 
of credit cards in terms of  marketing, human resources, risk management, technological and 
organizational management as they related to consumer credit cards; and (3) the relationships between the 

นโยบายภาครัฐในการก ากับดูแลความพร้อมของตลาดบัตรการเงิน 
การบริหารจัดการขององค์การสถาบันการเงินในประเทศไทย 

Government Policies to Monitor Market Readiness of Credit and  
Debit Cards and the Management of Banking Institutes in Thailand 
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state of readiness of consumer credit cards market, and the financial organizational management.  
Questionnaires were used for data collection of a random sampling of 2,050 persons from 22,500 
administrative staff. The research results showed that the samples of the commercial banks offering 
consumer credit cards believed that the state of readiness of the consumer credit card market in general 
was moderate and that people were in a higher state of readiness than the market and the banks. Detailed 
analysis revealed that consumers and banks were in a high state of readiness, while the market was 
moderately ready. The state of readiness of the law ranked lowest. The staff of commercial banks offering 
consumer credit cards believed that the management of consumer credit cards was highly effective in 
general.  The state of readiness as regards technology was especially high, followed by human resources, 
organizational, and marketing management respectively. In testing hypothesis, it revealed the 
relationships between the state of readiness of consumer credit cards market, and the financial 
organizational management.   
Keywords: credit card, debit card, banking institute 
 
ความน า 
  การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านทาง
บัตรเครดิตในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมแพร่หลายและ
มีการขยายตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในประเทศที่
พัฒนาแล้วซึ่งประชาชนมีความรู้และ ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการถือบัตรเครดิต ส าหรับ
ในประเทศไทยบัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น  เน่ืองจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท าให้สังคมไทยมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้ง
ในเรื่องของเวลา  สถานที่ และรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ ๆ จึงเป็นที่ต้องการ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการยอมรับจากประชาชน
และผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป บัตรเครดิตในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกทางการเงิน
และการด าเนินธุรกิจจึงเริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลาย
อย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของเศรษฐกิจตลอดจน
การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชน ท าให้ตลาดบัตรเครดิตภายในประเทศ
ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถใช้แทน

เงินสดได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในระยะ 2-3 ปีท่ี
ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศต่างใช้วิธีใน
การที่จะผลักดันบริการบัตรเครดิตของตนออก
แข่งขันแย่งชิงลูกค้ากันอย่างแพร่หลาย   ส่วนหน่ึง
เกิดจากผลประโยชน์ที่จะได้รับในแง่ของรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม  บริการ  และดอกเบี้ย  และอีกส่วน
หน่ึงจากการที่บัตรเครดิตต่างประเทศได้ขยายตัวเข้า
แย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดเงินภายในประเทศมากขึ้น
ตามการขยายตัวของธุรกิจบัตรเครดิต ท าให้ธนาคาร
พาณิชย์ภายในประเทศตอ้งแข่งขันให้บริการบัตร
เครดิตเพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดเงินของตนไว้ด้วย 
 การแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นไปอย่าง
รุนแรง ส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบให้บริการ 
ใหม่ ๆ การเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกด้วยการน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ลดเงื่อนไขผ่อนปรน
หลักเกณฑ์การใช้บริการเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้า  ท า
ให้บัตรเครดิตสามารถอ านวยประโยชน์แก่ผู้ถือบัตร
ได้มากขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ลดลงอย่างมากในปัจจุบัน 
มีบัตรเครดิตมากประเภทขึ้น มีผู้ถือบัตรจ านวนมาก
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ขึ้นตามไปด้วย  มีร้านค้าหรือสถานบริการที่รับบัตร
กระจายออกไปกว้างขวางหลายประเภทในทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ  แต่ในขณะที่กลไกการควบคุม
ป้องกันความเสียหายหรือความผิดพลาดยัง 
ครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง  ท าให้เกิดช่องว่างในการ
ทุจริตหาประโยชน์จากบัตรเครดิตโดยมิชอบ ซึ่ง
รูปแบบการทุจริตมีหลายวิธี เช่นการขโมยบัตร
เครดิต การลักลอบน าบัตรของผู้อื่นไปใช้ การปลอม
แปลงบัตรเครดิต การใช้เอกสารปลอมในการสมัคร
เป็นสมาชิกบัตรเครดิต การมีเจตนาใช้บัตรซื้อสินค้า
เกินวงเงินเป็นจ านวนมาก  การมีเจตนาไม่ช าระเงิน
ตามบัตรในภายหลัง การรีบใช้รีบหนี (Credit 
runaway) เป็นต้น   
 ปัญหาการทุจริตในการใช้บัตรเครดิตตาม
รูปแบบต่าง ๆ ข้างต้น ย่อมมีผลเสียหายต่อระบบ
การเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเป็น
อย่างมาก การศึกษานโยบายภาครัฐในการก ากับดูแล
ความพร้อมของตลาดบัตรการเงินการบริหารจัดการ
ขององค์การสถาบันการเงินในประเทศไทย เป็น
การศึกษาถึงสาเหตุแห่งปัญหา ในด้านความพร้อม
ของประชาชน  ความพร้อมของธนาคาร ความพร้อม
ของตลาด   ความพร้อมของกฎหมาย กับการศึกษา 
การบริหารบัตรการเงินในด้านการบริหารการตลาด  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารด้านความ
เสี่ยง การบริหารด้านเทคโนโลยี และการบริหาร
องค์กร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.   เพื่อศึกษานโยบายภาครัฐในการก ากับดูแล
สถาบันการเงินเก่ียวกับความพร้อมของตลาดบัตร
การเงิน และการบริหารจัดการขององค์การสถาบัน
การเงินโดยใช้ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์นโยบาย
ภาครัฐประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่องนโยบายภาครัฐ
ในการก ากับดูแล ความพร้อมตลาดบัตรการเงินใน

การบริหารจัดการของสถาบันการเงินในประเทศ
ไทย 
  2.  การบริหารจัดการขององค์การสถาบัน
การเงินในด้านการบริหารการตลาด การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  การบริหารงานด้านความเสี่ยง การ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีและการบริหารงาน
องค์กร 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของตลาด
บัตรการเงิน กับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน   
 
สมมติฐานการวิจัย  
  สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมของตลาดบัตรการเงิน ประกอบด้วย ความ
พร้อมของประชาชน ความพร้อมของธนาคาร ความ
พร้อมของตลาด และความพร้อมของกฎหมาย มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการตลาด  
  สมมติฐานที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมของตลาดบัตรการเงิน ประกอบด้วย ความ
พร้อมของประชาชน ความพร้อมของธนาคาร ความ
พร้อมของตลาดและความพร้อมของกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  สมมติฐานที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมของตลาดบัตรการเงิน ประกอบด้วย ความ
พร้อมของประชาชน ความพร้อมของธนาคาร ความ
พร้อมของตลาดและความพร้อมของกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานด้านความเสี่ยง  
  สมมติฐานที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมของตลาดบัตรการเงิน ประกอบด้วย ความ
พร้อมของประชาชน ความพร้อมของธนาคาร ความ
พร้อมของตลาดและความพร้อมของกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานด้านเทคโนโลยี 

    



                                                                                                         97 

  สมมติฐานที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมของตลาดบัตรการเงิน ประกอบด้วย ความ
พร้อมของประชาชน ความพร้อมของธนาคาร ความ

พร้อมของตลาดและความพร้อมของกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารองค์กร        

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
นโยบายภาครัฐในการก ากับดูแลความพร้อมของตลาดบัตรการเงินในการบริหารจัดการขององค์การสถาบันการเงิน

ในประเทศไทย 

 

 ความพร้อมของตลาดบัตรการเงิน  การบริหารจัดการสถาบันการเงิน 

1.  ความพร้อมของประชาชน 
2.  ความพร้อมของธนาคาร 
3.  ความพร้อมของตลาด 
4.   ความพร้อมของกฎหมาย 

 1.  การบริหารการตลาด 
2.  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3.  การบริหารงานด้านความเสี่ยง 
4.  การบริหารงานด้านเทคโนโลย ี
5.  การบริหารงานองค์กร 

ภาพ 1 กอบแนวคิดการวิจัย 
 
ความพร้อมของตลาดบัตรการเงิน  
  ธุรกรรมบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์
ไทยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มาจากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน ทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเอื้ออ านวย
ต่อการขยายตัว กอปรกับความต้องการความ
คล่องตัวสะดวกสบายในการซื้อสินค้าหรือบริการ
ของผู้บริโภค ในลักษณะซื้อก่อนผ่อนทีหลัง  
ผสมผสานกับความต้องการขยายบริการของสถาบัน
ผู้ออกบัตรโดยกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
หลากหลายรูปแบบทั้งการขยายฐานลูกค้าเป้าหมาย
และการรณรงค์กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิต ในปริมาณมากขึ้น นับเป็นตัวเร่งอัตราการ 
เติบโตให้ตลาดบัตรเครดิตอย่างชัดเจนในการ
พิจารณาองค์ประกอบความพร้อมของตลาดบัตร
การเงิน ธนาคารพาณิชย์ผู้เป็นสถาบันผู้ออกบัตร   
 

จ าเป็นต้องพิจารณามูลเหตุส าคัญของความพร้อม
ของตลาดบัตรการเงินอันได้แก่  ความพร้อมของ
ประชาชน ความพร้อมของธนาคารความพร้อมของ
ตลาดและความพร้อมของกฎหมาย เพื่อสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ธนาคารพึงจะได้รับในการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต (ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต โครงการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต, 2536)  
 
ความพร้อมของประชาชน 
 รายได้ของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น 
อายุ  การศึกษา อาชีพ ตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะตัว
อื่น ๆ ซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป ใน
เรื่องความสามารถ (abilities) ความช านาญ (skills) 
บุคลิกภาพ (personalities) แรงกระตุ้น (drive) 
ทัศนคติ (aptitude) ขวัญก าลังใจ  
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(motivation) ตลอดจนค่านิยมต่างๆ (value Systems) 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนมีอิทธิพลต่อการก าหนดรายได้ ของ
บุคคลได้ท้ังสิ้น (วารสาร E-Commerce Life with 
chip card, 2548)  
 แหล่งรายได้ต่าง ๆ ของบุคคล (sources of 
personal incomes) การท างานของแต่ละบุคคลแต่ละ
อาชีพ ย่อมมีผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการต่าง ๆ ไม่เหมือนกันส าหรับ ข้าราชการจะ
มีเงินเดือน เงินบ าเหน็จ บ านาญ ส าหรับเอกชน มี
เงินเดือน โบนัส ค่านายหน้า และสวัสดิการต่าง ๆ  
การพิจารณารายได้ของบุคคล นอกจากจะค านึงถึง
รายได้ที่เป็นตัวเงิน ซึ่งบุคคลได้รับเงิน  เงินเดือน  
ค่าจ้าง โบนัส ค่านายหน้า  แล้วยังต้องค านึงถึง
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ(วารสารธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2548)          
      
ความพร้อมของธนาคาร 
 ปัจจุบันธนาคารมีความพร้อมในการให้สินเชื่อ
บัตรเครดิต  รวมทั้งการวางนโยบายด้านการบริการ
ให้สินเชื่อบัตรเครดิต การใช้ระบบเทคโนโลยี
ให้บริการทั้งรูปแบบ และการจัดการแบบมืออาชีพ 
(วารสารธนาคารทหารไทย, 2548) 
 บัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์จะให้สิทธิ
ประโยชน์กับผู้ถือบัตรเครดิต คล้ายคลึงกันในส่วน
ของการประกันสินค้าที่ได้รับความเสียหาย จาก
อุบัติเหตุ หรือสูญหาย การประกันชีวิตและคุ้มครอง
อุบัติเหตุ การเดินทางเม่ือใช้บัตรเครดิตในการช าระ
สินค้า หรือค่าเดินทาง (สุรวิทย์  ไชยพงศาวลี, 2548)  
  การบริการที่เก่ียวข้องกับสินเชื่อบัตรเครดิต
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นด้านการบริการรับช าระค่าใช้จ่าย
และข้อมูลอ่ืน ๆ  เช่น อัตราค่าธรรมเนียม บริการ
รายการส่งเสริมการจ าหน่ายรวมทั้งการให้ค าปรึกษา 
เม่ือผู้ใช้บริการบัตรเครดิตมีปัญหาในการใช้บริการ
หรือมีข้อสงสัย ราคาค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ ที่ 

ธนาคารพาณิชย์สามารถเรียกเก็บจากลูกค้า การให้
ส่วนลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ 
(วารสารธนาคารแห่งประเทศไทย, 2548)                
    

ความพร้อมของตลาด  
 ความพร้อมของตลาดคือ   ความพร้อมการ
ให้บริการสมาชิกบัตรเครดิต ทั้งในร้านค้า ใน
ประเทศและต่างประเทศ  กับสมาชิกบัตรเครดิต และ
การให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยใน
การใช้บริการในด้านการเบิกถอนเงินระบบอัตโนมัติ 
ระบบข้อมูลเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (internet) 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบริการบัตร
เครดิต สถาบัน ผู้ออกบัตรพยายามที่จะให้บริการตรง
ตามความต้องการของลูกค้า แต่ละกลุ่มมากที่สุด  
เพื่อเป็นการรักษาจ านวนลูกค้าเดิมในปัจจุบันและ
เพิ่มลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น  การน าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้บริการแก่ลูกค้าจึงเป็น
ความส าเร็จประการหน่ึงของสถาบันการเงิน คือการ
ให้บริการ Electronic Banking แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับ
บริการที่รวดเร็วและครบวงจร (วารสารธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2548)              

  
ความพร้อมของกฎหมาย  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น
เรื่องของการแสดงเจตนาของบุคคล  เม่ือบุคคลได้ 
แสดงเจตนาถูกต้องตรงกัน คือ มีค าเสนอ ค าสนอง
ตรงกัน สัญญาจึงเกิดขึ้นเม่ือเกิดสัญญาคู่สัญญาก็ต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อตกลงใน สัญญา และ
เป็นไปตามกฎหมายที่มีใช้บังคับในเรื่องน้ัน ๆ ด้วย 
กฎหมายจึงเป็นการระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บุคคล และไม่ต้องการให้มีการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่ง
กันและกัน การใช้ บัตรเครดิตก็ต้องใช้สัญญา  ต่อกัน 
ซึ่งตามสัญญาน้ีเป็นความไว้วางใจที่คู่สัญญามีให้ต่อ
กัน เมื่อฝ่ายใดไม่ซื่อสัตย์กฎหมาย
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ก็ปรับให้เป็นผู้เสียผลประโยชน์ไป และเมื่อ
มีการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริตจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ
โดยไม่ชอบ ซึ่งกระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืนแล้ว             
 ธุรกิจบัตรเครดิตจึงมีสัญญาเกิดขึ้น โดยใน
การน าสัญญาไม่ว่าจะเป็นผู้ออกบัตร หรือผู้ถือบัตร 
ถือได้ว่ามีการท าสัญญากัน ด้วยเจตนาที่ตรงกันแม้น
ว่าเงื่อนไขในสัญญาจะมีการเอาเปรียบ ซึ่งกันและกัน
ก็ตามก็ต้องถือว่าค าเสนอค าสนองตรงกัน  
 สัญญาที่เกิดขึ้นน้ันเป็นสัญญาที่เกิดจากผู้
ออกบัตรจัดพิมพ์เป็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่
ให้ผู้ถือบัตรหรือผู้รับบัตรลงนามในสัญญาเท่าน้ัน 
ซึ่งสัญญาน้ีมักเป็นที่นิยมใช้กันกับคู่สัญญา ที่มี
จ านวนมาก ๆ โดยไม่ต้องมาเสียเวลา ต่อรองกัน ผู้
เข้าท าสัญญาต้องยอมรับเง่ือนไขในสัญญาที่จัดพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว ที่เรียกว่า สัญญาส าเร็จรูป (นิตยา   
ชินวงศ์,  2530)  
 
ความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 
 จากสภาพบัตรเครดิตที่เห็นด้วยตาเปล่าจะเห็น
ว่า ท าด้วยวัสดุพลาสติกแข็งเป็นแผ่น มีรูปตราและสี
เป็นที่สะดุดตา มีชื่อนามสกุลเจ้าของบัตรมีหมายเลข
บัตรวันที่ออกและวันที่บัตรหมดอายุ  รวมทั้งแถบ
เรืองแสง ภาพถ่ายเจ้าของบัตรส่วนด้านหลังมีลายมือ
ชื่อของเจ้าของบัตรปรากฏอยู่ ซึ่งเม่ือเปรียบกับ
ประมวลกฎหมายอาญาแล้วตรงกับมาตรา 1 (7) 
บัญญัติว่า (พินัย ณ. นคร, 2548) 
 “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุ
อื่นใดซึ่งท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข 
หรือแผ่นแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์  ถ่ายภาพ 
หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น 
ในมาตรา 1(7) ความส าคัญท่ีค าว่า “ท าให้ปรากฏ
ความหมาย” ซึ่งหมายถึงคนได้ท าขึ้น  เพื่อให้เกิด
ความหมายอย่างใดอย่างหน่ึงจึงขึ้นอยู่ที่ความต้องการ
ของบุคคลท่ีท าน้ันว่ามีความประสงค์จะให้มี

ความหมายทั้งใช้ในความหมายอย่างน้ันด้วย ถือว่าเป็น
เอกสาร แต่หากขีดเขียนหรือท าขึ้นแล้ว แม้จะมี
ตัวหนังสือหรือตัวเลข อ่านได้ ความหมายแล้ว แต่ผู้ท า
ไม่ต้องการให้มีความหมายอันใดเลย ย่อมไม่ใช่
เอกสาร ดังน้ันจึงถือว่าบัตรเครดิตเป็นเอกสารตาม
มาตรา 1 (7) แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการธนาคารในการ
ประกอบธุรกิจ การธนาคารของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบังคับช าระหน้ี เช่น 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายเกี่ยวกับบัตร
การเงิน กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมาย สหราช
อาณาจักร กฎหมายฮ่องกง และกฎเก่ียวกับพ.ร.บ.
บัตรเครดิต  
 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการธนาคาร 
 พระราชบัญญัติการธนาคารของธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 5, 6, 7, 10, 18 และมาตรา
47 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการประกอบ
กิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์พระราช
ก าหนดให้อ านาจ กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ
เงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินพระราชก าหนดโอนสินทรัพย์ 
บางส่วนในบัญชีส ารองพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินตรา พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ 
และพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 (ฉบับที่ 2)  
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบังคับช าระหน้ี  
 ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานลัก
ทรัพย์ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์  ความผิดฐาน
ฉ้อโกง  ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม
และใช้เอกสารสิทธ์ปลอม ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่ง 
เอกสารของผู้อื่น และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ในเรื่องนิติกรรมและสัญญา         
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 กฎหมายที่เก่ียวกับบัตรการเงิน 
 กฎหมายต่างประเทศประมวลกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา  ความผิดตามพระราชบัญญัติ หลัก
สุจริตในการกู้ยืม ความผิดฉ้อโกงทางไปรษณีย์ 
ความผิดเก่ียวกับการฉ้อฉลโดยการใช้โทรศัพท์  
ความผิด พ.ร.บ.บัตรเครดิต กฎหมายสหราช
อาณาจักร ความผิด Thort Act 1968/1979  ความผิด
ภายใต้ The Mercury Counter feits Act 1981 
กฎหมายฮ่องกง ความผิดว่าด้วยการกระท าความผิด 
ความผิดฐานลักทรัพย์ ร่างพระราชบัญญัติบัตร
เครดิต สาระส าคัญของการร่างพระราชบัญญัติ 
หมวดประกอบกิจการบัตรเครดิต หมวดการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการบัตรเครดิต หมวดการเพิก
ถอนใบอนุญาต และเลิกประกอบกิจการ และหมวด
บทก าหนดโทษ (สุรเชษฐ  ชีรวินิจ, 2544) 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 การศึกษาศาสตร์ด้านการจัดการที่เป็น
ต้นแบบของการจัดการสมัยปัจจุบันน้ัน ได้เริ่มต้นขึ้น
ประมาณช่วงปลายของ ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษ
ที่ 20 ที่สังคมอุตสาหกรรมได้เติบโตและขยายตัว
อย่างมากในประเทศต่าง ๆ  ในยุโรปตะวันตก ท าให้
การบริหารธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการที่เจ้าของ
หรือผู้บริหารระดับสูงสะสมความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและการลองผิดลอง
ถูก มาเป็นการหาแนวทางในการบริหารงานเพื่อให้
ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากอิทธิพล
จากการขยายตัวทางการค้า การแข่งขัน และข้อจ ากัด
ของทรัพยากรใน การด าเนินงานที่ผู้บริหารจะต้อง
ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม  ไม่ส่งผล
เสียต่อการด าเนินงานและอนาคตขององค์การ 
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2548, หน้า 34) 
 
 

การบริหารจัดการของสถาบันการเงิน  
การบริหารบัตรการเงินเป็นกระบวนการที่มี

ความสลับซับซ้อนในการบริหารธุรกิจบัตรการเงิน 
เป้าหมายของธุรกิจคือ  ก าไร และลดความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ้น และการลดอัตราเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจึงมีมาตรการ
เพิ่มการแข่งขันในด้านคุณภาพขึ้นเพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้า การพัฒนารูปแบบของการ
ให้บริการบัตรเครดิตโดยเฉพาะผู้บริหารธนาคาร
พาณิชย์ไทย ต่างเล็งเห็นถึงความส าเร็จของบัตร
เครดิต และมีความเห็นเก่ียวกับแนวโน้มการเติบโต
ของธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยว่า  สังคมไทย
ในอนาคตจะกลายเป็นยุคซึ่งการใช้เงินสดในการซื้อ
สินค้าหรือบริการลดความส าคัญลงเรื่อย ๆ  รวมทั้งมี
การพัฒนาความนิยมใช้บัตรเครดิตเพิ่มสูงขึ้น ใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงกับต่างประเทศ  การบริหารบัตร
เครดิตในยุคแห่งการแข่งขัน  การศึกษากระบวนการ
ของการบริหารบัตรเครดิตจึงต้องพิจารณา
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันใน
กระบวนการการบริหารบัตรเครดิต  ซึ่งได้แก่  การ
บริหารการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารด้านความเสี่ยง การบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีและการบริหารองค์กร 
1.  การบริหารการตลาด 
    การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของ
บัตรการเงิน ธนาคารพาณิชย์ จ าแนกส่วนแบ่ง
การตลาดในด้านกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (product) ให้ 
สิทธิประโยชน์กับผู้ถือบัตรในด้านประกันสินค้า 
ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือสูญหาย การ
ประกันชีวิต และคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
เม่ือใช้บัตรเครดิตในการช าระสินค้า หรือค่าเดินทาง 
ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อบัตร
เครดิต  ค านึงถึงปัจจัยด้านความแตกต่าง ของ
ผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อบัตรเครดิต เป็นการสร้าง
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ภาพลักษณ์ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิต  เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการให้มากที่สุด 
 การบริการที่เก่ียวข้องกับสินเชื่อบัตรเครดิต 
มุ่งเน้นด้านบริการรับช าระค่าใช้จ่าย บัตรเครดิต
รายการส่งเสริมการจ าหน่ายให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า 
รวมทั้งกลยุทธ์ด้านราคา (price) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ด้านยอดทางการจัดจ าหน่าย (place) 
ตลอดจนกลยุทธ์ด้านส่งเสริม การจ าหน่าย 
(promotion) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ค้า 
และผู้ร่วมค้า การบริหารการตลาด หมายถึง การวาง
นโยบายด้านการตลาดของบัตรการเงินการวางแผน 
ในเชิงกลยุทธ์ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และผู้ร่วมค้าสมาชิกตลอดจน  การประเมิน
ประสิทธิภาพ ด้านการตลาด (ฟิลิป  คอตเลอร์, 2542) 

2.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การ
สรรหาบุคลากรเข้ามาท างานในหน่วยงาน รวมถึง 
การเลื่อนต าแหน่งการประเมินผลงานของพนักงาน 
ในการท างาน  การส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ในการท างาน ตลอดจนการจัด
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าประสงค์ 

หลักการที่ส าคัญในการบริหารงานบุคคล 
ภายในองค์การก็คือ ความพยายามที่จะต้องดึงดูดให้
คนท่ีมีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท างานให้ได้ 
พร้อม ๆ กับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่
บุคลากรขององค์การ อยู่ตลอด หรือกล่าวสั้น ๆ คือ 
ภารกิจหลักที่ส าคัญในการบริหารบุคลากร คือ การ
สรรหาคนท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างาน การ
บ ารุงรักษาคนไว้กับองค์การ การส่งเสริมคนและ
สนับสนุนจูงใจให้คนท่ีจะท างานได้อย่างเต็มที่ และ
เต็มใจ (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2542) 
  

3.  การบริหารงานด้านความเสี่ยง  
 การบริหารด้านการเสี่ยง หมายถึง การ
บริหารงานในด้านความเสี่ยงอันเกิดจากการ
ให้บริการบัตรการเงิน จากการปลอมแปลงธนบัตร 
การไม่ช าระหน้ีตามกฎหมาย การจัดมาตรการ การ
อนุมัติบัตร การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า 
และมาตรฐานการรับสมัครสมาชิกของบัตร 

ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นตัวก าหนดความม่ังคั่ง
ของธุรกิจ คือ อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของ
ธุรกิจ ซึ่งหมายถึง โอกาสที่จะสูญเสียอย่างใดอย่าง
หน่ึงอันจะน าความเสียหายมาสู่ธุรกิจโดยเฉพาะใน
ส่วนของเบิกเงินธนาคาร จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม เหมาะกับอัตราผลตอบแทนที่
ธนาคารพึงได้รับ  
 ซึ่งแต่ละธนาคารควรบริหารมาตรการ
เหล่าน้ันเป็นอย่างดี เพื่อความม่ังคั่งสูงสุดของธุรกิจ 
(วารสารธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549) 
 4.  การบริหารงานด้านเทคโนโลย ี
 การบริหารงานด้านเทคโนโลยี หมายถึง 
การให้บริการในด้านเทคโนโลยี ของธนาคาร
เก่ียวกับเทคโนโลยีของแถบแม่เหล็ก เทคโนโลยีของ
ไมโครชิพ ระบบเครือข่ายของบัตรการเงิน การเงิน
ของธนาคารระหว่างสาขาสมาชิก และศูนย์ควบคุม
บัตรการเงิน 

เทคโนโลยีช่วยใหต้ลาดบัตรเครดิตขยายตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็ว  ลูกค้าสามารถใช้บัตรแทนเงินสด
ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ อย่างยิ่งใน 10 ปี ที่ผ่าน
มาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ต่างใช้วิธีต่าง ๆ 
ในการผลักดันบริการบัตรเครดิตของตนให้เข้าถึง
ลูกค้าได้มากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวก ท าให้บัตร
เครดิตสามารถอ านวยประโยชน์ได้มากขึ้น  ร้านค้า
และสถานบริการก็ขยายกว้างออกไป เพื่อรองรับ
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บัตรเครดิตจากการพัฒนาการของเทคโนโลยี (วิชาญ  
ฤทธ์ิรงค์, 2532) 
 5.  การบริหารงานองค์กร 
 การบริหารงานองค์กร หมายถึง การก าหนด
เป้าหมาย ทิศทางวิสัยทัศน์ขององค์การ การจัด
โครงสร้างองค์กรในการน านโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 
และตลอดจนส่งเสริมพัฒนาองค์การให้สู่ความเป็น
เลิศ ในการปฏิบัติงาน 

การบริหารองค์การควรก าหนดทิศทาง และ
สร้างองค์การที่มุ่งเป็นการตลาด ค่านิยมที่มีความ
ชัดเจน และเป็นรูปธรรมรวมถึง การก าหนดความ
คาดหวังให้สูงทิศทางค่านิยม และความคาดหวังของ
องค์การท าให้เกิดความสมดุลของความต้องการของ
ผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด ท าให้มีความแน่ใจว่า มีการ
จัดท ากลยุทธ์ระบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผล
การด าเนินการที่เป็นเลิศ กระตุ้นให้มีนวัตกรรมสร้าง
ความรู้ ความสามารถและท าให้ม่ันใจว่าองค์การมี
ความยั่งยืน ค่านิยมและกลยุทธ์ ควรชี้น าการ
ด าเนินการกิจกรรม และการตัดสินใจขององค์กร 
สร้างแรงบันดาลใจจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่วมในการท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จมีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรมและ
มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติการและผลการด าเนินการขององค์การ  
  
วิธีด าเนินการวิจัย  

เป็นการศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็น  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
พนักงานจากธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจบัตร
การเงิน จ านวน 2,250 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างมี
สัดส่วนจากประชากรทั้งหมด 22,500 คน โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงานตามสัดส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีคือ  แบบสอบถามมี
ลักษณะค าถามทั้งปลายเปิด(open-ended response 
questions) และค าถามปลายปิด (close-ended 
questions) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 องค์การ และส่วนบุคคลของ
องค์การธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจบัตรการเงิน  
 ส่วนที่ 2 ความพร้อมของตลาดบัตรการเงิน 
 ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการสถาบันการเงิน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิง
อนุมานใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ระหว่างความพร้อมของตลาดบัตรการเงินกับการ
บริหารสถาบันการเงินจากสูตรสหสัมพันธ์ 
คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 นโยบายภาครัฐในการก ากับดูแลความ
พร้อมของตลาดบัตรการเงิน การบริหารจัดการของ
องค์การสถาบันการเงินในประเทศไทยสามารถสรุป
ผลได้ดังน้ี 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุงาน
ไม่เกิน 10 ปี และมีรายได้และค่าตอบแทนไม่เกิน
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15,000 บาท ขณะที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดฝ่ายการเงินรองลงมาคือ ฝ่ายสินเชื่อ 
และฝ่ายบริหารโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดฝ่ายสมาชิกบัตรและฝ่ายการตลาด/
ฝ่ายขาย น้อยท่ีสุด  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของตลาดบัตร

การเงิน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าความพร้อม

ของตลาดบัตรการเงินมีความพร้อมในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ มี
ความพร้อมระดับมากอีกร้อยละ 36.3 และมีความ
พร้อมในระดับน้อยเพียงร้อยละ 2.8 ขณะที่ไม่มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่เห็นว่าความพร้อมของตลาดบัตรการเงินมี
ความพร้อมในระดับน้อยมากอยู่เลย เม่ือพิจารณา
ความพร้อมของตลาดบัตรการเงินในแต่ละด้านยัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ความพร้อมของตลาดบัตร
การเงินมีความพร้อมของประชาชนมากที่สุด 
รองลงมาคือความพร้อมของตลาด ความพร้อมของ
ธนาคารโดยมีความพร้อมทางกฎหมายน้อยที่สุด 

 
ความพร้อมของประชาชน   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าความพร้อม
ของตลาดบัตรการเงิน มีความพร้อมของประชาชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า ตลาดบัตรการเงินมี
ความพร้อมของประชาชนด้านรายได้มากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการศึกษา ขณะที่มีความพร้อมของ
ประชาชนในด้านวัยวุฒิน้อยท่ีสุด 
 
ความพร้อมของธนาคาร   
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าตลาดบัตร
การเงิน มีความพร้อมของธนาคารในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน 

พบว่า ตลาดบัตรการเงินมีความพร้อมของธนาคาร
ด้านเทคโนโลยีมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ด้านการ
จัดการ ด้านการให้บริการ ด้านนโยบาย  ขณะที่มี
ความพร้อมของธนาคารในด้านบัตรการเงินน้อย
ที่สุด  
 
ความพร้อมของตลาด   
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าความพร้อม
ของตลาดบัตรการเงิน มีความพร้อมของตลาดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่าความพร้อมของตลาด
บัตรการเงินมีความพร้อมของตลาดด้านร้านค้าใน
ประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านร้านค้า
ต่างประเทศ ขณะที่มีความพร้อมของตลาดในด้าน
เทคโนโลยีน้อยที่สุด 
 
ความพร้อมทางกฎหมาย  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าความพร้อม
ของตลาดบัตรการเงิน มีความพร้อมทางกฎหมายใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า ความพร้อมของตลาด
บัตรการเงินมีความพร้อมทางด้านกฎหมายด้านการ
บังคับช าระหน้ีมากที่สุด รองลงมาคือ กฎหมาย
เก่ียวกับบัตรการเงิน ขณะที่มีความพร้อมทาง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธนาคารน้อยที่สุด   
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
สถาบันการเงิน  
 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อระดับการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินภาพรวมในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ60.9  รองลงมาคือระดับปานกลางร้อย
ละ 36.9 ขณะที่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวในระดับ
น้อยอีกร้อยละ 2.2 เม่ือพิจารณาการบริหารบัตร
การเงินในแต่ละด้านยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
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การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  ด้านการบริหารงานขององค์กร  และการ
บริหารการตลาด โดยเห็นว่าการบริหารบัตรการเงิน
ในด้านการบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพน้อย
ที่สุด 
 
การบริหารการตลาด 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร
จัดการของสถาบันการเงินในด้านการบริหาร
การตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่าความพร้อมของบัตรการเงินมีการบริหารการตลาด
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากที่สุด รองลงมาคือ 
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ร่วมค้าและนโยบาย
ด้านการตลาดของบัตรการเงินใกล้เคียงกันขณะที่มี
การบริหารการตลาดด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหาร
จัดการของสถาบันการเงินในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่าความพร้อมของตลาดบัตรการเงินมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาความก้าวหน้า
ในงานมากที่สุด  รองลงมาคือ  การส่งเสริมพัฒนา
องค์ความรู้ การประเมินผลงานของพนักงาน
ใกล้เคียงกัน การเล่ือนต าแหน่ง และการจัด
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ขณะที่มีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาบุคคลน้อยกว่าด้าน
อื่น ๆ 
 
 

การบริหารงานด้านความเส่ียง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหาร
จัดการของสถาบันการเงินในด้านการบริหารด้าน
ความเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่าความพร้อมของบัตรการเงินมีการ
บริหารความเสี่ยง ด้านมาตรฐานการรับสมัคร
สมาชิกบัตรมากที่สุด  รองลงมาคือ มาตรการอนุมัติ
บัตร  การไม่ช าระหน้ีตามกฎหมาย และการปลอม
ธนบัตร ขณะที่มีการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีลูกค้า น้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 
การบริหารงานด้านเทคโนโลยี 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหาร
จัดการของสถาบันการเงินในด้านการบริหารด้าน
เทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่าความพร้อมของบัตรการเงินมีการบริหาร
เทคโนโลยี ด้านศูนย์ควบคุมบัตรการเงินมากที่สุด 
รองลงมาคือ เครือข่ายบัตรการเงินระหว่างธนาคาร 
ขณะที่มีการบริหารเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีของ
แถบแม่เหล็กน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 
การบริหารงานขององค์กร 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหาร
จัดการของสถาบันการเงินในด้านการบริหารงาน
องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่า ความพร้อมของบัตรการเงินมีการบริหารงาน
องค์กรด้านการส่งเสริมองค์กรมากที่สุดรองลงมาคือ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ การก าหนดเป้าหมายของ
องค์กร และโครงสร้างขององค์กร ขณะที่มีการ
บริหารงานองค์กรด้านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย 
ดังน้ี 

1. ความพร้อมของประชาชน 
    1.1  ด้านวัยวุฒิ จากผลการวิจัยพบว่ามีผล

ต่อการบริหารจัดการสถาบันการเงินด้านการ
บริหารงานขององค์กรในองค์ประกอบการก าหนด
เป้าหมายขององค์กรในระดับสูง เช่น การก าหนด
อายุสมาชิกผู้ถือบัตรการเงิน การแบ่งประเภทบัตร
ตามสถานภาพผู้ถือบัตรให้มีความสอดคล้องกับการ
วางแผนด าเนินการในธุรกิจบัตร ซึ่งในขั้นตอนแรก
ของการวางแผนด าเนินการธุรกิจบัตรดังกล่าวความ
พร้อมด้านวัยวุฒิจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการก าหนดเป้าหมายของ
องค์กรก่อนว่ามีนโยบายหรือแนวทางในการ
ด าเนินการอย่างไร มีศักยภาพในการจัดการระบบได้
แค่ไหน ขณะเดียวกันวัยวุฒิยังมีผลต่อการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์ประกอบการส่งเสริมพัฒนาองค์ความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้เป็นเรื่องการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อ
พยายามสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความเรียนรู้ 
เช่น การจัดห้องสมุด การค้นคว้าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ซึ่งทั้ง
สองประเด็นมีความเก่ียวข้องกันในระดับปานกลาง 
คือ เม่ือการก าหนดอายุสมาชิกผู้ถือบัตรการเงิน การ
แบ่งประเภทบัตรตามสถานภาพผู้ถือบัตรมีการ
เปล่ียนแปลง องค์กรต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานผู้
ปฏิบัติให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวด้วย เพราะจะเป็น
ฐานในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจบัตร
น่ันเอง นอกจากน้ี การก าหนดอายุสมาชิกผู้ถือบัตร
การเงิน การแบ่งประเภทบัตรตามสถานภาพผู้ถือ
บัตรยังมีผลต่อการบริหารจัดการสถาบันการเงินด้าน
การบริหารงานเทคโนโลยีในองค์ประกอบศูนย์

ควบคุมบัตรการเงินในระดับปานกลาง เรื่องดังกล่าว
เป็นเกณฑ์ให้องค์กรต้องควบคุมดูแลให้เกิดความ
สมดุล การปล่อยให้มีผู้ถือบัตรมากเกินไปจะก่อ
ปัญหาในระบบ หรือผู้ถือบัตรมีจ านวนน้อยและไม่มี
ศักยภาพในการใช้จ่ายก็จะเกิดผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
ศูนย์ควบคุมบัตรการเงินจึงต้องพิจารณาและควบคุม
ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและกลไกของตลาด
ตามสถานการณ์ด้วย 

1.2 ด้านการศึกษา พบว่า มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารการตลาดความสัมพันธ์
กับลูกค้า และด้านการบริหารงานความเสี่ยงใน
องค์ประกอบการไม่ช าระหน้ีตามกฎหมายอยู่ใน
ระดับปานกลาง ความพร้อมด้านการศึกษาเป็นข้อมูล
ส่วนหน่ึงที่ท าให้ทราบถึงสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้สมัคร ท าให้องค์กรสามารถก าหนดแนวทางใน 
การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าตามสถานภาพ
การศึกษา โดยสามารถพิจารณาความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าได้ ขณะเดียวกันก็มีผลต่อการบริหารงาน
ความเสี่ยงเก่ียวกับการไม่ช าระหน้ีตามกฎหมาย 
เพราะองค์กรสามารถพิจารณาจากคุณสมบัติด้าน
การศึกษา และสถาบันที่จบ  เพื่อประเมินศักยภาพใน
การช าระหน้ีของลูกค้าได้ทางหน่ึงด้วย 

2. ความพร้อมของธนาคาร 
    2.1 ด้านการจัดการ ผลการวิจัยพบว่ามี

แนวโน้มต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์ประกอบ
มาตรฐานการรับสมัครสมาชิกในระดับสูงมาก 
ธนาคารที่มีความช านาญในการด าเนินการ การ
บริหารจัดการธุรกิจบัตรการเงินของธนาคารใน
ลักษณะขององค์กรที่มีความรู้และประสบการณ์ ใน
การด าเนินการด้านธุรกิจบัตรการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดี 
เน่ืองจากมีมาตรการรัดกุมในการกล่ันกรอง การรับ
สมาชิก การก าหนดสิทธิประโยชน์ตามประเภท
สมาชิกผู้ถือบัตร นอกจากน้ีความพร้อมของธนาคาร



                                                                                                         106 

ในด้านการจัดการ ยังมีผลต่อการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินด้านการบริหารการตลาดใน
องค์ประกอบการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ร่วมค้าอยู่
ในระดับสูง เมื่อธนาคารมีความช านาญในการ
ด าเนินการ การบริหารจัดการธุรกิจบัตรการเงินของ
ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมต้องเล็งเห็น
ความส าคัญของผู้ร่วมค้า และให้ความเสมอภาคใน
การร่วมท าธุรกิจ เพราะธนาคารกับผู้ร่วมค้าก็เป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจ หากผู้ร่วมค้าอยู่ได้ ธนาคารก็อยู่
ได้ด้วย 

 2.2 ด้านนโยบาย มีความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินด้านการบริหาร
การตลาดในองค์ประกอบการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์ประกอบการประเมินผลพนักงาน และด้านการ
บริหารงานความเสี่ยงในองค์ประกอบการไม่ช าระ
หน้ีตามกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อม
ดังกล่าวมีผลต่อการบริหารจัดการสถาบันการเงินใน
หลายด้านกว่าความพร้อมของธนาคารในด้านอื่น ๆ 
เพราะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการด าเนินธุรกิจ 
นโยบายเป็นเหมือนแนวทางและเป้าประสงค์ที่จะ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีวางไว้ นโยบายจึงมี
ความเก่ียวพันกับการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่
ค่อนข้างหลากหลาย จากผลการศึกษาข้างต้นอาจ
กล่าวได้ว่า นโยบายของธนาคารให้ความส าคัญเรื่อง
การบริหารธุรกิจบัตรการเงินที่น่าจะเป็นปัจจัยหลัก
และมีผลต่อธุรกิจบัตรการเงินโดยตรง ในด้าน (1) 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (2) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในด้านการประเมินผลพนักงานซึ่งเป็นตัว
ขับเคลื่อนและกลไกการปฏิบัติที่ส าคัญ นโยบายของ
ธนาคารต้องให้ความส าคัญกับพนักงานผู้ปฏิบัติใน
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
แนวทางการประเมินพนักงานที่จะรักษาพนักงานที่ดี
ไว้กับองค์กร และ (3) การบริหารความเสี่ยงใน

องค์ประกอบการไม่ช าระหน้ีตามกฎหมาย ซึ่งเป็น
รายได้และความอยู่รอดขององค์กร การด าเนินธุรกิจ
บัตรการเงินต้องก าหนดนโยบายในการช าระหน้ีเป็น
หลักว่าจะด าเนินการอย่างไรในสถานการณ์อย่างไร 
เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยท่ีสุด 

3. ความพร้อมของตลาด 
     ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความพร้อมของ

ตลาดด้านเทคโนโลยีมีผลต่อแนวโน้มการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินด้านการบริหารงานความเสี่ยง
ในองค์ประกอบมาตรฐานการรับสมัครสมาชิกอยู่ใน
ระดับสูง  การที่ธนาคารมีเทคโนโลยีที่รองรับความ
ต้องการของผู้ใช้บัตร ในการบริการ เพื่อความ
สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับบัตรเพื่อป้องกัน
อาชญากรรมทางการเงิน ย่อมท าให้ลดความเสี่ยงท่ี
จะสูญเสียเม็ดเงินในอาชญากรรมทางการเงิน และ 
เม่ือตลาดพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีได้
สมบูรณ์กว้างขวาง ย่อมผลักดันให้ตลาดธุรกิจบัตร
การเงินขยายตัวได้มากขึ้น 

4. ความพร้อมทางกฎหมาย 
     จากผลการศึกษาพบว่า ด้านกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับธนาคารมีผลต่อการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินด้านการบริหารการตลาดใน
องค์ประกอบการประเมินประสิทธิผลด้านการตลาด
ในระดับสูง เมื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธนาคารมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการเงิน 
และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้
ธนาคารด าเนินธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ และ
ผู้ประกอบการเองสามารถประเมินประสิทธิผลด้าน
การตลาดได้แน่นอนยิ่งขึ้น การที่กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ ย่อมลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจและ
เกิดความม่ันใจในการด าเนินการของธนาคารเมื่อมี
กฎหมายมารองรับ การประเมินประสิทธิผล
การตลาดจึงท าได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันความพร้อม
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ทางกฎหมายยังมีผลต่อการบริหารจัดการสถาบัน
การเงินด้านการบริหารงานขององค์กรใน
องค์ประกอบโครงสร้างขององค์กรในระดับปาน
กลางด้วย  เพราะกฎหมายที่เก่ียวกับธนาคารมีเน้ือหา
ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งธนาคาร ขอบเขต อ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินการ  ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ของธนาคาร เช่น อัตราดอกเบี้ย เมื่อธนาคารต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ย่อมท าให้ธนาคารต้องปรับ
โครงสร้าง การปฏิบัติงานในองค์การให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับน้ันน่ันเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ธนาคารและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
ควรจัดสัมมนา เพื่อระดมสมอง ในการก าหนด แก้ไข 
ปรับปรุง กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน
ทั้งในประเทศและในระดับสากล  ตลอดจนมี
แนวทางให้ปฏิบัติท่ียืดหยุ่นด้วย 
 2. ธนาคารควรท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระบบ เพื่อพิจารณาว่านโยบายที่
ธนาคารก าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่
เพียงใด เพื่อให้ทราบว่ามีนโยบายใดท่ีอาจเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจบัตรการเงิน และควรเร่ง
แก้ไขปรับปรุง 

 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจุบันมี
การอนุมัติบัตรการเงินที่ง่ายและมีจ านวนมากเกินไป 
ดังน้ัน ศูนย์ควบคุมบัตรการเงินควรพิจารณาให้มี
ความเหมาะสม 
 4. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ควรรวบรวมข้อมูลการ
ร้องเรียน น ามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ผู้บริหาร
ธนาคารทราบ เพื่อวางแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป 
 5. ควรปรับปรุงการบริการทางโทรศัพท์ให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อลดข้อผิดพลาดในปัจจุบัน 
 6. ท าการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า และความ
ต้องการใช้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (internet) 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 7. ธนาคารต้องสร้างความร่วมมือกับผู้ร่วม
ค้าและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้มี
ความแข็งแกร่ง ในอันที่จะต่อต้านป้องกัน
อาชญากรรมทางการเงิน 
 8. ให้มีหน่วยงานคัดกรองข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ 
 9. ผู้บริหารธนาคารควรให้ความส าคัญใน
อันที่จะเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ เช่น การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  
การจัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อให้มีการพบปะสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการในองค์การอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในด้านความขัดแย้งด้านการวางแผน  ความขัดแย้งด้านการจัดการ
องค์การ ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงานและความขัดแย้งในการ
ประเมินผล  (2) การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งในด้านการตัดสินใจตามหลักเหตุผล  การตัดสินใจเชิงข้อมูล  
การตัดสินใจเชิงสถานการณ์และการตัดสินใจเชิงระบบ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความขัดแย้งทางการ
จัดการ กับการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
พนักงานในองค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จ านวนประชากร 14,730  คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร 3 ระดับ เมื่อสุ่ม
อย่างมีสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,137 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเิชิงพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในองค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีภาวะ
ความขัดแย้งทางการจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความเห็นว่าองค์การมี  ความขัดแย้งใน
ด้านการวางแผนน้อยท่ีสุด และเห็นว่าองค์การมีความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่าด้านอื่น  
ในด้านการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง  พนักงานมีความเห็นต่อระดับการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งของ
องค์การในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยเห็นว่า องค์การมีการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งด้านการ
ตัดสินใจตามหลักเหตุผลมากที่สุด และมภีาวะความขัดแย้งด้านการตัดสินใจเชิงข้อมูลน้อยท่ีสุด  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการ กับการตัดสินใจในภาวะความ
ขัดแย้ง 
ค าส าคัญ: ภาวะความขัดแย้ง, องค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
Abstract 
 Dissertation has 3 The objectives of this dissertation were: (1) To study the factors of organizational 
conflicts in management of electronic industry promoted by the government sector. These conflicts included 
the conflict in planning and management, human resource management, organizational operation and 
evaluation; (2) to study the decision-making under conflicts by basing on rationale, data information, 

การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งทางการจัดการในองค์การอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 

Decision-Making Under Conflict of Management Situation  
of Electronic Industry Organizations Supported by Government 
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organizational circumstances, and organizational system; (3) to study the correlations between these factors 
of conflicts and decision-making under such conflicts. Questionnaires were used to collect data from a 
random sampling of 2,137 administrative personnel from the total population of 14,730 personnel in the 
industry. Descriptive statistics was used to find the frequency, percentage, means, and standard deviation. 
Canonical correlation analysis was used to determine the relationship of the variables. Findings revealed that: 
the sample believed that the management conflict in general was at moderate level.  Least conflict in 
organizational planning was found while the greatest conflict appeared to be in human resource management. 
In terms of decision-making, the staff ranked the level of decision-making under conflicts as follows: The 
organization made decision mostly based on rationale, secondly based on organizational circumstances and 
system. They viewed that the organization made least decision based on data availability. There was a 
relationship between factors of organizational conflicts and the decision-making under the conflicts. 
Keywords: management conflicts, conflicts in electronic industry organization 

 
ความน า 
 องค์การในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบันนับว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
องค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์การ
เอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ผลิตและ
จ าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่เวทีการแข่งขันระดับสากลมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง หลักการบริหารองค์การตาม
หลักทฤษฎีการบริหารองค์การธุรกิจ (business 
organization) จัดต้ังขึ้นเพื่อผลิต ขายสินค้าเพื่อ
แสวงหาก าไร องค์ประกอบของการบริหาร
ประกอบด้วยเป้าหมายขององค์การ ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร และหลักการ
บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ (line) เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าปรึกษา (staff) คณะกรรมการ 
(committee) และเจ้าหน้าที่ทางด้านการบริหาร มี
สายงานการบังคับบัญชา การล าดับชั้นตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและ
ผู้ปฏิบัติงาน  องค์การในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์การขนาดใหญ่  มีการจัด

องค์การอย่างซับซ้อน  มีพนักงานนับหม่ืนคนใน
องค์การเม่ือบุคคลต้องเข้าท างานภายใต้เง่ือนไข
ขององค์การ สภาพและปัญหาขององค์การ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐปัจจุบันมีความขัดแย้งทางการจัดการ
เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อการ
พัฒนาองค์การให้เจริญเติบโตและยั่งยืนและเปลี่ยน
รูปแบบความขัดแย้งอันเลวร้ายมาเป็นความขัดแย้ง
เชิงสร้างสรรค์ ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการ
ขององค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาวะ
ความขัดแย้งบนพื้นฐานของบุคคลจากทัศนคติ 
ความเชื่อ ค่านิยม ชิงดีชิงเด่นของบุคคลภายใน
องค์การประกอบด้วยความขัดแย้งด้านการวางแผน  
ความขัดแย้งด้านการจัดการองค์การ  ความขัดแย้ง
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความขัดแย้งการ
ปฏิบัติงานและความขัดแย้งด้านการประเมินผลใน
การก าหนดเป้าหมายทิศทางขององค์การให้เป็นที่
ยอมรับขององค์การในการแก้ไขปัญหาภาวะความ
ขัดแย้งขององค์การในการตัดสินใจร่วมกันเป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนใน
องค์การ การตัดสินใจประกอบด้วยการตัดสินใจ



                                                                                                    111 

ตามหลักเหตุผล  การตัดสินใจเชิงข้อมูล  การ
ตัดสินใจเชิงสถานการณ์และการตัดสินใจเชิง
ระบบ 
 ความขัดแย้งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในทุก
สังคม  ซึ่งมนุษย์ทุกคนหลีกเล่ียงไม่พ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการท างาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีประกอบไป
ด้วยคนต่างท่ีมา ต่างความรู้สึกนึกคิด มีค่านิยม 
ความต้องการแตกต่างกันต้องมาอยู่รวมกัน ท างาน
ร่วมกัน ย่อมหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะเกิดความขัดแย้ง 
ระดับความรุนแรงของความขัดแย้งขึ้นอยู่กับปัจจัย
มูลเหตุเป็นส าคัญ เม่ือบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมี
การติดต่อกันย่อมจะเกิดความขัดแย้งได้ ไม่ว่าจะ
สามีภรรยา พี่น้อง บ้านใกล้เรือนเคียงไปจนถึงที่
ท างาน ทั้งองค์การขนาดเล็ก-ใหญ่ย่อมมีความ
ขัดแย้งกันระหว่างบุคคล หรือกลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ และยิ่งถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่ย่อมมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นล าดับ 
 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไข
หรือควบคุม อาจลุกลามใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ไข
ได้ โดยเริ่มตั้งแต่ความตึงเครียดระหว่างกัน ไม่พูด
กันยิ่งท าให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะไม่มีการสื่อสาร
กันให้เข้าใจ ก่อให้เกิดการไม่ให้ความร่วมมือใน
การท างาน เมื่อขาดความสามัคคีแบ่งพรรคแบ่ง
พวก งานที่รับผิดชอบก็เสียหายไม่เสร็จตาม
ก าหนด ขาดประสิทธิภาพ เม่ือประสานกันไม่ได้ก็
ต่างคนต่างท า ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน สิ้นเปลือง
ทรัพยากรทั้งเงิน เวลา และ คน เสียโอกาสแข่งขัน
เพราะมัวแต่แข่งกันเองพนักงานท างานอย่างไม่มี
ความสุข เพราะแวดล้อมไปด้วยศัตรูเป้าหมาย
องค์การถูกละเลย ภาพลักษณ์องค์การเสียหาย เม่ือ

ท างานไม่บรรลุเป้าหมาย องค์การจะเสื่อมสภาพ
และปิดตัวภายในที่สุด 
 อย่างไรก็ตามเม่ือความขัดแย้งเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์การที่ทุกองค์การต้องเผชิญ ผู้บริหารมัก
ประสบปัญหาว่าควรมีการควบคุมจัดการอย่างไร 
เพราะถึงแม้โลกได้ก้าวไกลไปในยุคเทคโนโลยี แต่
ความรู้สึกนึกคิดค่านิยมของคนท่ัวไปยังคิดว่าความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิด พยายามหลีกเล่ียง เป็น
ตัวขัดขวางความก้าวหน้าขององค์การ ซึ่งการ
พยายามหลีกเล่ียงน้ีเองท าให้เรามองข้ามข้อดีของ
ความขัดแย้ง คือ หากองค์การสามารถจัดการและ
ควบคุมอย่างถูกวิธีย่อมมีการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาได้  ความขัดแย้งเป็นสัญญาณบ่งบอกให้
ทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงเปล่ียน- 
แปลงการท างานความคิด ค่านิยมต่างๆ และความ
ขัดแย้งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การแสดง
ความเห็นของแต่ละฝ่าย การพยายามมุมานะ เป็น
การกล่ันกรองท าให้เกิดสิ่งที่ดี ซึ่งการควบคุม
จัดการความขัดแย้งให้ได้น้ัน ต้องเริ่มจากการศึกษา
ถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเพื่อน าไปสู่
เทคนิคการจัดการความขัดแย้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาภาวะความขัดแย้งทางการ
จัดการในองค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ  
 2.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจในภาวะความ
ขัดแย้ง 
    3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ความขัดแย้งทางการจัดการกับการตัดสินใจใน
ภาวะความขัดแย้ง
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการใน
องค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ เป็นเรื่องของการวางแผนงาน 
โครงสร้างขององค์การการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ การท างานขององค์การเม่ือมี
บุคคลเข้ามาท างานภายใต้สภาพแวดล้อม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขบางประการของ
องค์การ การแก้ปัญหาขององค์การย่อมมีความ
ขัดแย้งเก่ียวกับการวางแผน การจัดการองค์การ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลงาน เพราะฉะน้ันการตัดสินใจการ
ท างานร่วมกันในองค์การอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน นับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาภาวะ
ความขัดแย้งทางการจัดการในการตัดสินใจบน

พื้นฐานในด้านการตัดสินใจตามหลักเหตุผลเชิง-
ข้อมูล เชิงสถานการณ์ และเชิงระบบ เพื่อพัฒนา
องค์การให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
สมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ภาวะความขัดแย้งทางการ
จัดการ (ตัวแปรอิสระ) ประกอบด้วย ความขัดแย้ง
ด้านการวางแผน ความขัดแย้งด้านการจัดการ
องค์การ ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงาน และความ
ขัดแย้งในการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง (ตัวแปรตาม) ใน
ด้านการตัดสินใจตามหลักเหตุผล  
 สมมติฐานที่ 2 ภาวะความขัดแย้งทางการ
จัดการ (ตัวแปรอิสระ) ประกอบด้วย ความขัดแย้ง
ด้านการวางแผน ความขัดแย้งด้านการจัดการ
องค์การ ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากร

การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งทางการจัดการในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง 
 
1.  การตัดสินใจตามหลักเหตุผล 
2.  การตัดสินใจเชิงข้อมูล 
3.  การตัดสินใจเชิงสถานการณ์ 
4.  การตัดสินใจเชิงระบบ 

ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการ 
 
1.  ความขัดแย้งด้านการวางแผน 
2.  ความขัดแย้งด้านการจัดการองค์การ 
3.  ความขัดแย้งด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
4.  ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงาน 
5.  ความขัดแย้งด้านการประเมินผล 
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มนุษย์ ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงาน และความ
ขัดแย้งในการประเมินผลมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง (ตัวแปรตาม) ใน
ด้านการตัดสินใจเชิงข้อมูล 
 สมมติฐานที่ 3 ภาวะความขัดแย้งทางการ
จัดการ (ตัวแปรอิสระ) ประกอบด้วย ความขัดแย้ง
ด้านการวางแผน ความขัดแย้งด้านการจัดการ
องค์การ ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงานและความ
ขัดแย้งในการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง (ตัวแปรตาม) ใน
ด้านการตัดสินใจเชิงสถานการณ์ 
 สมมติฐานที่ 4 ภาวะความขัดแย้งทางการ
จัดการ (ตัวแปรอิสระ) ประกอบด้วย ความขัดแย้ง
ด้านการวางแผน ความขัดแย้งด้านการจัดการ
องค์การ ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงาน และความ
ขัดแย้งในการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง (ตัวแปรตาม) ใน
ด้านการตัดสินใจเชิงระบบ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง  
 นักทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ได้ศึกษา
พฤติกรรมเก่ียวกับความขัดแย้ง โดยจ าแนก
แนวความคิดเก่ียวกับความขัดแย้งออกเป็น 3 ยุค 
(อรุณ รักธรรม, 2540, หน้า 754)  
 ยุคที่ 1 แนวประเพณีนิยม  
 ความขัดแย้ง แนวประเพณีนิยม (traditional 
view  ค.ศ. 1930-1948) เกิดจากความแตกต่างกัน
ของบุคลิกลักษณะของมนุษย์ (personality) งาน 
(task) และการไร้ประสิทธิภาพของผู้น า 
(leadership) ภายในองค์การ ดังน้ันสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยทางกายภาพ คือ ให้ฝ่าย
บริหารระดับสูง ร่วมด าเนินการแก้ไข ถือเป็น

หน้าที่ มีอ านาจอยู่ในมือ คือการใช้ กฎระเบียบ 
ความขัดแย้งเป็นเรื่องของความผิดพลาดของใคร
คนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะในองค์การ จึงจ าเป็นต้อง
ค้นหาบุคคลหรือผู้กระท าหรือก่อเหตุน้ัน (trouble 
makers) ดังน้ันนักบริหารไม่ด าเนินการอะไรที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น หากยังเกิดขึ้นก็ต้อง
ปกปิดเอาไว้ หรือไม่พูดถึง (พรนพ  พุกกะพันธ์,  
2542, หน้า 130)  
 ยุคที่ 2 แนวพฤติกรรม  
 ความขัดแย้งแนวพฤติกรรม (behavioral 
view ค.ศ. 1949-1975) เป็นความขัดแย้งทีย่อมรับ
ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ แนวคิดตามแนว
พฤติกรรมศาสตร์ ยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ เกิดจากพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ และกลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกัน ความ
ขัดแย้งจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งอาจจะเป็น
ประโยชน์ และมีคุณค่าต่อองค์การได้ การแก้ไขนั้น
จะกระท าได้โดยการศึกษาถึงสาเหตุ และวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับท่ี
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ (อรุณ  รักธรรม, 2540,  
หน้า 756)  
  เป็นธรรมชาติ ทีอ่งค์การที่มีความสลับ 
ซับซ้อน มีความขัดแย้งมีการตกลงกันไม่ได้ มีการ
แข่งขัน แข่งศักดิ์ศรีระหว่างกลุ่มบุคคล แต่ละกลุ่ม
ย่อมมีการแข่งขันด้านอ านาจ ความขัดแย้งท้ังหลาย
ทั้งปวง ดังน้ันควรคิดหาวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
ทีเ่กิดจากพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
และกลุ่มต่าง ๆ 
 ยุคที่ 3 แนวปฏิสัมพันธ์  
 แนวความคิดด้านปฏิสัมพันธ์ (integrationist 
view ค.ศ. 1976-2005)  มองความขัดแย้งในแง่ดี 
และสร้างสรรค์ (constructive) คล้ายกับแนวคิด
พฤติกรรมศาสตร์ต่างกันที่ (1) ความขัดแย้งเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็น (2) ควรจะกระตุ้นให้เกิด ความขัดแย้ง
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ก่อให้เกิดความก้าวหน้า  (3) การบริหารความ
ขัดแย้ง หรือการยอมรับว่ามีความขัดแย้ง และ
กระตุ้นเพื่อการแก้ไข (4) การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเป็นหน้าที่ส าคัญของนักบริหารองค์การ
แนวคิดน้ีถือปรัชญาความขัดแย้งว่าเป็นสิ่งดี ควร
กระตุ้นความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในองค์การ เพราะ
องค์การที่ปราศจากความขัดแย้งย่อมหยุดอยู่กับที่ 
ในด้านความคิดเห็นอาจจะมีการตัดสินใจที่ขาด
ความมีเหตุผลไม่เหมาะสม และยิ่งกว่านั้น ย่อมท า
ให้องค์การล้มเหลวได้ง่าย เชื่อว่าการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจ ความ
ต้องการในการปรับปรุงจากความคิดของการ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์จากทางเลือกต่าง ๆ การ
เปล่ียนแปลงไม่สามารถรอคอยให้เกิดขึ้นได้เอง
ตามธรรมชาติ และส่วนหน่ึงมาจากผลของความ
ขัดแย้ง 
 ความขัดแย้งเป็นกระบวนการสามัญอย่าง
หน่ึงที่ท าหน้าที่ให้สังคมเป็นไปตามปกติ โดยมี
รูปแบบของความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากความสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน 
กล่าวคือ ความขัดแย้งเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างคู่กรณีตั้งแต่สองฝ่าย หรือ
มากกว่า ดังน้ันในการศึกษากระบวนการของความ
ขัดแย้งจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบที่มีความ 
สัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน ในกระบวนการของความ
ขัดแย้ง ได้แก่สาเหตุของความขัดแย้งด้านการ
วางแผน การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การปฏิบัติงานและการประเมินผล (อรุณ  
รักธรรม, 2540, หน้า 757)  
 

องค์ประกอบภาวะความขัดแย้งทางการจัดการ 
 1.  ความขัดแย้งด้านการวางแผน 
 ความขัดแย้งด้านการวางแผน หมายถึงความ

ขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจากการก าหนดวัตถุประสงค์ 
นโยบายการจัดการด้านงบประมาณการจัดการ
วางแผนงาน การจัดท าแผนกลยุทธ์ และก าหนด
มาตรฐานในการท างาน 
  การบริการจัดการองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพน้ันต้องค านึงถึงการก าหนดเป้าหมาย
ขององค์การโดยการวัดระบบการวางแผนกลยุทธ์ที่
มีองค์ประกอบย่อยรองรับเช่นการสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณคนและเครื่องมือ ดังน้ันองค์การที่
มีความขัดแย้งในด้านการวางแผนและน าแผนไปสู่
การปฏิบัติให้เห็นผลตามเป้าหมายแล้วย่อมพบ
อุปสรรคมากมายในการพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้า
ได้ 
 สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงคือ เครื่องมือในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  และน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ที่ผ่านการรวบรวมข้อมูลในทุก
ด้านมาแล้ว  ประกอบด้วยเครื่องมือในการ
ตรวจสอบติดตามประเมินความส าเร็จซึ่งจะมีผล
ต่อการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้าได้  
(ณัฎฐพันธ์   เขจรนันทร์, 2548, หน้า 87)  
 2.  ความขัดแย้งด้านการจัดการองค์การ 
  ความขัดแย้งด้านการจัดการองค์การ 
หมายถึง ความขัดแย้งของบุคคลในการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มงานระหว่างกลุ่มงาน การใช้
อ านาจหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการท างานร่วมกัน 
และการติดต่อสื่อสารการประสานงานของบุคคล
ในกลุ่มงาน 
  ความขัดแย้งด้านการจัดการองค์การ 
ลักษณะความขัดแย้งในกรณีน้ี เกิดขึ้นเม่ือบุคคลใด
บุคคลหน่ึงมีความไม่แน่ใจเก่ียวกับว่า เขาถูก
คาดหมายให้ปฏิบัติงานอะไร เม่ือข้อก าหนดของ
งานบางอย่างขัดแย้งกับความต้องการอื่น ๆ ของ
งานหรือเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงถูกคาดหมายว่า
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จะต้องท าได้ซึ่งท่ีกล่าวถึงความขัดแย้งดังกล่าวใน
ที่น้ีเพราะว่าความขัดแย้งแบบน้ีมักจะมีอิทธิพลต่อ
การตอบสนองของบุคคล ต่อความขัดแย้งภายใน
อย่างรุนแรง อาจจะมีปฏิกิริยาต่อความขัดแย้งของ
องค์การในแนวทางที่ท าให้เกิดผลร้ายและยุ่งเหยิง 
เพราะว่า ความคิด (อรุณ รักธรรม, 2540,  หน้า 
783)  
 3. ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
   ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์หมายถึง  ความขัดแย้งของบุคคลในการ
สรรหาบุคลากร การวางตัวบุคคลในต าแหน่ง  การ
เล่ือนขั้นและต าแหน่ง การบริหารค่าตอบแทน และ
การออกจากงาน 
   องค์การใดท่ีมีความสามารถในการ
แสวงหาให้ได้มาซึ่งบุคคลท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพในการท างานและสร้างระบบขวัญ
ก าลังใจให้มีความจงรักภักดี  มีค่าตอบแทนที่
เพียงพอต่อ การครองชีพและสมกับความหนักของ
งานหรือภาระของงาน ที่รับผิดชอบจะส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์การอย่างยิ่ง แต่ในทางตรงข้าม
องค์การที่ขาดการจัดระบบ หรือมีข้อขัดแย้งใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วย่อมเกิด
ปัญหาตามมามากมาย  
  ความขัดแย้งในการจัดการองค์การมี
บริบทที่เก่ียวเน่ืองกับบุคลากรทั้งในองค์การและ
นอกองค์การ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทั้งด้านการใช้
อ านาจในการบริหารและการกระจายอ านาจการ
บริหารออกไปและรวมถึงการประสานงาน เพื่อให้
การด าเนินงานมีความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2547, หน้า 76)  
 
 
 

 4.  ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงาน  
  ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ระบบสั่งการในการท างานของผู้บริหาร
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานของหน่วยงานใน
ด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการ
ควบคุมงานในหน่วยงาน บทบาทท่ีส าคัญของผู้น า
สูงสุดขององค์การที่จะผลักดันให้การบริหาร
จัดการ มุ่งหน้าสู่ความส าเร็จได้ คือ การบังคับ
บัญชาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีความเข้าใจ และตรงต่อสารที่ส่งออกไป 
มีการประสานงานที่เป็นระบบและมีการน ามาที่
สมบูรณ์  หากจัดการไม่ได้ แล้วจะก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งตามมามากมาย (พรนพ  พุกกะพันธ์, 
2542 หน้า 60)  
 5.  ความขัดแย้งด้านการประเมินผล  
  ความขัดแย้งด้านการประเมินผล หมายถึง 
ความขัดแย้งเกิดจากการประเมินผลงานของ
พนักงานในการท างาน มาตรฐานการท างานและ
การเปล่ียนแปลงผลงานกับมาตรฐานในการท างาน 
การควบคุมและการประเมินผลถือว่าเป็นกลไกที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะรู้ถึงคุณภาพของงาน และ
ผลของการปฏิบัติงานทีผ่านมา โดยเฉพาะจะมี
ความสัมพันธ์กับการน าองค์การสู่มาตรฐานการ
ท างานที่มีคุณภาพ เพราะจะส่งผลถึงระบบงานและ
การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพงานทั้ง
ระบบน่ันเอง การให้ความส าคัญกับการควบคุม
และก ากับคุณภาพงานให้มีความเป็นมาตรฐาน 
และมุ่งสู่สากลได้ จะเป็นที่ยอมรับได้ว่า องค์การ
น้ันมีคุณภาพโดยรวมได้เป็นอย่างดี (ทองศรี  ก าภู 
ณ อยุธยา, 2547, หน้า 53)  
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แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
 ค าว่า การตัดสินใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“decision making”  ซึ่งนักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้หลายประการดังน้ี 
 สมพงศ์ เกษมสิน (2526) ให้ความหมาย 
“decision making” ว่า คือ การตัดสินใจเลือกทาง
ปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่หลายทางเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ (2529) ให้
ความหมายว่า “decision making” หมายถึง 
กระบวนการเลือกหนทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง 
จากบรรดาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยอาศัยหลักเกณฑ์บาง
ประการ ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ 
 เชสเตอร์  (Chester, 1938) กล่าวว่า 
“กระบวนการตัดสินใจน้ันแท้ที่จริงแล้วก็เป็น
เทคนิควิธีในการจ ากัดทางเลือกให้แคบลงเท่า
น้ันเองและ “การตัดสินใจเป็นเรื่องของการเลือก
เอาทางเลือกที่คิดว่าจะเป็นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
หรือพอใจท่ีสุดในการด าเนินการ” 
 มาร์เควสและฮูสตัน (Marquis& Huston, 
1987) มองการตัดสินใจในรูปของการแก้ปัญหา 
โดยให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่าเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างหน่ึง 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การ
พิจารณาปัญหา ทางเลือกต่าง ๆ  การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก การน าทางเลือกที่ตัดสินใจแล้วไปปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล ในความหมายนี้ การ
ตัดสินใจเป็นการเลือกหนทางปฏิบัติที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าดีที่สุด เพื่อตกลงใจ
ปฏิบัติการหรือสั่งการ การตัดสินใจต้องอาศัยดุลย
พินิจของผู้ตัดสินใจ และหลังการตัดสินใจต้องมี
การสั่งการเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติจริง 
นอกจากน้ีการตัดสินใจยังเป็นกระบวนการที่

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังน้ันการตัดสินใจย่อม
เปล่ียนแปลงเช่นกัน ทั้งน้ีถ้าข้อมูลท่ีได้มาน้ันยัง
คลาดเคลื่อนไม่ทันสมัย หรือได้ข้อมูลใหม่ ๆ
เพิ่มเติม ดังน้ันจึง สรุปได้ว่า การตัดสินใจน้ัน เป็น
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม หรือพอใจเพื่อจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือ
แก้ปัญหาได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทรัพยากร
หรือบุคคล จากความหมายดังกล่าวจึงจ าแนก
องค์ประกอบที่ส าคัญของการตัดสินใจได้ 3 
ประการคือ 
 1. การตัดสินใจต้องมีทางเลือกและการ
เลือกที่จะกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงน้ันต้องมี
มากกว่าหน่ึงทางเลือก จึงต้องท าการตัดสินใจ ถ้า
ไม่มีทางเลือกก็ไม่มีการตัดสินใจ 
 2. การตัดสินใจต้องมีจุดมุ่งหมาย หรือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างที่
ต้องการบรรลุ และหาทางเลือกต่าง ๆ ที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ดีกว่า 
  3.  การตัดสินใจเป็นเรื่องของ
กระบวนการใช้ความคิด ใช้หลักเหตุผลและความ
พอใจเป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
หลักเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการประเมินทางเลือกที่
ส าคัญ คือ ความสามารถของทางเลือกในการ
สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 
องค์ประกอบของการตัดสินใจ  
 1.   การตัดสินใจตามหลักเหตุผล  
 การตัดสินใจตามหลักเหตุผล หมายถึง 
การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงน ามาวิเคราะห์หา
เหตุและผลเพื่อหาแนวทางสร้างทางเลือกประเมิน
ทางเลือกที่เหมาะสมในการตัดสินใจการตัดสินใจ
มีเหตุผลแบบจ ากัด และเสนอว่า บุคคลจะกระท า
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เพียงแค่ในคราวท่ีพวกเขามีความเข้าใจเก่ียวกับ
สภาพการณ์ที่ถูกให้รับรู้เท่าน้ัน เพราะบ่อยครั้งที่
การเริ่มรู้สิ่งเหล่าน้ันเป็นแบบท่ีไม่สมบูรณ์   
  การท าการตัดสินใจทั้งหมดในองค์การ
น้ันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกของความแน่นอน
ถ้าจะพูดให้ถูกว่าผู้ท าการตัดสินใจแบบพฤติกรรม
ศาสตร์น้ัน  ถูกมองว่าการกระท าทั้งหมดอยู่ภายใน
เงื่อนไขที่ไม่แน่นอนและข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
ผู้ท าการตัดสินใจภายในองค์การน้ันจะเผชิญหน้า
กับปัญหาแบบคลุมเครืออยู่บ่อย ๆ และพวกเขามี
ความรู้แค่เพียงบางส่วนเท่าน้ัน  เก่ียวกับทางเลือก
ปฏิบัติท่ีมีอยู่ และผลลัพธ์ของมันผู้ท าการตัดสินใจ
จะเลือกทางเลือกแรกที่แสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาที่สามารถยอมรับได้หรือเป็นวิธีการที่
พอใจซึ่งการตัดสินใจของมนุษย์ส่วนใหญ่แต่ละ
คนหรือองค์การเก่ียวข้องกับการค้นพบ และการ
คัดเลือกอันเป็นที่น่าพอใจ และเป็นทางเลือกที่มี
เหตุผล เว้นแต่ว่าเป็นกรณีพิเศษจึงเก่ียวข้องกับการ
ค้นพบ และการคัดเลือกวิธีการตัดสินใจที่ให้ผลดี
ที่สุด (Simon, 1981, pp. 198-220)  
 
 2.   การตัดสินใจเชิงข้อมูล   
  การตัดสินใจเชิงข้อมูล หมายถึง การ
ตัดสินใจใช้ข้อมูลของตัวแปรที่มีจ านวนมากรวม
กับผลลัพธ์มาวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ดุลยพินิจ ใน
การตัดสินใจ ในด้านการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ 
การตัดสินใจแบบดุลยพินิจและการตัดสินใจแบบ
ปรับตัว 
  การตัดสินใจเชิงข้อมูล ผู้บริหารจะมี
บริบทการท างานและ การตัดสินใจภายใต้ข้อมูลท่ี
ไม่แน่นอน ความคลุมเครือของข่าวสารข้อมูลเป็น
ความไม่สมบูรณ์ที่ต้องมีการตัดสินใจมากมายแม้
อยู่บนรากฐานของเหตุผลท่ีผู้บริหารคิดว่าใช่ ซึ่งใน
การปฏิบัติถ้าต้องการตัดสินใจน้ัน ๆ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจ
ไม่มีเหตุผล  
 

3. การตัดสินใจเชิงสถานการณ์   
  การตัดสินใจเชิงสถานการณ์ หมายถึง  
การตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของบุคคล
ระดับผู้บริหารมิได้ก าหนดแนวทางไว้ล่วงหน้า 
หรือการตัดสินใจของผู้บริหารร่วมกับ
คณะกรรมการผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันตัดสินใจ 
มิได้ก าหนดแนวทางไว้ล่วงหน้า (Simon, 1981, pp. 
198-220) 
  การตัดสินใจเป็นบทบาทโดยตรงของ
ผู้บริหารที่ต้องท าให้เกิดความส าเร็จการยอมรับ
การตัดสินใจ และการมีเวลาซึ่งจะต้องเก่ียวกับ
รูปแบบการตัดสินใจ เกณฑ์ในการเลือกแบบการ
ตัดสินใจและ คุณลักษณะของปัญหาที่ต้อง
ตัดสินใจ ซึ่งจะต้องก าหนดค่าระดับของการมีส่วน
ร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าอยู่ในระดับใด เพื่อ
เสนอให้ผู้บริหารเลือกตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้าย 
  

4. การตัดสินใจเชิงระบบ 
  การตัดสินใจเชิงระบบ หมายถึง  การ
ตัดสินใจแบบมีระบบมีการอ้างอิงที่แน่นอน มี
ขั้นตอนในการตัดสินใจ โดยอ้างกฎระเบียบ
ข้อบังคับ มีการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม   
  การตัดสินใจในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์เป็นเช่นไร หรือเปล่ียนแปลงได้
อย่างไร หรือทรัพยากรที่จะใช้คืออะไร หรือ
ความเห็นเป็นอย่างไร ผู้บริหารและผู้น าที่จะต้อง
ให้ทราบถึงกระบวนการการตัดสินใจให้ถ่องแท้
และตระหนักถึงความส าคัญในการตัดสินใจซึ่งนัก
บริหารและผู้น าระดับสูง ตามสายงานบังคับบัญชา 
ก็ต้องมีการตัดสินใจมากขึ้น (Simon, 1981, pp. 
198-220) 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
   เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการจัดท า
แบบส ารวจความคิดเห็นโดยการออกสุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย ในองค์การ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุ่ม
ตัวอย่างจากพนักงานองค์การอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ  15 
องค์การเป็นผู้บริหาร 3 ระดับ จ านวน 2,137 คน 
สุ่มอย่างมีสัดส่วน จากประชากรทั้งส้ิน 14,730 คน 
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานตามสัดส่วน
ของประชากร 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ
แบบสอบถามมีลักษณะค าถามทั้งปลายเปิดและ
ปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 องค์การและส่วนบุคคลของ
องค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่วนที่ 2  ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการ 
 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง 
  
 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
15 องค์การ ในองค์การอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ และ
ผู้วิจัยได้ตั้งทีมงานช่วยในการเก็บแบบสอบถาม 
และชี้แจงท าความเข้าใจในลักษณะของ
แบบสอบถาม และเน้นถึงความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามได้ครบจ านวน 2,137 คน ตามที่

ต้องการ ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อให้ทราบลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
เชิงอนุมานใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานระหว่างภาวะ ความขัดแย้งทางการ
จัดการกับการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งจาก
สูตรสหพันธ์คาโนนิคอล  
 
ผลการวิจัย 
 การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งทางการ
จัดการในองค์การอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ที่
ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ  สามารถสรุปผลได้
ดังน้ี 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 65.4 และร้อยละ 34.6 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.1 
รองลงมาอายุระหว่าง 31-35 ปี และ 36-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30.7 และร้อยละ 16.8 ตามล าดับ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป น้อยท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 5.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50.8 
รองลงมาการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 36.6 และการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี น้อย
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.6 กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน10,001-30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 58.9 
รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.6 และร้อยละ 
12.1 ตามล าดับโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 
30,001-50,000 บาทน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.4 
ระดับต าแหน่งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งในระดับหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 46.2 
รองลงมาคือวิศวกรพนักงานธุรการและระดับ
ต าแหน่งผู้จัดการ ผู้บริหารคิดเป็น ร้อยละ 32.4 
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และร้อยละ 12.1ระดับต าแหน่งช่าง/ระดับ
ปฏิบัติการน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.4 ระยะเวลา
ท างานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างานใน
องค์การไม่เกิน 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมา
ระยะเวลาท างานระหว่าง 5-9 ปี และ 10-15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 27.0 และร้อยละ 21.9 ตามล าดับ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาท างานในองค์การ 15 ปี 
ขึ้นไปน้อยท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 13.7 
 
 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับภาวะความขัดแย้ง
ทางการจัดการในองค์การอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 
 ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการทั้ง 5 
องค์ประกอบ พบว่า พนักงานในองค์การ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีภาวะความขัดแย้ง
ทางการจัดการในภาพรวมในระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 56.6 เม่ือพิจารณาภาวะความขัดแย้ง
ทางการจัดการรายด้าน พบว่า พนักงานมีภาวะ
ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มากกว่าด้านอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 56.3 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใน
ภาวะความขัดแย้งในองค์การอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 
 จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจใน
ภาวะความขัดแย้งท้ัง 4 องค์ประกอบพนักงานมี
ความเห็นว่าระดับการตัดสินใจในภาวะความ
ขัดแย้งขององค์การภาพรวมในระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 56.3 เม่ือพิจารณาการตัดสินใจในภาวะ
ความขัดแย้งขององค์การแต่ละด้านพบว่า พนักงาน
ในองค์การมีการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งด้าน
การตัดสินใจตามหลักเหตุผลมากที่สุด รองลงมา
เป็นการตัดสินใจเชิงสถานการณ์ และการตัดสินใจ
เชิงระบบ โดยเห็นว่าองค์การมีการตัดสินใจใน

ภาวะความขัดแย้งด้านการตัดสินใจเชิงข้อมูลน้อย
ทีสุ่ด 
 
การอภิปรายผล 

อภิปรายสมมติฐานที่ 1 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสินในภาวะความขัดแย้งในด้านการตัดสินใจ
ตามหลักเหตุผล  พบว่า 
 ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจตามหลัก
เหตุผลด้านการเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะ
ในการปฏิบัติงานในองค์การน้ัน จ าต้องควบคุมให้
พนักงานมีการแข่งขันในระดับท่ีเหมาะสม 
กล่าวคือให้พนักงานมีความกระตือรือร้นไม่เฉ่ือย
ชา ตื่นตัวในการท างานเพื่อมุ่งประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของงาน แต่ต้องระวังมิให้ระดับการ
แข่งขันมีมากจนเกินไป เพราะอาจจะกลายเป็น
ความขัดแย้งในหมู่พนักงาน ลุกลามไปจน
กลายเป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวก ชิงดีชิงเด่น ซึ่งจะ
เกิดผลเสียกับงาน จากความส าคัญในการควบคุม
การปฏิบัติงานดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
เลือกทางเลือกที่ดีเหมาะสมท่ีสุดกับองค์การของ
ตน  ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
และน าข้อมูลเหล่าน้ันมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดน่ันเอง จะเห็นว่าจากผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมกับการตัดสินใจตาม
หลักเหตุผลด้านการเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดน้ันอยู่
ในระดับสูง ท าให้ตระหนักว่าในการควบคุมภาวะ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องใช้การ
ตัดสินใจตามหลักเหตุผล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
มีอยู่กับสภาพปัญหา โดยพิจารณาประเมิน
ทางเลือกให้ได้ทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน ขณะที่ความขัดแย้งทางการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ด้านการเลื่อนขั้นเล่ือนต าแหน่ง  ก็
มีผลต่อการตัดสินใจตามหลักเหตุผลด้านการเลือก
ทางเลือกที่ดีท่ีสุดในระดับปานกลางด้วยทั้งน้ีการ
เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงกับความพึงพอใจและขวัญก าลังใจในงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ เพราะเมื่อบุคคลรู้สึกว่างานที่เขาท า
อย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ ท าให้พวกเขามี
โอกาสก้าวหน้าในงาน ก็ย่อมท าให้พอใจและมี
ขวัญก าลังใจในงานที่ท าน่ันเอง  ดังน้ันในการ
บริหารจัดการองค์การไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารต้องก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเล่ือนต าแหน่งที่ชัดเจน 
เป็นธรรม  โปร่งใส ท าให้พนักงานเชื่อถือและ
ยอมรับ และในการก าหนดเรื่องใดๆ ดังกล่าว 
ผู้บริหารจะต้องใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ให้ได้
ทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการบริหารความขัดแย้งในการ
เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง  จะเห็นว่าการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการเลื่อนขั้นเล่ือนต าแหน่งน้ันมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากองค์การใด 
พนักงานไม่ยอมรับหรือเชื่อถือในการเลื่อนขั้น
เล่ือนต าแหน่งแล้ว ย่อมท าให้พนักงานไม่
จงรักภักดีต่อองค์การ ไม่อยากท างานเต็มก าลัง
ความสามารถ ตลอดจนไม่ยอมรับในตัวเพื่อน
ร่วมงาน หรือหัวหน้างานที่ได้เล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่งขึ้นมา สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การใน
ภาพรวมทั้งสิ้น 
 

อภิปรายสมมติฐานที่  2 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใน
ภาวะความขัดแย้งในด้านการตัดสินใจเชิงข้อมูล 
พบว่า ความขัดแย้งในการประเมินผลด้านการ

จัดต้ังมาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใน
เชิงข้อมูลแบบดุลยพินิจ ในระดับสูง  
 ทั้งน้ีการจัดตั้งมาตรฐานในการประเมิน 
ผลการท างานน้ัน ผู้บริหารจะต้องก าหนด
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 
ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เกณฑ์มาตรฐาน
เหล่าน้ันจึงใช้ในการประเมินคุณภาพและปริมาณ
ของงานได้จริงผู้บริหารจะต้องใช้ข้อมูลโดย
ค านึงถึงสภาพการณ์ปัจจุบันด้วย จึงท าให้บางครั้ง
ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และดุลย
พินิจของตนเองประกอบการตัดสินใจด้วย  ต้อง
ยอมรับว่าในการท างานจริง ๆ น้ัน ย่อมมีปัจจัยท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมเข้ามาเก่ียวข้องตลอดเวลา  
การก าหนดจัดต้ังมาตรฐานจึงต้องมีความยืดหยุ่น
ไปตามสถานการณ์อยู่บ้าง จึงท าให้ผู้บริหารมีความ
จ าเป็นต้องตัดสินใจจัดการภาวะความขัดแย้งท่ี
อาจจะเกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจเชิงข้อมูลแบบดุลย
พินิจน่ันเอง 

ขณะที่ผลการวิเคราะห์ยังชี้ว่า  ความ
ขัดแย้งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
วางตัวบุคคลในต าแหน่งงาน  มีผลต่อการตัดสินใจ
เชิงข้อมูลในองค์ประกอบการตัดสินใจแบบดุลย
พินิจในระดับสูงมาก เนื่องจากการวางตัวบุคคลลง
ในต าแหน่ง ทั้งด้วยการเลื่อนต าแหน่ง และโยกย้าย
น้ัน ผู้บริหารต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง 
เพราะเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อน มีผลกระทบ
ต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็มีผล
ต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยตรงด้วย  เพราะ
หากองค์การจัดบุคคลลงอย่างเหมาะสมย่อมท าให้
พนักงานมีขวัญก าลังใจที่ดี ในทางกลับกันหากมี
การเลื่อนต าแหน่งที่ใช้เส้นสาย หรือ การโยกย้าย
ในลักษณะกล่ันแกล้ง ย่อมมีผลกระทบต่อ
ความรู้สึกขวัญก าลังใจในการท างานของผู้ปฏิบัติ
ด้วย และหากองค์การจัดบุคคลท่ีมีความรู้ 
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ความสามารถไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
ผลเสียก็ย่อมเกิดกับองค์การอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   
ดังน้ัน ในการตัดสินใจเพื่อลดภาวะความขัดแย้งใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางตัวบุคคล
ในต าแหน่งงาน ผู้บริหารต้องตัดสินใจจัดการเชิง
ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่และรวบรวมให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อพิจารณา ประกอบกับใช้ดุลยพินิจของตน
ประกอบด้วย 

นอกจากน้ัน ความขัดแย้งในการประเมิน 
ผลด้านวธีิการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเชิงข้อมูลในองค์ประกอบการตัดสินใจแบบ
ดุลยพินิจในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีในการก าหนด
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะต้องมีความเป็น
ระบบ มีขั้นตอนที่น่าเชื่อถือและวัดได้จริง ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าว จะมีการก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ท่ี
แน่นอน ใช้การประเมินที่วัดได้ เช่น การวัดความรู้
ด้วยการท าข้อสอบ  เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริง การประเมินที่เป็นระบบน้ัน มักมี
หลายขั้นตอน  รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาความ
เหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์  ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้
ข้อมูลท่ีมีอยู่ประกอบการใช้ดุลยพินิจประกอบการ
ตัดสินใจ 

การตัดสินใจเชิงข้อมูล 
ในการตัดสินใจของผู้บริหารน้ันอาจจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้ ถ้าหากผู้บริหารไม่มีความรู้ 
ความสามารถในทางวิชาการและประสบการณ์ที่
เพียงพอ การตัดสินใจที่ใช้สามัญส านึกและใช้ความ
เคยชินท่ีได้เคยปฏิบัติงานมาเป็นเครื่องตัดสินใจ การ
ใช้อารมณ์ในขณะที่มีการตัดสินใจหรือการตัดสินใจ
ภายใต้การถูกครอบง า โดยอิทธิพลและผลประโยชน์
ตอบแทนและมีเวลาจ ากัดส าหรับการพิจารณาล้วน
เป็นอุปสรรคที่ท าให้การตัดสินใจเกิดข้อผิดพลาดได้  
แต่ท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการตัดสินใจก็คือ การ
มีข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ปัญหาประกอบการพิจารณา

มีเพียงพอหรือไม่  ถ้ามีไม่เพียงพอก็อาจจะท าให้การ
ตัดสินใจเกิดข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างมาก  การ
ตัดสินใจโดยมองผลในระยะสั้น  การตัดสินใจของ
ผู้บริหารมักมีแนวโน้มที่จะคิดและตัดสินใจเพียง
เพื่อให้ความต้องการในปัจจุบันได้บรรลุผลส าเร็จใน
ระยะสั้นๆ โดยไม่ได้มองออกไปในระยะยาวๆ  ว่า
จะมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นที่เสียหายต่อ
การตัดสินใจในระยะยาวได้  การคิดตัดสินใจด้วยวิธี
ที่ง่ายเกินไป  แนวโน้มการตัดสินใจของผู้บริหารมัก
สนใจแต่เฉพาะสิ่งบอกเหตุของปัญหาหรือลักษณะ
ของปัญหา (symptoms of the problem)  โดยไม่
สนใจกับสาเหตุของปัญหาที่ง่ายและน ามาใช้ได้
สะดวกเท่าน้ัน  โดยไม่สนใจกับทางเลือกในการ
แก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนยุ่งยากอ่ืน ๆ ที่สามารถ
น ามาใช้และขจัดสาเหตุของปัญหาอย่างได้ผล  
(March & Simon, 1958,  pp. 36-37)   
 
 อภิปรายสมมติฐานที่  3 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสินในภาวะความขัดแย้งในด้านการตัดสินใจเชิง
สถานการณ์ พบว่า 

ความขัดแย้งในการประเมินผลด้านการ
จัดต้ังมาตรฐาน มีผลต่อการตัดสินใจเชิงสถานการณ์
ในองค์ประกอบการก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยบุคคล
คนเดียวในระดับปานกลาง  เน่ืองจากการจัดตั้ง
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์ท างานจริงๆ 
น้ัน ผู้บริหารต้องวิเคราะห์และตัดสินใจจาก
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นน่ันเอง  และในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์
ปัจจุบันน้ัน ผู้บริหารจะต้องใช้วิธีการตัดสินใจเชิง
สถานการณ์โดยการเป็นผู้ก าหนดปัญหาและ
ตัดสินใจคนเดียว แต่ทั้งน้ีมิใช่เสมอไป เป็นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเท่าน้ันขณะที่ความขัดแย้งในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการออกจากงานมีผลต่อ
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การตัดสินใจเชิงสถานการณ์ในองค์ประกอบการ
ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยบุคคลคนเดียวในระดับสูง 
เน่ืองจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่เก่ียวพันกับตัวผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จึงเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารต้องตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยเฉพาะการวางแผนอัตราก าลังคนให้เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งในบางครั้งต้องมีการลด
จ านวนผู้ปฏิบัติงานน้ัน ผู้บริหารต้องลดภาวะความ
ขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองค์การ นอกจากใช้ข้อมูล
ที่มีอยู่ท าการตัดสินใจแล้ว กรณีนี้ผู้บริหารอาจต้อง
ท าการตัดสินใจเองเก่ียวกับสถานการณ์จาก
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เกิดขึ้น  เพราะหากล่าช้า
เน่ินนานอาจก่อผลเสียกับองค์การมากกว่า
นอกจากน้ัน ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า ความขัดแย้ง
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาบุคคล 
มีผลต่อการตัดสินใจเชิงสถานการณ์ในองค์ประกอบ
การก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยบุคคลคนเดียว ในระดับ
ปานกลาง  เน่ืองจากการสรรหาบุคคลเข้าท างานใน
องค์การน้ัน  ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีระบบขั้นตอน
การสรรหา รวมทั้งการจูงใจที่ดี เพื่อให้บุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถสนใจเข้าท างานกับองค์การ 
ขณะเดียวกันระบบและขั้นตอนการสรรหาต้องมี
คุณภาพ สามารถคัดกรองบุคคลท่ีมีความรู้ความ
เหมาะสมเข้าท างานในองค์การได้  ทั้งน้ีในการจูงใจ
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าท างาน โดยอย่าง
ยิ่งในสายอิเล็กทรอนิกส์น้ัน มีการแข่งขันแย่งตัวกัน
ค่อนข้างสูง ท าให้ผู้บริหารที่มีอ านาจสูงสุดต้อง
ตัดสินใจจากสถานการณ์ขณะนั้นตามล าพังว่าควรใช้
วิธีใดหรือรูปแบบใดในการจูงใจเป็นต้น  
เช่นเดียวกันในขั้นตอนของการคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างานในขั้นตอนสุดท้าย ผู้บริหารย่อมมีโอกาสใช้
อ านาจในการตัดสินใจของตนตามล าพัง
ประกอบด้วย   

 

การตัดสินใจเชิงสถานการณ์ 
การตัดสินใจโดยเชื่อถือประสบการณ์ของตนเองมาก
เกินไป (over reliance on one’s own experience)  
ผู้บริหารบางคนมีการตัดสินใจ โดยเชื่อม่ันในตนเอง
มากเกินไปโดยไม่ได้ดูข้อมูลและฟังเหตุผลจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการให้ค าปรึกษาหรือร่วมกัน
กับผู้บริหารคนอื่น ๆ มักจะคิดตัดสินใจโดยเอา
ประสบการณ์ของตนเองเป็นหลักในการพิจารณา 
บ่อยครั้งที่การตัดสินใจผิดพลาดและท าความเสียหาย
มาให้องค์การ เพราะความเชื่อม่ันในประสบการณ์
ของตนเองมากเกินไป  จนลืมมองดูสภาพความเป็น
จริงของสภาพการณ์ในขณะนั้น ๆ ดังน้ัน ผู้บริหารที่
ฉลาดจึงควรจะมีการปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงาน 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ  เพื่อน าเอา
ความรู้และประสบการณ์ของคนเหล่าน้ันมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการร่วมกันคิดวินิจฉัยสั่งการ
ร่วมกันซึ่งจะช่วยท าให้การตัดสินใจได้ดีกว่า  การคิด
ตัดสินใจไว้ก่อนล่วงหน้า (preconceived notions)  
บ่อยครั้งที่การตัดสินใจของผู้บริหารจะอาศัยข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่สนับสนุนความคิดของตนเอง ข้อมูลอ่ืน 
ๆ ที่ไม่ได้รับความสนใจก็จะถูกเพิกเฉยละเลยไม่
น ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลย หรือพูดง่าย 
ๆ ก็คือ มีการเตรียมการตัดสินใจล่วงหน้าไว้ในใจ
ก่อนแล้วว่าจะตัดสินใจไปในแนวทางไหน แล้วหา
ข้อมูลข้อเท็จจริงมาสนับสนุนการตัดสินใจให้
เป็นไปตามที่ต้องการ  การไม่สนใจที่จะคิดตัดสินใจ 
(reluctance to decide)  ผู้บริหารบางคนกลัวกับการ
ตัดสินใจแล้วเกิดข้อผิดพลาดล้มเหลว  ก็จะถูกสภาพ
กดดันทางจิตใจเกิดความคับข้องใจ (frustration) ซึ่ง
เกิดจากความไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ถูกต้องหรือไม่  จึงไม่กล้าที่จะคิดตัดสินใจ ท าให้
พฤติกรรมของผู้บริหารเป็นแบบหลีกหนีและเอาตัว
รอด ไม่ยอมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ   
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อภิปรายสมมติฐานที่  4 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตัดสินในภาวะความขัดแย้งในด้านการตัดสินใจเชิง
ระบบ  พบว่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ยังชี้ว่าใน
กรณีเรื่องการลาออกจากงาน ผู้บริหารยังต้องใช้การ
ตัดสินใจเชิงระบบในองค์ประกอบ  การตัดสินใจ
แบบการเมืองในระดับสูงด้วย  เพราะการลดจ านวน
คนหรือให้พนักงานบางส่วนออกจากงานน้ัน ท าให้
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง และหากควบคุมไม่ได้จะ
กลายเปน็ภาวะความขัดแย้ง เพราะพนักงานอาจมี
การรวมกลุ่มประท้วงเพื่อต่อรองกับองค์การ ดังน้ัน
ผู้บริหารต้องค านึงถึงทั้งสองฝ่ายคือองค์การกับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยพยายามเลือกวิธีการที่
ประนีประนอมหรือยอมรับได้ในทุกฝ่ายเข้ามา
ตัดสิน เช่น การจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าให้แก่พนักงาน
ที่ตอ้งถูกออกจากงาน  หรือการสลับการท างาน
ในช่วงกะ เป็นต้น  น่ันคือแนวทางการตัดสินใจใน
แบบการเมืองน่ันเอง 

ขณะที่ความขัดแย้งในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการวางตัวบุคคลในต าแหน่งงาน ก็มีผล
ต่อการตัดสินใจเชิงระบบในองค์ประกอบการ
ตัดสินใจแบบการเมืองในระดับปานกลางด้วย จะ
เห็นว่า การวางตัวบุคคลในต าแหน่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะต าแหน่งที่มีน้อยและมีความส าคัญอย่าง
ต าแหน่งหัวหน้างาน หรือ ต าแหน่งผู้บริหารน้ัน  
นอกจากต้องเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
แล้ว  การเลือกบุคคลท่ีเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก็มี
บทบาทส าคัญ  เพราะในบางองค์การต าแหน่ง
หัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหาร มีความจ าเป็นต้อง
ท าหน้าที่ประนีประนอมความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในองค์การ  ดังน้ัน การเลือกบุคคลลงในต าแหน่ง

ดังกล่าว ผู้มีอ านาจต้องใช้การตัดสินใจเชิงระบบใน
แบบการเมืองในการพิจารณาคัดเลือกด้วยน่ันเอง 

การตัดสินใจเชิงระบบ 
การท าการตัดสินใจอาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล  

กลุ่มและองค์การในแต่ละระดับได้ ซึ่งผู้บริหารใน
องค์การสามารถท่ีจะประเมินถึงประสิทธิภาพของ
การตัดสินใจของกลุ่มด้วยอย่างมีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด มีความสามารถในการ
ยอมรับได้ และมีความเหมาะสมกับด้านจรรยาบรรณ  
การตัดสินใจเชิงระบบ  มักจะมีการแสดงถึง
รายละเอียดของปัญหาได้อย่างชัดเจน และมี
ความสัมพันธ์กับการหาวิธีการแก้ไขเสมอโดยใช้
ล าดับการแก้ไขปัญหาที่มาตรฐาน  ดังน้ันจึงเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจักต้องมาใช้การ
ตัดสินใจให้เหมาะสมกับในแต่ละสถานการณ์ต้องรู้
ถึงสถานการณ์จ าเป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น และต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวใน
การตรวจสอบเหตุการณ์น้ันเสียก่อนที่จะมีการ
ตัดสินใจ รวมทั้งศึกษาผลข้างเคียงและผลท่ีจะ
ตามมา  ผู้บริหารจักต้องมองปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ออก เพราะถ้า
ปราศจากเหตุผลที่จะท าความเข้าใจในสถานการณ์
น้ันแล้ว ผู้บริหารก็ไม่สามารถท่ีจะตัดสินใจที่จะท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้
วางไว้  การวิเคราะห์ข้อมูลและมีรูปแบบของ
กระบวนการของการตัดสินใจที่ดีจะเป็นกุญแจท่ี
ส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการตัดสินใจ 
นอกจากน้ันแล้วยังได้รวมไปถึงการตัดสินใจ
ระหว่างบุคคล  กับกลุ่มผู้ท าการตัดสินใจจะต้องมี
ความเชี่ยวชาญช านาญต้องมีรูปแบบของการ
ตัดสินใจที่ดี มีความรู้พื้นฐานมีความคิดของกลุ่ม  
ตลอดจนต้องมีการวางแผนใน การตัดสินใจที่ดีจึงจะ
เป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้การตัดสินใจที่ได้ออกมาดีที่สุด  
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ความขัดแย้งทางการจัดการในองค์การ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐจากการวิเคราะห์ข้อมูล  ความขัดแย้งทางการ
จัดการที่เกิดจากองค์ประกอบของบุคคลในการแสดง
ความคิดเห็นการก าหนด การวางแผนงานของ
องค์การ เนื่องจากองค์การมีสายงานการบังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นมีเงื่อนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์การ   การแก้ไขหรือยุติความขัดแย้งอาจพิจารณา
จากระบวนการตัดสินใจระบบบริหารเพราะ ความ
ขัดแย้งจะยุติหรือได้รับการแก้ไข ให้ผ่อนคลายลงได้ 
ก็โดยการตัดสินใจของผู้น าของคู่กรณีของความ
ขัดแย้งโดยผู้ที่มีอ านาจท่ีสูงสุดในกระบวนการ
ตัดสินใจของระบบบริหารนั้นใช้อ านาจและอิทธิพล
เข้าแทรกแซง อีกแนวทางหน่ึงการจัดการความ
ขัดแย้ง  การจับประเด็นของความขัดแย้ง  การใช้และ
ให้เหตุผล  รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอด 
ความคิดเห็นของตนสู่ผู้อื่น การเลือกประเด็นความ
ขัดแย้งท่ีสามารถพิจารณาได้ การจัดการความขัดแย้ง
ตามหลักการทฤษฎีการบริหารมีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้งในเชิง
สร้างสรรค์ ท าให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์การ หรือบุคคลในองค์การ การที่จะจัดการ
กับความขัดแย้งต้องมีศิลปะในการจูงใจคน ต้องมี
ความใจเย็นและความอดทน โดยเฉพาะในกรณีที่มี
การแสดงความไม่พึ่งพอใจออกมาอย่างรุนแรง
ความสามารถในการตัดสินใจจึงมีความส าคัญในการ
ที่จัดการกับความขัดแย้ง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจ
เป็นสิ่งส าคัญในการท างานร่วมกัน การก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายขององค์การ ฉะน้ันในการ
ตัดสินใจของคนน้ันจะต้องอยู่ในสภาพที่มีข้อมูล

ความพร้อมของเหตุผล  พิจารณาทางเลือกในการ
ตัดสินใจการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการตัดสินใจ 
ทฤษฎีการตัดสินใจของ Simon (1981) 
เสนอแนะให้ผู้ตัดสินใจน าเอาเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจ  เช่นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผลการ
ศึกษาวิจัย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อให้การ
ตัดสินใจรวดเร็วและประหยัด  ลดค่าใช้จ่าย ได้ผล
แน่นอนตรงตามวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ
ก่อให้เกิดความกดดันและท าให้เกิดความขัดแย้ง การ
ประเมินทางเลือกการประมวลผลข้อมูลมาเสริมสร้าง
กระบวนการตัดสินใจ และการพัฒนาคุณภาพของ
การตัดสินใจ น่าจะเป็นแนวทางหน่ึงที่จะลดความ
กดดันลดความขัดแย้งในการตัดสินใจ  
  
 ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิบัติการ 
 องค์การมีภาวะความขัดแย้งทางการจัดการใน
ด้านต่างๆท้ัง 5 ด้านในระดับปานกลาง ซึ่งฝ่าย
บริหารต้องพัฒนาปรับปรุงแนวทางการบริหารงาน
เพื่อลดภาวะความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีผู้วิจัยได้
น าประเด็นท่ีมีความขัดแย้งมากกว่าประเด็นอื่น ๆ ใน
แต่ละลักษณะมาเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ดังน้ี 
 1.  องค์การต้องพัฒนาให้มีการจัดท าแผน
งบประมาณอย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
มากขึ้น ขณะเดียวกันต้องมีงบประมาณส ารองเพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพการตลาดที่
ผันผวนด้วยทั้งน้ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่
ท าการศึกษานี้ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอยู่แล้ว 
ดังน้ัน การจัดท าแผนงบประมาณที่ละเอียดรัดกุม จะ
มีประโยชน์ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐด้วย ควรจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานการ
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วัดผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละต าแหน่งตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น โดย
ให้ตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าหารือเพื่อหาแนวทาง
ก าหนดมาตรฐานกลางของงาน ทั้งน้ี ในฝ่ายปฏิบัติ
สามารถก าหนดปริมาณชิ้นงานได้ค่อนข้างชัดเจน
และเพื่อให้การประเมินผลประสิทธิภาพการท างาน
ขององค์การสามารถวัดได้จริง  
 2. ในองค์การยังคงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน
อยู่บ้าง ซึ่งท าให้มีการแข่งขันการท างานด้วย ดังน้ัน
องค์การต้องควบคุมให้การแข่งขันน้ันอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม วิธีการหน่ึงที่จะควบคุมระดับการแข่งขัน
ดังกล่าวคือ องค์การต้องมีการคัดเลือกประเมินผล
บุคคลอย่างโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ สนับสนุนคน
ดีมีฝีมือให้เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ทั้งน้ีในการ
ประเมินควรตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินมิใช่การ
ประเมินโดยบุคคลคนเดียวจะเหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับมากกว่า ขณะเดียวกันต้องจัดให้มีกิจกรรม
สันทนาการให้พนักงานไม่ตึงเครียดจากการท างาน
จนเกินไป เช่น กิจกรรมกีฬา  ดนตรี หรืองาน
สังสรรค์ตามเทศกาลบ้าง เป็นต้น เพื่อเป็นการเปิด

โอกาสให้พนักงานได้รู้จักท าความเข้าใจและสร้าง
สัมพันธภาพอันดีในหมู่พนักงาน 
 3. ผลการศึกษาเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่เห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนขององค์การยังไม่
เหมาะสมกับหน้าที่การงานในความรับผิดชอบ 
ดังน้ันหน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องต้องท าการศึกษา
เปรียบเทียบกับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึง เพื่อพิจารณาว่าควรปรับปรุงแก้ไข 
ประกอบกับการพิจารณาก าหนดกลุ่มของต าแหน่ง
งานที่มีลักษณะต่างกัน แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบขั้นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมต่อไป จัด
ให้มีสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม อย่างทั่วถึง อาทิ ค่า
รักษาพยาบาล รถรับส่งกรณีโรงงานอยู่ไกลจาก
แหล่งชุมชน ตลอดจนการจัดสวัสดิการในขณะ
ท างานเช่นระบบการรักษาความปลอดภัย ห้องปฐม
พยาบาล  การจัดหาน้ าดื่ม เป็นต้น  สิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อ
ความรู้สึกและความผูกพันที่ผู้ปฏิบัติมีต่อองค์การ 
เพราะเมื่อพวกเขารู้สึกว่าองค์การห่วงใยใส่ใจดูแล
พวกเขา เขาก็จะรักและผูกพันต่อองค์การที่ท างานอยู่
ท าให้ทุม่เทก าลังกายก าลังใจในการท างานให้กับ
องค์การ 
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Review by Robert Derrick Butterfield 
                
 

 
 
Randolph Frederick ‘Randy’ Pausch  was 

an American academic. He was Professor of 
Computer Science, Human Computer Interaction, 
and Design at the Carnegie -Mellon University 
(CMU) in Pittsburgh, Pennsylvania . By all 
accounts, he was an outstanding and popular 
teacher and won several awards,  notably  the Karl 
V. Karlstrom Outstanding Educator  Award, as well 
as  the ACM Award for Outstanding Contributions 
to Computer Science Education. He was the creator 
of the Alice software project and was co-founder of 
CMU’s Entertainment Technology Center. In 
addition, he had done Virtual Reality Research with 
Disney Imagineers in Hollywood. He was the 
author, or co-author of five books and over seventy 
articles. 
           As well as being highly successful 
professionally, Randy had what appears to be an 
idyllic family life. He was happily married ‚to the 
woman of my dreams‛ (p. 1), as he describes his 
wife, Jai and was the proud father of three beautiful 
young children. Clearly, he had a life that many 
would envy and had everything to live for, when 
suddenly tragedy struck. 
          In the summer of 2006, he started having 
stomach pains and went to the doctor. The doctor 
diagnosed pancreatic cancer, a particularly 
malignant form of the disease. It has the highest 
mortality rate of  any form of cancer, (50% of 

sufferers dying within six months and 95%  within 
five years).In September, 2006, he underwent 
the’Whipple Operation’ a drastic course of surgery 
and chemo-therapy to  kill off the cancer. Randy 
felt optimistic after the treatment and thought that 
he was cured. However, the cancer recurred and on 
August  
15th , 2007 he was told the chilling news that  it had 
spread to his liver and that he was a terminal case. 
He finally died on the 25th of July, 2008, aged only 
forty-seven. 
        In September, 2007,  knowing that he had 
only months to live, the CMU President invited him 
to give ‘The Last Lecture’. This is something of a 
tradition in American universities. Elderly, 
distinguished academics are often asked to  imagine 
that they do not have long to live. They are invited 
to give  a final lecture, in which they try to impart  
to the world  the wisdom they have accumulated  
during a lifetime. In most cases, of course, death is 
not near. In Randy’s case, it was, and this added a 
tremendous poignancy to the occasion. On 
September, 18th 2007, he delivered his lecture to an 
audience of academics, colleagues, students and 
friends at CMU. 
       The lecture, entitled ‘Really Achieving 
Your Childhood Dreams’ captivated his audience 
and he was given a standing ovation. Pausch did 
press-ups on the stage and  related many  

A Review of ‘The Last Lecture’ by Randy Pausch, co-authored by Jeffrey 
Zaslow.Hyperion Books, New York, 2008. 
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experiences  and anecdotes from his childhood. It 
was generally agreed to have been a highly moving, 
Inspiring and memorable  address. 
      Randy had originally intended that the 
lecture would be his farewell to everyone  at CMU, 
and nothing else but that. However, it  had created 
such a stir that he decided to put it on the internet. 
There, it created so much public interest that he was 
invited on the Oprah Winfrey TV show  on October 
22nd, 2007 ,  where he gave an abridged version of  
his lecture. This brought him nationwide attention 
and Hyperion Books   offered to publish the lecture 
in book form. The public response was immediate 
and overwhelming. The first printing of 400,000 
books sold out within hours. Since then the book 
has become an enormous best-seller all over the 
world, to date selling 2.3 million copies and being 
translated into twenty-nine languages. It is co-
authored by Jeffrey Zaslow, a Wall Street 
journalist. 
       Randy  wanted ‘the Last  Lecture’ to be 
his personal  memorial, his legacy to his children. 
He knew that he would not live long enough to be a 
proper father to them as they grew to maturity. He 
knew that his lecture was being recorded  on video 
and DVD , and he wanted them to have it in 
memory of him. The popular response to his 
lecture, was, no doubt a surprise to him. But what 
was it about his lecture that people found so 
uplifting, inspiring and memorable? The death of 
Randy Pausch was a dreadful personal tragedy, 
both for him and his family. Yet people die of 
cancer every day. What was so special and 

attractive about Randy? This is the question anyone 
reviewing his book must answer. 
       Anyone who reads this book is 
immediately struck by Pausch’s great personal 
courage and his determination to confront reality 
head-on. At the beginning of his lecture, he shows 
the audience slides which clearly show the 
cancerous tumours on his internal organs. He refers 
to his cancer as ‘the elephant in the room’ (p. 16) 
the reality that cannot be ignored. He makes a 
deliberate decision to give the lecture, even though 
he knows he would not be criticized if he called it 
off. However, he says he felt ‘energised’ (p. 4), 
once he had taken the decision.  The reader is also 
struck by  the fact that Randy does not wallow in 
self-pity. Fate has dealt him a cruel blow, but he 
does not  go around, saying,‛ Why me? Why me?‛ 
Instead, he counts his blessings, and describes 
himself as lucky for all the good things that he has 
enjoyed in his life. Most people would not describe 
someone dying of pancreatic cancer as lucky. As 
Randy puts it,‛ While I could easily feel sorry for 
myself, that wouldn’t do them, or me any good.‛(p. 
19) 

The ‘them ‘referred to, are of course his 
wife and children. He is deeply in love with his 
wife, and clearly adores his children. His thoughts 
are concentrated on them, and how they will be 
affected by his death, not on his own fate. He is 
concerned that he will not be there as his children 
grow  up. He will not be able to play his proper role 
as a father to them. He is worried that their 
memories of him will be ‘hazy’ (p. 8), and that he 
will just become a fading memory. ‘The Last 



                                                                              
129 

Lecture’ was delivered to make sure that this did 
not happen. It is his legacy to them, in which he 
puts all the ideas and values that he will never be 
able to communicate to them personally.‛ None of 
this is a replacement for a living parent‛, (p. x) 
admits Randy. However, He is doing the best he 
can, in the desperate situation in which he finds 
himself. 
        The book is written with great intensity. 
Randy does not have  much time left , and thus 
knows the importance of using that time  in the best 
way.‛ Our lives together had to be squeezed into a 
few months‛. (p. 7) It is very much the case of 
remembering the old Latin proverb’Carpe diem.’ 
(Seize the Day). Act now, do not postpone action 
and put things off for the future. 
       Randy entitled his lecture,’Really 
achieving your childhood dreams’. Randy,like all 
children,had dreams of what they wanted to be and 
what  they wanted to do when they became adults. 
He says that he was lucky, because he managed to 
achieve most of his. Parents should encourage their 
children to dream, to use their imaginations to try 
and reach those aspirations. He has very firm ideas 
on the values that parents should pass on to their 
children, much of it based on his own family 
background. Teachers too, should encourage their 
students to have ambitions and  not be afraid to 
fulfil them. 
      Randy’s parents come across as very 
important influences in his life. He says that he had 
‘a magical childhood’.(p. 22) His  was not a 
particularly well-off  family, but it was one in 
which he was encouraged to learn, to seek 

knowledge .He was allowed to express his 
creativity by drawing pictures  on the bedroom 
wall. His parents had known the hardships of the 
30’s Depression and the Second World War, and 
they taught old-fashioned values, such as  doing 
your best, being honest, working hard at everything  
you did, not complaining but generally making the 
best of life. Modesty was another important virtue. 
His father had won a medal for bravery, but never 
talked about it. Randy found out about this, after his 
father’s death, when he was going through the old 
man’s papers. Having the courage of your own 
convictions was also important. They taught me not 
to ‚obsess over what other people think.‛(p. 141) 
     Much of the book is devoted to Randy’s views 
on education and what values teachers should 
impart to their students. He remembers his football 
coach who told him to strive to do his best, to 
overcome difficulties and ‚ don’t quit‛.(p. 38) In 
the classroom, he  wanted his students to be‛self-
reflective‛(11)self-critical, mindful of how others 
saw them. He wanted to talk to them with 
frankness, to make demands on them, to be able to 
tell someone point-blank that they could do much 
better. Difficulties, says Randy are there to be 
overcome. He tells an enlightening story of the day 
when he was initially rejected by CMU, when he 
applied to do a Ph. D. However, not being the kind 
of person who takes no for an answer, he eventually 
got in, after pulling a few strings. As Randy puts 
it,‛ The brick walls are there to stop people who 
don’t want it badly enough.‛ 
(p. 112) Determination can overcome most 
obstacles. 
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      Much of the book is anecdotal, using a 
personal story to make a particular point. It is also 
rather corny and sentimental at times, and this is the 
main criticism one can make of the book. Randy 
often gets quite carried away ,talking about Captain  
Kirk and the Starship’Enterprise’ as if it is an actual 
military  unit, instead of just a TV show. Likewise, 
when he talks about the film’Rocky’. What is, in 
fact, acting is portrayed as a real life situation. 
Many of the anecdotes concerning his childhood, as 
well  as  some material about his  children (p. 73) 
only seems to be there to tug at the heartstrings. 
This is a pity, since it detracts somewhat from the 
book. 
       For me, this book is  similar in many 
respects to another called,’ Tuesdays with 
Morrie’(pp. 189-196) about a retired university 
lecturer, dying of schlerosis  who is regularly 
visited  by a former student. Again, the older man 
tries to impart worldly wisdom to the younger man. 
He exhibits stoical resignation, as the disease gets a 
tighter grip on his body. He maintains a cheerful 
and upbeat demeanour  until the end, and the young 
man goes away  with lessons learnt on how life is 
meant to be lived. The main differences between 
Morrie and Randy are that  Morrie  has already 

lived a long and full life and has brought up a 
family .He is dying in old age ,whereas Randy is 
dying in the prime of life ,and will not see his 
children grow to adulthood.  
        You finish reading ‘The Last Lecture’ in a 
thoughtful, but not in a sad or depressed mood. 
Randy’s ‘joie de vivre’,  his boyish enthusiasm for 
life gets hold of you. You feel very strongly that 
you would like to have met this man. His warm and 
engaging personality shines through the narrative, 
and offsets the gloom. And there is wisdom here 
too. Randy puts it perfectly.‛ Time is all you have. 
And you may find one day that you have less than 
you think.‛(p. 111) None of us knows when death 
will come to us. We simply do not know how much 
time we have left. Until that day we must live our 
lives to the full, as Randy did. But, it is Randy’s 
courage and unselfishness, when faced with 
overwhelming odds, that is his most attractive 
virtues. His thoughts are always focused on his wife 
and children, and how they will fare once he is 
gone, never on himself. He confronts his disease 
head-on and forces us to count our blessings and be 
eternally grateful for the health we enjoy. 
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