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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีส เทิ ร ์น เอ เชี ยจัดพิมพ ์ ข้ึน เพื่ อ เผยแพร ่ความรู ้ ในสาขาวิชา	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	2	ท่าน	(Double-blind	peer	review)	ในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตี

พิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิด

ลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	บทความท่ี

ได้รับการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว	

จึงจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่างๆ	ใช้ตวัอักษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	 ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	น.	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านักพมิพ์ 

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรม	

	 ศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ. 

		Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

	 	Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	The	American	party	systems	Stage	of		

	 political	development	(2	nd	ed.).	New	York:	 

	 Oxford	University	Press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ช่ือผู ้แต่ง.	(ปีพิมพ์).	 ช่ือบทความ.	 ช่ือวารสาร,	 ปีที่(ฉบับที่),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	(2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ช่ือผู้แต่ง.	(ปี,	เดือน	วันท่ี).	ช่ือบทความ.	ช่ือหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	(2545,	กรกฎาคม	11).	จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกลุ	สรรพกจิจ�านง.	(2541).	การวจิยัเชงินโยบายเพือ่การพฒันา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	(ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร).	ช่ือเรื่อง.	ค้นจาก	(ระบุ	URL	 

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั	

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	Prizker,T.	J.	(1989).	An	early	fragment	from	central	Nepal.  

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html
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ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	 เดิมมีก�าเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2550	 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น

แหล่งข้อมูล	 จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลาการเผย

แพร่ต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	ฉบับท่ี	1	เผยแพร่ปีละ	2	ฉบับ		ในปี	พ.ศ.	2557	ได้เริ่มเผยแพร่

วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	ได้มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ	3	ฉบับ	(ราย	4	เดือน)	และในปีท่ี	7	ฉบับที่	3	

(กันยายน	–	ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่ม

หนังสือเป็นการผลิตแบบ	CD	ในปีท่ี	8	ฉบับท่ี	1	(มกราคม	–	เมษายน2561)	ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง	โดยการผลิตเป็น	Flash	Drive	ส่งมอบให้สมาชิก	

หากไม่ได้สมัครสมาชิก	 สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่	 https://

eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร

ไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	Center:	TCI)

	 ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี	2	จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	

	 1.	 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย	 (Research	 Paper)	 บทความวิชาการ	 

(Academic	 Paper)	 ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า	 บุคคลภายนอก	 ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขาบริหารธุรกิจ	บัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษา

ศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม	โดย

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า	 และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	

ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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วัตถุประสงค์



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์	มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาบริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	
นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	
ศาสนา	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้
	 1.	ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์	ต้องไม่เคยเผยแพร่่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน	
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
	 2.	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง	กอง
บรรณาธิการฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	(Double	Blind	Review)	และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
	 3.	ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้	
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารย์ท่านอื่น	ๆ	ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด	ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา	และการ
ตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	หากมีความผิดพลาดใดๆ	ผู้เขียน
จะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
	 4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
	 5.	ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	สามารถส่งบทความ	 
ออนไลน์ได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือ	https://www.tci-thaijo.org/	
	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	อาคาร	ชวน	ชวนิชย์	ชั้น	4	ห้อง	C423	 
เลขที่	200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110	 
โทรศัพท์	0-2577-1028	ต่อ	377,	378		อีเมล์	eau_heritage@eau.ac.th
	 ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายลละเอียดการส่งบทความ	ซึ่งระบุไว้ใน	 
website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ 
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย	4	เดือน	ปีละ	3	ฉบับ	ดังนี้

	 ฉบับที่	1:	มกราคม-เมษายน	(ก�าหนดออก	เมษายน)

	 ฉบับที่	2:		พฤษภาคม-สิงหาคม	(ก�าหนดออก	สิงหาคม)

	 ฉบับที่	3:	กันยายน-ธันวาคม	(ก�าหนดออก	ธันวาคม)

ผลิตเป็นอิเล็กทรอนิกส์	(Flash	Drive)	และเผยแพร่ฉบับ	Online	ท่ี	website	 
https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/	

ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย/	กองบรรณาธิการวารสารฯ	

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากอง

บรรณาธิการ (Editorial 

Advisory Board)

  
ประธานบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ

อาจารย์โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์		 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุษยมาส	สินธุประมา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์	อุดม	วโรตม์สิกขดิตถ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	ครรชิต	มาลัยวงศ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	บุญมี	เณรยอด	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุษยมาส	สินธุประมา	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์นันทิยา	จรูญแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 เลขท่ี	3	ซ.จินตะเวช	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

		 	 	 	 	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	นภาลัย	สุวรรณธาดา	 เลขท่ี	50/335	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บางพูด		

	 	 	 	 	 อ.	ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

รองศาสตราจารย์	อรุณีประภา	หอมเศรษฐี	 ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ

	 	 	 	 	 และการกระจายเสียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาส	ภาวินันทน์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชญาพิมพ์	อุสาโห	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.O.	Leorard	Trudo	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr.Joseph	C.	Gumbel	 	 	 ส�านักงานทนายความบ�ารุง

นางสาวพิมพ์ลดา	พิทักษ์เศรษฐการ		 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์วิลาวรรณ	สุขมาก		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวพิมพ์ลดา	พิทักษ์เศรษฐการ		 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวพิมพ์ลดา	พิทักษ์เศรษฐการ		 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวจิตรเลขา	ฤกษ์วิสาข์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยสิทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
	 1.	ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่	และไม่เคยตีพิมพ์ที่
ใดมาก่อน
	 2.	ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย	ไม่บิดเบือนข้อมูล	
หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
	 3.	ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผล
งานตัวเอง	รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วน
	 4.	ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน	
Template	ของวารสาร
	 5.	ผู้นิพนธ์ที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1.	บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	เพื่อตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
	 2.	บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์	และ	ผู้ประเมินบทความ	แก่
บุคคลใดๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
	 3.	บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว	โดยพิจารณาจากความส�าคัญ	ความใหม่	ความ
ชัดเจน	และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ
	 4.	บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
	 5.	บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ	เพราะความสังสัยหรือไม่
แน่ใจ	โดยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ	ก่อน
	 6.	บรรณาธิการต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	ผู้ประเมิน	และทีม
บริหาร
	 7.	บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น	
(Plagiarism)	อย่างจริงจัง	โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้	เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตี
พิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
	 8.	หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ	
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน	และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง	
ประกอบการ	“ตอบรับ”	หรือ	“ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์บทความนั้นๆ	



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
	 1.	ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุก
ส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้อง	ในช่วงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
	 2.	หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	ผู้ประเมินบทความ
ตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	เช่น	เป็นผู้ร่วมโครงการ	หรือ
รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว	หรือเหตุผลอื่นๆ	ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะอย่างอิสระได้	ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ	และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ	
	 3.	ผู้ประเมินบทความ	ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ	
โดยพิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น	ๆ	คุณภาพของ
การวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน	ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูล
รองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย
	 4.	ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญๆ	และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลัง
ประเมิน	แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง	เข้าไปในการประเมินบทความด้วย	นอกจากนี้	หากมี
ส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน	หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ	ผู้ประเมินต้องชี้แจง
ให้บรรณาธิการทราบด้วย



อาจารย์ กัลยา ขาวบ้านแพ้ว    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกริกฤทธิ์ อัมพะวัฒ   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ จรูญศรี มาดิลกโกวิท   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดนุชา คุณพนิชกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ นพพร แหยมแสง   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นิตยา เพ็ญศิรินภา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นิตยา สุขเสรีทรัพย์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ น�้าใส ตันติสุข     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ บุญเรียง ขจรศิลป์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุนนท์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ประภาส ปิ่นตบแต่ง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ปราณี เสนีย์  วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองสิน วิเศษศิริ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อาจารย์ เผ่าสถาพร ดวงแก้ว    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ พัชราพร เกิดมงคล   มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร วิชัยสาร   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ วิทยา จันทร์ศิลา   มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ วิลัดดา เตชะเวช   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สมคิด พนมจุ้ย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ สมชาย เทพแสง     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ สุชาดา บวรกิติวงศ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม



รองศาสตราจารย์ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ ศรีดี   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ สุเทพ เชาวลิต    3 ซ.จินตะเวช ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กทม.
รองศาสตราจารย์ อัมพร ม้าคนอง    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ โอรส ลีลากุลธนิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 1

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย ซึ่งเป็นสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ สัดส่วนของประชากร

วัยเด็กและวัยท�างานลดลง ผู้สูงอายุควรมีศักยภาพในการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญยิ่ง กิจกรรมทางสังคมมีหลายประเภทเช่น (1) การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ  

(2) การท�างานในลักษณะจิตอาสา (3) กิจกรรมเสริมรายได้ (4) กิจกรรมนันทนาการ (5) กิจกรรมทางศาสนา (6) กิจกรรม

ด้านการศึกษา และ (7) กิจกรรมการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้สูงอายุทั้งด้าน

สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ที่จะท�าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยท่ีครอบครัว ชุมชน สังคม 

และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมท้ังในระดับบุคคลและ

กลุ่ม จัดสรรพื้นที่สาธารณะในการท�ากิจกรรมอย่างท่ัวถึง เน้นความหลากหลายของกิจกรรม และส่งเสริมการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกับวัยอื่นๆ กิจกรรมทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ: สังคมสูงวัย, กิจกรรมทางสังคม, ผู้สูงอายุ

Abstract

Nowadays, Thailand is becoming an ageing society because of the proportion of the elderly 

people has increased while the proportion of children and working people have decreased. The  

elderly should develop their competencies in daily life with dignity. Elder social activity  

participation is both necessary and important and there are many kinds of social activities. For example  

(1) participation activities (2) volunteer work activities (3) extra income activities (4) recreational activities 

(5) religious activities 6) educational activities and (7) wisdom transferred activities. These activities can be  

promoted for both elder health as well as social and economic well-being to improve the good 

quality of life. The social activities at the personal or group level must be supported by families,  

communities, societies and government or non-government sectors in all areas. In order to apply 

these in a variety of social activities and for participation to the activities with other ages these social 

activities are the main components to support an ageing society in Thailand.

สังคมสูงวัย: กิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ
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จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทาง

สังคมของโลกในปี ค.ศ.2050 สังคมจะก้าวสู่การเป็นสังคม

สูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยมีคนเกิดน้อยลงและอายุยืนมากข้ึน 

ท�าให้ประชากรทั่วโลกจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น องค์การ

สหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี ค.ศ. 2001- 

2100 จะเป็นศตวรรษแห่งผูส้งูอาย ุหมายถงึการมปีระชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวม

ทั่วโลก ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ทางประชากร กล่าวคือสัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัย

ท�างานลดลง ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ 

อันเป็นผลสืบเนื่องจากเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ท�าให้คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น และความ

ส�าเร็จของการวางแผนครอบครัวในอดีต ส่งผลต่อการลด

ลงของอัตราการเกิดอย่างต่อเน่ือง ยังผลให้ประเทศไทย

ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (aging society) ตั้งแต่ พ.ศ.2548 

ที่ประชากรอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 1 ใน 10 ของ

ประชากรทัง้หมด (ร้อยละ 10) ในปีพ.ศ. 2564 ประเทศไทย

จะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (complete aged 

society) เมื่อประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 (ร้อยละ 

20) และคาดว่าในปี พ.ศ.2579 ประเทศไทยจะกลายเป็น

สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society) เมื่อ

ประชากรสูงอายุเพิ่มสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรหรือ 

1 ใน 3 ของประเทศ

จากสถานการณ์ดังกล ่าวย ่อมส ่งผลต ่อด ้าน

เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม ในด้าน

เศรษฐกิจ ทั้งการบริโภค การออมและการลงทุนการคลัง

ของประเทศ และการลดลงของก�าลังแรงงาน ด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะช่วยตัว

เองไม่ได้ (ไม่สามารถประกอบกจิวตัรพืน้ฐาน คอื กนิ อาหาร

เอง เข้าห้องน�้าเอง แต่งตัวได้เอง) มากถึงร้อยละ 5 โดย

เฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ มีมากถึง

ร้อยละ 19 ของผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน และประสบปัญหา

เรื่องการเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันเลือด

Keywords: ageing society, social activity, the elderly

สงู ซึง่อาจเป็นผลมาจากพฤตกิรรมของคนไทยตัง้แต่ก่อนวยั

สูงอายุจนเป็นผู้สูงอายุ เช่น การกินอาหาร การออกก�าลัง

กาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ (มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) ด้านสภาพแวดล้อม ไม่ว่า

จะเป็นทางเดินสาธารณะ หรือสภาพที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีทาง

ลาด หรอืราวจบัฯ ซึง่ไม่เหมาะสมกบัสภาพร่างกายและการ

เคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ส่วนด้านสังคม ผู้สูงอายุท่ีอยู่ล�าพัง

คนเดียว หรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดย

ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545 

เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 ในขณะท่ีผู้สูงอายุท่ีอยู่ตาม

ล�าพังกับคู่สมรสเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 17 ในปี 2545 เป็น

ร้อยละ 23.3 ในปี 2560 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

ซ่ึงในปัจจุบันผู้สูงอายุประสบปัญหาทางใจคือมี ความวิตก

กังวล เป็นโรคซึมเศร้า มีการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด ทาง

พฤติกรรมและความจ�า (สายพิณ ไชยนันทน์, 2561)

บทความนี้น�าเสนอ สังคมสูงวัย: กิจกรรมทาง

สังคมของผู้สูงอายุ ท่ีประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงในผู้

สูงอายุ กิจกรรมทางสังคม ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม

ทางสังคมของผู้สูงอายุ ประเภทกิจกรรมทางสังคมของผู้สูง

อายุ ประโยชน์ของกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้

สูงอายุ ข้อเสนอแนะและบทสรุป

กำรเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอำยุ

การเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของคนเรา เป็นไป

ตามพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ทารกจนถึงผู้ใหญ่ท้ังภาวะ

เจริญเติบโตและภาวะเสื่อมถอย ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่

ในลักษณะของการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ และสังคม ซ่ึงธิดารัตน์ มิ่งสมร (2561) ได้เสนอการ

เปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ 3 ด้านดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ระบบ
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ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 3

ต่างๆ ท�างานได้ลดลง ส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยลง ดังนี้ 

ร่างกายภายนอก ผิวหนังเหี่ยวย่น มีกระ ผมบางเปลี่ยนเป็น

สีเทาหรือสี ขาว หลังโกง เคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าลง ก�าลัง

น้อยลง อวัยวะรับความรู้สึกจะเป็นอวัยวะอันดับแรกๆ ท่ี

เสื่อม เช่น ผนังเส้นเลือดแดงในหูแข็งตัว ท�าให้ได้ยินเสียง

ไม่ชัดเจน หรือการเปล่งเสียงของผู ้สูงอายุจะไม่มีพลัง 

เนื่องจากกระดูกอ่อนบริเวณกล่องเสียงแข็งตัวและขาด

ความยืดหยุ่น ขณะที่การบดเคี้ยวล�าบากขึ้นเพราะเหงือก

ร่น รากฟันโผล่พ้นขอบเหงือก ท�าให้ฟันผุและเสียวฟันได้

ง่าย รวมไปถึงกระดูกที่ผุกร่อนและกล้ามเนื้อที่ลีบเล็กลง 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ที่พบบ่อยในวัยสูง

อายุ เช่น การรับรู้ ซึ่งผู้สูงอายุมักยึดติดกับความคิดและ

เหตุผลของตนเอง จ�าเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ค่อยได้ หลงๆ 

ลืมๆ และชอบย�้าค�าถามบ่อยๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ยากเพราะ

ไม่มีความมั่นใจในการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์ 

อาจจะมีอาการซึมเศร้า หงุดหงิด ขี้ระแวง วิตกกังวล โกรธ

ง่าย เอาแต่ใจตนเอง มักจะคิดซ�้าซาก ลังเล หวาดระแวง 

หมกมุ่นเรื่องของตนเอง ทั้งเรือ่งในอดีตและอนาคต กลัวลูก

หลานทอดทิ้ง รวมถึงสนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลง ผู้สูงอายุมัก

สนใจเฉพาะเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัตนเองมากกว่าเรือ่งของผูอ้ืน่

3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ได้แก่ ภาระหน้าท่ี

และบทบาททางสังคมลดน้อยลง ท�าให้ผู้สูงอายุห่างจาก

สังคม อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีสมรรถภาพ

และความสามารถลดน้อยลง จึงไม่ให้ความส�าคัญหรือใส่ใจ

มากนัก นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็น

ผู้น�าครอบครัว กลายเป็นเพียงผู้อาศัยหรือเป็นสมาชิกของ

ครอบครัวเท่านั้น และเมื่อสมรรถภาพร่างกายลดลง ท�าให้

ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองหรือกิจวัตรประจ�าวัน

เป็นไปได้ยากล�าบาก จะส่งผลกระทบต่อจิตใจ เกิดความ

ไม่มั่นใจในตนเอง หดหู่กับสภาพตัวเอง อีกทั้งยัง ท�าให้ผู้

สูงอายุไม่กล้ามีสังคมหรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม ถือว่า

เป็นสภาวะที่น่าเป็นห่วง อันส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่ท�างานในองค์กรต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน บทบาททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 

กรณีที่เคยเป็นหัวหน้า มีต�าแหน่งหน้าที่การงาน หากติด

ยึดกับสิ่งที่เคยมีไม่ว่าจะเป็น ลาภ ยศ การยอมรับนับถือ 

บุคคลเหล่าน้ีต้องใช้เวลาในการปรับสภาพความเป็นอยู่ 

จติใจ หรอือาจเกดิภาวะซมึเศร้า ส่วนผูส้งูอายทุีไ่ม่ได้ท�างาน

ประจ�ามาก่อนมักอยู่กับลูกๆ หลานๆ อาจเกิดภาวะถูกทอด

ท้ิงให้อยู่แบบโดดเดี่ยว ไร้คนดูแล ผู้คนรอบข้างและสังคม

จะเป็นสิ่งท่ีสามารถเยียวยาปัญหาต่างๆท่ีผู้สูงอายุประสบ 

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมท่ีมีหลากหลายรูปแบบ 

กิจกรรมทำงสังคม

ดังที่อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก 

กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (social animal) โดยเขา

เชื่อว่า โดยสภาพธรรมชาติของมนุษย์แล้วจะต้องมีชีวิต

ร่วมกับบุคคลอื่นๆ มีการติดต่อสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ไม่

สามารถด�ารงชีวิตอยู ่อย่างอิสระตามล�าพังได้ สังคมจึง

เกิดข้ึน เป็นธรรมชาติของคนเราท่ีจะต้องมีการปะทะสังค์

สรรค์ทางสังคมกับกลุ่มบุคคลในสังคม ซ่ึงมนุษย์เป็นส่วน

หนึ่งของสังคมท่ีต้องมีการท�ากิจกรรมต่างๆ อันเป็นความ

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ซ่ึงกิจกรรมทางสังคมสามารถ

ตอบสนองให้เกิดภาวะสมดุลในการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กิจกรรมทางสังคมเป็นกิจกรรม

ท่ีจัดข้ึนตามความเหมาะสม และความต้องการของชุมชน

ในหลากหลายรูปแบบ โดยมีการกลุ่มของสมาชิกในชุมชน

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคมของ

ผู้สูงอำยุ

ความจ�าเป็นประการหนึ่งของผู้สูงอายุในการอยู่

ร่วมกันกับบุคคอื่นๆ ในสังคม คือการเข้าร่วมในกิจกรรม

ทางสังคม เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ อันเป็นการ

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในบทความนี้ขอน�า

เสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ของผู้สูงอายุ 3 ทฤษฎี ดังนี้

1. ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) ได้พัฒนา

โดย Havighurst ในปี 1961 เสนอว่าผู้สูงอายุที่จะประสบ

ความส�าเรจ็ได้นัน้กต่็อเมือ่มกีารท�ากจิกรรมและคงไว้ซึง่การ

มีปะทะสังสรรค์ทางสังคมอย่างสม�่าเสมอ และในปี 1964 

Neugarten ได้ยืนยันว่าความพึงพอใจของผู้สูงอายุขึ้นอยู่

กับการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

พยายาม (Winstead, et al., 2014 cited in Tabet, 
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2016) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมท่ี

ไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจในชีวิต และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นสิ่งส�าคัญ

ต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูง

อายุ แม้สถานการณ์หรือสถานะปัจจุบันของผู้สูงอายุจะ

เปลีย่นแปลงไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละบคุคล เช่นออกจาก

ที่ท�างานประจ�าในองค์กรต่างๆ หรืออยู่ในสภาพครอบครัว

โดดเดี่ยว การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึงเป็น

สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุ ดังนั้นผู ้สูงอายุควรเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมตามความสนใจ ความรู้ความสามารถ 

ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญ ทั้งในลักษณะของการเป็น

ผู้ให้และผู้รับที่ท�าให้เกิดความสมดุลในการด�ารงชีวิต

2. ทฤษฎีความต่อเน่ือง (continuity theory) 

ทฤษฎีน้ีชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต มีความ

ต่อเน่ืองหรือคงไว้ซึ่งลักษณะนิสัย ความชอบ วิถีชีวิตและ

ความสัมพันธ์ มาตั้งแต่วัยกลางคนจนมาถึงวัยสูงอายุ ถือว่า

เป็นแบบแผนของการด�าเนินชีวิตที่ท�าให้ตนเองมีความสุข 

มคีวามพึงพอใจ และยดึถอืปฏบิติัหรอืแสดงออกอย่างทีเ่ป็น

มา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าแต่ละคนย่อมมีแบบแผนการ

ด�ารงชีวิตหรือการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดย

ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นการประเมินว่าสิ่งไหนท่ี

ใช่หรือไม่ใช่ส�าหรับตนเอง และทฤษฎีนี้เชื่อว่าเมื่ออายุมาก

ขึ้น บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนจะไม่เปลี่ยนแปลง 

คนเราจะพยายามคงไว้ซึ่ง แบบแผนพฤติกรรมในอดีต ซ่ึง

จะส่งเสริมการปรับตัวที่ดี (นารีรัตน์ จิตรมนตรี, 2011) 

3. ทฤษฎีบทบาท (role theory) เป็นมุมมองท้ัง

ทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม กล่าวว่าบุคคลได้

แสดงบทบาททางสังคมที่แตกต่างกัน ในแต่ละบทบาทที่ถูก

ก�าหนดตามสิทธิ หน้าที่ ความคาดหวัง บรรทัดฐาน และ

พฤตกิรรมทีบ่คุคลจะต้องเผชญิและท�าให้สมบรูณ์ ตลอดช่วง

ชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้แสดงบทบาททางสังคม และยังคง

ไว้ซึง่บทบาทบางประการ แต่กม็บีางบทบาททีเ่ปลีย่นแปลง

ไปหรือสูญเสียไป ซึ่งผู้สูงอายุต้องยอมรับในบริบทดังกล่าว 

และจะต้องสร้างหรือแสวงหาบทบาทใหม่มาทดแทน เพื่อ

การด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมต่อไป 

การเข ้าร ่วมกิจกรรมทางสังคมของผู ้ สูงอายุ 

สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับทฤษฎีข้างต้น ที่เป็นไปตาม

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และสามารถสร้างเสริมให้

ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการด�ารงชีวิต เห็นคุณค่าของตนเอง 

และมีภาวะพฤฒิพลังในสังคมสูงวัยต่อไป

ประเภทของกิจกรรมทำงสังคม

ประเภทของกจิกรรมทางสงัคมแบ่งเป็น 3 ประเภท

คือ (Lemon, Bengtson & Peterson, 1972 อ้างถึงใน 

ภัทราพร ศรีสูงเนิน, 2557, น. 26) 

1. กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (informal activity) 

ได้แก่การพบปะ สังสรรค์กับเพื่อนหรือญาติมิตร การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับสมาชิกในครอบครัว การ

ช่วยเหลืองานในครอบครัว

2. กิจกรรมท่ีมีรูปแบบ (formal activity) ได้แก่

การเข้าร่วมในชมรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม 

การเข้ากลุ่มทางศาสนา การเข้ากลุ่มทางการเมือง การ

ทัศนศึกษาและการออกก�าลังกายเป็นกลุ่ม ซ่ึงกิจกรรม

เหล่านี้เป็นกิจกรรมภายนอกครอบครัว

3. กิจกรรมเพื่อการพักผ ่อนและงานอดิเรก  

(solitary or leisure activity and hobby) ได้แก่ การท�า

งานเบาๆ ในยามว่าง กจิกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ กจิกรรม

นันทนาการ การท�าสวนตกแต่งบ้านเป็นต้น

ประเภทของกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ

กิจกรรมทางสังคม ถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ

ส�าหรับการด�ารงชีวิตในสังคมของผู้สูงอายุ ที่จะช่วยพัฒนา

ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผู้สูงอายุ โดยที่

ประเภทของกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุพอ

ประมวลได้ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร ชมรม 

สมาคมหรือกลุ่มการเมือง ที่มีการด�าเนินกิจกรรมที่ตรง

กับความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ ซึ่งเป็นการแลก

เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา ท้ังยังเป็นการ

เน้นให้เห็นถึงบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุอันจะยังผล

ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการทบทวนงานวิจัย

ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทาง

สังคมกับสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป พบว่า 

การมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทาง
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บวกกับสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ (Douglas, 

Georgiou & Westbrook, 2017)

2. การท�างานเพื่อสังคมในลักษณะของจิตอาสา

หรือในรูปของการเป็นอาสาสมัคร (volunteering) ให้แก่

องค์กร หน่วยงานและชุมชน ซึ่งเป็นการท�ากิจกรรมต่างๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เช่น การให้ความรู้ การให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยท่ี

ไม่หวังผลตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยงั

สามารถท�าประโยชน์แก่สังคม สร้างคุณค่าและความรู้สึกท่ี

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างภาคภูมิใจ และจากการศึกษา

ของ Nancy, et al. (2003) พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นอาสา

สมัครและเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครจ�านวนช่ัวโมง

ที่มากกว่าจะมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงกว่า (Buchman, 

2009 อ้างถึงใน ธีระ สินเดชารักษ์, ศุทธิดา ชวนวัน และ

คมกฤช ธาราวิวัฒน์, 2558, น. 94) กล่าวว่า บรรดาผู้สูง

อายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นอาสาสมัคร และมี

ความสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกันนั้น จะมีแนวโน้มของ

การมีปัญหาทางด้านอารมณ์ และปัญหาทางด้านสุขภาพ

ร่างกายลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วน Hayes (2017) กล่าว

ถึงงานวิจัยของ CNCS ที่พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัคร

หลังจากหน่ึงปีไปแล้ว จะมีอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า 

ความรู้สึกโดดเดี่ยว และการแยกตัวจากสังคมลดลง อีกท้ัง

มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น และความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้น

3. กิจกรรมเสริมรายได้ เป็นการท�างานตามความ

ถนัดหรือความสามารถที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเป็นการใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาจอยู่ในรูปของการรวมกลุ่ม

ท�าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน นวัตวิถี เช่น ทอผ้า 

จักสาน อาหารแปรรูป ฯ หรือรับงานจากภาคอุตสาหกรรม

หรือโรงงาน ทั้งที่ท�าเป็นประจ�าหรือเป็นคร้ังคราว มีการ

ศึกษาเชิงคุณภาพ ท�าไมผู้สูงอายุยังคงท�างานหลังจากการ

เกษียณพบว่า มีแรงจูงใจที่ส�าคัญคือ การคงไว้ซึ่งกิจวัตร

ประจ�าวันและผลประโยชน์ทางการเงิน สุขภาพที่ดีและ

งานที่คล่องตัวเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญในการที่จะท�างานต่อ

ไป (Sewdas, et al., 2017)

4. กิจกรรมเพื่อนันทนาการ หรือที่ เรียกว ่า

นันทนาการบ�าบัด ซึง่เป็นกระบวนการหนึง่ทีใ่ช้เพือ่ปรบัปรงุ

สุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้วนันทนาการบ�าบัดมีเทคนิคและวิธีการ

หลากหลายรูปแบบ กิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับผู้

สูงอายุควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

ผ่อนคลายความเครียด กัลพฤกษ์ พลศร (2555) ได้เสนอ

รูปแบบของกิจกรรมนันทนาการบ�าบัดที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของการเยียวยาและเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อัน

ประกอบด้วย (1) Biblio therapy การอ่านหนังสือที่เป็น

ประโยชน์ (2) Music therapy การใช้ดนตรีบ�าบัด (3) 

Tai Chi ศิลปะป้องกันตัว (4) Gigong การออกก�าลังกาย

ที่ประสานระหว่างกายและจิต (5) Horticulture therapy 

วิธีการปลูกต้นไม้บ�าบัด (6) Meditation การฝึกสมาธิ 

และ (7) Animal-Assisted Therapy การช่วยเหลือสัตว์

บ�าบัด และจากการศึกษาของธชา รุญเจริญ (2560) พบ

ว่าภายหลังการทดลองใช้โปรแกรมนันทนาการกับผู้สูงอายุ 

ท�าให้ผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเพื่อนันทนาการมีความหลากหลายที่

ผู้สูงอายุสามารถเลือกท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามความถนัด 

ความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพร่างกาย

5. กิจกรรมทางศาสนา ศาสนาถือได้ว่าเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งเสริมการกระท�าดี การมุ่งปฏิบัติตาม

หลักค�าสอนของศาสนาในกิจวัตรประจ�าวัน และการเข้า

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาแต่ละศาสนา

ย่อมเป็นวิถีทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขทาง

ใจ คลายเครียดและสามารถด�ารงชีวิตท่ียืนยาว ดังที่ผล

การวิจัยของ Noronha (2014) พบว่าการใช้ศาสนาและ

มิติทางจิตวิญญาณบ�าบัด ส่งผลทางบวกในการรักษาผู ้

สูงอายุที่ยอมรับและมีความเชื่อในเรื่องนี้ และผู้สูงอายุ

จะมีชีวิตที่สง่างามถ้าเขาได้เรียนรู้วิถีทางใหม่ในการสร้าง

ชุมชน ค้นหามิติทางจิตวิญญาณและสนใจในวัฒนธรรม 

และสามารถท�างานอย่างต่อเนื่องตลอดไปได้

6. กิจกรรมด้านการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูนทักษะทางสังคม

และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่เป็นรูป

แบบหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายแุละการจดักจิกรรมทีจ่ดันัน้ส�าคญั

ต่อการด�าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะชีวิตที่

จ�าเป็น ประเด็นที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ผู ้สูงอายุต้องเข้า

ถึงคือเทคโนโลยีและสามารถใช้งานได้เพราะเทคโนโลยีมี

บทบาทต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท้ังการติดต่อสื่อสาร 
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การท�าธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายออนไลน์ และแอพ

พลิเคชั่นทางการแพทย์ และ Arnold, E. (1992, อ้างถึง

ใน ธีระ สินเดชารักษ์, ศุทธิดา ชวนวัน และ คมกฤช ธารา

วิวัฒน์, 2558, น. 98) กล่าวถึงว่า มีการจัดตั้งวิทยาลัย เพื่อ

ให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่รู้

สึกว่าตัวเองไร้ค่า ยังคงมีบทบาทอยู่ในสังคม

7. กิจกรรมอื่นๆ เช่นการเป็นวิทยากรหรือผู ้

ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้งศิลปวัฒนธรรม การรักษา

หรือบ�าบัดโรค อาการต่างๆ ด้วยสมุนไพรหรือแพทย์แผน

โบราณ หรอืเป็นคลังปัญญา คลงัสมองขององค์กรต่างๆ ฯลฯ

ประโยชน์ของกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ

เว็บไซต์ของ Symphony Senior Living (2018) 

เสนอในบทความเรื่อง ประโยชน์ของกิจกรรมทางสังคมต่อ

ผู้สูงอายุ มีดังน้ี 

1. มีศักยภาพในการเรียนรู ้ดีขึ้น มีความเฉียบ

แหลมและมีส่วนร่วมทางจิตใจ และที่ส�าคัญช่วยป้องกัน

ภาวะสมองเส่ือมและอาการอัลไซเมอร์ 

2. คงไว้ซึ่งการมีสุขภาพจิตที่ดี การพบปะหรือ

ติดต่อผู้คนท�าให้อารมณ์ดี และห่างไกลจากภาวะซึมเศร้า 

3. ท�าให้สุขภาพกายดีขึ้น เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ท�าให้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น รวมไปถึงการรับประทาน

อาหารร่วมกับคนอื่นท�าให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น

 4. สร้างระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น หรือ มีระดับของ

ภูมิคุ้มกันมากขึ้น 

5. เพลิดเพลินกับการนอนหลับที่เงียบสงบ ผู้ท่ีมี

สัมพันธภาพกับผู้คน ย่อมมีแนวโน้มที่จะนอนหลับพักผ่อน

ได้ดีกว่าผู้ที่อยู่โดดเดี่ยว 

6. มีอายุยืนยาวขึ้น และได้เสนอแนะวิธีการเข้า

ร่วมกิจกรรมทางสังคมดังนี้ (1) เข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมที่ม ี

กิ จรรมตรงกับความสนใจจะได ้มี การแลกเปลี่ ยน 

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (2) การเป็นอาสาสมัคร ให้

แก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เช่นโรงเรียน โรง

พยาบาล ซึ่งมีความต้องการอาสาสมัครที่น่าเชื่อถือในทุก

กลุ่มวัย (3) เพลิดเพลินกับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีสถานศึกษาท่ีออกแบบการเรียนรู้เฉพาะผู้สูงอายุเพื่อการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และขยายมุมมอง แนวความคิด (4) เข้า

ร่วมศูนย์ฟิตเนสส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีอุปกรณ์ และเครื่องมือ

ท่ีออกแบบมาเพื่อกลุ่มสูงวัย (5) ติดต่อกับครอบครัว (6) 

พยายามเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และ (7) หางานพิเศษท�า

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม

ของผู้สูงอำยุ

ได้มกีารศกึษาวจิยัถงึปัจจยัต่างๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์

กับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ท้ังในและ

ต่างประเทศ ชญานี ไมเออร์ (2552) พบว่า ปัจจัยด้าน

คุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านตนเอง ด้านครอบครัว 

สังคม และบทบาทส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคม ส่วน ชนะ สมัครการ และสุพัฒนา ค�าสอน (2559) 

ระบวุ่าปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเข้าร่วมกจิกรรมชมรม

ผู้สูงอายุ คือ แรงสนับสนุนทางสังคมจากชมรมผู้สูงอายุ 

เพื่อน และแรงสนับสนุนจากครอบครัว การรับรู้ประโยชน์

ของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และทัศนคติต่อ

ชมรมผู้สูงอายุ และ ภัทราพร ศรีสูงเนิน (2557) ท่ีพบว่า 

ตัวแปรอิสระที่ร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางสังคมของผู้สูงอายุคือเพศ การเห็นคุณค่าในตนเองด้าน

ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพร่างกาย สถานภาพทาง

สังคม และด้านภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึก

ในประเทศญี่ปุ่น วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์ (2560) 

พบว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทาง

สังคมของผู ้สูงอายุ คือการได้รับการสนับสนุนจากการ

ก�าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนของภาครัฐ และ

ที่ส�าคัญคือการสนับสนุนจากชุมชนและครอบครัว ใน

ประเทศจีน ธีระ สินเดชารักษ์, ศุทธิดา ชวนวัน และคมกฤช  

ธาราวิวัฒน์ (2558) พบว่าปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้า

ร่วมกิจกรรมคือ สุขภาพท่ีแข็งแรงของผู้สูงอายุ สถานที่ตั้ง

ของสถานท่ีท�ากิจกรรมและระยะทาง และ Fu, Li & Moa 

(2018) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคมกับ

กระบวนการคิดของผู้สูงอายุในจีน พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อน การมีส่วนร่วมในงานอดิเรกของกลุ่ม และกลุ่ม

เล่นกีฬา มีความสัมพันธ์กับกระบวนการคิดทั้งกลุ่มชาย

และหญิงที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ส่วนการท�างานอาสา
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สมัครมีความสัมพันธ์กับกระบวนการคิดเฉพาะกลุ่มผู้หญิง

ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ

1. ครอบครัว ชุมชน ต้องให้การส่งเสริมผู้สงูอายุใน

การเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมโดยการชีใ้ห้รบัรูถ้งึประโยชน์ 

สร้างเจตคตทิีด่ ีและช่วยเหลอื สนบัสนนุในเรือ่งทีเ่ป็นความ

ต้องการของผู้สูงอายุ

2. องค์กรระดับชุมชนต้องให้ความส�าคัญกับ

กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ โดยจัดสรรทรัพยากรด้าน

ต่างๆ ทีเ่พียงพอ จัดสรรพืน้ทีส่าธารณะอย่างทัว่ถงึทกุชมุชน

โดยค�านึงถึงการคมนาคมที่สะดวก การประสานความร่วม

มือจากชุมชน ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม

กับบริบทของชุมชนโดยผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม และที่ส�าคัญประการหนึ่งคือการใช้พื้นที่หรือ

สถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมทางสังคม ซึ่งใน

ปัจจุบันโรงเรียนมีจ�านวนนักเรียนน้อยลง ควรเปิดโอกาส

ให้ผู้สูงอายุกับนักเรียน และประชากรกลุ่มวัยต่างๆ ท�า

กิจกรรมร่วมกัน จะเป็นการสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สูง

อายุ เป็นการสานสามวัยไปด้วยกันในสังคมสูงวัย ซ่ึงธีระ 

สินเดชารักษ์, ศุทธิดา ชวนวัน และ คมกฤช ธาราวิวัฒน์ 

(2558) เสนอว่า รัฐบาลควรแสดงบทบาทน�า เพื่อสร้าง

พื้นที่สาธารณะให้มากขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย

จัดสรรพ้ืนที่และจัดท�าโครงการต้นแบบในการส่งเสริม

กิจกรรมผู้สูงอายุ โดยเน้นที่การกระจายตัวอยู่ทั่วทุกแห่ง

และที่ส�าคัญจะต้องเข้าถึงโดยเสรี

3. ภาครฐัต้องให้ความส�าคญักบักจิกรรมทางสงัคม

ของผู้สูงอาย ุโดยก�าหนดเป็นนโยบายและแผนงานทีช่ดัเจน 

สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์

และมีความยั่งยืนต่อไป

บทสรุป

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรท่ีจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น

เรือ่ยๆ ในสงัคมสงูวยั (ageing society) ทีป่ระเทศไทยก�าลงั

เผชิญในปัจจุบัน และคาดว่าในปีพ.ศ.2579 ประเทศไทยจะ

กลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) 

เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากร 

โดยที่ผู ้สูงอายุจะประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจและสังคม เมื่อสถานการณ์ที่ผู ้สูงอายุจะ

มีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมสูงวัยของประเทศไทย 

การจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวท่ีจะท�าให้ผู้สูง

อายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักยภาพและมีศักดิ์ศรีในสังคม 

กิจกรรมทางสังคมเป็นหนทางหนึ่งในการท�าให้สังคมสูงวัย

เป็นสังคมที่มีพลังและคุณภาพ กิจกรรมทางสังคมของผู้สูง

อายุมีหลายประเภทเช่น (1) การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ 

(2) การท�างานในลักษณะจิตอาสา (3) กิจกรรมเสริมราย

ได้ (4) กิจกรรมนันทนาการ (5) กิจกรรมทางศาสนา (6) 

กจิกรรมด้านการศกึษา และ (7) กจิกรรมการเป็นผูถ่้ายทอด

ภูมิปัญญา กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้สูงอายุ

ท้ังด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม

ท�าให้ผู้สูงอายุ มีศักยภาพในการเรียนรู้ดีข้ึน มีสุขภาพกาย

และจิตท่ีดี มีระดับภูมิคุ้มกันมากข้ึน หลับอย่างมีคุณภาพ 

และมีอายุยืนยาวขึ้น มีผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศท่ี

พบว่ากิจกรรมทางสังคมท�าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความพงึพอใจในชีวติ มสีมรรถภาพทางกายและสขุภาพจติดี 

ภาวะปัญหาด้านจติใจลดลง ป้องกนัภาวะสมองเสือ่ม มอีายุ

ยืนยาวข้ึน ฯลฯ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้า

ร่วมกิจกรรมทางสังคม จะต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 

ที่ต้องสร้างให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม องค์กรในท้องถ่ินจัดสรร

พื้นท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีในการท�ากิจกรรมอย่างทั่วถึง

รวมถึงมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย และการส่งเสริมให้

ประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สงัคมกบัผูส้งูอาย ุและประการส�าคญัคอืภาครฐัต้องก�าหนด

เป็นนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนท่ีมุ่งให้เกิดผลลัพธ์และ

มีความยั่งยืนต่อไป ถือได้ว่ากิจกรรมทางสังคมเป็นปัจจัยท่ี

ส�าคัญในการรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
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Abstract

Nowadays, the establishment of English education programs in Thailand are thriving and 

are in constant demand among learners who have a desire to compete in the ever-growing global  

economic arena. Although the existing landscape of English language education at the tertiary level in 

Thailand has undergone tremendous changes over the past decade, the effort made in teaching and  

learning continues to show limited progress. This exploration has drawn upon leading primary  

academic documentary sources as to how incorporating innovative language coaching for the  

creation of an effective English learning environment in higher education institutions may assist in the  

promotion of proficient English learners in the Kingdom of Thailand.

Keywords: English education, language coaching, teaching approaches

บทคัดย่อ

ปัจจุบันน้ี การจัดหลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังคงเติบโตและเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

ของผู้เรียนที่ต้องการมีความสามารถที่จะแข่งขันในสนามเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ถึงแม้ว่า โครงสร้างการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงทศวรรษท่ีผ่าน

มา ทว่าความพยายามในการเรียนการสอนยังคงมีข้อจ�ากัด การศึกษาในครั้งนี้ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางเอกสารทาง

วิชาการเพ่ือศึกษาถึงการน�านวัตกรรมระบบพี่เลี้ยงทางภาษามาท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ

อุดมศึกษา จะสามารถช่วยส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในประเทศไทยได้อย่างไร

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, ระบบพี่เลี้ยงทางภาษา, แนวคิดทางการสอน

Promoting an Approach of English Language Coaching in Thailand

กำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษแบบระบบพี่เลี้ยงในประเทศไทย
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Introduction

Engl ish remains the l ingua franca 

and the language of the global economy  

(Baker, 2012; Bowman, Burkart, & Robson, 1989;  

Kirkpatrick, 2012; Kaur, Young, and Kirkpatrick, 2016).  

Accordingly the abil ity to use English to  

fluently and accurately communicate in pertinent  

professional settings as a crucial component in 

an ever-growing competitive international trade 

arena is greatly valued (Baker, 2012; Bowman, 

Burkart, & Robson, 1989; Kato & Mynard, 2016; 

Kaur, Young, and Kirkpatrick, 2016; Salomaa, 2015). 

Although the introduction of more  

modern methods of teaching English is in con-

stant demand among both educators and learn-

ers alike (Kato & Mynard, 2016; Sanonguthai, 

2014),the lack of institution of modern methods of  

teaching English in many tertiary language education 

programs has led to a deficiency in the creation of  

i n te rna t iona l l y  compet i t i ve  g r adua tes  

(Bowman, Burkart, & Robson, 1989; Kaur, Young, and  

Kirkpatrick, 2016; Noom-Ura, 2013; Piamsai, 2017; 

Punthumasen, 2007). This documentary research, 

based on an analysis of information drawn from 

respected journal articles and other related  

documents (Ahmed, 2010; Mogalakwes, 2006), 

therefore aspires to examine how modern methods 

of language coaching may be utilized in better 

preparing university graduates in meeting the 

challenges of contending in a global marketplace 

(Hayes, 2010; Kongkerd, 2013; Punthumasen, 2007; 

Žeguniene & Karczewska, 2018; Sanonguthai, 2014).

Preparedness of Higher Education in Thailand 

At present the Engl ish educat ion  

system in Thai land is  st i l l  yet another  

unfortunate example the country’s longstanding 

exercise of adopting ideas from abroad then ineptly  

adapting them to suit an already archaic regional  

education environment (Hayes, 2010; Kaur, 

Young, and Kirkpatrick, 2016; Noom-ura, 2013;  

Sanonguthai, 2014). The challenges and obstacles  

associated with unqualified and inadequately trained  

educators, out-dated pedagogy, and poorly  

motivated learners are impeding and indeed  

disheartening the progress of English language 

education in Thailand (Baker, 2012; Bowman, 

Burkart, & Robson, 1989; Kaur, Young, and  

Kirkpatrick, 2016; Noom-ura, 2013; Piamsai, 2017). 

Hice (2015) states that the financial 

growth of national economies must place  

a priority on the demand of well-trained university  

graduates as well as the general workforce 

to assure the financial realization of any  

particular nation (Žeguniene & Karczewska, 2018). Hice  

rationalized that one of the most significant 

demands for future accomplishment is a higher 

proficiency in English (Marginson, 2004). Hice  

further stated that analyzing how learning is 

affected by changes in a learning environment 

should be considered essential for the further 

progression of knowledge (Kato & Mynard, 2016). 

English education programs in Thailand are  

cur rent ly undergo ing extens ive reform,  

without much success due to questionable  

pedagogical practices, in an attempt to meet the 

needs of the current global demand for highly-skilled  

personnel (Chupradit and Baron-Gutty, 2009;  

Marginson, 2004; Piamsai, 2017; Sanonguthai, 2014). 

The Ministry of Education of Thailand 

continues to strive to overcome difficulties 

with antiquated conventional English education  

programs in an effort to create a more  

internationally competitive population (Kaur, 
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Young, and Kirkpatrick, 2016; Sanonguthai, 

2014). As a result, both public and private  

universities in Thailand had been encouraged by the  

government and international employers to  

produce graduates with more globally relevant 

English language skills (Teng and Sinwongsuwat, 

2015; Žeguniene & Karczewska, 2018;). These  

univers it ies have attempted to redefine 

their relevance to be more sustainable,  

competitive and relevant in a global context with 

increased exposure to programs that will foster 

proficiency in the English language among their 

graduates (Baker, 2012). Regardless, the apparent  

economic drive behind and the formidable  

competition between English graduate applicants in  

internat ional business and management  

vocations are significantly altering the way universities  

dec ide upon the fundamenta l  Eng l i sh  

requirements for admission (Kaur, Young, and 

Kirkpatrick, 2016; Marginson, 2004). 

Universities in Thailand are lowering the 

minimal English proficiency requirements for 

enrolment into international English programs 

to attract a higher number of admissions of 

non-English speaking learners. Nevertheless, 

thousands of Thai learners choose to participate 

in English language learning in the United States, 

the United Kingdom and Australia each year and 

this means a significant loss of revenue for Thai 

institutions (Chupradit and Baron-Gutty, 2009). 

On the international stage, the move towards 

more autonomous and commercialized English 

language training has already been undertaken 

by many of Thailand’s major trading partners.  

Innovative universities from the United States, the 

United Kingdom, and Australia, to name a few, 

have found that professional collaborations with 

higher education institutions in Thailand have 

proven to be quite lucrative (Marginson, 2004; 

Noom-Ura, 2013).

Until now, despite years of protest for 

education reform and the introduction of more 

modern methods of teaching English in the  

Kingdom of Thailand, there does not seem to 

be a noticeable shift in the English language  

education system (Hice, 2015; Kongkerd, 2013). As 

a result, conventional educator centered language  

teaching approaches have remained dominant 

at the tertiary level in the Thailand education 

system (Punthumasen, 2007). 

Parab (2015) indicates that for over the past 

two decades there have been numerous books 

and journal articles universally published about 

the English language in general and in particular, 

English language teaching. Fittingly many of these 

manuscripts characteristically view the subject of 

teaching English as a second or foreign language in 

different ways by presenting a plethora of voices 

trying to liberalize current English teaching from 

the clutches of traditional or outdated methods 

(Parab, 2015).

Teaching Systems in Higher Education  

Institutions 

Among the limitations to be found in the 

current teaching and learning systems, pedagogies, 

and philosophies within English language teaching 

is both the tendency and manner of attempting 

to passively impart or transfer knowledge from 

the educator to the learner (Dunlosky, Rawson, 

Marsh, Nathan, & Willingham, 2013; Perrodin and 

Thupatemee, 2018). In the majority of English  

learning environments within the tertiary  

institutions of Thailand, Behaviorist (traditional) 

approaches of language teaching such as the 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 13

Audio-Lingual Method, Direct Method, Grammar 

Translation Method, and the Structural Approach, 

which generally do not require active participation 

on the part of learners, are still being employed 

(Dunlosky, et. al, 2013; Hice, 2015; Kongkerd, 

2013; Teng and Sinwongsuwat, 2015). Accordingly,  

a paradigm shift from utilizing traditional Behaviorist 

approaches of passive learning to incorporating 

Constructivist (modern, learner-centered and  

active learning) approaches are seen as paramount 

to language learning in Thailand (Morrison, 2011; 

T. H. Khuong, 2015; Weegar and Pacis, 2012). 

The Constructivist theory was initially 

developed from the extensive study of cognitive 

development by Swiss psychologist Jean Piaget 

and Russian psychologist Lev Vygotsky and later 

built upon by American psychologist Jerome 

Bruner (Chapman, 2006; Dunlosky et al., 2013; 

Weegar and Pacis, 2012). Piaget determined,  

assuming an element of progression, that  

social interaction played a fundamental role 

in the development of cognition within young 

learners. Vygotsky (1978) insisted that social 

interaction played a fundamental role in the  

development of cognition. He relatedly established 

that the level of cognitive development attained 

when young learners engage in social behavior  

development was dependent upon the “zone of 

proximal development (ZPD).” The ZPD refers to 

the zone between what a learner can achieve 

without assistance, and what they can proximally 

achieve with guidance and encouragement from 

interaction with a superior scheme (Chapman, 

2006; Dunlosky et al., 2013; Vygotsky, 1978). 

Bruner ,  influenced by Vygotsky’s 

work,  concentrated on the role of the  

educator and language and instruction, in that  

learning is an active process in which learners  

construct new ideas or concepts based upon 

their schema (Sharma, 2014). Bruner believed 

that learners develop knowledge through active  

participation in their learning through collaboration,  

engagement, inquiry and problem solving (Bruner, 

1975; T. H. Khuong, 2015; Morrison, 2011; Weegar 

and Pacis, 2012). 

The  g ene r a l  f r amewo r k  o f  t he  

Constructivists theory tends to view learning as 

a search for meaning in learning that promotes 

the cognitive engagement and motivation 

of the learners by enabling them to actively  

participate in such a way that they “construct” new  

knowledge (Bruner, 1975; Chapman, 2006; 

Hayes, 2010; Morr ison, 2011; Pitt ,  2015;  

Sharma and Gupta, 2016). As well, Constructivist  

approaches tend to emphasize higher-order cognitive  

learning and thinking activities which aid in facilitating  

learning while encouraging educators to  

support the construction of connections between 

elements in order to foster new understanding 

among learners (Broadfoot, 2008; Bruner, 1975; 

Chapman, 2006; Dunlosky, et. al, 2013; Sharma 

and Gupta, 2016). 

H o w e v e r ,  t h e  o v e r w h e l m i n g  

impression that the role of the educator in  

Thailand must be autocratic or authoritative in learning  

environments is often viewed as a more significant 

threat to English language learning (Hayes, 2010; 

Kongkerd, 2013; Teng and Sinwongsuwat, 2015). 

Besides, constructing new knowledge occurs 

by the promotion of extensive dialogue and by  

associating and organizing the new knowledge 

with the previous experiences and behavior of 

the learners (Bruner, 1975; Dunlosky et al., 2013; 

Morrison, 2011; Sharma, 2014). As a result, to better 

foster learning, the primary role of the educator 

must then become that of a “language coach”. 
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In the role of “language coach” the educator is 

then better equipped to encourage the learners 

to analyze, evaluate and formulate their ideas, 

opinions, and conclusions while motivating them 

to create their knowledge through their personal 

experiences (Broadfoot, 2008; Morrison, 2011; 

Paling, 2014, 2017; Pitt, 2015; Sharma, 2014). 

Incorporating Innovative Language Coaching 

In Neurolanguage Coaching:  Bra in  

Friendly Language Learning, Rachel Paling (2017) 

states that in the role of language coach, the  

educator is able to facilitate a stronger learning or  

working relationship between the educator and 

the learners by creating a comfortable positive 

and nurturing environment where learners are 

more apt to be open to language learning (Pitt, 

2015; Zeppos, 2014). The language coaching  

approach, therefore, involves a more active 

role for the learner and a more active learning 

setting with recurring exposure to the target  

language. This process is demonstrated by Rachel  

Paling (2017, pp.110-119) as they present a rather  

detailed account of a language coaching session 

where language patterns are conveyed through 

powerful coaching conversations. 

Pal ing (2017) further asserts that 

a more dedicated associat ion with and  

exposure to the target language is essential for  

a successful language learning setting (Baker, 2012); 

Hayes, 2010; Hice, 2015). For this reason, the  

educator imparting the knowledge should 

have both a high-functioning grammatical and  

theoretical awareness of the target language, 

and dedication to predominantly using the target  

language as the medium of instruction (Noom-Ura, 

2013; Piamsai, 2017; Punthumasen, 2007; Teng 

and Sinwongsuwat, 2015).

Paling (2014) states that both the  

educator and the learner must have equal  

status in the practice of language coaching thereby 

negating the impression of the superiority of the 

teacher. Traditional (Behaviorist) language teaching  

approaches situate the learner in a more  

passive role, whereas in the more modern language 

coaching approach, the learner is encouraged 

to become much more active (Constructivist) 

and more responsible for their learning process 

(Paling, 2014, 2017; Zeppos, 2014). Paling (2014)  

continues that the learner assumes ownership 

of their language learning and the learning  

process, and in so doing, the learner stays engaged,  

motivate and values taking on the responsibility 

to learn the target language. 

Paling (2014) conveys the differences  

between language teaching and language coaching, 

and that the development of language coaching 

as a distinct approach to teaching and learning 

in the world of ESL/EFL teaching is escalating  

(Zeppos, 2014). Acquiring near native-like  

proficiency of a target language requires 

as much as 10,000 hours of dil igent and  

deliberate practice (Baron and Henry, 2010).  

Accordingly, language coaching tends to be adaptable,  

u t i l i z i n g  au thent i c  conve r sa t ions  and  

dialogues, which allows the learner to reflect, then  

embrace and incorporate the new target language 

knowledge immediately into practical use (Paling, 

2014, 2017; Zeppos, 2014). Therefore, in order to 

maximize the potential of the learner, language 

coaching generally utilizes components of the 

language learning process, such as systematic 

grouping and chunking information, to provide for 

a more efficient, effective, and prudent learning 

process (Paling, 2014, 2017). 
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Paling (2014) continues that a directional, 

instructive and compulsory instruction is found 

to a greater extent in language teaching whereas 

language coaching tends to assume a more  

flexible and adaptable process focusing on higher-

order cognitive learning. Paling advocates that  

c o n t i n u o u s  f e e d b a c k  a n d  p o s i t i v e  

acknowledgment create a remarkable learning  

environment while keeping the learner motivated and  

committed to learning the target language. 

Although traditional language teaching and  

progressive language coaching cultivate different 

language learning pedagogies according to Paling 

(2014), language coaching is able to represent 

a new and innovative dynamic into the field of 

English language teaching and learning thereby 

better prepare university graduates to meet the 

challenges of contending in a global marketplace 

(Noom-Ura, 2013; Piamsai, 2017; Punthumasen, 

2007; Teng and Sinwongsuwat, 2015). 

Conclusion

Higher educat ional inst i tut ions in  

Thailand for the past decade have been striving to  

produce highly proficient English speaking  

graduates who may become internationally 

competitive professionals (Chupradit & Baron-

Gutty, 2009; Marginson, 2004; Piamsai, 2017; 

Punthumasen, 2007; Salomaa, 2015). In order for 

the above goal to come to fruition, developing 

innovative teaching approaches for the creation 

of an effective English learning environment in 

Thailand’s higher education institutions should 

be fervently considered (Dunlosky, et. al, 2013; 

Hayes, 2010; Kongkerd, 2013; Noom-Ura, 2013; 

Piamsai, 2017; Punthumasen, 2007; Teng and  

Sinwongsuwat, 2015). Therefore, incorporating 

innovative language coaching into an effective, 

engaging and motivating learning environment must 

be further investigated in order for educational 

institutions in Thailand to meet and adapt to 

the mounting challenges of cultivating university 

graduates to compete in an ever-changing global 

marketplace (Paling, 2014, 2017; Piamsai, 2017; 

Zeppos, 2014). 
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปัญหาที่พบในการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทยในมุมมองของผู้สอนที่

เป็นเจ้าของภาษา จากประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนชาวไทย โดยมีกรณีศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาจีน

ศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่งอาศัยจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา ด้านทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้ง ๔ ด้านมาสรุปรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา พร้อมท้ังน�าเสนอวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสมใน

การจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนของ

นักศึกษา และส่งเสริมวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในการพัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้านของการการสอนภาษาจีน 

เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมส�าหรับการจัดเรียนการสอนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ปัญหาในการเรียนภาษาจีน, ผู้เรียนชาวไทย, ภาษาจีน, ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน

Abstract

The purpose of this academic article, a case study of teaching Chinese to Thai students, is to 

describe Chinese language learning problems of Thai students. This analysis is from the native teacher’s 

perspective after examining the listening, speaking, reading and writing skills of Thai students who are 

majoring in Chinese studies in Eastern Asia University. It was found that all skills are not developed as 

effectively as expected. Therefore, gathering relevant information and the right problems for analysis 

is important in order to reach the solution of those educational problems.

Keywords: Chinese learning problems, Thai students, Chinese language, listening, speaking, reading 

and writing skills
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บทน�ำ

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีครูอาสาสมัครชาวจีนและ

อาจารย์ชาวจีนที่ประจ�าอยู ่ในประเทศไทยจ�านวนมาก 

แต่การเรียนภาษาจีนของคนไทยกลับยังมีความก้าวหน้า

ที่ยังเห็นได้ไม่ชัด ซึ่งในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน มีผู้วิจัย

ได้ท�าการศึกษาจ�านวนมากเพื่อหาวิธีการแก้ไขในปัญหา

ที่พบจากทักษะทางการเรียนภาษาจีน ซึ่งในความเป็น

จริงแล้ว ธรรมชาติของการเรียนภาษาในบริบทที่แตกต่าง

กัน จะส่งผลให้มีผลลัพธ์ด้านการเรียนที่แตกต่างกัน โดย

การจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง จะมีความ

เหมาะสมหรือสอดคล้องกับอีกสถานที่หนึ่งหรือไม่นั้น ข้ึน

อยู่กับการศึกษาและวิเคราะห์บริบทของตนเอง เนื่องด้วย

แต่ละที่มีการพบปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นวิธีการแก้ไข

ปัญหาจึงควรปรับให้เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน บทความนี้ ผู้เขียน

ได้น�ามาจากประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน

ชาวไทย เป็นเวลา ๑๐ กว่าปี ณ สถาบันแห่งนี้ โดยศึกษา

จากทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งสี่ด้านมาอธิบายและ

น�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่พบในมุมมองของอาจารย์

ชาวต่างชาติ

ปัญหาที่พบในการเรียนภาษาจีน ของนักศึกษา

สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

1. ทักษะด้านการฟัง

1.1 ปัญหาที่พบในทักษะด้านการฟัง

ไม่ว่าจะในภาษาใด ทักษะทางด้านการฟัง นับ

ว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนภาษา ซึ่งการจะพัฒนา

ทักษะด้านการพูด อ่านและเขียน ได้อย่างดีนั้น ทักษะ

ด้านการฟังเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญของการเรียนภาษาจีนก็

ว่าได้ ดังนั้นการฟังจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของการเรียน

ภาษาจีน (Sun Jing, 2008) ซึ่งผู้เขียนมีประสบการณ์ใน

การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนชาวไทย โดยเฉพาะ

นักศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

และพบว่าผู ้เรียนชาวไทยมักมีทักษะการฟังไม่ดีนัก อีก

ทั้งจากการประเมินวัดผล การฟังของนักศึกษาหลายรุ่น

แล้ว พบว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาการฟัง เป็นจุดเริ่มต้นของ

ปัญหาทั้งหมด ซึ่งจากการสังเกตนักศึกษาในวิชาเอก รวม

ถึงนักศึกษาในวิชาเลือก นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความ

มั่นใจในการอธิบายจากสิ่งที่ตนเองได้ฟัง ซึ่งนักศึกษายัง

ขาดความมั่นใจว่าสิ่งท่ีตนเองฟังนั้นจะตรงกับสิ่งท่ีเข้าใจ

หรือไม่ จึงเป็นปัญหาท่ีท�าให้การเรียนภาษาจีนไม่ได้มี

พัฒนาการสูงขึ้นเท่าที่ควร โดยทักษะการฟังในมุมมองของ

ผู้สอนภาษาจีนนั้น ทักษะส�าคัญด้านการฟังสามารถแบ่งได้

เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) การฟังในระดับพื้นฐาน(ฟังให้ชัด 

แยกแยะค�าได้ชัดเจน) (2) ความเข้าใจจากการฟัง (เข้าใจ

ความหมาย สิ่งท่ีสื่อ) (Sun Jing, 2008)

จากประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน

ชาวไทย เหตุผลท่ีท�าให้เกิดปัญหาด้านการฟังนั้นมาจาก

ภาษาท่ีใช้ในการบรรยายหรือจัดการเรียนการสอน คือ

อาจารย์ส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษาไทยในการอธิบายและ

จดัการเรยีนการสอนทีใ่ช้ภาษาไทยเป็นหลกั ท�าให้นกัศกึษา

ไม่เกิดการพัฒนาทางทักษะทางการฟังได้ดีเท่าที่ควร ท�าให้

มีโอกาสในการฟังภาษาจีนได้น้อย (Chen Ji Yun, 2006) 

ซ่ึงจากสิ่งท่ีพบในงานวิจัยอื่นๆ และปัญหาท่ีพบในการ

จัดการเรียนการสอนในกรณีศึกษานั้นมีแนวปัญหาที่แตก

ต่างกันไม่มากนัก และปัญหาคือในภาษาจีนมักมีค�าศัพท์

จ�านวนมากที่มีค�าพ้องเสียง เช่นค�าว่า 常(cháng)常
(cháng) และ 长(cháng)长(cháng) และค�าพ้องรูป 

รวมถึงมีค�าศัพท์ที่เสียงใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันตรงอวัยวะท่ี

ใช้ในการออกเสียง เช่นค�าว่า 是(shì) และ 四(sì) ท�าให้

ผู้เรียนเกิดความสับสนในเวลาเรียน (Sun Jing, 2008) ซ่ึง

ในกรณีศึกษาก็พบปัญหาเช่นเดียวกันส�าหรับผู้เรียนภาษา

จีนเป็นภาษาท่ีสอง ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

อีสเทริ์นเอเชีย และปัญหาท่ี 3 คือปัญหาด้านเวลาท่ีใช้ฝึก

ฟังค่อนข้างน้อยและโอกาสท่ีใช้ภาษาจีนกับคนจีนเจ้าของ

ภาษา ที่ไม่ใช่อาจารย์ค่อนข้างน้อย อาทิเช่น การสร้าง

โอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวจีน ท�าให้

โอกาสในการฝึกทักษะทางการฟังมีเพียงในช้ันเรียนเท่านั้น 

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

1.2 วิธีการแก้ไขปัญหาด้านทักษะการฟังของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ในทุกปี

สถาบันขงจื่อได้จัดอบรมภาษาจีนให้แก่อาจารย์ที่สอน
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ภาษาจีนในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ

อาจารย์ที่สอนภาษาจีน รวมถึงพัฒนามาตรฐานในการออก

เสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้องชัดเจน โดยอาจารย์แต่ละ

ท่านควรได้รับการเข้าฝึกอบรมทักษะดังกล่าว อีกท้ังจาก

ประสบการณ์ในการสอนรายวชิาทกัษะการฟังภาษาจนีของ

ผู้เขียนแล้วพบว่า ควรสร้างบรรยากาศในการฟังภาษาจีน 

จากสื่อที่หลากหลาย เช่น ในขั้นต้นควรเริ่มฟังจากแผ่นซีดี

ภาษาจีนของบทเรียน เพื่อให้เกิดทักษะในการฟังภาษาจีน

กลางจากส�าเนียงที่ถูกต้อง และนักศึกษายังสามารถเทียบดู

ตัวอักษรในบทเรียนระหว่างการฟังได้อีกด้วย ในขั้นถัดไปก็

ควรเน้นการฟังจากสื่อโดยรอบเช่น ข่าวจากสถานีโทรทัศน์

ของจีน ภาพยนตร์สั้นๆ รวมถึงแนวทางของ ผู้สอนควรน�า

สอนโดยการพูดให้ผู้เรียนฟังซ�้าอีก เพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคย

กับภาษาจีนในหลากหลายเสียง และควรสร้างแรงบันดาล

ใจจากเพลงจีน เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยหรือสร้างความ

ชื่นชอบ เพราะเมื่อนักศึกษาชื่นชอบโดยส่วนตัวแล้วจะ

ท�าให้เกิดแรงกระตุ้นในการฝึกฟัง ฝึกร้องตาม เกิดความ

สนใจในภาษาจีนมากขึ้น และหากเป็นไปได้ควรจัดการ

เรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวจีน หรือเจ้าของภาษาได้มา 

สนทนาหน้าชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียนได้ฟัง เพื่อส่งเสริมทักษะ

การฟังจากบทสนทนาที่ใช้จริงโดยเจ้าของภาษานั่นเอง

เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนจากการฟัง

ค�าหรือประโยคที่พ้องเสียง ในเวลาสอนค�าเหล่านั้นให้แก่

นักศึกษา ควรจะใช้กับประโยคหรือค�านามที่เหมาะสม

กับค�าเหล่านั้นๆ และอธิบายให้ผู้เรียนฟังเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจจากบริบท เป็นส่วนช่วย เช่น ค�าว่า 常常(cháng 

cháng) ควรใช้ประโยคในการสอนว่า “我常常去
玩的‘常常’”( Wǒ cháng cháng qù wán de 

cháng cháng)”。 และ “长长地头发的长
长”( Cháng cháng de tóu fà de cháng cháng) 

เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างบริบทของประโยคที่ใช้

กับค�าศัพท์ที่พ้องเสียงเหล่านั้น อีกทั้งค�าศัพท์ที่ใช้อวัยวะ

ในการออกเสียงที่แตกต่างกันและไม่คุ้นชินในภาษาไทย 

เช่น การม้วนลิ้นของค�าว่า “是 (shì)”กับค�าว่า “四
(sì)”ที่ไม่มีการม้วนลิ้น ตัวอย่างเช่น “我是中国人
的是”(Wǒ shì zhōng guó rén de shì)” และค�า

ว่า 四(sì) ที่แปลว่า เป็น กับค�าว่า “一(yī), 二(èr)

、三(sān)、四(sì)”的(de)“四(sì)” ท่ีแปลว่า สี่ 

ซึ่งการยกตัวอย่างจากประโยคหลายๆตัวอย่างเหล่านี้มา

เปรียบเทียบ จะท�านักศึกษาคุ้นเคย ให้รู้ความหมายของ

ค�า จดจ�าค�าศัพท์และช่วยฝึกทักษะการแยกเสียงค�าศัพท์

ในประเภทเหล่านั้นนได้อย่างดียิ่งข้ึน

นอกเหนือจากนี้ ควรให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยว

กับทักษะการฟังให้มากข้ึนนอกช้ันเรียน อาทิเช่น การจัด

ชมรมภาษาจีน โดยในกิจกรรมนี้ควรให้มีอาจารย์ชาวจีน

เข้าร่วม หรือหากเป็นไปได้ควรเชิญให้มีคนจีนเข้ามาร่วม

ในชมรม หรือเปิดโอกาสให้มีชาวจีนเข้ามาใช้ภาษาจีนใน

กิจกรรมของหลักสูตรหรือรายวิชาต่างๆ เพื่อสร้างความ

คุ ้นเคยต่อการฝึกฟังภาษาจีน เสริมสร้างทักษะการฟัง

จากเจ้าของภาษาให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดอบรมให้แก่

อาจารย์ในสาขาวิชาจีนศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะ

การฟังภาษาจีนให้แก่นักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความ

รู้จากอาจารย์ชาวจีน และเจ้าของภาษาจีนโดยตรง เพื่อน�า

ความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการฟังบูรณาการเข้าสู่รายวิชา

ต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน หรือจัด

ให้มีการเข้าร่วมฟังกิจกรรมท่ีจัดโดยใช้ภาษาจีน เช่น การ

ประกวดแข่งขันในภาคส่วนต่างๆ หรือสัมมนาที่ใช้ภาษาจีน

เป็นหลักที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อฝึกทักษะการฟังนอก

ชัน้เรยีนและเสรมิสร้างประสบการณ์ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

2. ทักษะด้านการพูด

2.1 ปัญหาท่ีพบในทักษะด้านการพูด

การเรียนภาษาจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่ 

นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนจะไม่ค่อยมีโอกาสในการฝึก

ทักษะด้านการพดู ไม่ว่าจะอยูใ่นช้ันเรยีนหรอืนอกเวลาเรยีน 

ซึ่งส่วนใหญ่บริบทของสภาพแวดล้อมส่งผลให้นักศึกษาใช้

ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน เช่น การถามค�าถามเกี่ยวกับ

ภาษาจีน หรือการทักทายอาจารย์ต่างๆ ก็มักใช้ภาษาไทย

ในการสื่อสาร (Chen Ji Yun, 2006) ซ่ึงจะเป็นอุปสรรค

ท่ีขัดขวางการใช้ภาษาจีน และปัญหาอีกหนึ่งสิ่ง คือ ขาด

ความมั่นใจในการพูดของนักศึกษา(Zhou Yi Ming, 2013) 

ที่มีความกลัวในการพูด ซึ่งมักมีความกลัวที่จะพูดออกเสียง

ผิด พูดไม่ชัด หรือใช้เสียงวรรณยุกต์ที่ผิดท�าให้ความหมาย

ผิดเพี้ยนไป

2.2 วิธีการแก้ไขปัญหาด้านทักษะการพูดของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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(1) ทางด้านการออกเสียง ควรให้มีการเปรียบ

เทียบวิธีการออกเสียงระหว่างภาษาไทยและจีน อธิบาย

ว่าการออกเสียงของพินอิน โดยใช้อวัยวะในการออกเสียง

มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ

รากฐานของการออกเสยีงตัวพนิอนินัน้ๆ ว่าจะต้องออกเสยีง

อย่างไรจึงจะชัดเจน ซึ่งควรให้ภาพประกอบในการอธิบาย 

ที่ส�าคัญคือ การมุ่งเน้นในรายวิชาทักษะการฟังและพูดของ

หลักสูตร ที่ควรจัดให้มีอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวจีนเป็น

อาจารย์สอนร่วมกัน แต่ควรให้อาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา

จีนเป็นอาจารย์หลักในรายวิชา

(2) ด้านความมั่นใจ ควรสร้างโอกาสให้แก่ผู้

เรียนได้มีความมั่นใจยิ่งขึ้น เช่น ในชั้นเรียน ควรใช้การ

จัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติ ได้มีการใช้ภาษา

หน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การเล่าเรื่องสั้นในภาษา

จีน การท่องบทเรียนเพื่อฝึกฝนการพูดที่ถูกส�าเนียง หรือ

การจัดการเรียนนอกชั้นเรียน จัดโครงการทัศนศึกษาสถาน

ที่ต่างๆ ที่จะสามารถบูรณาการในรายวิชาเช่น วิชาภาษา

จีนเพื่อมัคคุเทศก์ รายวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน และ

รายวิชาภาษาจีนส�าหรับอุตสาหกรรมการบริการฯ ท่ีจะ

สามารถฝึกให้นักศึกษาได้ส่งเสริมทักษะด้านการพูดนอก

ชั้นเรียนมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องจัดหาสถานท่ี

ที่เหมาะสมกับรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของรายวิชาและเสริมสร้างทักษะด้านการพูดภาษาจีน 

(3) ด้านกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างบรรยากาศ

ในการพูดภาษาจีน ทางหลักสูตรควรมีกิจกรรมเสริมเพื่อ

ให้นักศึกษาคุ้นชินกับค�าศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกัน หรือจัด

กจิกรรมให้นักศกึษาได้ใช้ภาษาจนีในการพดูคยุ แลกเปลีย่น 

สัมมนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้

ใช้ภาษาจีนในการถามตอบให้เป็นประจ�าสม�่าเสมอ อีกทั้ง

สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการประกวด

แข่งขันชิงรางวัลต่างๆทั้งภายในและนอกสถานที่ เช่น การ

ประกวดร้องเพลง หรือเล่านิทานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามี

ความกล้าแสดงออก กล้าใช้ภาษาจีนในการพูดมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ีแล้วยังมีข้อเสนอแนะให้นักศึกษากับอาจารย์

บังคับใช้ภาษาจีนในการทักทายเป็นไปอย่างสม�่าเสมอ และ

อาจารย์จะต้องเป็นตัวอย่างในการน�าพูดภาษาจีน สร้าง

บรรยากาศในสาขาวิชา ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือ

นักศึกษาต้องใช้ภาษาจีนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการจัดสรร

คะแนนวัดผลส�าหรับรายวิชาต่างๆ ควรมีการวัดผลเพิ่มใน

ส่วนของคะแนนเก็บด้านการใช้ภาษาจีนของนักศึกษา โดย

สังเกตจากความสม�่าเสมอในการใช้ภาษาจีนนอกชั้นเรียน

3. ทักษะด้านการอ่าน

3.1 ปัญหาท่ีพบในทักษะด้านการอ่าน

การอ่านเป็นทักษะที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความส�าคัญของทักษะด้านนี้

นับว่าเป็นสิ่งที่ผู้เรียนเป็นขั้นตอนระดับที่ผู้อ่านจะสามารถ

ตีความหมายจากรูปตัวอักษรแต่ละตัวอักษรได้และอ่าน

เนื้อความโดยรวมได้ จับใจความส�าคัญได้ (He Yi Wei, 

2016) ซ่ึงในกลุ่มนักศึกษาสาขาจีน ศึกษามีสามารถอ่าน

ได้ในระดับท่ีสามารถสื่อสารได้ในระดับพื้นฐาน สื่อสารได้

อย่างเข้าใจ เนื่องจากจากประสบการณ์ท่ีพบ การอ่านของ

นักศึกษาสามารถอ่านอักษรจีนแต่ละตัวอักษรได้ แต่เมื่อ

พิจารณาความหมายของประโยคโดยรวม พบว่านักศึกษา

ยังขาดทักษะด้านการจดจ�าความหมายของตัวอักษรเมื่อ

ใช้ในบริบทท่ีแตกต่างออกไป เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือ

ประกอบการเรียนมีขอบเขตของศัพท์และประโยคท่ีค่อน

ข้างแคบและเฉพาะด้าน ดังนั้น เมื่อให้นักศึกษาได้ฝึกอ่าน

ในสื่ออื่นๆ ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับบทเรียนในหนังสือแล้ว พบ

ว่านักศึกษาจะไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาเท่าที่ควร และไม่

มั่นใจในการตีความหมายจากสิ่งท่ีได้อ่านว่าเข้าใจตรงกับ

เนื้อหาที่แท้จริงหรือไม่ อีกทั้งนักศึกษายึดติดกับการอ่าน

เพื่อแปลค�าศัพท์ให้ถูกต้องทุกค�า ท�าให้เกิดความล่าช้าและ

สะดุดในการอ่าน

3.2 วธิกีารแก้ไขปัญหาด้านทกัษะการอ่านของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาคือ นอกเหนือจากการ

จ�า เรียนรู้และเข้าใจค�าศัพท์ ประโยคและบทเรียนท่ีเรียน

แล้ว ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนได้แนะแนวทางคือ 

อาจารย์ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

นอกช้ันเรียน โดยท้ังแนะน�าเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา

และก�าหนดภาระงานเพื่ออ่านนอกชั้นเรียน เพิ่มความรู้

ความสามารถด้านการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Wu Xiao Ying & Ai Jun Ting, 2009) ส�าหรับข้อแนะน�า

คือ อาจารย์ในสาขาวิชาควรให้ค�าแนะน�านักศึกษาถึง

แนวทางหรือสื่อท่ีเหมาะสม และช่องทางในการหาสื่อส่ิง
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พิมพ์ของจีน เช่น ในเว็บไซต์ Baidu ส�าหรับค้นหาความรู้

พื้นฐาน ฐานความรู้ CNKI ในการสืบค้นบทความวิชาการ

ต่างๆ หรือแนะน�านกัศกึษาให้สบืค้นหนงัสอืในห้องสมดุของ

มหาวิทยาลัย อีกทั้งก�าหนดภาระงานทั้งงานเดี่ยวและงาน

กลุ่ม เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือข่าวในเว็บไซต์ แล้วให้

สรปุเน้ือหาความเข้าใจจากการอ่านของแต่ละบคุคลแล้วมา

น�าเสนอในชั้นเรียน โดยก�าหนดระยะเวลาในการอ่าน และ

ความสม�่าเสมอของการอ่าน ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา

ต้องฝึกพัฒนาการอ่านนอกชั้นเรียน และยังส่งผลที่ดีต่อ

ทักษะทางด้านการอ่านและพูดในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย

ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะใน

รายวิชาการอ่านภาษาจีน นอกจากการสอนตามหนังสือใน

บทเรียนแล้ว ยังควรน�าเนื้อหาอื่น ๆ  นอกชั้นเรียนมาเสริม 

และทางที่ดีควรให้มีรูปภาพประกอบความเข้าใจ และควร

หาแนวทางการสอนให้ผูเ้รยีนสามารถอ่านจับใจความส�าคญั

ของบทความนั้นๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจทุกตัวอักษร 

และก�าหนดภาระงานการอ่านเพื่อจับใจความ ทั้งในบท

เรียนและนอกชั้นเรียนให้มีจ�านวนชิ้นงานมากย่ิงข้ึน และ

อาจารย์ให้ข้อแนะน�าส�าหรับการอ่านในงานชิ้นต่อๆ ไป 

เพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้ดียิ่งขึ้น

4. ทักษะด้านการเขียน

4.1 ปัญหาที่พบในทักษะด้านการเขียน

ปัญหาด้านการเขียนที่พบจากผู้เรียนชาวไทย

ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของไวยากรณ์ เน่ืองจากไวยากรณ์

ไทยและจีนมีความใกล้เคียงกันในส่วนของรูปแบบประโยค

หลัก คือ ประธานตามด้วยกริยาแล้วจึงตามด้วยกรรม  

(S+V+O ) ซึง่ถ้าหากให้ผูเ้รยีนส่วนใหญ่แต่งประโยคประเภท

น้ีที่มีล�าดับการเขียนเหมือนภาษาไทย (Zhu Hua and 

Zeng Zhao Cong, 2012) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จะท�าได้

ถูกต้อง และมีจ�านวนข้อผิดพลาดที่น้อย เช่น ภาษาไทยคือ 

“ฉันกินข้าว” ภาษาจีนคือ “我吃饭”(wǒ chī fàn) 

เรียงได้ตรงตัวเช่นเดียวกัน แต่เมื่อก�าหนดให้เขียนในส่วน

ขยายแล้วน้ัน การวางส่วนขยายในภาษาไทยมีความแตก

ต่างจากภาษาจนี ท�าให้พบปัญหาด้านความผดิพลาดในการ

ใช้ภาษา ที่เห็นได้ชัดคือ ปัญหาเรื่องการวางล�าดับของค�า

ขยายที่เรียงผิดพลาด เช่น ในภาษาไทยส่วนขยายค�านาม

จะอยู่หลังค�าหลัก ในภาษาจีนส่วนขยายค�านามจะอยู่ก่อน

ค�าหลัก ตัวอย่างเช่น ภาษาไทย “แม่ของฉัน” ซ่ึงในภาษา

จีนการเรียงล�าดับค�าท่ีถูกต้องคือ “我的妈妈” (wǒ 

de mā mā) หรือ “ฉันของแม่นั่นเอง ซ่ึงนักศึกษาส่วน

ใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมาสู่การใช้ภาษาจีน

ท�าให้เกิดความผิดพลาดด้านไวยากรณ์การเขียน

ปัญหาด้านการเขียนส่วนขยายภาคแสดงกับ

ส่วนเสริม โดยส่วนขยายภาคแสดงระหว่างภาษาไทยและ

ภาษาจีนไม่ได้เหมือนกันท้ังหมด ในภาษาไทยบางส่วนจะ

วางก่อนค�ากรยิาบางส่วนวางหลงัค�ากรยิา เช่นเรือ่งของเวลา 

ในภาษาไทยจะน�าส่วนขยายไว้หลังกริยา ส่วนภาษาจีนจะ

วางไว้ก่อนค�ากริยา เช่น ประโยคในภาษาไทยคือ “ฉันเข้า

เรียนบ่ายสาม” มีความหมายเหมือนกับ “ฉันบ่ายสามเข้า

เรยีน” แต่ในภาษาจนีจะต้องพดูว่า “ฉนับ่ายสามเข้าเรยีน” 

“我下午三点上课” (Wǒ xià wǔ sān diǎn 

shàng kè) เพียงเท่านั้นจะวางไว้ในต�าแหน่งหน้าประธาน

หรือหลังประธานหน้าภาคแสดงได้เพียงเท่านั้น ไม่สามารถ

วางไว้หลังภาคแสดงได้เหมือนในภาษาไทย

นอกจากนี้ยังมีไวยากรณ์ที่แตกต่างกันอย่าง

เห็นได้ชัด คือเรื่องของค�าวิเคษณ์ เช่น ในภาษาไทยค�า

วิเศษณ์จะอยู่หลังค�าคุณศัพท์ แต่ในภาษาจีนค�าวิเศษณ์

จะอยู่หน้าค�าคุณศัพท์ ตัวอย่างเช่น ในภาษาไทยเขียนว่า 

กับข้าวนี้อร่อยมาก แต่ในภาษาจีนคือจะน�าค�าว่า “มาก” 

อยู่หน้าค�าคุณศัพท์ คือจะเขียนเป็น “นี้กับข้าวมากอร่อย” 

“这道菜很好吃”(Zhè dào cài hěn hǎo chī) 

และยังพบปัญหาการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนที่ได้รับอิทธิพล

จากการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาบ่อยครั้งอีกด้วย

ปัญหาทางด้านการเขียนท่ีพบ อันดับรองลง

มา เป็นเรื่องวิธีการใช้ค�าศัพท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงแต่

ตัวอักษรท่ีเขียนกับวิธีการใช้ไม่เหมือนกัน เช่น ค�าว่า “

学生(xué shēng)—同学(tong xué) (นักเรียน/

เพื่อนนักเรียน) 不(bù)—没有(méi yǒu) (ไม่/ไม่

ได้), 饭(fàn)—菜(cài) (ข้าว/กับข้าว), 很(hěn)—多
(duō) มาก/เยอะ)” ท�าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเขียน

เรียงความ จะใช้ค�าศัพท์ผิดหรือใช้ค�าทับซ้อนท่ีผิดพลาด 

เช่น การใช้ประโยคในภาษจีนที่ว่า ”ฉันคือนักเรียนคน

หนึ่ง” จะใช้ได้แค่ว่า “我是个学生” (Wǒ shì 

gè xué shēng)” ค�าว่า “同学(tong xué)”จึงไม่ 

สามารถใช้แทนท่ีกันได้ เนื่องจากผิดไวยากรณ์ และท�าให้
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ความหมายแตกต่างออกไป

นอกเหนอืจากนีย้งัมคีวามหมายของค�าทีแ่ม้ว่า

ภาษาไทยและจีนจะใช้ในบริบทแบบเดียวกัน แปลเหมือน

กัน คือ “不(bù)/没(méi)有(yǒu)” ที่แปลว่า ไม่กับ

ไม่ได้ ในค�าว่า不(bù) = ไม่ ในภาษาไทยมีความหมายเชิง

ปฏิเสธ ไม่ยินยอม ส่วนค�าว่า 没有(méiyǒu)=ไม่ได้ ใน

ภาษาไทยมคีวามหมายถงึสิง่ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้ แต่ไม่ได้แสดง

ความหมายว่ายินยอมหรือไม่ยินยอม ดังนั้นถึงแม้ว่าสองค�า

นี้ในบริบทไทยและจีนมีความเหมือนกัน นักศึกษาเข้าใจ

ความหมาย แต่นักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการใช้ ดังนั้นท�าให้

เกิดความผิดพลาดในการเขียนประโยคภาษาจีนอยู่บ่อยๆ 

ปัญหาทางด้านการเขียนที่พบ อันดับสามส่วน

ใหญ่เป็นเรื่อง ล�าดับขีดของตัวอักษรจีน เพราะว่าการเขียน

ภาษาไทย เริ่มเขียนจากส่วนหัวของตัวอักษร และเขียน

จากสระหรือพยัญชนะที่อยู่ด้านหน้าก่อน คืออาศัยการ

สะกดค�า และตัวอักษรส่วนใหญ่เป็นการเขียนล�าดับเส้น

เดียว แต่ในตัวอักษรจีนจ�าเป็นต้องเขียนเป็นล�าดับขีด และ

มีกฎเกณฑ์ในการเขียนตามล�าดับ ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาได้

รับอิทธิพลจากการเขียนภาษาไทย ท�าให้เขียนล�าดับขีด

ในภาษาจีนไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังพบปัญหาที่นักศึกษาเขียน

อักษรจีนอย่างไม่ระมัดระวัง ท�าให้อักษรไม่ถูกต้อง และ

เปลี่ยนเป็นความหมายอื่น ๆ หรือไม่ใช่อักษรจีนที่มีอยู่

เลยก็ได้ เช่นค�าว่า “天(tiān)” นักศึกษามักเขียนเป็น

ค�าว่า “夫(fū)”ซึ่งความหมายจะเปลี่ยนไป หรือค�าว่า 

“未(wèi)”และ“末 (mò)”ความหมายก็เปลี่ยนแปลง 

หรือค�าว่า “人(rén)”และ“入(rù)”ที่พบบ่อยจากประ

สบการณ์ของผู้เขียน

ปัญหาอันดับถัดมาที่พบในทักษะการเขียน

ภาษาจีนของนักศึกษา คือเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน ซ่ึง

พบบ่อยในเรือ่งการเขยีนของนกัศกึษา คอืเรือ่งเครือ่งหมาย

วรรคตอนเพื่อแบ่งประโยคและจบประโยค ซึ่งในภาษาไทย

ไม่มีรูปแบบการเขียนประเภทนี้ แต่ในภาษาจีน ถ้าหากยัง

ไม่จบประโยคหรือเนื้อหายังไม่ชัดเจน ต้องใช้เครื่องหมาย

จุลภาคต่อท้าย “.” และถ้าจบประโยคแล้วโดยส่วนมาก

จะใช้เครื่องหมายจุด “,” วางลงท้าย ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย

คือนักศึกษามักจะไม่ใส่เคร่ืองหมายเหล่าน้ี ท�าให้ยากต่อ

การแยกประโยคและไม่เข้าใจความหมายทีเ่ขยีนสือ่ออกมา

4.2 วิธีการส�าหรับการแก้ไขปัญหาในด้าน

ทักษะการเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้เขียนได้น�ามาใช้

กับนักศึกษาและพบว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี

ขึน้นัน้คอืจดุมุง่หมายหลกัของการเขยีนบทความวชิาการใน

ครั้งนี้ โดยในเรื่องของความผิดพลาดทางไวยากรณ์ วิธีการ

แก้ไขคอื ควรยกตวัอย่างหลากหลายเพือ่เป็นตวัอย่างเปรยีบ

เทียบ และให้ฝึกเขียนประโยคตามรูปแบบไวยากรณ์ที่ถูก

ต้อง เพื่อเข้าใจในจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างไวยากรณ์

ไทยจีน (Zhu Hua and Zeng Zhao Cong, 2012) ซึ่ง

จากการสอนท่ีมุ่งเน้นการฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดประเภท

แก้ไขประโยคให้ถกูต้องโดยคงไว้ซึง่ความหมายเดมิ 改错
句(gǎi cuò jù) รวมถึงแบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์ประเภท

อื่นๆด้วย อาทิเช่น การให้ตัวอย่างวลี ประโยค บทความที่

มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จีน เพื่อหาจุดผิดพลาดในงาน

ช้ินนั้นๆ และรู้จักปรับแก้ตามไวยากรณ์จีนท่ีถูกต้อง และ

สิ่งส�าคัญคือ ต้องเฉลยค�าตอบท่ีถูกและให้ค�าอธิบายทันที

ที่พบข้อผิดพลาดแก่นักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่

แรกเริ่มของการใช้ไวยากรณ์ท่ีถูกต้องเป็นรากฐานท่ีดีของ

การเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์จีนต่อไป

ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ค�า

ศัพท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงอย่างผิดพลาด โดยแนวทาง

การจัดการ ผู้เขียนแนะน�าว่า ควรจะให้น�าตัวอย่างท่ีมีค�า

ศัพท์มีความหมายใกล้เคียงกันท้ังคู่ มาฝึกอ่านและเปรียบ

เทียบให้เห็นความแตกต่าง ใช้แบบฝึกหัดที่เน้นการเลือกใช้

ค�าศัพท์ โดยพิจารณาจากบริบทรอบข้าง เพื่อให้นักศึกษา

คุ้นชินกับศัพท์ท่ีจะเหมาะสมกับสถานการณ์เหล่านั้น

ในเรื่องปัญหาเรื่องล�าดับขีดอักษรจีน พบว่า

แนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพคือ ให้นักศึกษาออกมา

เขียนล�าดบัขดีหน้าชั้นเรยีน และอาจารยใ์หค้�าเฉลยในทนัที

หากนักศึกษาเขียนผิด รวมทั้งอาจารย์ควรใช้กระดานด�าใน

การเขียนล�าดับขีด เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษา ส่วน

ด้านการเขียนที่มีเทคโนโลยีปัจจุบันใช้การพิมพ์ตัวอักษร 

จะท�าให้ผู้เรียนไม่เห็นล�าดับขีดอย่างชัดเจน

ในปัญหาด้านการเขียนเครื่องหมายวรรค

ตอน ควรให้นักศึกษาท�าแบบฝึกหัด เขียนประโยคสั้นๆ 

ที่มีเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเป็นประจ�า เพื่อให้
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นักศึกษาคุ้นเคยในเวลาที่จะต้องเขียนประโยคภาษาจีน 

และอาจารย์ควรมอบหมายภาระงานให้ฝึกเขียนอย่าง

สม�่าเสมอทั้งประโยคและบทความและคอยตรวจสอบรูป

แบบการเขียนที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบงานเขียนภาษาจีน

สรุป

ปัจจบุนัการเรยีนภาษาจนี นบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัและ

เป็นภาษาที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น

นักศึกษาที่เรียนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ก็คงจะพบปัญหา

ที่ใกล้เคียงกัน คืออยู่ในขอบเขตของทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน โดยส�าหรับนักศึกษาไทย ไวยากรณ์จีน การออก

เสียง และการเขียนอักษรจีน นับว่าเป็นจุดที่ยากของการ

เรียน ดังนั้นภารกิจของคณาจารย์ในการเตรียมการสอน 

ควรมีการวัดประเมินความสามารถของนักศึกษาทางด้าน

ภาษาจีนพื้นฐาน ท้ังทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน 

โดยน�าปัญหาด้านทักษะภาษาจีนท่ีพบเห็นเป็นประจ�า

และเป็นปัญหาร่วมกันของนักศึกษาจ�านวนมากมาก�าหนด

แนวทางแก้ไข หรือป้องกันให้ตรงจุด เพื่อให้สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ส่วนส�าคัญของ

การเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือต้องสร้างบรรยายกาศใน

การเรียนภาษา การไปแลกเปลี่ยนท่ีต่างประเทศ ดังเช่น

ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสาขาวิชาจีนศึกษา ได้มี

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ไทยและไต้หวัน ท�าให้เป็นสิ่งส�าคัญในการเรียนภาษา คือ

มีสภาพบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียน สร้างความ

ชอบในการเรียนภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้สึกว่าการเรียน

ภาษาจีนเป็นการเรียนที่มีความสุข เกิดประสิทธิผลเป็นผู้มี

ความสามารถทางด้านภาษาจีนท่ีแท้จริงและเป็นบุคลากร

ท่ีดีต่อชุมชนและสังคมต่อไป
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บทคัดย่อ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ เป็นการบริหารท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในอดีตการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมมีความแข็งตัว ขาดความยืดหยุ่น เป็นการบริหารตามล�าดับข้ัน เน้นกระบวนการจัดการ การ

บริหารเป็นแบบรวมศูนย์ ได้น�ามาสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ โดยการใช้กลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน เป็นการบริหารที่ค�านึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทในการด�าเนินงานให้สอดคล้อง 

โดยมีประเด็นการปรับเปลี่ยนทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ส�าคัญ 5 ประเด็น คือ (1) กลยุทธ์ (2) กลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ (3) การวัดผลการปฏิบัติงาน (4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  

(5) สมรรถนะของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการปรับเปลี่ยนข้ึนกับตัวของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

รวมทั้งการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการเปิด

โอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์การ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่, การปรับเปลี่ยนบทบาท

Abstract

Modern human resource management is changing. Formerly, human resource  

management was inflexible, sequential, and focused on management processes and centralized  

management. These concepts changed to modern human resource management that uses strategy and  

participation of stakeholders for management procedure. And, it considers internal and external  

conditions. These changes affect the stakeholders in human resources management, so they 

must change their role for them. The changing points about skill, knowledge and ability include 5  

issues, such as (1) strategy (2) strategic human resource management (3) measuring human resource  

performance (4) human resource management technology and innovation (5) competency of  

human resource managers. Stakeholders have accepted the fact that they can depend only on  

themselves when dealing with their changing roles given the opportunity for potential development and  

opportunities to get involved with organizational strategy.
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บทน�ำ

การบริหารจัดการนับเป็นกลไกส�าคัญในการขับ

เคล่ือนองค์การหรือหน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายหรือ

วัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ ซึง่การบรหิารทรพัยากรมนษุย์เป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เป็นการบริหารในส่วนของ 

“มนุษย์” ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ 

ขององค์การ แต่จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ของโลก เกิดความท้าทายต่อการบรหิารงานในมติต่ิางๆ เช่น 

การตอบสนองต่อโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น (Bohlander & 

Snell, 2010, pp. 2-5) สภาพการบริหารงานในอดีตท่ี

เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่เพียงอย่างเดียว 

สามารถสร้างหรือตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพได้แค่

เฉพาะภายในองค์การเท่านั้น มีความแข็งตัว ขาดความ

ยืดหยุ่น เป็นการบริหารตามล�าดับขั้น เน้นกระบวนการ

จัดการ การบริหารเป็นแบบรวมศูนย์ในงานกิจกรรม ซึ่ง

ในภาพรวมแล้วการบริหารจัดการในลักษณะดังกล่าวจึง

เป็นเพียงงานบริการและงานธุรการ แต่ปัจจุบันแนวทาง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารขององค์การ 

ที่รับผลจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของโลกยุคโลก

ไร้พรมแดน ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีด�าเนิน

การ ปรับเปลีย่นเป็นการบรหิารทีเ่น้นในลกัษณะการจดัการ

เชิงกลยุทธ์ สร้างความสอดคล้องกับการบริหารจัดการโดย

รวมขององค์การ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคม

โดยรวม (Santora & Bozer, 2015, p. 245) เป็นการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์ยคุใหม่ ซึง่ผูบ้รหิารทรพัยากรมนษุย์

และผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความตระหนักและความสนใจต่อ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ

บทบาทการปฏิบัติหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง 

(วโรดม แก้วโกมินทวงษ์, 2557, น. 105) เช่น การสรรหา

และคัดเลือกบุคคล (recruitment and selection) การ

บริหารค่าตอบแทน (compensation and benefit) การ

บริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management 

Keywords: modern human resource management, stakeholders changing roles

system) การวางแผนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (human 

resource planning) กฎหมายแรงงานและสหภาพ (la-

bor law and union) การฝึกอบรมและพัฒนา (training 

and development) การพัฒนาองค์การ (organization 

development) การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ 

(career planning and succession) การออกแบบงาน 

(job design) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ 

(human resource technology)

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ผู ้บริหารด้าน

ทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง เพื่อให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น สามารถน�าพาองค์การของตนเองให้ด�าเนิน

กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้า

หมายท่ีก�าหนด

ส�าหรับประเทศไทยนอกจากการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์จากลักษณะดั้งเดิม สู่การบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์ยคุใหม่แล้ว การท่ีรฐับาลได้ก�าหนดนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ใช้

การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม (สุนทร ทองก�าเนิด, 2560, น. 3) ส่งผลให้

องค์การต่างๆ ท้ังท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ต้องมี

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับแนวนโยบาย และ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ยังเป็นกลไกส�าคัญส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วย 

ดังนั้นถ้าจะให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

ปัจจุบันขององค์การต่างๆ สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และสอดรับกับนโยบายในการ

บริหารประเทศของรัฐบาล การปรับเปลี่ยนบทบาทของ

ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์และผู้เก่ียวข้องจึงเป็นส่ิง

จ�าเป็น บทความนี้ต้องการช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญในการที่
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ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์และผู้เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยน

บทบาทการท�าหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย

การน�าเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ตลอดจนปัจจัยในด้านนโยบายของชาติที่มาเกี่ยวข้อง และ

แนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์เป็นหนึง่ในการบรหิาร

ทรัพยากรหลักของการบริหารหลักที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

ซึ่งประกอบด้วย 4M’s ได้แก่ มนุษย์ (man) เงิน (money) 

วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ (management) 

ซึ่งแต่เดิมในองค์การจะถูกเรียกว่า “การบริหารงานบุคคล 

(personnel management)” ต่อมามผีูใ้ห้ความหมายของ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้หลากหลาย ตามแต่ละช่วง

ของการววิฒันาการของสงัคม แต่สามารถสรปุโดยรวมได้ว่า 

หมายถึง นโยบาย การปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลในการด�าเนิน

งานขององค์การ การบริหารความสัมพันธ์ในการจ้างงาน 

เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการท�าให้องค์การบรรลุ

เป้าหมาย ประกอบด้วยการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ การพัฒนา บ�ารุงรักษา

เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถหรือศักยภาพ ดูแลสุขภาพ

กายและจิตที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมต่อการ

ด�ารงชีวิตในสงัคมภายหลังการเลิกจ้าง (วาสนา ศรีอัครลาภ 

และ จิราวรรณ คงคล้าย, 2559, น. 330; ศักดิพันธ์ ตันวิมล

รัตน์, 2557, น. 848; จ�าแลง แสงจันทร์, 2547, น. 13)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่เดิมดังภาพ 1 นั้น

จะเน้นท่ีการปฏิบัติงานประจ�าตามหน้าท่ี เน้นกระบวนการ

จัดการ เป็นเพียงกลไกในการสรรหา พัฒนา รักษา และ

ใช้ประโยชน์จากบุคลากรขององค์การจนพ้นสภาพ โดย

มิได้มีการพิจารณาว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะส่ง

ผลต่อองค์การในภาพรวมอย่างไร องค์การมีความต้องการ

หรือไม่ และมีความสัมพันธ์กับภารกิจหรือเป้าหมายของ

องค์การอย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลให้องค์การไม่

สามารถวัดผลการด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ท้ังในด้านการเจริญ

เติบโตขององค์การ หรือการถดถอยขององค์การ และเมื่อ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนือ่ง ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ด้วย (ตรี

นวลนุช กองผาพา, 2552, น. 8) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น

นี้จะสอดคล้องกับการบริหารในภาพรวมขององค์การด้วย 

ซึ่งในปัจจุบันการบริหารองค์การจะเป็นการบริหารตาม

กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน โดยทุกฝ่ายในองค์การก็จะมีการ

บริหารตามกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกันท้ังองค์การ รวม

ท้ังการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย ดังนั้นจึงส่งผลให้การ

บรหิารทรพัยากรมนษุย์แบบเดมิปรบัเปลีย่นเป็นการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ดังภาพ 2

บุคลากรขององค์การ

พ้นสภาพ
จากองค์การสรรหา พัฒนา รักษา ใช้ประโยชน์

การด�าเนินงานตามหน้าที่

ภำพ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ยุคใหม่

การบริหารทรพัยากรมนษุย์ยคุใหม่ดังแสดงในภาพ

ท่ี 2 จะให้ความส�าคัญกับมนุษย์ โดยถือว่าเป็นทรัพยากร

ที่ส�าคัญที่สุดขององค์การ ซึ่งมนุษย์จะเป็นกลไกที่จะท�าให้

องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

มนุษย์ควรมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนด

กลยุทธ์ขององค์การ (organizational strategy) และจะ

ต้องน�ากลยุทธ์ขององค์การที่ได้และมีความเกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรมนุษย์ มาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ในทุกภารกิจของ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (strategic human resource 

management) รวมทั้งการด�าเนินการเพื่อให้บุคลากร

ขององค์การสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายตามที่มี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 29

การก�าหนดไว้ในกลยุทธ์ ด้วยการมีและใช้ระบบการวัดผล

การปฏิบัติงาน (measuring HR performance) มีการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย (modern technology) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ และตัวผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์เองนั้น ก็จะ

ต้องเป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะ (competency) ในการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์ท่ีเพยีงพอต่อการบรหิาร เพือ่น�าพาองค์การ

ให้สามารถบรรลุผลตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ (เกื้อจิตร ชีระ

กาญจน์, 2557, น. 335) 

การพัฒนาสิ่งจูงใจ การพัฒนาขีดความ
สามารถ

การก�าหนดกลยุทธ์
ด�าเนินงาน

เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ภำพ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ยคุใหม่มคีวามแตกต่าง

จากการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม ดังตาราง 1 ซ่ึง

เป็นการเน้นในส่วนของหน้าที่ (function) เป็นหลัก และ

แต่ละหน้าที่จะมีการด�าเนินงานที่เป็นอิสระต่อกัน แต่การ

บริหารยุคใหม่ผู้ที่มีต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายทุกคนจะ

เปน็สว่นหนึ่งของคณะผู้บรหิาร และจากเดมิที่ประธานหรอื

ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก�าหนดกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึง

เมื่อด�าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงจะมอบหมายให้ผู้บริหารใน

ระดบัรองลงไปท่ีรบัผดิชอบด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 

รับไปด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การต่อไป เช่น การเพิ่ม-ลดบุคลากร เป็นต้น แต่ใน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ การก�าหนดกลยุทธ์ใน

ลักษณะเดิมไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงานขององค์การใน

ปัจจุบัน ที่จะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และโลกในปัจจุบัน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ได้ ดังนั้นในการก�าหนดกลยุทธ์ในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต 

ผู้บริหารทุกฝ่ายขององค์การจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดกลยุทธ์ขององค์การด้วย (เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, 

2557, น. 325) และน�ากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องไปด�าเนินการใน

ฝ่ายของตน โดยในส่วนของกลยทุธ์ในการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ที่ได้รับผลจากกลยุทธ์ในระดับองค์การนั้น เป็นการ

ใช้เพื่อการดึงดูด (attract) พัฒนา (develop) และธ�ารง

รักษา (maintain) ทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูง (high-performing workforce) และ

มุ่งสู ่ความเป็นเลิศขององค์การ รวมทั้งผสมผสานความ

ต้องการความก้าวหน้าและการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้อง

กับเป้าหมาย

ส�าหรับประเทศไทยนั้น ลักษณะการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการพัฒนา

ประเทศ ตามกระแสของการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ โดย

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่นั้น 

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา (ตรี

นวลนุช กองผาพา, 2552, น. 22) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่

เริม่จากภาคธรุกจิข้ามชาตแิละแพร่หลายเป็นวงกว้างสูภ่าค

ธุรกิจภายในประเทศและภาครัฐในเวลาต่อมา ซ่ึงการแพร่

หลายทีเ่กดิขึน้นีเ้ป็นผลจากความส�าเรจ็ของการน�าแนวทาง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่มาใช้ภายในหน่วยงาน 

และมีการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะดัง

กล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (เก้ือจิตร ชีระกาญจน์, 

2557, น. 327-328)

ความแตกต่างระหว่างการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

แบบดั้งเดิมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่นั้น ได้ชี้

ให้เหน็ถึงความแตกต่างในประเดน็ส�าคญัระหว่างการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับนักวิชาการของไทยอีก

หลายท่าน (จ�าแลง แสงจันทร์, 2547, น.11-13; ปริญญา 

หรุ่นโพธิ์, ธีระวัฒน์ จันทึก และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560, น. 

298-299) สามารถสรุปได้ดังตาราง 1
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ตำรำง 1 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

ประเด็น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบดั้งเดิม ยุคใหม่

การวางแผนและการ
ก�าหนดกลยุทธ์

มีส่วนร่วมในการวางแผนระดับปฏิบัติการ
เท่านั้น

มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ และการก�าหนดภารกิจการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน

อ�านาจ ผู้บริหารมีสถานภาพและมีอ�านาจระดับกลาง 
ส่วนต�าแหน่งระดับสูงคือผู้อ�านวยการฝ่าย

ผู้บริหารระดับสูงด้านนี้มีสถานภาพและ
อ�านาจในระดับสูง ต�าแหน่งสูงสุดมักถูกเรียก
ว่า รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตของภารกิจ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคลากรระดับปฏิบัติ
การ

เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกคนตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการจนถึงผู้บริหาร

การตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

การบูรณาการกับ
ภารกิจอื่น ๆ ของ
องค์การ

ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอบ
สนองต่อภารกิจอื่นในระดับค�่า

ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอบ
สนองต่อภารกิจด้านอื่นๆ ขององค์การใน
ระดับสูง

การประสานงาน แต่ละกิจกรรมด�าเนินการอย่างอิสระไม่
สัมพันธ์กัน

ทุกกิจกรรมหลักมีการประสานงานกัน

การควบคุม เป็นผู้ถูกควบคุม เป็นการควบคุมตนเอง

การแก้ไขปัญหา เน้นการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ เน้นการป้องกัน เป็นการท�างานเชิงรุก

การวางแผน วางแผนระยะสั้น วางแผนระยะยาว

บทบาทหน้าที่ มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานท่ีจ�ากัด มีบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีหลาก
หลาย

รูปแบบการบริหาร มีรูปแบบการบริหารงานขนาดใหญ่ หลาก
หลายขั้นตอน

มีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระชับ คล่องตัว

การดูแลสิทธิของ
บุคลากร

ไม่ค�านึงถึงสิทธิของบุคลากร ค�านึงถึงสิทธิของบุคลากร

ที่มำ. จาก “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ขององค์การไม่แสวงหา

ผลก�าไร” โดย ปริญญา หรุ่นโพธิ์, ธีระวัฒน์ จันทึก และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 11(3),  

296-311.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ต้องเผชิญ

กับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกในยุคไร้

พรมแดน โดยเป็นปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่สร้าง

ความท้าทายต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สัมฤทธิ์ ยศ

สมศักดิ์, 2549, น. 29-31; Santora & Bozer, 2015, p. 

245; Figurska, 2017, p. 23) ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ 

ที่ส�าคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้ (1) การปรับโครงสร้างใหม่

ขององค์การ (2) การประสานความร่วมมือข้ามชาติ (3) 

การเจริญเติบโตท่ีช้าลง (4) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

(5) ความเป็นโลกาภิวัตน์ (6) ความท้าทายด้านคุณภาพ 

(7) ความหลากหลายของแรงงาน (8) ความคาดหวังของ

บุคลากร และ (9) นโยบายของประเทศ ปัจจัยเหล่านี้เป็น

เงือ่นไขส�าคญัส่งผลให้การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ต้องมกีาร

ปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยน�าการด�าเนินงานด้านกลยุทธ์เข้า
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มาเกี่ยวข้องมากขึ้น ดังภาพ 3

ภำพ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่มำ. จาก รัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดและทฤษฎี, โดย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์.

กำรปรับเปลี่ยนบทบำทของผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

ทรัพยำกรมนุษย์ยุคใหม่

การท�าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร

ในยุคของการเปลี่ยนผ่านจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบเดิม สู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่เน้นการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความ

คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการบริการระดับสูง ซ่ึง

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิมไม่สามารถ

ตอบสนองการด�าเนนิงานในปัจจบุนัได้ เมือ่ประกอบกบัการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญที่จะใช้

ในการขบัเคล่ือนประเทศตามแนวนโยบายของประเทศไทย

ในยุคปัจจุบัน อันได้แก่ ประเทศไทย 4.0 (อากาศ พัฒน

เรืองไล, 2560, น. 128; สุนทร ทองก�าเนิด, 2560, น. 4) 

โดยรัฐบาลได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานไว้ 4 ระยะ 

( เริ่มจากการสร้างก�าลังคนที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

สากล (productive manpower) สู่แรงงานที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรมทันสมัย (innovative workforce) มีความ

คดิสร้างสรรค์และทกัษะด้านการวจิยัและพฒันา (creative 

workforce) จนถึงยุคสังคมการท�างานแห่งปัญญา (brain 

power) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานตามแนว

นโยบายนี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้ท่ี

เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีจะต้องมีความ

รู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ให้มากข้ึน มีความสามารถใน

การปรบัตวั มคีวามรูใ้นกจิกรรมการด�าเนนิงานขององค์การ 

และท่ีส�าคัญ คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งใน

การก�าหนดกลยุทธ์ (Santora & Bozer, 2015, p. 246) 

ตามแนวทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร

มนษุย์สามารถด�าเนนิการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในองค์การ

ท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวข้อง จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ 

มทีกัษะและความสามารถตามแนวทางการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ยุคใหม่ในเรื่องดังต่อไปนี้ (Dessler, 2012, p. 11; 

Ulrich, Younger, Brockbank & Ulrich 2012, p. 221; 

Wang & Wei, 2012, pp. 12-16, ปริญญา หรุ่นโพธิ์, ธีระ

วัฒน์ จันทึก และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560, น. 301)

1. กลยุทธ์ (strategy) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วม

กับแผนกลยุทธ์ขององค์การใน 3 ระดับ ประกอบด้วย (1) 

แผนกลยุทธ์ระดับองค์การ (corporate strategy) (2) 

แผนกลยุทธ์ระดับการแข่งขัน (competitive strategy) 

และ (3) แผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (functional strategy)

2. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (strategic 

human resource management) ซึง่จากบทบาทของการ

บรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีเ่พิม่มากขึน้ในปัจจุบนั การก�าหนด

กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการสร้าง

นโยบายและวิธีปฏิบัติทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้าง

เสริมสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

และตรงตามเป้าหมายขององค์การ ตามกลยุทธ์ที่ได้ร่วม

กันก�าหนดขององค์การ

3. การวัดผลการปฏิบัติงาน (measuring human 

resource performance) เป็นการวดัและประเมนิกจิกรรม

ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ในด้านการสร้าง

คุณค่าให้กับองค์การว่ามีมากน้อยเพียงใด และคุณค่าท่ีเพิ่ม

ขึ้นน้ันน�าไปสู่การได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการบรรลุ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (human resource management and 

technology/innovation) ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงาน

สามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ก�าหนดไว้ขององค์การ การน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ในแต่ละขั้นตอน

ของการบริหาร จะเป็นการช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพใน

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ซึง่ในปัจจุบนัได้มกีารน�ามาใช้ใน 

4 แนวทางด้วยกัน คือ (1) การบริการตนเอง (self service) 

(2) การเป็นศูนย์กลางการรับโทรศัพท์ (call center) (3) 

การปรับปรุงผลผลิต (productivity improvement) และ 

(4) การจ้างงานจากภายนอก (out sourcing) นอกเหนือ

จากการน�าไปใช้ใน 4 แนวทางข้างต้นน้ีแล้ว การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจท�าให้

ในอนาคตมีการน�าไปใช้ในแนวทางอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นก็ได้

5. สมรรถนะของผู ้บริหารทรัพยากรมนุษย ์  

(competency of human resource manager) จะต้อง

มีสมรรถนะหลักส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) สมรรถนะด้าน

ความรู้ (knowledge) (2) สมรรถนะด้านทักษะ (skill) 

และ (3) สมรรถนะด้านความสามารถ

ทักษะ ความรู้ และความสามารถดังกล่าวเป็น

แนวทางหลักที่ผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่งเป็นการบริหารในยุคใหม่ จะต้องปรับเปลี่ยน

ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถ ซึ่ง

การปรับเปลี่ยนอาจใช้การพัฒนาศักยภาพในประเด็นที่

เก่ียวข้อง ท้ังนี้ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนบทบาทของ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ตอบ

สนองเป้าหมายขององค์การ สังคม และประเทศชาติ ได้

นั้น นอกจากความรู้ ทักษะและความสามารถท้ัง 5 ด้าน

ข้างต้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งผู้บริหารสูงสุดต้องส่งเสริมหรือเปิด

โอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้มีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินงานขององค์การอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้สามารถ

น�าศักยภาพท่ีมีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มท่ี

นอกจากแนวทางในการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้ว ผู้เชี่ยวชาญ

ในด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ได้มคีวามเหน็สอดคล้อง

เกี่ยวกับทิศทางบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค

ใหม่ (ตรีนวลนุช กองผาพา, 2552, น. 148-149; Wang 

& Wei, 2012, p. 35) ดังนี้

1. บทบาทผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร คือ การมี

บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีรู้ลึก รู้จริง และเป็น

นักปฏิบัติมืออาชีพ

2. บทบาทผู ้สนับสนุนองค์การและบุคลากร

ขององค์การ คือ การเป็นผู้ช่วยพัฒนาสมรรถนะ ความ

สามารถ และความยึดมั่นผูกพันระหว่างทรัพยากรมนุษย์

กับองค์การ การบริหารจัดการให้บุคลากรขององค์การเกิด

ความรัก ความผูกพัน และอุทิศตนให้กับองค์การ หรือไม่

เป็นปฏิปักษ์กับองค์การ

3. บทบาทผู้ให้ค�าปรึกษาและผู้ประเมินผล ใน

การให้ค�าปรึกษานั้น ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะท�าหน้าที่

เป็นตัวกลางในการรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และการ

เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกระดับในองค์การ การเป็นนักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ จะต้องท�าหน้าท่ีในการบริหารเพื่อสร้าง

ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ซึ่งจะ
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ต้องมีการประเมินและวิเคราะห์หาข้อมูลสนับสนุน เพื่อ

ให้ได้วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมมากที่สุด

4. บทบาทผู้น�า หรือผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดย

ความเป็นผู้น�าของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องท�า

หน้าที่ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงในการ

ก�าหนดกลยุทธ์ และการพัฒนาสู่ระบบการจัดการท่ีดี

5. บทบาทหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ และผู้ปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ เป็นบทบาทที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจในองค์การ และลักษณะการด�าเนินงาน

ขององค์การ รวมทัง้ความเคลือ่นไหวและความเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การตลอดเวลา นัก

บริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ต้องสามารถก�าหนดกลยุทธ์

และวางแผนให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ 

(mission) และเป้าหมาย (goal) ขององค์การได้อย่างถูก

ต้องและทันต่อเหตุการณ์ มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง

กลยุทธ์ขององค์การร่วมกับผู้บริหารระดับสูง

6. บทบาทผู้สร้าง โดยนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ควรจะมีบทบาทของผู้สร้างในลักษณะดังนี้

6.1 ผู ้สร ้างคุณค่าให้แก่องค์การ (value 

proposition)

6.2 ผู ้สร้างองค์การสู ่ความเป็นเลิศ (high 

performance organization) 

6.3 การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (corporate 

social responsibility)

บทบาททั้ง 6 ข้างต้นจะเป็นบทบาทที่ผู้เก่ียวข้อง

กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรที่จะต้องพิจารณาใน

การปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้สอดคล้องกับบทบาท

ข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าบทบาทเหล่านี้

จะมีความสอดคล้องกับ ความรู้ ทักษะและความสามารถ

ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ด้วยเช่น

กัน ซึ่งการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามแนวทางข้างต้นจะต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์การ และการปรับ

ตัวของผู้เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจะ

สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับแนวทางการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ท่ีพร้อมต่อการด�าเนินงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน

บทสรุป

 การเปลีย่นแปลงในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ใน

โลกปัจจุบันท่ีมีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาตลอดเวลา ส่ง

ผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่นั้น เป็นการเน้นการบริหาร

ในเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองการด�าเนินงานและมี

ความยืดหยุ่น สามารถบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การได้

อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์การในแต่ละระดับ เพื่อน�า

มาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับองค์การ เมื่อผนวกกับ

ปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะในด้านนโยบายของประเทศไทย 

จึงท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การ จะต้องมีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนแนวทาง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีประเด็นหลักท่ีจะต้อง

พิจารณาเพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท ความรู้ ทักษะ

และความสามารถใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ 

(2) กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3) การวัดผลการ

ปฏิบัติงาน (4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยี

และนวัตกรรม และ (5) สมรรถนะของผู้บริหารทรัพยากร

มนษุย์ การปรบัเปลีย่นเหล่านี ้นอกจากจะเกดิขึน้กบัตวัของ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแล้ว การ

ยอมรับและเปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ

เข้าไปมีส่วนร่วมกับการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์การของผู้

บริหารสูงสุดขององค์การ เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการปรับเปลี่ยน

บทบาทของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ จงึ

จะสามารถน�าพาองค์การบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมาย

ท่ีก�าหนดได้



34 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

References

Bohlander, G. W., & Snell, S. A. (2010). Managing human resources (15thed.). Ohio: South-Western  

 Cengage Learning.

Cheerakan, K. (2014). In modern human resource management (present to future). Suthiparithat,   

 28(86), 322-337. (in Thai)

Dessler, G. (2012). A framework for human resource management (7th ed.). New Jersey: Pearson  

 Education.

Figurska, I. (2017). Dignity management as a new approach to human resources management. Human  

 Resources Management & Ergonomics, 11(2), 23-37.

Kaewkomintawong, V. (2014). The essential competencies of human resource professionals responded  

 to the ASEAN economics community era. HROD Journal, 6(2), 103-116. (in Thai)

Kongphapa, T. (2014). The role of modern human resource management: A case study of large  

 enterprises in Khon Kaen province. Master of Arts in Development Administration Thesis, Khon  

 Kaen University. (in Thai)

Roonpho, P., Chantuk, T., & Siriwong, P. (2017). The development of human resource management  

 pattern enhancing human resource strategic partnership of non-profit organization. Dusit Thani  

 College Journal, 11(3), 296-311.

Saengchan, C. (2004). Human resource management. Songkhla: Songkhla Rajabhat University. (in Thai)

Santora, J. C., & Bozer, G. (2015). How nonprofit organizations can ensure stability and sustainability  

 through succession planning: Make HR a strategic partner in the process. Strategic HR Review,  

 14(6), 245-246.

Sriakaralarp, W., & Kongklai, C. (2015). Human resource management in the information age  

 organization, step through the new era of organization. Veridian E-Journal, Silpakorn University,  

 9(2), 328-338. (in Thai) 

Thonggumnerd, S. (2017). The human resource management in Thailand 4.0. Individual Study, Royal  

 Thai Army War College. (in Thai)

Tonwimonrat, S. (2014). Human resource management in education: Concept theory and education  

 laws. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 7(3), 845-862. (in Thai)

Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, M. (2012). HR talent and the new HR competencies.  

 Strategic HR Review, 11(4), 217-222.

Wang, Y., & Wei, B. (2012). The need of a HRM change from tradition to strategic with organizational  

 transition. Master of Science Thesis, Halmstad University.

Yossomsak, S. (2006). Human resource management: Principle and concept. Bangkok: World Trade.  

 (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 35

บทคัดย่อ

บทความน้ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ข่าวสารที่

เก่ียวข้องกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีท่ีลูกค้าท่ีต่อธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจ และความภักดีท่ีลูกค้ามีต่อ

ธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านข้ันตอนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าตนเองมีความส�าคัญ 

มีคุณค่า ท�าให้รู้สึกประทับใจ เกิดความพึงพอใจ มีความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ และต้องการกลับ

มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ�้า จนกลายเป็นความภักดีในสินค้าและความภักดีต่อธุรกิจ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารประสบการณ์ลูกค้า, ความพึงพอใจ, ความภักดี

Abstract

This article is a documentary study which collects data and research from academic work, 

news, and articles related to customer experience management, customer satisfaction and customer 

loyalty to businesses. The objective of this article is to provide information about the customer  

experience and management of a business that can create customer satisfaction and customer  

loyalty. This study indicates that customer experience can be managed through various steps in 

order to give customers the feeling that they are important, valuable, and captivated. Customer  

satisfaction will give customers confidence in product quality, service quality and the desire to return 

to buy products or use the services repeatedly until they become loyal to the products and services 

and have loyalty to the business.

Keywords: customer experience management, satisfaction, loyalty
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บทน�ำ

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่จะ

ท�าให้ธุรกิจอยู่รอดได้ มีรายได้ มีก�าไรอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่ง

ท่ีท้าทายผู้บริหารของธรุกจิอย่างมาก แม้ว่าธรุกจิจะมสีนิค้า

ที่มีคุณภาพ หรือมีบริการที่ดีเพียงใด หากธุรกิจไม่มียุทธวิธี

หรือกลยุทธ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เข้ามาเป็นลูกค้าของ

กิจการได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ส่งผลต่อรายได้ และ

ก�าไร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจอย่างแน่นอน กลยุทธ์

หนึ่งในหลายๆกลยุทธ์ที่มีมานานและยังเป็นกลยุทธ์ท่ีธุรกิจ

ใช้อยู่ คือ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า หรือการบริหาร

ลูกค้าเชิงประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี

จากธุรกิจ เกิดความประทับใจ พึงพอใจ เกิดสายสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างธรุกจิกบัลกูค้า ท�าให้ลกูค้านกึถงึสนิค้าและบรกิาร

ของธุรกิจของเราเสมอเป็นล�าดับแรก เรียกได้ว่า สินค้า

และบริการนั้นไปน่ังในหัวใจของลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะเกิด

ความภักดีในสินค้าและบริการ ผู้บริหารควรต้องทราบว่า

ธุรกิจต่างๆย่อมน�ากลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้า

มาใช้ในการแข่งขัน แล้วการบริหารประสบการณ์ลูกค้านั้น

จะสามารถสร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อธุรกิจได้

อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ผู้เขียนจึงน�าประเด็นที่เกี่ยว

เนื่องกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้าว่าจะสร้างความพึง

พอใจและความภักดีได้จริงหรือไม่มาน�าเสนอในบทความนี้

กำรบรหิำรประสบกำรณ์ลกูค้ำ (customer experience 

management)

Buttle (2009, p.165) มองว่าโดยทั่วไปแล้ว

ประสบการณ์ของคน คือ การตอบสนองหรือการตีความ

ออกมาเมื่อได้รับส่ิงกระตุ้นภายนอกมาสู่ภายใน แต่สิ่งที่

เกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้านั้น สามารถก�าหนดได้โดย

ผลกระทบทางความคิดและอารมณ์ของการที่ลูกค้าสัมผัส

หรือปฏิสัมพันธ์กับคน กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ 

บริการและผลงานอื่นๆ ทั้งนี้ในระหว่างการสัมผัสและ

ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าจะก่อให้เกิดการรับรู้ความ

รู้สึก (ความเชื่อความคิด) และการแสดงผลทางอารมณ์ 

(ความรู้สึก ทัศนคติ) เกี่ยวกับคุณค่าและคุณภาพซึ่งจะ

ส่งผลต่อการซ้ือในอนาคตและความตั้งใจในการที่ลูกค้า

พูดต่อๆกันไป หากธุรกิจมีการปรับปรุงประสบการณ์ของ

ลูกค้าจึงอาจมีประโยชน์ 2 ข้อ กล่าวคือ (1) สามารถลด

การบอกต่อแบบปากต่อปากในเชิงลบ และ (2) สามารถ

เพิ่มการบอกต่อแบบปากต่อปากในเชิงบวก 

แนวคิดเก่ียวกับประสบการณ์ของลูกค้ามีแนวคิด

หลักหลายประการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการประสบการณ์

ของลูกค้า ซ่ึงรวมถึงจุดสัมผัส (touch point) ช่วงเวลา

จริง (moment of truth) และลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของประสบการณ์ (engagement) ทั้งนี้จุดสัมผัสจะพบ

ได้ทุกท่ีท่ีลูกค้าของกิจการ เข้าสู่การติดต่อจริงหรือเสมือน

จริงกับผลิตภัณฑ์ บริการ การสื่อสาร สถานที่ พนักงาน 

กระบวนการหรือเทคโนโลยีของบริษัท ซึ่งจุดสัมผัสรวมถึง 

เว็บไซต์ ศูนย์บริการ คลังสินค้า ศูนย์การติดต่อ กิจกรรม

งานแสดงสินค้า งานสัมมนา การสัมมนาทางเว็บไซต์ อีเมล

โดยตรง อีเมลการโฆษณา การขายผ่านทางโทรศัพท์ และ

ร้านค้าปลีก ความหลากหลายและจ�านวนจุดสัมผัสของ

ลูกค้าแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมและแตกต่างกัน

ระหว่างกิจการแม้ว่าอยู่อุตสาหกรรมเดียวกัน

การบริหารลูกค้าเชิงประสบการณ์ (customer 

experience management) เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้าง

การรับรู้ของลูกค้า โดยกลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้า ซ่ึงลูกค้า

สามารถสัมผัสหรือรับรู้ประสบการณ์เหล่านั้นได้ การสร้าง

ประสบการณ์แบบองค์รวมที่ทุกจุดสัมผัส (all touch 

point) คือการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า เพื่อให้

ลูกค้ามีประสบการณ์เชิงบวกกับองค์กร-เพื่อสะสมเป็นองค์

รวมแห่งประสบการณ์-น�าไปสู่การสร้างสมความรู้สึกดีๆ 

ท่ีมีต่อกันซ่ึงจะยึดลูกค้าไว้อย่างแข็งแกร่ง ท้ังในระยะส้ัน

และระยะยาว จนท�าให้เกิดความประทับใจ เกิดความทรง

จ�าที่ดี จนสามารถท�าให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์หรือร้าน

ค้านั้น ท้ังนี้เป้าหมายของ CEM คือ Moment of truth 

คือ จุดท่ีลูกค้าสัมผัสแล้วประทับใจ การบริหารลูกค้าเชิง

ประสบการณ์นั้นมีองค์ประกอบดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า ขั้น

นี้มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริษัทจะต้องวิเคราะห์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มใด การน�าเสนอ

ประสบการณ์ท�าผ่านได้ทางสื่อใดบ้าง ในการสื่อสารนั้นส่ือ
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ใดเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด การสื่อสารภาพลักษณ์

ขององค์การให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การทราบ

ถึงจุดยืนขององค์การว่าต้องการจะให้รับรู ้ในรูปแบบใด 

จุดติดต่อที่สัมผัสประสบการณ์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นจุด

ติดต่อผ่านทางหน้าร้าน สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 

ซึ่งในการใช้สื่อสังคม (social media) เป็นจุดสัมผัสนั้น

มีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจหน้าที่ของสื่อแต่ละประเภท

ก่อน เพื่อจะได้ตอบสนองวัตถุประสงค์และความต้องการ

ของตัวเจ้าของและกลุ่มลูกค้าเป็นในทิศทางเดียวกัน และ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า 

โดยในการออกแบบประสบการณ์น้ันควรสร้างให้เกิด

ประสบการณ์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของบริษัท การวางแผนและออกแบบประสบการณ์

ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 

2 ประการ คือ (1) ลักษณะทางกายภาพของสินค้า หาก

ต้องการน�าสื่อสังคม (social media) มาใช้ เช่น หน้า

เว็บไซต์ หรือ Social Media ในรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี

ผู้บริโภคเห็น หรือสัมผัสในขณะใช้งาน สิ่งเหล่านี้จ�าเป็น

ต้องออกแบบมาเป็นอย่างดี ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏต้องมี

ความถูกต้อง สีสัน หรือฟังก์ชั่นต่างๆ ที่น�ามาใส่ต้องมีความ

สวยงามและเหมาะสม (2) ความรู้สึกจากภายในของลูกค้า 

บริษัทจ�าเป็นต้องก�าหนดว่าต้องการที่จะสื่อความรู้สึกใดให้

กับกลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่  3 การเสริมสร ้างประสบการณ ์  

(experience enhancement) เน่ืองจากประสบการณ์

ของลูกค้าสามารถถูกแทนที่ได้จากประสบการณ์ของ

บริษัทอื่นๆ ที่ได้รับ ขั้นตอนการเสริมสร้างประสบการณ์

จะเป็นขั้นตอนที่จะย�้าเตือนให้ลูกค้าจดจ�าประสบการณ์

ดีๆ ที่ได้รับจากบริษัท ดังน้ัน การที่ลูกค้าจะจดจ�าสิ่งดีๆ 

ของบริษัทได้ บริษัทเองต้องใหความส�าคัญกับการสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ๆ เชิงบวกให้กับลูกค้าเสมอๆ หรือเลือก

ที่จะท�าส่ิงที่เรียกว่า “Surprise Marketing” คือการสร้าง

ประสบการณ์ที่ท�าให้ลูกค้าต้องร้อง WOW กับสิ่งท่ีได้รับ

เพื่อให้ประสบการณ์ดีๆ ไม่จางหายไปง่ายๆ (พัลลภา ปีติ

สันต์, ชัญญา เหลี่ยวรุ่งเรือง, สมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี และ

วรวิทย์ ศัลยวุฒิ, 2554, น. 94-96)

Strauss & Frost (2014, pp. 435-436) กลยุทธ์

การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) ตั้งอยู่บนพ้ืน

ฐานของความเช่ือว่า องค์รวมแห่งประสบการณ์ (total 

experience) เป็นหัวใจของการน�าไปสู่การสร้างสมความ

รู ้สึกดีๆที่มีต่อกัน อันเป็นแก่นของสายใยความผูกพัน 

(emotional attachment) ซ่ึงจะยึดโยงลูกค้ากับธุรกิจ

ไว้ได้อย่างแข็งแรงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยที่องค์

รวมแห่งประสบการณ์ เป็นผลสะสมจากความประทับใจใน

ปฏิสัมพันธ์ (impression of interactions) ท่ีเกิดขึ้นใน

แต่ละครัง้ทีล่กูค้าตดิต่อกบับรษิทัผ่านทางจดุสมัผสั (touch 

points) ต่างๆ ที่บริษัทได้ออกแบบไว้ ไม่ว่าจุดสัมผัสเหล่า

นั้นจะเป็นส�านักงาน หน้าร้าน คอลเซ็นเตอร์ เคาน์เตอร์

บริการ เครื่องบริการอัตโนมัติ เว็บไซต์ ท่ีจอดรถ บริเวณนั่ง

รอ หรือแม้กระท่ังจดหมาย เอกสารประกอบการขายต่างๆ 

หัวใจในการสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

คือ การออกแบบรายละเอียดขององค์ประกอบในการให้

บริการที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ รูป 

รส กลิ่น เสียง และสัมผัส โดยยึดประสบการณ์ในแต่ละ

ข้ันตอนท่ีลูกค้าจะได้รับเป็นหลักโดยท่ีน�้าหนักท่ีจะให้ใน

แต่ละประสาทสัมผัสทั้งห้า ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละ

ประเภทของธุรกิจ 

CEM มุ ่งเน้นที่การสร้างประสบการณ์เชิงบวก

ที่น่าประทับใจอย่างสม�่าเสมอในทุกครั้งของการติดต่อ

ของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อกับบริษัทผ่านทางช่อง

ทางใดก็ตาม ซึ่งหมายความ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ผลลัพธ์ใน

สิ่งที่ลูกค้าต้องการในการติดต่อแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ตาม 

ลูกค้าจะต้องได้รับประสบการณ์ท่ีดี และน่าประทับใจ

จากการติดต่อทุกครั้ง เกิดความประทับใจมากท่ีสุด และ

เกินความคาดหวังของลูกค้า (over expectation) หรือที่

อาจจะเรียกกลยุทธ์นี้ได้ว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์”  

(experiential marketing)

Singh & Saini (2016, pp. 91-115) การทบทวน

วรรณกรรมในการบริหารลูกค้าเชิงประสบการณ์ CEM ที่มี

อยู่ได้รับความส�าคัญอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาพ

แวดล้อมของตลาดท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงคือการบังคับให้

นักการตลาดมองหาวิธีใหม่ในการรักษาตัวตนของตนใน

สายตาของลูกค้าเป้าหมาย มันจะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าองค์

ประกอบของการตลาดไม่เพียงพอส�าหรับ บริษัท ที่จะ

แข่งขันกับผู้เล่นอื่นในตลาด บริษัท ควรยอมรับความส�าคัญ
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ของประสบการณ์เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ใหม่ที่สามารถสร้าง

ความมั่นใจในความส�าเร็จในระยะยาวของพวกเขา วัน

นี้ลูกค้าก�าลังมองไปข้างหน้าเพื่อขยายความสัมพันธ์กับ 

บริษัท ผ่านการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ความส�าคัญ

ของประสบการณ์ได้รับการยอมรับจากความต้องการของ

ลูกค้าในการเชื่อมต่อทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์

ช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นของลูกค้าต่อ บริษัท ความส�าคัญของ

การบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดได้รับ

การวินิจฉัยว่าเป็นการเพิ่มจุดสัมผัสระหว่าง บริษัท และ

ลูกค้า บริษัท ต่างๆก�าลังสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการน�า

เสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าของลูกค้าผ่านการลงทุน

ด้านทรัพยากรมากขึ้น

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือยอด

นิยมส�าหรับธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ ความพึงพอใจ

ของลูกค้า เป็นการประเมินโดยรวมของลูกค้าโดยการ

ประเมินน้ันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการซื้อและการ

บริโภคทั้งหมดเป็นไปด้วยดีหรือได้รับบริการที่ดีตลอดเวลา 

นอกจากน้ีความพึงพอใจของลูกค้ายังมาพร้อมกับความ

คาดหวังของลูกค้า เป็นการยืนยันความคาดหวังของลูกค้า

เก่ียวกับวิธีการท่ีสินค้าและบริการต่างๆ ท่ีลูกค้าจะได้รับ

การอ�านวยความสะดวก ความพึงพอใจจึงเป็นผลลัพธ์ที่

ส�าคัญของบริษัท 

ความพึงพอใจของลูกค ้าได ้รับอิทธิพลจาก

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการและการรับ

รู ้คุณภาพ ความพึงพอใจยังได้รับอิทธิพลจากการตอบ

สนองทางอารมณ์ของลูกค้า การรับรู้จากประสบการณ์

ของพวกเขา ความเสมอภาค ความพึงพอใจของลูกค้าที่

เพิ่มข้ึนสามารถให้ผลประโยชน์แก่ธุรกิจ เช่น ความภักดี

ของลูกค้าขยายวงจรชีวิตของลูกค้า ขยายชีวิตของสินค้าที่

ลูกค้าสั่งซ้ือ และเพิ่มลูกค้าจากการท่ีลูกค้าได้บอกต่อในเชิง

บวก เมื่อลูกค้าพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ก็

สามารถท�าให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้บ่อยขึ้นและ

แนะน�าผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และ

เป็นไปไม่ได้หากบริษัท เพิกเฉยหรือไม่สนใจความต้องการ

ของลูกค้า แล้วจะท�าให้องค์กรธุรกิจจะเติบโตได้ 

ภำพ 1 รูปแบบการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction analysis model) 

Note. From Customer satisfaction and Customer loyalty, by Kabu Khadka & Soniya Maharjan, 2017, 

Retrieved from Retrieved from https://www.pdfdrive.com/
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หน่ึงในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ลูกค้า คือ ปัจจัยทางจิตวิทยาซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจการ

รับรู้ การเรียนรู้และทัศนคติ และความเชื่อ มีบทบาทส�าคัญ

ในการซือ้ผลิตภณัฑ์และบรกิาร ดงันัน้เพือ่เพิม่ยอดขายและ

ควรกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อ บริษัทจึงควรมีความพยายามท่ี

จะสร้างความต้องการหรือเข้าใจถึงความต้องการในใจของ

ผู้บริโภค แล้วน�าความต้องการนั้นมาพัฒนาหรือกระตุ้นให้

เกิดความน่าสนใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ในท�านอง

เดียวกันการซื้อสินค้าหรือใช้บริการของลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ ค่าใช้จ่าย ความเชื่อ ทัศนคติ และลักษณะ

ส่วนบุคคลของแต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ความเช่ือ

และทัศนคติของลูกค้าจะเป็นปัจจัยที่ท�าให้บุคคลพัฒนา

พฤติกรรมที่สอดคล้องกันกับระดับของบุคลิกภาพ ดังนั้น

จากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับ ลูกค้าจะพัฒนาความ

เชื่อและทัศนคติ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า

และใช้บริการ (Kabu Khadka & Soniya Maharjan, 

2017, pp.5-7)

Mekus (2018, p.19) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ของ

ผู้ค้าปลีกที่ใช้ในการสร้างความภักดีแบรนด์และปรับปรุง

ประสบการณ์ของลูกค้า โดยกล่าวถึงเป้าหมายของการ

บริหารประสบการลูกค้า คือ การใช้ประโยชน์จากการ

โต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยพิจารณา

การโต้ตอบเหล่านีจ้ากมมุมองของลกูค้า ภายหลงัทีล่กูค้าได้

รับประสบการณ์จากร้านค้า นัน่คอืการบรหิารประสบการณ์

ลกูค้าทีจ่ะได้รบัการปรบัให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัของ

ลูกค้ามากขึ้นทุกครั้งที่ลูกค้าและบริษัทหรือร้านค้าปลีก มี

ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงเป็นโอกาสส�าหรับ บริษัท ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

เกีย่วกบัลกูค้ารายนัน้ การบรหิารประสบการณ์ลกูค้า ทีเ่รยีก

ว่า CEM นั้นเป็นแนวคิดที่กว้างขวางและใช้อย่างแพร่หลาย 

ซึ่งนอกเหนือไปจากการให้บริการลูกค้า บริษัทต้องค�านึงถึง

หน้าที่ การด�าเนินการทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวม

ถึงองค์ประกอบการท�างานให้เกิดคุณภาพการบริการ ผล

การส�ารวจ พบว่าผู้จัดการของร้านค้าปลีกเห็นด้วยว่าการ

มอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมนั้นจะ

ช่วยเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัท โดยการเพิ่มคุณค่าหลัก

ในทุกๆ การให้บริการ นอกจากนี้ผู้จัดการของร้านค้าปลีก

ยังแสดงความเห็นสอดคล้องกันว่าประสบการณ์ระดับสูง

ของลูกค้าเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจง 

ประสบการณ์ลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งอของการตลาด

เชิงกิจกรรมและประสบการณ์ ซ่ึงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยของ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการยังส่งผลต่อความภักดี

ของลูกค้าอีกด้วย เนื่องจาก การสื่อสารถือเป็นการส่งผ่าน

ข้อความหรือสารจากผู้ส่งหรือผู้ขาย ไปยังผู้รับสาร หรือผู้

ซ้ือ โดยมีตัวกลางการส่งสารท่ีเรียกว่า ช่องทาง (channel) 

นอกเหนือจากองค์ประกอบทั้งสี่อย่างนี้ ได้แก่ ผู้ส่งผู้รับส่ือ

และข้อความส่วนประกอบสื่อสารที่ส�าคัญประการท่ีห้าคือ

ความคิดเห็นตอบกลับในการสื่อสาร (communication 

feedback) (Shiffman & Wisenblit, 2015 p.198) ดัง

นั้นหากผู้ขายตระหนักถึงความคิดเห็นตอบกลับจากผู้ซื้อ

และน�ามาพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารการตลาด ย่อมส่ง

ผลให้ผู้ซ้ือหรือลูกค้าเกิดความพึงพอใจและภักดีต่อผู้ขาย

 

ควำมภักดี (loyalty)

ความภักดีของลูกค้า (customer loyalty)

Oliver (1999, p. 33) ได้ให้ความหมายของความ

ภักดีว่า ความภักดี คือ ความมุ่งมั่นอย่างลึกซ้ึงในการสร้าง

และสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการในอนาคตแม้

จะมอีทิธพิลต่อสถานการณ์และความพยายามทางการตลาด

ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะท�าให้เกดิพฤตกิรรมการเปลีย่น ความภกัดี

ของลูกค้าถูกมองว่าเป็นจุดแข็ง ของความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติของแต่ละบุคคลที่มีผู้ค้ารายเดิมและการสนับสนุน

ผู้ค้ารายใหม่ แม้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส่วนส�าคัญ

ของธุรกิจ แต่ความพึงพอใจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ

น�าธุรกิจไปสู่ระดับสูงสุดได้ความพึงพอใจของลูกค้าสร้าง

ผลลัพธ์ทางการเงินท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซ้ือสินค้า

และบริการ การตลาดที่การสร้างและรักษาความภักดีของ

ลูกค้านั้นซับซ้อนกว่ามากข้ึนเนื่องจากเทคโนโลยี ความ

ก้าวหน้าและแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ต บริษัท

ต้องสร้างความภักดีโดยมุ่งเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์และ

บริการของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีบริษัทมีความสนใจ

ที่จะเติมเต็มความต้องการหรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ธุรกิจสามารถแบ่งความภักดีของลูกค้าออกเป็น

สามประเภท ได้แก่ ความภักดีของพฤติกรรม ความภักดี

โดยเจตนา และความภักดีทางอารมณ์ พฤติกรรมความ

ภกัดเีป็นพฤตกิรรมการซือ้ซ�า้ในขณะทีค่วามภกัดโีดยเจตนา
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เป็นความตั้งใจซ้ือที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามความภักดีทาง

อารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์สอดคล้องกับ

คุณค่าความคิดและความหลงใหลของพวกเขา 

ภำพ 2 รูปแบบของความภักดีของลูกค้า (model of customer loyalty)

Note. From Customer satisfaction and Customer loyalty, by Kabu Khadka & Soniya Maharjan, 2017, 

Retrieved from Retrieved from https://www.pdfdrive.com/

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความภักดีต่อ

กระบวนการของธุรกิจมากเพียงใด ตามรูปแบบของปัจจัย

ในการสร้างความภักดีของลูกค้า เช่น บริษัทเข้าใจความ

ต้องการของลูกค้า ใส่ใจกับราคาโปรโมชั่น การบริการ

และผลิตภัณฑ์ ในเวลาเดียวกันการสร้างสภาพแวดล้อม

ที่สะดวกสบายระหว่างลูกค้าและบริษัทก็มีความส�าคัญ ท่ี

จะท�าให้เกิดความพึงพอใจ ถือเป็นการลงทุนให้กับลูกค้าที่

ภักดี การลงทุนน้ีน�าข้อได้เปรียบมาสู่ธุรกิจ เช่น ท�าให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลก�าไรของธุรกิจ

ควำมภักดีต่อร้ำนค้ำ (store loyalty) 

Bloemer & Ruyter (1998, pp. 499-513) ได้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ร้านค้า ความพึง

พอใจในร้านค้าและความภักดีในร้านค้า ซึ่งแนวคิดเกี่ยว

กับความภักดีของร้านค้าได้เสนอความแตกต่างระหว่าง

พฤติกรรมการเข้าชมซ�้าและความจงรักภักดีของร้านค้า 

พฤติกรรมการกลับมาท�าซ�้าคือการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง

ของร้านค้า การใช้มาตรการด้านพฤตกิรรมเช่นนีใ้นการวจิยั

ความภักดียังคงเป็นที่นิยม ก�าหนดความจงรักภักดีของร้าน

ค้าว่าเป็น การตอบสนองเชิงพฤติกรรม ที่แสดงออกมาใน

ช่วงเวลาหนึ่ง โดยหน่วยการตัดสินใจบางส่วนที่เกี่ยวกับ

ร้านหน่ึง การออกจากร้านค้า เป็นหน้าที่ของกระบวนการ

ทางจิตวิทยา (การตัดสินใจและการประเมินผล) แสดงใน

ความมุ่งมั่นของแบรนด์ ค�าจ�ากัดความนี้อิงตาม Jacoby 

& Chestnut (1978) ส่วนส�าคัญของค�าจ�ากัดความของ

ความภักดีในร้านค้าคือความมุ่งมั่นในร้านค้า ซึ่งความมุ่ง

มั่นในร้านค้าเป็นเงื่อนไขที่จ�าเป็นส�าหรับความภักดีในร้าน

ค้าที่จะเกิดขึ้น 

Vale & Matos (2017, pp. 74-75) ได้กล่าวว่า 

ในการทบทวนวรรณกรรมถึงปัจจัยความภักดีในร้านค้า 

ว่าเมื่อบรรยากาศการเก็บความสะดวกสบายและการน�า

เสนอโดยรวมสามารถสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าท่ีน่า

พอใจลูกค้ามักจะซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความภักดีของผู้บริโภคในร้านค้า ในความเป็น

จริงการจัดวางพื้นที่ภายในร้านค้า และความสะดวกสบาย

ในร้านค้าท�าให้การซื้อสินค้าง่ายข้ึนและน่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น การน�าเสนอความ

สะดวกสบายด้วยรูปแบบของสิ่งอ�านวยความสะดวกทาง

กายภาพช่วยให้ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าได้ง่ายข้ึน ในขณะ

ท่ีการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีดีลูกค้าสามารถรับ

รู้คุณภาพร้านโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ายังชื่นชมพนักงาน

ของร้านค้า พนักงานร้านค้ามักจะมีอิทธิพลต่อความภักดี

ของลูกค้า ด้วยผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิดจากความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

ทีพ่ฤตกิรรม หรอืการปฏบิตัขิองพนกังานร้านค้าทีม่ต่ีอลกูค้า 

จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า พนักงานร้านค้าที่ได้รับ

ยอมรับว่าเป็นแรงจูงใจหลักส�าหรับลูกค้าในการเยี่ยมชม

ร้านค้า นอกจากนี้ความภักดีต่อร้านค้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่ม

ข้ึนเมื่อร้านค้าสามารถให้บริการท่ีมีคุณภาพสูง โดยลูกค้า

ไม่ต้องการบริการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความ

ส�าคัญกับประสบการณ์การซ้ือสินค้า/บริการท่ีน่าพอใจ 

Rabiatul, Nik, Umi, & Juzaimi (2012, p. 70) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความภักดีของร้านค้า ความพึงพอใจใน

การค้าปลีก และการต่อต้านการแข่งขันท่ีมีต่อความตั้งใจ

ซื้อ ได้กล่าวถึงการก�าหนดสมมติฐานงานวิจัยซึ่งหนึ่งในนั้น

คอื “ความภกัดขีองร้านค้ามผีลโดยตรงต่อการตดัสนิใจซือ้” 

ทั้งนี้ความภักดีของร้านค้าสามารถก�าหนดเป็นการตอบ
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สนองพฤติกรรมที่ซึ่งแสดงออกมาเมื่อเวลาผ่านไปโดยการ

ตดัสนิใจบางส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัร้านหน่ึง ซึง่การตัดสนิใจเป็น

หน้าที่ทางจิตวิทยา (การตัดสินใจ กระบวนการสร้างและ

ประเมินผล) ซึ่งส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นต่อแบรนด์ ลูกค้า

ที่ภักดีจะแนะน�าร้านค้าปลีกให้กับผู้อื่น ลูกค้าที่ภักดีจะซ้ือ

สินค้าที่หลากหลายและจะให้อภัยความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

และจะไม่ซือ้สินค้าจากคูแ่ข่ง แสดงให้เหน็ว่าค�าพดูจากปาก

ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับร้านค้าแก่ผู ้บริโภคซึ่ง

บ่อยคร้ังช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ว่าจะสนับสนุนร้านค้า

น้ันหรือไม่ จึงน�าไปสู่การขยายความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 

และการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ของร้านค้าที่

ดีที่สุดคือการมีผู้บริโภคระยะยาวที่ปฏิเสธการย้ายไปเป็น

ผู้บริโภคของร้านค้าอื่น

ในอดตีผูบ้รหิารบรรลสุ�าเรจ็ในการสร้างความภกัดี

ต่อแบรนด์ผ่านกลยทุธ์การเลอืกท�าเลทีต่ัง้ การบรกิารลกูค้า

ที่เพิ่มขึ้น และการจัดซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลาย แต่

ในปัจจุบันนี้ความส�าเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับการตอบสนอง

ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาน�าเสนอ หาก

ลูกค้าตอบสนองในเชิงบวกดังนั้นตัวชี้วัดการด�าเนินงานที่

ส�าคัญ เช่น ปริมาณการขายผลก�าไรการหมุนเวียนสินค้า

คงคลังจะมีแนวโน้มในเชิงบวก และหากลูกค้าตอบสนอง

เชิงลบตัวชี้วัดการด�าเนินงานเหล่านี้จะตอบสนองเชิงลบ

เช่นกัน ลูกค้าที่ตอบสนองเชิงบวกต่อการบริการลูกค้า

หรือประสบการณ์การใช้งานของลูกค้ามักจะเป็นผู้ซื้อซ�้า

และเสนอค�าพูดที่ดีหรือแนะน�าบอกต่อในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับ

ประสบการณ์นั้นๆ ที่ตนเองได้รับรู้ แม้ว่าในการปฏิบัติต่อ

ลูกค้าด้วยกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้านี้ย่อมต้อง

มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น แต่การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

จะช่วยให้ผู ้บริหารสามารถก�าหนดวิธีการในเชิงรุกเพื่อ

น�าทางให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จท่ามกลางการแข่งขัน 

(Mekus, 2018, p.26) 

สรุป

ประสบการณ์การรับรู้ของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญที่

ธุรกิจต้องตระหนัก เพราะประสบการณ์นั้นอาจสร้างความ

พึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจแก่ธุรกิจได้ และส่งผลต่อ

การกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ�้าได้ ประการส�าคัญ

ท่ีไม่ได้กล่าวถึงแต่ทุกท่านทราบดีคือโลกปัจจุบันนี้ที่การ

แบ่งปันประสบการณ์ไม่ได้มีแค่การบอกเล่าเพียงคนสอง

คนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่หากเป็นการแบ่งปัน (share) 

ประสบการณ์ท่ีตนได้รับนั้นไปยังสังคมโซเช่ียลซ่ึงท�าให้เกิด

ประสบการณ์ร่วมตามมาอย่างรวดเรว็ในพืน้ทีอ่อนไลน์ และ

สิ่งเหล่านั้นเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย นั่นคือหากธุรกิจสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดี สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

เกิดการซ้ือซ�้า การใช้บริการซ�้า การแนะน�า การบอกต่อ 

โดยเฉพาะการแนะน�า และบอกต่อในโลกออนไลน์ ย่อม

ท�าให้เกดิกระแสเชงิบวกอย่างรวดเรว็ แสดงให้เหน็ว่าลกูค้า

มคีวามภกัดต่ีอธรุกจิ ในทางตรงกนัข้ามหากธรุกจิไม่สามารถ

สร้างประสบการณ์ท่ีท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ การจะ

กลับมาซ้ือซ�้า หรือใช้บริการซ�้าจะเป็นไปได้ยาก หรืออาจ

ไม่เกิดขึ้นอีกเลย การแนะน�าบอกต่อจะเป็นไปในเชิงลบ 

กระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่

รุนแรงและรวดเร็ว สอดคล้องกับ Jay, Tingting, & Elian 

(2018) ทีไ่ด้ศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารประสบการณ์ลกูค้าใน

ธุรกิจบริการ ซึ่งประสบการณ์ของลูกค้าที่เหนือกว่ามีความ

ส�าคัญในการดึงดูดความภักดีของลูกค้าและบรรลุความได้

เปรียบในการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเชิง

วิชาการขั้นสูงเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ใน

สาขาการบริการ ภาพรวมท่ีครอบคลุมขององค์ประกอบ

ส�าคัญของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า และกรอบการ

บริหารประสบการณ์ของลูกค้า ผลการศึกษาพบว่าองค์

รวมในการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าในเชิงบวกผ่าน

ความร่วมมือระหว่างการตลาด การจัดการ การออกแบบ 

ทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์โดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี

และโซเชียลมีเดีย ดังภาพ 3 
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ภำพ 3 ปัจจัยส�าคัญส�าหรับการสร้าง การมุ่งเน้นโดยรวมท่ัวท้ังองค์กรในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า

Note. From Customer experience management in hospitality: A literature synthesis, new understanding 

and research agenda, by Jay, K., Tingting, Z., & Elina J., 2018, International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 30(1), 21-56.

เมื่อธุรกิจตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหาร

ประสบการณ์ลูกค ้าแล ้ว ล�าดับต ่อไปคือจะบริหาร

ประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร ด้วยวิธีการใดที่จะตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อย่างหลากหลาย ลกูค้าเกดิความ

พึงพอใจ ประทับใจในสินค้าและบริการของธุรกิจ  ลูกค้า

รู้สึกมีคุณค่าในการมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ที่ธุรกิจมอบ

ให้ จนน�าไปสู่ความความภักดีต่อธุรกิจ และส่งผลไปยัง

ปลายน�้าของธุรกิจซ่ึงก็คือ ความอยู่รอดของธุรกิจ นั่นเอง
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Abstract

The objectives of this independent study were (1) to study the level of academic  

administration of Chinese language study programs in upper secondary schools of Bangkok (2) to  

identify the guidelines to improve academic administration of Chinese language study programs in 

upper secondary schools of Bangkok. The samples were 86 teachers or administrators who were  

selected for this study by random sampling and using Krejcie and Morgan table. The instruments 

used in collecting data were questionnaires and interviews. The statistics utilized in this study were 

frequency, percentage, mean and standard derivation. The findings showed that: the overall level 

of academic administration of Chinese language study programs in upper secondary schools of 

Bangkok was at high level. The guidelines to improve academic administration of Chinese language 

study program in upper secondary schools of Bangkok were to (1) increase Chinese courses in order 

to ensure the quality of teaching (2) choose the suitable Chinese teaching materials (3) control the 

students capacity in each class (4) reduce the reliance on Chinese volunteer teachers (5) speed 

up the construction of local Chinese teacher teams in Thailand (6) improve teachers’ level of  

teaching abilities (7) stimulate and motivate students’ interest in studying Chinese (8) set up effective  

supervision systems and (9) use an instrument with combination of oral and written tests to measure 

and evaluate the Chinese language performance of students.

Keywords: level of academic administration, guidelines for developing academic administration,  

Chinese language study program, upper secondary schools
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Introduction

China is  one of the four ancient  

civilizations with a history of more than 5,000 

years. It is the country with the largest population 

in the world. As China’s economy continues to 

develop, its influence in the world continues to 

expand, and China’s position in the world cannot 

be ignored. Therefore, there are more and more 

people learning Chinese and using Chinese, and 

Chinese education has become very important. 

Thailand is no exception. The spread of Chinese 

in Thailand has a long history. Thailand is one of 

the countries with the largest number of ethnic 

Chinese in the world. At present, the number of 

ethnic Chinese is 14% of the national population 

(Wang, Ximei, 2014, p.13). The large population 

of ethnic Chinese and the friendly relationship 

between China and Thailand are all favorable 

conditions for Thai people to learn Chinese. Since 

the Thai government approved Chinese to be an 

elective course at all level schools in 1992, more 

and more secondary schools have set up Chinese 

as a language skill class with the implementation 

of a series of policies by the Thai government 

(Xie, Huaxin 2011, p. 29). In recent years, due 

to the need to use Chinese for economic trade 

and social services in Thailand, a wide-ranging  

enthusiasm for learning Chinese has been 

launched. Besides, “One Belt and One Road” policy 

has given China and Thailand better opportunities 

for personnel training as well as communication 

and cooperation. 

The Chinese language study program 

in Thai secondary schools plays an important 

role in the teaching of Chinese in Thailand. Its  

construction and development are good or 

bad, which on the one hand can test whether 

the foundation of Chinese education in Thai 

primary schools is solid and on the other hand 

can test whether the Chinese education at the 

university or even higher level can be carried out 

smoothly. Chinese language study program in 

secondary schools has become a major part of 

Chinese language education in Thailand. Although  

Chinese language study program has been greatly  

developed, there are still many problems in 

actual teaching. For example, there is no unified  

teaching materials, Chinese teachers are not 

enough, students learning Chinese cannot  

communicate in Chinese. Only by finding out 

the problems existing in the current academic  

administration of Chinese language study program 

can schools get relative guidelines. Moreover, 

Bangkok is the first city in Thailand to teach  

Chinese, but after reviewing the historical literature, 

the researcher found that no one has conducted 

a comprehensive study and investigation on this 

title till now. Therefore, the research is to study 

the level of the academic administration of  

Chinese language study program in upper  

s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f  B a n g k o k  a n d  

identify the guidelines to improve the academic  

administration of Chinese language study program 

in upper secondary schools of Bangkok.

Objective

1. To study the level of the academic  

administration of Chinese language study program 

in upper secondary schools of Bangkok.

2. To identify the guidelines to develop the 

academic administration of Chinese language study 

program in upper secondary schools of Bangkok.



46 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

Literature review 

This chapter presented the review of  

related research on the academic administration 

of Chinese language study program in upper  

secondary schools of Bangkok: 

1. Academic administration: academic 

administration refers to a process that the  

administrators using certain methods and  

instruments make all the academic activities 

achieve the school’s established goal of cultivating 

talents. It is not only the core of all management 

work in schools, but also the basis of teaching 

process. It is an important guarantee to improve 

the quality of teaching.

It includes: 

a. Curriculum Management: Chinese  

cur r iculum sett ing ,  Ch inese cur r iculum  

improvement, teaching materials, the student 

capacity.

b. Principal Support: school culture and 

organization structure.

c .  Teaching Process :  (1 )  teaching  

content: teacher’s knowledge, teaching knowledge  

(2) teaching method: Chinese native teachers, 

Thai teachers, teachers collaboration (3) teaching  

supervision: teacher’s perceived ability, teacher’s 

mental health.

d. Measurement and Evaluation: Content, 

achievement, instrument, satisfaction.

e. Media setting for Instruction: Basic  

settings and advanced settings.

f. Research for developing the quality of 

Chinese language study program: Information 

seeking and doing research.

g. Coordination and cooperation on  

developing the Chinese language study  

program: Internal coordination and cooperation and  

external coordinat ion and cooperat ion. 

(Usaho, 2017; S i r ibanpitak,  Pruet ,  2009;  

Announcement Board of Teachers Council, 2013;  

Sukhothaithammatirat University, 1991)

2. The Chinese language study program

a) The development of the Chinese  

language study program in Thailand

On August 17, 2005, the Ministry of  

E d u c a t i o n  o f  T h a i l a n d  o r d e r e d  t h e  

establishment of a working group to promote 

strategic planning for teaching Chinese language 

in Thailand. Its task is to draft a “Strategic Plan for  

Promoting Chinese Teaching in Thailand to  

Improve National Competitiveness” and submit 

it to the Ministry of Education. Its purpose is to 

improve the level of native Chinese and integrate 

with international standards. The working group  

summarized the status and problems of Thai language  

teaching in Thailand through research work and put  

forward a series of suggestions on how to develop 

Thai language teaching in Thailand. In 2006, the  

relevant organization for Chinese education of the 

Ministry of Education of Thailand formally issued 

the “Thailand Promotional Chinese Language 

Program to Enhance its National Competitiveness 

Strategic Plan” (Wang, Ximei, 2014, pp.18-21). Its 

main contents are as follows:

The annual strategic plan targets:

(1) All stages of Thai formal school  

students are well educated in Chinese language 

and make them excellent in Chinese. The  

criteria are as follows: Graduates in the fourth 

stage of basic education (high school), graduates of  

vocational schools, and graduates of middle and 

higher education institutions must ensure that 
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at least 20 percent of students have learned 

Chinese. (2) The outstanding Chinese students 

should reach 4,000 and ensure that they can 

use Chinese to communicate and learn. After  

continuous improvement, the Chinese will reach 

a level of proficiency or an expert level. (3) the 

working-age people in Thailand, at least about 

100,000 people have learned Chinese and can 

use Chinese to communicate at work. They can 

also be used as an additional skill in employment.

Strategic plan implementation:

According to the status and problems  

a r i s i n g  f r om  t he  Ch i n e s e  educ a t i o n  

management in Thailand, the Ministry of Education 

of Thailand has formulated “The Strategic Plan for 

Promoting Chinese Teaching to Improve National  

Competitiveness”. On December 26, 2013, the 

Ministry of Education of Thailand made efforts 

to improve and develop Thai language teaching 

in Thailand. The following major strategic plans 

are (Wang, Ximei, 2014, pp.18-21):

Strategy 1: Chinese curriculum

Strategy 2: Develop a syllabus

Strategy 3: Promote and develop Chinese 

textbooks and non-formal education systems

Strategy 4: Evaluation of Chinese Teaching

Strategy 5: Develop teachers’ capabilities

Strategy 6: Increase the method of  

developing Chinese language teaching

In 2005, the Ministry of Education in  

Thailand formulated a five-year strategic plan 

for the development of Chinese language 

teaching and included Chinese language  

teaching in the national education system. 

In early 2006, the Ministry of Education  

Foudation Education Committee, Office of the 

President of the Ministry of Education, Higher  

Education Commission, Vocational Arts Education  

Committee, and Education Committee signed 

a cooperation agreement with Hanban on  

Ch inese  language  teach ing .  The  ma in  

content of this agreement is the Chinese  

government’s request to Thailand’s Ministry 

of Education, support and cooperation in Thai 

language teaching in Thailand, and happy  

cooperation for two years. For example, there are  

t ra in ing programs for  Chinese teachers 

among the cooperation projects. This is in  

accordance with the requirements of the Ministry of  

Education in Thailand. It is necessary to train 

Thai language teachers in Thailand. The most 

important cooperation projects between the Thai  

government and the Hanban are: First, Chinese 

teachers; Second, Chinese textbooks; Third,  

Confucius Institute. These projects should 

be  deve loped a t  the  reques t  o f  the  

Ministry of Education in Thailand to develop 

Chinese teaching in secondary schools of  

Thailand (Wang, Ximei, 2014, p.23).

b) The situation of the Chinese language 

study program in upper secondary schools of 

Bangkok at present.

There is 18-week course in the Chinese 

language study program and students will be 

studying for 4 months. The student has 6 lessons 

per week and each lesson will last 50 minutes. 

(Lapthanapat, Interview, January 26th, 2018) The 

students begin to study Chinese in the first year 

of upper secondary school. There is a 18-week 

course in the Chinese language study program 

and students will be studying for 4 months as 

one semester. They have 5 or six lessons per 

week and each lesson will last 50 minutes. 

(Oym, Interview, February 17th, 2018) There are 7  
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c o m p r e h e n s i v e  c o u r s e s  p e r 

w e e k  i n  t h e  fi r s t  y e a r  o f  u p p e r  

s e conda r y  s c hoo l .  And  t he r e  a r e  5  

comprehensive courses, 2 l istening and  

speaking courses and 2 courses for college  

examination in the second year of upper  

secondary school. There are 5 comprehensive 

courses, 2 reading and writing courses and 1 

course for college examination in the third year 

of upper secondary school. (Nun, Interview, April 

8th, 2018)

3. Related research

Assawarojchanakulchai (2010, p. 110), 

studied the causal relationship of factors with 

the performance of private school teachers 

in Chinese language teaching. It was found 

that there were 8 performance factors of  

teachers in private Chinese language schools. They 

were teacher collaboration, teacher perceived 

ability, mental health of teachers, motivation  

achievement, teacher’s knowledge, information 

seeking, school culture and organization structure. 

Srisroi (2008, p. 162), state and problems 

of academic administration in schools under the 

office of Sakon Nakhon education service area 3, 

refered that “The state of academic administration 

in schools was at the high level. The problems 

of academic administration in schools was at the 

moderate level.

Thaosud (2010, p.137), A study of  

current conditions and problems of academic  

admin ist rat ion in schools in the North  

Bangkok group under the Bangkok metropolitan  

Administration, said that current conditions in 

the academic administration of the schools  

under study in an overall picture exhibited  

performance was at a high level. Problems in academic  

administration were at a low level. 

Jeesara (2014, p.154), the guidelines of 

academic administration for small schools of 

Khampheng Phet educational service area office 

2, concluded that the academic administration 

problems of small schools overall were moderate. 

The top 3 problems were in research to develop 

education, followed by the instruction, and the 

measurement and evaluation. 

Wongjanta (2014, p.101), academic  

administration in the bilingual school (Thai-

Chinese) under Bangkok metropolis, said that the 

level of academic administration in the overall 

image was at the high level. Most aspects in each 

step were at the high level except the step of  

Chinese earning quality development and the 

step of academic promotion and supporting were 

at the moderate level.  

Chaemburi (2016, p.114), Guidelines for 

academic administration of schools under the 

secondary educational service area office 42, told 

that overall problems in academic administration 

of schools in Nakhon Sawan province under the 

Secondary Educational Service Area Office 42 

were at a high level. The highest problem was the 

school curriculum with a mean of 4.04. Guidelines 

for academic administration of schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 42 

were found that the schools should emphasize 

the involved people’s collaboration of school’s 

curriculum planning. 

Conceptual Framework

This research is to study the level 

and identify the guidelines of the academic  

administration of Chinese language study program 

in upper secondary schools of Bangkok. So the 
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conceptual framework is as follows

Academic Administration

1. Curriculum Management (Chinese  

Language Study Program Management)

1.1 Chinese Curriculum Setting

1.2 Chinese Curriculum Improvement

1.3 Teaching Materials

1.4 The Student Capacity

2. Principal Support

2.1 School Culture

2.2 Organization Structure

3. Teaching Process

3.1 Teaching Content

3.1.1 Teacher’s Knowledge 

3.1.2 Teaching Knowledge

3.2 Teaching Method

3.2.1 Chinese Native Teachers

3.2.2 Thai Teachers

3.2.3 Teachers Collaboration

3.3 Teaching Supervision

3.3.1 Teacher’s Perceived Ability

3.3.2 Teacher’s Mental Health 

4. Measurement and Evaluation

4.1 Content

4.2 Achievement

4.3 Instrument

4.4 Satisfaction

5. Media Setting for Instruction

5.1 Basic Setting

5.2 Advanced Setting

6. Research for Developing the Quality of 

Chinese Language Study Program

6.1 Information Seeking

6.2 Doing Research

7. Coordination and Cooperation on  

Developing the Chinese Language Study Program

7.1  In te rna l  Coord inat ion and  

Cooperation

7 .2  External  Coord inat ion and  

Cooperation

Methodology

The research used a mixed method 

design of quantitative and qualitative analysis. 

In the mixed method approach, the researcher 

used questionnaires to collect data and got  

information from interviewing. Techniques of 

descriptive statistics used in the analysis of 

the data collected consisted of frequency,  

percentage, mean and standard deviation.

Population and Sample

The r e  we r e  t o t a l l y  1 0 6  uppe r  

secondary schools which had Chinese language study  

program in Bangkok. There were 54 schools in area 

one and 52 schools in area two. The researcher 

randomly chose 86 (44 in area one and 42 in area 

two) schools. One of the teachers or administrators 

working in the academic administration of Chinese 

language study program would be invited to fill in 

one questionnaire in each school. The researcher 

collected 86 questionnaires to analyze the data. 

In area one, the researcher chose 22 teachers or 

administrators to interview and in area two chose 

21 teachers or administrators to interview.
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Research Tools

The questionnaire and the questions for 

interview used to collect data. IOC form and SPSS 

used to measure validity and reliability of the 

questionnaire. SPSS used to analyze the data. 

Data Collection

This research used a mixed method design 

of quantitative and qualitative analysis. Referring 

to the quantitative method, the questionnaires 

were sent out to 86 sampling schools and one 

teacher or administrator in the school filled the 

questionnaire then gave back. There were 35 

questions in the questionnaire and 86 effective 

questionnaires were collected. Referring to the 

qualitative method, there were two questions 

for interview and the researcher interviewed 43 

administrators or teachers to collect data. The 

teachers talked about several problems on the 

academic administration of the Chinese language 

study program in their schools and hoped to get 

the guidelines to solve and improve the problems 

after doing the research. The target of samplings 

was the teacher or administrator who worked in 

the Chinese language study program of upper 

secondary schools in Bangkok, Thailand, covering 

people with different genders, ages, types of job, 

types of worker and nationalities. 

Statistical Analysis

1. Research objects

There were 86 samplings of the  

research. The object of the research was the 

teacher or administrator who worked in the  

Chinese language study program of upper  

secondary schools in Bangkok, Thailand,  

covering people with different genders, ages, types 

of job, types of worker and nationalities. The  

researcher made a demographic table to show their  

characteristics as table-1.

From the table, the majority of the 

research objects were female. The higher  

percentage was 55.8%. The number of males 

was at 44.2%. About the age, there were more 

than half people at the age of 20-29, and the  

highest percentage was 55.8%. The number of 

the people at the age of 30-39 was 26, which 

was at 30.2% and the number of the people at 

the age of 40 and above was 12, with 14.0%, 

which was following behind the age 30-39.  

Besides, 68 teachers and 18 administrators filled the  

questionnaires. The percentage of teachers was 

79.1% and the percentage of administrators 

was 20.9%. So the data were collected more 

from teachers than administrators. According to 

worker’s type, 54.7% of them were formal or 

regular teachers or administrators. There were 47 

formal or regular teachers working in the sampling 

schools. Thirty-four were volunteer teachers or 

officers and the percentage of that was 39.5%. 

What’s more, there were only five temporary 

teachers or officers with 5.8%. At last, the  

majority of the nationality was Thai and the  

number of Thai teachers was 52 which was at 

60.5% as well as Chinese teachers were only 34 

in total.
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Table 1

A demographic table of research objects

Demographic Data Results Total (N=86)

Frequency Percentage

Gender
Male 38 44.2%

Female 48 55.8%

Age

20-29 48 55.8%

30-39 26 30.2%

40 and above 12 14.0%

Type of job

A teacher 68 79.1%

An administrator 18 20.9%

Others 0 0%

Type of worker
A formal/regular teacher or administrator 47 54.7%

A temporary teacher or officer 5 5.8%

A volunteer teacher or officer 34 39.5%

Nationality

Thai 52 60.5%we

Chinese 34 39.5%

Others 0 0%

2. Descriptive analysis about academic 

administration of the chinese language study 

program from questionnaires

The questionnaire used Agree--Disagree 

items with the following 5 response options: 

Strongly agree--Agree--Neutral--Disagree--Strongly 

disagree. This five satisfying items scale referred to 

as Likert scale which was always used on a survey 

or in a questionnaire. 1--5 scores respectively 

represented: 1--Strongly disagree, 2--Disagree, 

3--Neutral, 4--Agree, 5--Strongly agree. 3 score 

was theoretically moderate. To collect data, all 

the 28 questions were designed into five scales. 

The research objects chose the score according 

to their own experience. Therefore, the following 

table-2 showed the mean and standard deviation 

of each variable about academic administration 

of Chinese language study program. From the 

mean, the researcher would study the level of 

each variable in order to conclude the general 

level of the academic administration of Chinese 

language study program. 

In the table 4-2, the highest value of mean 

was 4.1058, whose level was “high”. Most of the 

schools were at high level in principal support. 

The Chinese language study program got enough 

support and attention from the principal in schools. 

There was also a good school culture for students 

to study Chinese. The next lower mean value 

was 4.0856, about coordination and coopera-

tion on developing the Chinese language study 

program. This was obviously at “high” level. The 

Chinese language study program in most schools 

earned a lot of internal support from other pro-
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grams in school and external cooperation from 

various agencies, eg: Thai government, corporate  

sponsorship and etc. 

“Media setting for instruction” was at high 

level. Most of the schools all had basic settings 

for instruction in the classroom to teach Chinese, 

and at the same time, the majority of schools had 

some advanced multimedia settings for instruction, 

for example, the computer, the projector and so 

on. The mean value of “research for developing 

the quality of Chinese language study program” 

was 3.5035, which was at high level. Teachers 

were seeking information and doing the research 

to develop the Chinese language study program. 

In the curriculum management and  

teaching process, they were at “moderate” 

level. They were referring to Chinese curriculum  

setting, Chinese curriculum improvement,  

teaching materials, the student capacity,  

teaching content, teaching method, teaching  

supervision, teaching measurement and evaluation.  

Moreover, curriculum management had the 

lowest score of mean. It needed to improve to 

“high” level. Also it’s one of the most important 

parts of academic administration, so it should 

be well improved to the higher level. At the 

same time, the researcher would identify the  

guidelines to improve academic administration of the  

Chinese language study program from curriculum  

management and teaching process.
Table 2

A descriptive table of academic administration

Academic Administration Mean SD Level Order

Curriculum Management 2.9837 0.6038 moderate 7

Principal Support 4.1058 0.6286 high 1

Teaching Process 3.3176 0.6713 moderate 5

Measurement & Evaluation 3.2477 0.7208 moderate 6

Media Setting for Instruction 3.5058 0.7385 high 3

Research for Developing the Quality 
of Chinese Language Study Program

3.5035 0.5514 high 4

Coordination and Cooperation on Developing 
the Chinese Language Study Program

4.0856 0.6187 high 2

Total 3.4493 0.6476 high

3 .  A n a l y s i s  a b o u t  a c a d e m i c  

administration of the Chinese language study 

program from interview

F rom the  ana l y s i s  o f  i n te r v i ew  

results, the guidelines to improve the academic  

administration of Chinese language study program 

in upper secondary schools of Bangkok was based 

on curriculum management, teaching process and 

measurement and evaluation (a) increase courses 

in order to ensure the quality of teaching (b) 

choose the suitable teaching materials (c) control 

the students capacity in one class (d) reduce the 

reliance on volunteer teachers (e) speed up the 

construction of local Chinese teachers’ team in 

Thailand (f) improve teachers’ level of teaching 

(g) arouse and motivate students’ interest in 
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studying Chinese (h) set up effective supervision 

system (i) use an instrument with combination of 

oral and written tests to measure and evaluate 

the Chinese performance of students.

Result

This research was to study the level of 

the academic administration of Chinese language 

study program in upper secondary schools of 

Bangkok and identify the guidelines to improve 

the academic administration of Chinese language 

study program in upper secondary schools of 

Bangkok. Chapter one was introduction. Chinese 

became more and more popular in Thailand 

which Thai people were learning and there were 

lots of schools offering Chinese courses. Although 

Chinese language study program has been greatly 

developed, there were still many problems 

in actual teaching. For example, there was no  

u n i fi e d  t e a c h i n g  m a t e r i a l s ,  C h i n e s e  

teachers were not enough, students learning 

Chinese could not communicate in Chinese. This  

research was to study the level of the academic  

administration of Chinese language study program 

in upper secondary schools of Bangkok from 

sampling schools in seven parts of academic  

administration. Chapter two was literature  

review, which comprised of various related sources 

of theories and research covering academic  

administration of Chinese language study  

program. Chapter three was research conduction. In  

chapter three, the researcher used questionnaire and  

interview to collect data. The research used 

a mixed method design of quantitative and  

qualitative analysis. There were totally 106 upper 

secondary schools in two areas which had Chinese 

language study program in Bangkok. In order to 

ensure the validity of research, the researcher 

randomly chose 86 schools in both areas to  

interview teachers or administrators and sent 

out one questionnaire in each school to collect 

the data. The statistics used were frequency,  

percentage, mean and standard deviation. 

Chapter four was presentation and analysis of 

data. The researcher analyzed the validity and 

reliability of the questionnaire and the research 

objects. Descriptive analysis about academic  

administration of the Chinese language study 

program from questionnaires and interviews 

were showed by tables. After the preceding four 

chapters, the researcher studied the level of the 

academic administration of Chinese language study 

program in upper secondary schools of Bangkok 

and identified the guidelines in chapter five.

From the analysis of questionnaires, 

the overall level of academic administration of  

Chinese language study program in upper  

secondary schools of Bangkok was at high 

level. The levels of curriculum management,  

teaching process and measurement & evaluation 

were at moderate level. The levels of principal 

support, media setting for instruction, research 

for developing the quality of Chinese language 

study program, coordination and cooperation on 

developing the Chinese language study program 

were at high level.

F rom the  ana l y s i s  o f  i n te r v i ew  

results, the guidelines to improve the academic  

administration of Chinese language study program 

in upper secondary schools of Bangkok was based 

on curriculum management, teaching process 

and measurement and evaluation. Here were 

the guidelines:

a) Schools should focus on teaching,  

minimize the impact of activities on normal  

}teaching, and consider increasing courses in order 
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to ensure the quality of teaching; 

b) In the selection of teaching materials, 

teachers should consider that contents ought to 

conform to the laws of Chinese language, be close 

to our daily life, be conducive to communication 

in our work and enable students to “learn what 

they apply”; 

c) To control the students capacity in one 

class, in which there aren’t over 20 people and 

teachers can classify students according to their 

levels or performances in Chinese; 

d) Should strengthen the training of local 

Thai teachers, enrich the Thai local teaching staff, 

increase the overall level of teachers in Thailand, 

and reduce the reliance on volunteer teachers; 

e) Should speed up the construction of 

local Chinese teachers’ team in Thailand, improve 

the treatment of Chinese teachers, encourage 

Chinese language graduates to engage in the 

career of Chinese teachers; 

f) To improve teachers’ level of teaching, 

increase their Chinese knowledge and teachers 

should pay attention to teaching students in  

accordance with their aptitude, and adopt dif-

ferent teaching methods for different levels of 

classes and students; 

g) Chinese teaching should be integrated 

into Chinese culture teaching, PAT7.4 and HSK 

teaching in upper secondary schools, and the 

purpose of Chinese teaching should be enhanced 

to increase the practical application meaning 

of Chinese learning to students, so as to better 

arouse their interest in learning and motivate 

their studying; 

h) There should be a special department 

or administrators responsible for Chinese teaching 

supervision on curriculum, instruction, teaching 

and learning; 

i )  School teachers should use an  

instrument with combination of oral and  

written tests to measure and evaluate the Chinese 

performance of students.

Discussions

The research studied the level of  

academic administration of Chinese language study 

program in upper secondary schools of Bangkok 

and found out the problems in the academic  

administration of Chinese language study program. The  

corresponding solutions and suggestions were 

put forward about the problems and the  

guidelines to develop the academic administration of  

Chinese language study program in upper  

secondary schools of Bangkok came out. Hope 

this study to be helpful to the Chinese teaching 

in upper secondary schools of Bangkok and at 

the same time provide an effective reference for 

improving the academic administration of Chinese 

language study program in upper secondary 

schools of Bangkok.

The following questions should be paid 

more attention: 

1. The Chinese curriculum setting and 

improvement

2. The teaching materials were suitable 

for students or not

3. The ability and level of teachers who 

taught Chinese

4. Superv is ion,  measurement and  

evaluation on Chinese teaching process

5. School culture and Chinese activities
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6. Students’ achievement and satisfaction 

on Chinese learning

Recommendation

1. Recommendations for academic  

administration

A l t hou gh  t h e  o ve r a l l  l e v e l  o f  

academic administration of Chinese language study  

program in upper secondary schools of Bangkok 

is at high level, several specific aspects are not 

at high level. For example, curriculum man-

agement, teaching process, measurement and 

evaluation. These are the most important parts of 

academic administration. If the problems can be 

solved and improve the academic administration  

according to guidelines, the overall level of academic  

administration of Chinese language study program 

in upper secondary schools of Bangkok will be at 

higher level. Therefore, the researcher suggested 

all the schools improve academic administration 

of Chinese language study program in upper  

secondary schools of Bangkok as follows:

1) Curriculum management

a) Chinese curriculum setting should be 

more reasonable because students studying  

Chinese need Chinese context and more  

practice. Schools should focus on teaching,  

minimize the impact of activities on normal 

teaching, and consider increasing several courses 

in order to ensure the quality of teaching. Except 

integrated courses, speaking courses, listening 

courses, reading courses and writing courses 

can be added to curriculum structure. Actually,  

Chinese course should be arranged everyday, 

which is best for students’ learning effectiveness.

b) The teaching materials play a vital role in 

the development of teaching and must arouse the 

attention of schools and teachers. In the selection 

of teaching materials, contents ought to conform 

to the laws of Chinese language, be close to our 

daily life, be conducive to communication in our 

work and enable students to “learn what they 

apply”. This will arouse students’ interest and 

enthusiasm for studying Chinese. The preparation 

of textbooks should also consider the practicality 

of users, and at the same time open up online 

learning services as an after-school assistant  

teaching. At present, the only official website is 

the Confucius Institute Online. Both Chinese and 

Thai departments should actively build more 

learning websites. The contents of e-learning 

should also be constantly updated and improved, 

and the integration and use of excellent teaching 

resources should be well done. 

c) If conditions permit, schools should 

consider dividing one class to several classes 

to teach so as to ensure better teaching results 

and improve teaching efficiency. With regard to 

teaching language, having too many students in 

one class will have an effect on the teaching  

effectiveness. It is better to control the students 

capacity in one class, in which there aren’t 

over 20 people. Teachers can classify students  

according to their levels or performances in 

Chinese. In this way, the students who have the 

same level are in the same class, which is more 

conducive to teaching.

2) Teaching process

a) When recruiting Chinese volunteer 

teachers, Thai schools are relatively lacking in 

choice and rely mainly on distribution. Volunteers 

hired may not necessarily meet the school’s own 

teaching needs. Therefore, we should strengthen 

the training of local Thai teachers, enrich the Thai 
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local teaching staff, increase the overall level of 

teachers in Thailand, and reduce the reliance 

on volunteer teachers. At the same time, when 

hiring Chinese teachers, there should be higher 

standards and requirements.

b) To speed up the construction of local 

Chinese teachers’ team in Thailand, improve the 

treatment of Chinese teachers, encourage Chinese 

language graduates to engage in the career of 

Chinese teachers, reduce the workload of Chinese 

teachers outside of teaching, and make Chinese 

teachers concentrate on teaching. Besides, actively 

cooperate with Hanban of China and develop 

deep-level cooperation and carry out training 

programs for local Chinese teachers in Thailand.

c) To improve the teaching ability or level 

of teachers and encourage them to learn much 

more Chinese knowledge and experience Chinese 

culture. Besides, understanding the situation of 

the students is the work of teachers. Teachers 

understand the characteristics, interests and level 

of students in order to better prepare for teaching, 

design teaching activities, and improve teaching 

effectiveness. If students have problems in class, 

teachers can also find ways to solve problems. 

What’s more, teachers should pay attention 

to teaching students in accordance with their 

aptitude, and adopt different teaching methods 

for different levels of classes and students. For 

example, in the classes of students with good 

quality and active learning, Chinese teachers can 

design a variety of activities such as dictation and 

competition for students to participate actively 

in advance; in classes with poor ability to learn, 

teachers can use incentives to stimulate student 

learning.

d) Whether learning Chinese or other 

foreign languages, language learning itself is 

a relatively boring thing, and it is not easy to  

attract students’ interest; especially in Thailand, 

students’ academic performance requirements are 

not high. Therefore, Chinese teaching should be 

integrated into Chinese culture teaching, PAT7.4 

and HSK teaching in upper secondary schools, 

and the purpose of Chinese teaching should be 

enhanced to increase the practical application 

meaning of Chinese learning to students, so as 

to better arouse their interest in learning and 

motivate their studying. Only when the school 

pays full attention to Chinese language teaching 

will students have the passion and motivation 

to learn. A good classroom environment can 

make Chinese teaching more effective. The 

school should try its best to provide a special 

Chinese activity room so that Chinese teachers 

can decorate it according to their own wishes 

so that students can learn Chinese in a subtle  

manner. And teachers can prepare different  

activities to motivate students to practice 

Chinese more, such as dictating new words,  

practicing dialogues, answering questions, making  

sentences, and so on. There should be more Chinese  

activit ies and competitions in schools to  

encourage students to study Chinese.

e) There should be a special department 

or administrators responsible for Chinese teaching 

supervision on curriculum, instruction, teaching 

and learning because they are important parts 

of academic administration. Only when do like 

this can teachers find the problems on students’ 

learning and solve in time. If the supervision 

system is more effective, the quality of teaching 

Chinese and studying Chinese will be guaranteed.

3) Measurement and evaluation

At present, the main instrument of  

teachers to measure and evaluate students is  
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Abstract

This research aimed to (1) study the levels of leadership of secondary school  

principals and school effectiveness in Pathumtani, Thailand (2) study the relationship between the  

leadership of secondary school principals and school effectiveness in Pathumtani, Thailand (3) propose  

guidelines for the leadership of secondary school principals affecting school effectiveness in Pathumtani,  

Thailand. The sample size consisted of 10 school principals and 20 teachers. The statistics used were 

mean, standard deviation, Cronbach’s alpha and Pearson product-moment correlation. The research 

findings were as follows (1) the level of leadership of secondary school principals was high with self-

identity, building relationships, leading for teaching, learning, developing partnerships and managing 

school programs, while the school effectiveness was high with teachers’ quality. (2) The level of 

leadership of secondary school principals requires developing shared direction and developing learning  

culture. However, the level of school effectiveness at developing students’ learning performance 

and outcomes need to be improved. (3) The relationship between school principals’ leadership and 

the school effectiveness has a positive correlation. (4) The guideline for improving leadership of  

secondary school principals include fostering leadership by developing shared direction, developing 

culture and having self-identity.

Keywords: leadership, school effectiveness, secondary school principals, Chinese language study 

program
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Introduction

Amidst globalization which consists of 

complexity and diversity from the revolution 

of information technology, education is a great 

cause of rapid change in society (Deeboonmee 

& Ariratana, 2014).

School leadership is now an education 

policy priority around the world. Increased 

school autonomy and a greater focus on  
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schooling and school results have made it essential to  

reconsider the role of school leaders. There has 

been a growing research attention for the impact 

of school leadership on school effectiveness and 

school improvement. On the other hand, Chinese 

language has an important place in a globalized 

society, especially in Thailand. According to  

survey, Chinese in Thailand arguably get along 

better with the majority population than in any 

other country in Southeast Asia. This is due in 

part to historical reasons and partly to Thai 

tolerance of foreigners. In the old days wealthy 

Chinese offered their daughters to royal court as 

wives and consorts in an effort to establish royal  

connections (Hays, 2008).

This research will find the status of  

leadership of principals affecting school  

effectiveness. With figuring out the problems in 

school leadership and school effectiveness, it will 

make a guideline for the leadership of principals 

affecting school effectiveness in secondary schools. 

And it will make an impact on improving student 

Chinese levels in secondary schools in Thailand.

This research focuses on Chinese language 

study program in order to study on the leadership 

of secondary school principals affecting school 

effectiveness in Patumtani, Thailand. 

Objective 

1. To study the levels of leadership 

of secondary school principals and school  

effectiveness in Pathumtani, Thailand

2. To study the relationship of the  

leadership of secondary school principals and 

school effectiveness in Pathumtani, Thailand.

3. To propose guidelines for the leadership 

of secondary school principals affecting school 

effectiveness in Pathumtani, Thailand.

Literature review 

1. Leadership of Principals

The Standard (ACER, 2005, p.76) sets out 

from Australian council for educational research 

what principals are expected to know, understand 

and do to succeed in their work and ensure 

their leadership has a positive impact. It takes 

full account of the crucial contribution made by 

principals in: 

• raising student achievement at all levels 

and all stages 

• promoting equity and excellence 

• creating and sustaining the conditions 

under which quality teaching and learning thrive 

• influencing, developing and delivering on 

community expectations and government policy 

• contributing to the development of a 

twenty-first century education system at local, 

national and international levels. 

Research and a substantial, evolving body 

of knowledge inform the leadership requirements 

and the professional practices that are at the core 

of the Standard and show that: 

• effective leaders understand their impact 

• leadership must be contextualised, 

learning-centred and responsive to the diverse 

nature of Australia’s schools 

• effective leadership is distributed and 

collaborative, with teams led by the principal 

working together to accomplish the vision and 

aims of the school 
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• the practices and capabilities of leaders 

evolve as they move through their careers 

• almost all successful leaders draw on 

the same repertoire of core leadership practices 

and behaviours, with some key personal qualities 

and capabilities explaining the significant variation 

in leadership effectiveness.

The leadership of school principals 

is an enormously powerful influence on the  

quality of schools and the learning of pupils (Day 

& Leithwood, 2007, p. 43). While the work of  

principals has been examined intensively over the 

past 20 years, almost no effort has been made 

to understand the role from an international or 

cross-cultural perspective. This book contributes 

significantly to our understanding of successful 

school leaders by describing similarities and  

differences in the work of such leaders in  

countries ranging from England to Australia, the 

United States to Norway, Sweden to Hong Kong. 

Bringing together case study research, the book 

helps explain what all successful principals do 

and the ways in which context shapes some of 

their work.

2. School effectiveness.

During the last four decades, the field 

of school effectiveness has been explored 

from a variety of research paradigms using both  

qualitative and quantitative methods. However, 

at the heart of all school effectiveness research 

is an attempt to explain how school inputs, 

the context of schooling, and school processes  

affect school outputs (Scheerens, 2000, p.51). In 

general, school inputs include variables such as 

teacher qualifications, school infrastructure, and 

per-student expenditures.

Effectiveness can be defined within the 

field of economics to mean profit that is when 

the desired output is achieved (Scheerens, 1992, 

p.11). However, in the context of a school, the 

desired output is not profit; therefore the desired 

outcomes or output should be clearly defined. 

As stated: “Definitions vary on the orientation or 

theory of those examining the issue” (Chapman, 

1991, p. 7). The school effectiveness knowledge 

base started around the 1970s in the USA and 

the UK (Reynolds, 1995, p.3). It is stated that  

effectiveness is a multidimensional concept as 

such the definition should be expansive and 

evaluated by exploring the dynamics of schools 

as a social organization (Renihan, 1999, p.38).

3. Leadership of Principals Impacting the 

Effectiveness on Processes and Outcomes

In the late 1970s, researchers got curious 

to know what principals actually do and how 

their leadership behaviors and styles are related 

to student outcomes. The results of this school 

effectiveness research suggest that instructional 

leadership is an important characteristic of  

effective schools. Effective principals appeared 

to be characterized by the performance of  

leadership tasks which are positively connected to 

student achievements, such as: emphasis on basic  

subjects; provision of an orderly atmosphere 

and a learning climate; setting instructional  

strateg ies ;  coordinat ion of instruct ional  

programes; supervising and supporting teachers;  

orientation towards educational development and i 

nnovation; mission-orientation and dissemination 

of school’s vision. Furthermore, gender appears 

to be an important variable in this respect.  

Research shows that women are stronger  

instructional leaders than their male colleagues. 

They carry out more instructional activities and 

spend more time on instructional matters than 
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men. Their male counterparts spend more time and  

a t tent ion on admin i s t ra t i ve  tasks  and  

external contacts (Krüger, 2008, p.22). Even the  

decision to become a principal is determined for 

women in the first place by their desire to be an  

instructional leader, while for men the decision 

tends to rest on the salary. Research into the 

premature departure of principals (Krüger, Van 

Eck, & Vermeulen, 2005, p.78) showed that the 

women who left had operated a management 

style that was not only more strongly focused 

on human relations, but they also turned out 

to be less oriented towards administration and 

to focus more on educational and instructional 

matters than the men who left. 

4. Thailand Education in Secondary School

General secondary education Secondary 

education is divided into 2 cycles of 3 years: 

lower (Matayom I-III) and upper (Matayom IV-VI). 

During secondary education, pupils sit for the 

O-NET twice: once in the third year (Matayom 

III) and again in the sixth year (Matayom VI). The  

O-NET comprises of assessments in 8 areas (1) 

Thai language (2) mathematics (3) science (4) 

foreign languages (5) social studies, religion and 

culture (6) art (7) health and physical education 

(8) career and technology. 

5. Related research studies

This part composed with 10 related  

research studies in Thailand and 10 foreign Studies.

Conceptual Framework

Independent variables Dependent variables

1. Leadership 2. School effectiveness

1.1 Principals’ self-identity 2.1 Students’ learning performance and outcome

1.2 Principals’ relationship 2.2 Teachers’ quality

1.3 Developing shared direction

1.4 Leading teaching 

1.5 Developing a learning culture

1.6 Developing partnerships

Methodology

For quantitative method, the data are 

collected by questionnaire. The respondents are 

the principals and teachers from the 10 second-

ary schools which have Chinese language study 

program in Patumtani, Thailand

For qualitative method, the data are 

collected by interviews. The informants are the 

principals and teachers from the 10 secondary 

schools which have Chinese language study  

program in Pathumtani, Thailand

Population and Sample

There are 10 secondary schools which have 

Chinese language study program in Pathumtani, 

Thailand. This study used the whole population.

The number of principals is 10 persons 

from the 10 secondary schools which have Chinese 
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language study program in Pathumtani, Thailand

The number of Chinese language  

teachers is 20 persons from the 10 secondary 

schools which have Chinese language study 

program in Pathumtani, Thailand

This research use purposive sampling.

Research Tools

Research instruments are questionnaire 

and interviews. And the steps of designing the 

research tool include the following: 

1. To clearly define the object of the 

questionnaire based on the purpose of the  

research study. 

2 .  To  c rea te  the  ques t i onna i r e  

cons is t ing of  quest ions about level  of  

leadership of secondary school principals 

and school effectiveness. The questions were  

designed based on the conceptual framework 

derived from the review of concepts, theories and 

relevant research literature including all variables. 

3. To examine the val idity of the  

questionnaire.

3.1 The advisor examined the drafted 

questionnaire on its content validity and clear 

usage of language to ensure the questionnaire 

is appropriate for the research study and has 

breadth of content coverage. 

3.2 The questionnaire is revised based 

on the suggestion of advisor. 

3.3 The revised questionnaire was  

examined by five specialists on its content valid-

ity and suitability.

3 .4  To examine the re l iab i l i ty 

of the questionnaire. The Cronbach’s Alpha  

Coefficient formula is used to compute the data 

collected to identify the reliability value of the  

questions; The alpha reliability coefficients of each  

question should be higher than 0.50, each selected  

question has the 1.00 Cronbach’s Alpha. 

Data Collection

The researchers collected questionnaires 

from secondary schools in Pathuntani, Thailand.  

The questionnaire together with the letter of 

cooperation for tryout of the research tool from 

the Graduate School, Eastern Asia University 

sent to these secondary schools which belong 

to the sample schools. This research conducted 

a questionnaire survey of 10 schools which have 

Chinese language study program.

The researcher will make interviews with 30 

sampling includes 10 principals and 20 teachers.

Statistical Analysis

The data analysis of the questionnaire 

consists of four sections as following: 

1. The informant’s basic information is 

analyzed using the descriptive statistics to identify 

frequency distribution and percentage. 

Because the limited population, this  

research used purposive sampling. From Table 1, 

it can be found there are 30 participant including 

10 principals and 20 teachers.



64 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

Table 1 

Personal Information

Position Frequency Percentage

Principal 10 33%

Teacher 20 67%

Total 30 100%

2. The information on the levels of  

leadership of secondary school principals and 

school effectiveness in Pathumtani, Thailand is 

analyzed using a statistical tool, SPSS for Windows, 

to identify means and standard deviation.

Table 2 

Descriptive statistics of independent variables

Descriptive Statistics

Leadership of secondary school  

principals in Pathumtani, Thailand

N Mean SD Level Order

self-identify 30 4.026 .291 high 5

building relationship 30 4.450 .231 high 4

developing shared direction 30 3.100 .392 moderate 7

leading for teaching and learning 30 4.466 .204 high 3

developing learning culture 30 3.444 .333 moderate 6

developing partnership 30 4.608 .229 highest 2

managing school program 30 4.683 .334 highest 1

Total 30 4.111 .288 high

The findings indicate that leadership 

of secondary school principals in Pathumtani,  

Thailand is at a high level (Mean =4.111, SD=0.288). 

When considering each aspect, managing school 

program has the highest mean value (Mean=4.683, 

SD=0.334).

3. The information on the relationship  

between leadership of secondary school principals 

and school effectiveness in Pathumtani, Thailand 

is analyzed using correlation analysis.
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Table 3 

Descriptive statistics of independent variables

Descriptive Statistics

the level school effectiveness  

in Pathumtani, Thailand

N Mean SD Level Order

students learning performance and outcome 30 3.888 .440 high 2

teachers quality 30 4.266 .430 high 1

Total 30 4.077 .435 high

The findings indicate that the school  

effectiveness in Pathumtani, Thailand is at 

a high level (Mean =4.077, SD=0.435). When  

considering each aspect, teachers quality has the 

highest mean value (Mean =4.266, SD=0.430).

Result

1 .  T h e  l e v e l s  o f  l e a d e r s h i p  o f  

secondary school principals and school effective-

ness in Pathumtani, Thailand.

The findings indicate that the school  

effectiveness in Pathumtani, Thailand is at a 

high level (Mean=4.077, SD=0.435). The findings  

indicate that leadership of secondary school  

principals in Pathumtani, Thailand is at a high level 

(Mean=4.111, SD=0.288).

2. Relationship between of leadership 

of secondary school principals and school  

effectiveness in Pathumtani, Thailand. 

There is a positive relationship between 

principals’ leadership and school effectiveness in 

Pathumtani, Thailand, according to the Pearson 

correlations.

3. Guidelines for leadership of secondary 

school principals to improve school effectiveness 

in Pathumtani, Thailand.

Considering these findings, guidelines 

of leadership of secondary school principals to  

improve school effectiveness mainly focus on  

fostering leadership with developing shared  

direction, developing culture and self-identify.

Discussions

1 .  T h e  l e v e l s  o f  l e a d e r s h i p  o f  

secondary schoo l  pr inc ipa ls and schoo l  

effectiveness in Pathumtani, Thailand.

1.1 leadership of secondary school 

principals.

The article (Peterson, 2002, pp.212-

232) articulates the importance of professional  

development programs as complementary to 

pre service preparation. While on-the-job in  

service programs offer pre service administrators 

a glimpse of the requirements for the position, 

they do not offer ample time to learn everything 

about the job prior to practicing. This article  

offers information about sources of professional 

development including universities, professional 

associations, governmental agencies, and not-

for-profit organizations. Each source is analyzed, 

including the focus of the program, its purpose, 

curriculum, instructional strategies, location, internal 

coherence and integration of technology. The article 
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also provides examples of exemplary programs 

offered by each source.

In this research, it used quantitative 

method to find the relationship and level about 

principal leadership and school effectiveness. The  

ins t rument inc ludes mean,  SD ana lys is ,  

descriptive analysis, Pearson correlations analysis. 

For acquire the guideline, thesis used qualitative 

method, such as interview to collected answers. 

Based on the analysis, the level of leadership of  

secondary school principals is at high level. The findings  

indicate that the it should improve the self-identify,  

developing shared direction and developing learning 

culture which are shown to be the lowest variables  

according to order. Thus, it could have more  

comparable research about the attributes of  

leadership.

1.2 School effectiveness.

T h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  

(Purkey & Smith, 1983, p. 424) are derived from  

a review of research on effective schools and from  

information which is beginning to emerge on the 

cultures of good schools and on the role of the 

principal in good schools: (1) Effective schools are 

commonly defined in terms of student achievement 

or character development; the preferred definition 

is a combination of both concepts. (2) Content or 

organizational factors of an effective school include: 

effective teacher characteristics and behavior; 

strong supportive school leadership; good home-

school-community relations; academic emphasis;  

effective instructional strategies; and positive external  

relationships with board and board office personnel. 

These are essential givens in a good school and 

there may be others.

This thesis is based on the analysis, the 

level of school effectiveness is at high level. The 

findings indicate that the students’ performance 

and outcome is at moderate level, which means it 

should be improved. Thus, there are more factors 

about the students’ performance can be discussed.

2. Relationship between of leadership 

of secondary school principals and school  

effectiveness in Pathumtani, Thailand.

Here is the impact of leadership of  

principals on school effectiveness (Mulford, 2003, 

p.13). achieving the heightened expectations of 

schools. Consider broadening what counts for  

effective education beyond academic achievement 

to include areas such as student engagement, 

participation and self-concept and community 

social capital. Explore more seriously whole-of-

government (cross-agency) approaches to meeting 

the heightened expectation of schools.

In this research, it used the Pearson  

correlations to find if it has a relationship between 

leadership of principals and school effectiveness. 

According to the Pearson correlations, there is a 

positive relationship between principals’ leadership 

and school effectiveness. Because of r= 0.902, the 

relationship between school principals’ leadership 

and the school effectiveness is positive correlation. 

Thus, it could have more discussion about the  

others factors effecting school effectiveness.

3. Guidelines for leadership of secondary 

school principals to improve school effectiveness 

in Pathumtani, Thailand.

Here is the statement about teaching 

(Gay, 2002, pp.106-116). The components of the  

preparat ion for and pract ice of cul tura l ly  

responsive teaching included in this discussion are 

not inclusive. There is much more to know, think, 

and do. These suggestions are merely samples 

of the knowledge and skills needed to prepare  
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teachers to work more effectively with students who 

are not part of the U.S. ethnic, racial, and cultural  

mainstream. This preparation requires a more thorough 

knowledge of the specific cultures of different ethnic 

groups, how they affect learning behaviors, and how  

classroom interactions and instruction can be 

changed to embrace these differences. 

Thus, for improving school principal  

leadership, developing shared direction and  

developing learning culture can be improved at 

following: 

1. Collaboratively develop and implement 

shared values, vision and mission for the school 

that support student learning and success.

2. Collaboratively develop school goals and 

a school growth plan that is based on evidence of 

student learning and the Department of Education 

directions.

3. Inspire and lead innovation to support 

student achievement.

4. Build collaborative teams and processes 

that support improvement of student learning

5. Encourage staff to engage in networks 

between and among schools to bring new knowledge 

and practices to the school learning environment

Recommendation

1. Recommendation for schools

There is recommendation to improve the 

leadership of school principals. It contains each 

variable in this thesis.

1.1 Self-identify: For improve self-identify, 

principals can make Self-assess, self-reflect, and 

set personal professional goals to remain current 

with educational practice and engage in continuous 

professional learning.

1.2 Building relationship: For building 

relationship, principals can develop open and  

effective communication with community and other 

schools.

1.3 Developing shared direct ion:  

Principals can collaboratively develop and implement 

shared values, vision and mission for the school 

that support student learning and success.

1.4 Leading for teaching and learning: 

Schools can set and maintain high expectations 

for student learning and achievement.

1.5 Developing learning culture: Principals 

can build collaborative teams and processes that 

support improvement of student learning.

1.6 Developing partnership: Principals 

can Support experiential learning that connects 

with the land within the classroom and outside of 

the school environment.

1.7 Managing school program: School 

can create a safe, orderly, caring, respectful and 

healthy school environment.

1.8 Students’ learning performance 

and outcome: School can provide the opportunity 

to students for going to China, such as summer 

campaign.

1.9 Teachers’ quality: Principals can 

encourage teachers study more knowledge and 

invite proffers to have speech about improving 

themselves.

2. Recommendation for further study

2.1 It could focus on what kind of  

relationship between school principal leadership 

and school effectiveness. Because it only need to 

be known whether it has a relationship between 

them. It lacks further analysis.
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2.2 It could be found about more factors 

that affecting school effectiveness. 

2.3 It could focus on the detail of school 

effectiveness, not only focusing on Chinese language 

study program.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวนนักเรียน 20 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  

(1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ จ�านวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว (3) แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การวัดความยาว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน one sample t – test และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการ

บรรยาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบ

สตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 19.55 คิดเป็น

ร้อยละ 65.17 และนักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการเรียน เรื่อง การวัดความยาว 

โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ อยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 7.15 คิดเป็นร้อยละ71.50

ค�ำส�ำคัญ: วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา,  

การวัดความยาว

Abstract

The purposes of this research were to study the mathematics learning achievements and 

ability in mathematical word problem solving on measuring length by using story line method with 

Prathomsuksa three students. The sample size was 20 students of one classroom at Wat Sarod school, 

Bangkok in the second semester of the academic year 2017 who were selected by cluster random 

sampling. The instruments in data collection consisted of (1) 10 lesson plans by using story line 
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บทน�ำ

คณิตศาสตร์ มาจากค�าว่า คณิต (การนับและการ

ค�านวณ) และศาสตร์ (ความรู้หรือการศึกษา) มีความหมาย

ว่า การศึกษาหรือวิชาที่เกี่ยวกับการค�านวณ และมีความ

หมายในภาพรวม คือ วิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอด มี

โครงสร้างแสดงความเป็นเหตเุป็นผลต่อกนั ใช้สญัลกัษณ์ใน

การส่ือความหมาย การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์จงึ

มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท�าให้

มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 

มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้

อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ 

แก้ปัญหาและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม 

และยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทาง ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละศาสตร์อืน่ๆ คณติศาสตร์จงึเป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนนิชวีติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชวีติให้ดีขึน้ และสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551) เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก�าหนดให้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ดังนั้นใน

การจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์จงึมุง่เน้นให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้

สิ่งต่างๆ อย่างมีความหมาย ด้วยความเข้าใจ ฝึกฝนจนเกิด

ทักษะความคล่องแคล่ว แม่นย�า รวดเร็ว พัฒนาความคิด

อย่างมีเหตุผล เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ถึงแม้ว ่าวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่มีความ

method on the measuring length (2) mathematics learning achievement test on measuring length and 

(3) ability evaluation forms in solving mathematical word problem on measuring length. Percentage, 

mean, standard deviation, and t-test were used for analyzing data and presented by tables with their 

corresponding description. The research results showed that the mathematics learning achievement 

of students on measuring length by using story line method after learning was higher than 60% at 

the .05 level of significance and a mean score was 19.55 or 65.17%. The students had ability in the 

mathematical word problems solving on measuring length at the “good” level and a mean score 

was 7.15 or 71.50%.

Keywords: story line method, mathematics learning achievement, ability in mathematics word solving 

problem, measuring length

ส�าคัญ แต่สภาพปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยัง

ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร พิจารณาได้จากการศึกษา

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(National Test--NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถด้าน

ค�านวณระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.75 ซึ่งต�่า

กว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และเมือ่พจิารณาโครงสร้าง

ข้อสอบ พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี 2 การวัด การ

ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิด

ค�านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือหาค�าตอบ

จากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันเก่ียวกับความคิด

รวบยอดทางคณิตศาสตร์เรื่อง การวัด ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

ซ่ึงข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบจ�านวน 8 ข้อ และแสดงวิธี

ท�าจ�านวน 1 ข้อ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็มเช่นกัน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่ง

มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 จึงได้ท�าการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 พบว่าเหตุท่ีท�าให้นักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ด้านการวัดอยู่ในเกณฑ์ต�่า เพราะว่า ผู้เรียนขาดพื้น

ฐานท่ีส�าคัญเก่ียวกับคณิตศาสตร์ จึงท�าให้มีความไม่อยาก

เรียน ไม่มีความสนใจ บวกกับการสอนของครูเป็นการสอน

ที่เน้นการอธิบายเพียงอย่างเดียว ผู ้เรียนขาดการลงมือ

ปฏิบัติ และขาดการเรียนรู้จากของจริง ท�าให้ผู้เรียนไม่
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เกิดองค์ความรู้ ไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ เกิด

ความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้เนื่องจากไม่มีสิ่งดึงดูดใจ ซ่ึง

สอดคล้องกับ เดือน เปลี่ยนจัด (2559) ที่กล่าวว่า “การ

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นั้นผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา

ที่ครูสอน เนื่องจากผู้เรียนมีพ้ืนฐานไม่ดี ด้วยเน้ือหาวิชา

คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงท�าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ

เน้ือหา วิชาคณิตศาสตร์ และในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 

ผู้เรยีนไม่สนใจในการเรยีนจงึท�าให้เกดิความเบือ่หน่าย และ

ท�าให้ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เห็นความส�าคัญที่จะน�าไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และในสาระการวัดนั้น ผู้เรียนจะมี

ปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนหน่วย เพราะผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีการ

เปลี่ยนหน่วย เช่น จากเซนติเมตรเป็นเมตร และไม่สามารถ

เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัด การจัดการเรียนรู้ครู

จะเน้นแต่เนื้อหา ขาดการปฏิบัติจริง ไม่มีกิจกรรม เครื่อง

มือ และอุปกรณ์การวัดไม่เพียงพอกับผู้เรียน”

จากการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน

โดยวิธีการสอนและงานวิจัยต่างๆ ผู ้วิจัยพบว่าวิธีการ

สอนแบบสตอรี่ไลน์เป็นหนึ่งในวิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม 

การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ได้รับความ

นิยมอย่างมากในทวีปยุโรป ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรม

คือ Steve Bell และ Sallie Harkness มหาวิทยาลัย 

สแตรธไคลด์ วิทยาเขตจอร์แดนฮิลล์ ประเทศสก๊อตแลนด์ 

ซ่ึงวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยมี

หลักการสอนที่เล่าผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อ

เน่ือง และเรียงล�าดับเหตุการณ์หรือเรียกว่าการก�าหนด

เส้นทางการเดินเรื่อง และใช้ค�าถามหลัก เป็นตัวน�าสู่การ

ให้นักเรียนท�ากิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสร้างความรู้

ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การ

เชื่อมโยง รู้จักการน�าเสนอสื่อสาร รู้จักการแก้ปัญหา และ

เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญท่ี

ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ (พิมพันธ์ 

เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2544) ส�าหรับสาระการ

เรียนรู้ เรื่อง การวัดความยาว เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่

เชื่อมโยงกับชีวิตประจ�าวัน ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 

ผู้เรียนอยู่ในวัยเด็กมีลักษณะการชอบฟังเรื่องเล่า ดังนั้น

การน�าเสนอสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน มาร้อย

เรียงเป็นเรื่องต่อเนื่อง ประกอบการถามตอบสู่โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์จะท�าให้นักเรียนได้คิดและติดตามเป็นล�าดับ

ข้ันร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาของ Polya จะสามารถ

ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและท�าให้การสอนออกมา

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากท่ีได้กล่าวมา ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจใช้วิธี

การสอนแบบสตอรี่ไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง การวัดความยาว ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความ

สามารถในการแก้โจทย์ปัญหา อกีทัง้เพือ่เป็นแนวทางในการ

พฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ให้มปีระสทิธภิาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง 

การวัดความยาว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย

ใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์

2. ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์เป็นการสอนวิธีหนึ่ง

ท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริง ใช้กระบวนการ

คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง รวมทั้งกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าควรท�า 

ไม่ควรท�า ควรเช่ือ ไม่ควรเช่ือ อันจะน�าไปสู่การตัดสินใจ 

การแก้ปัญหาตลอดจนการคดิรเิริม่สร้างสรรค์ สิง่ดสีิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้เรียนเอง ซ่ึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้คุณค่าและ

สร้างผลงานได้ และผลการเรียนรู้จะมีความคงทนเป็นการ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิธีดังกล่าวเป็นผลการค้นพบ

ของ Steve Bell และ Sally Hardness นักการศึกษาชาว

สก็อตแลนด์ ซ่ึง Steve Bell เรียกว่า การจัดการเรียนรู้

ท่ีเป็นสตอรี่ไลน์ (story line approach) และยังเรียกว่า

วิธีสตอรี่ไลน์ (story line method)

วิธีการสอนแบบสตอรีไลน์ เป็นวิธีท่ีใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย

มีการผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเรียง
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ล�าดับเหตุการณ์ หรือ ที่เรียกว่า ก�าหนดเส้นทางการเดิน

เรื่อง โดยใช้ค�าถามหลักเป็นตัวน�าสู่การท�ากิจกรรมอย่าง

หลากหลาย ที่ฝึกให้นักเรียนได้คิด และลงมือปฏิบัติจนผู้

เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเป็นการ

เรียนตามสภาพจริงที่มีการบูรณาการระหว่างวิชา เพื่อเป้า

หมายพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

                    ตัวจัดกระท�า      ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้วิธีการ

สอนแบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง การวัดความยาว

• ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง การวดัความยาว

• ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

เรื่อง การวัดความยาว

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ

วัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธี

การสอนแบบสตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

2. ความสามารถในการแก้โจทย์ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ อยู่ในระดับดี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

1. ผู้วิจัยด�าเนินการสอน เรื่อง การวัดความยาว 

โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ซึ่งผู ้วิจัยเป็นผู้ด�าเนิน

การสอนเอง เป็นเวลาจ�านวน 10 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง

2. เมื่อด�าเนินการจัดการสอนครบตามแผนการ

จัดการเรียนรู้แล้ว ผู ้วิจัยน�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว มา

ท�าการทดสอบหลังเรียน (post–test) กับกลุ่มตัวอย่าง 

ซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย จ�านวน 15 ข้อ เติมค�าตอบ 

จ�านวน 5 ข้อ และแสดงวิธีท�า จ�านวน 2 ข้อ ใช้เวลาในการ

ทดสอบ 1 ชั่วโมง และท�าแบบวัดความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นข้อสอบอัตนัย จ�านวน 2 ข้อ ใช้เวลาในการ

ทดสอบ 30 นาที

3. เมื่อด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นลง

แล้ว ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จากการท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และวัดความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว 

มาวิเคราะห์ผล แปลผล และสรุปผลการวิจัย

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร ที่

ก�าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 

ห้องเรียน นักเรียนจ�านวน 20 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบ

กลุ่ม (cluster random sampling) จากจ�านวนห้องเรียน

ท้ังหมด 2 ห้อง มีจ�านวนนักเรียนท้ังหมด 41 คน ซึ่งทาง

โรงเรียนได้จัดนักเรียนของแต่ละห้องเรียนแบบคละความ

สามารถทางการเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัดความยาว 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 

จ�านวน 10 แผน

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ช้ันประถมศึกษาปีที่ 

3 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้
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เป็นแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 15 ข้อ (ข้อ

ละ 1 คะแนน) เติมค�าตอบ จ�านวน 5 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

และแสดงวิธีท�า จ�านวน 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน) รวม 30 

คะแนน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง โดยมีค่า IOC 

เท่ากับ 1.0 ค่าดัชนีความยาก (p) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.50 และค่า

ดัชนีอ�านาจจ�าแนก (r) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.37

3. แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว มีลักษณะเป็น

โจทย์ปัญหาให้นักเรียนแสดงวิธีท�าอย่างละเอียดเป็นขั้น

ตอนเพื่อหาค�าตอบ เป็นแบบอัตนัย จ�านวน 2 ข้อ ข้อละ 

5 คะแนน คะแนนรวม 10 คะแนน โดยใช้เวลาในการ

ทดสอบ 30 นาที โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.0

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียน

รู้ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้เวลาสอน 10 คาบ คาบ

ละ 1 ชั่วโมง

2. เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้

วจิยัน�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ 

เรื่อง การวัดความยาว มาท�าการทดสอบหลังเรียน (post 

– test) กับกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง และท�า

แบบวดัความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การวัดความยาว ใช้เวลาทดสอบ 30 นาที

3. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนคณติศาสตร์ และแบบทดสอบวดัความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ น�าผลคะแนนจากการ

ตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปวิเคราะห์

หาค่าทางสถิติ

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) 

2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างกับ

เกณฑ์ร้อยละ 60 ใช้ one sample t-test

3. ข้อมูลท่ีได้จากแบบวัดความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดย

พิจารณาในภาพรวมซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 8.00 – 10.00 หมายถึง นักเรียน

มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน

ระดับดีมาก 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 7.00 – 7.99 หมายถึง นักเรียน

มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน

ระดับดี

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 6.00 – 6.99 หมายถึง นักเรียน

มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน

ระดับปานกลาง

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 5.00 – 5.99 หมายถึง นักเรียน

มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน

ระดับน้อย

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 4.99 หมายถึง นักเรียน

มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน

ระดับท่ีต้องปรับปรุง

ผลกำรวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์

หลังจากน�าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัด

ความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ไปใช้ในการ

ด�าเนินการสอนกับนักเรียน จ�านวน 10 คาบแล้ว ผู้วิจัย

ได้ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผล

สัมฤทธิ์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงได้ผลดังนี้
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ตำรำง1 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอน

แบบสตอรี่ไลน์กับเกณฑ์ร้อยละ 60 (ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็น 18 คะแนน)

คะแนน จ�านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t sig

หลังเรียน 20 19.55 65.17 4.37 20.004 .000*

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที ่1 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอน

แบบสตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 19.55 

คิดเป็นร้อยละ 65.17 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาใน

ส่วนของข้อเขียนตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมี

ปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา โดยค�าตอบที่นักเรียน

ได้มาไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เป็นเพราะความผิดพลาดด้านการ

ค�านวณ รวมไปถึงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ของหน่วยการวัด 

ตอนที่ 2 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์

หลังจากน�าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัด

ความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ไปใช้ในการ

ด�าเนินการสอนกับนักเรียน จ�านวน 10 คาบแล้ว ผู้วิจัยได้

ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน โดยเป็นโจทย์ปัญหา

ให้นักเรียนแสดงวิธีท�าอย่างละเอียดเพื่อหาค�าตอบ เป็น

แบบอัตนัย จ�านวน 2 ข้อ เพื่อวัดความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงได้ผลดังนี้

ตำรำง 2 

ผลการวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอน

แบบสตอรี่ไลน์ โดยพิจารณาในภาพรวม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

คะแนน จ�านวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

หลังเรียน 20 7.15 71.50 1.69

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว 

โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ อยู ่ในระดับดี โดยได้

คะแนนเฉลี่ย 7.15 คิดเป็นร้อยละ 71.50 ของคะแนนเต็ม 

และเมื่อพิจารณาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนใน 4 ขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นท�าความเข้าใจปัญหา และขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผนแก้

ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ท�าได้ดีและถูกต้อง แต่ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นด�าเนินการตามแผน ยังพบข้อผิดพลาดของนักเรียนใน

ด้านการค�านวณ เนื่องจากการวัดความยาว ต้องใช้ความรู้

เร่ืองความสัมพันธ์ของหน่วยมาเกี่ยวข้อง ถ้านักเรียนยังไม่

เข้าใจเร่ืองความสัมพันธ์ของหน่วยดีพอจะท�าให้เกิดข้อผิด

พลาดได้และขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบค�าตอบ เป็นข้ันท่ี

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความถูกต้องของค�าตอบ

ท่ีได้ ซ่ึงนักเรียนบางคนไม่เข้าใจเก่ียวกับการคิดแบบย้อน

กลบัในการตรวจสอบค�าตอบ เช่น นกัเรยีนใช้วธิกีารบวกใน

การหาค�าตอบ ดังนั้นในขั้นตรวจสอบค�าตอบนักเรียนต้อง

ใช้วธิกีารลบ ซึง่สิง่ทีพ่บคอืถ้านกัเรยีนยงัไม่เข้าใจในขัน้ตอน

ท่ี 3 ข้ันด�าเนินการตามแผน นักเรียนก็จะเกิดความสับสน

และไม่เข้าใจ จึงท�าให้นักเรียนบางคนไม่ให้ความสนใจกับ

ข้ันตอนนี้และเลือกท่ีจะไม่ท�า

กำรอภิปรำยผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ

วัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ผลการวิจัย
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พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย

ละ 60 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 19.55 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 65.17 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อที่ 1 ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์เป็นการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนฟังเพื่อเกิดการคิดและเรียนรู้

อย่างกระตือรือร้น ได้มีส่วนร่วมในการถามตอบและลงมือ

ปฏิบัติในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการเล่าเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

ที่ร้อยเรียงกันเป็นตอนๆ และในทุกตอนผู้วิจัยจะมีค�าถาม

ปิดท้ายเพ่ือให้นักเรยีนได้คดิหาค�าตอบ และด้วยความอยาก

รู้ของนักเรียนว่าค�าตอบนั้นจะเป็นอย่างไร ผู้วิจัยสังเกตว่า

นักเรียนให้ความสนใจฟังเรื่องเล่าทุกครั้งเพื่อให้ตนเองเกิด

ความเข้าใจให้มากที่สุดและย้อนกลับไปตอบค�าถามท่ีถาม

ไปตอนต้นเร่ืองได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างสถานการณ์ที่ผู ้

วิจัยน�ามาใช้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง เช่น 

สถานการณ์ในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ สถานการณ์การจัด

ห้องนอน และบางกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริง เช่น การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร และ มิลลิเมตร 

นักเรียนจะได้ท�าการวัดสิ่งของจากของจริง โดยใช้เครื่อง

มือการวัดความยาว เช่น ไม้บรรทัด มาวัดสิ่งของด้วยมือ

ของนกัเรยีน จนนกัเรยีนสามารถเกดิองค์ความรูด้้วยตนเอง

จากการลงมือท�า พร้อมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นกับเพื่อนและผู้วิจัยในประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

ในเนื้อหาเรื่อง การวัดความยาว และให้ความสนใจในการ

ร่วมท�ากิจกรรมระหว่างเรียนเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ 

Steve Bell (1998) ทีไ่ด้กล่าวว่าการสอนโดยใช้วธิกีารสอน

แบบสตอรี่ไลน์เหมาะส�าหรับเด็กประถมศึกษามากกว่าช้ัน

มัธยมศึกษา และการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์

ได้พัฒนารูปแบบ

วิธีการสอนจนสามารถน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้ทุกระดับช้ัน ซ่ึงเป็นการสอนโดยการ

ด�าเนินเรื่องให้เรียงร้อยต่อกันไป และสอดคล้องกับ นิรมล 

พรหมทัศนานนท์ (2559) ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ เป็นการจัดการเรียน

การสอนทีท่�าให้นกัเรยีนเกดิค�าถามและได้คดิหาค�าตอบด้วย

ตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ท�าให้การเรียนการ

สอนมีความน่าสนใจ เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ และ

สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งข้ึน

ภำพ 2 ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง การวัดความยาว
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2. การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอน

แบบสตอรี่ไลน์ ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ นักเรียนมี

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อยู่ใน

ระดบัด ีโดยได้คะแนนเฉลีย่ 7.15 คดิเป็นร้อยละ 71.50 ของ

คะแนนเต็ม ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานข้อที่ 2 ท่ีก�าหนด

ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์มี

ส่วนช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณติศาสตร์ โดยเฉพาะในขัน้ท�าความเข้าใจปัญหาและ

ขั้นวางแผนแก้ปัญหา โดยนักเรียนส่วนใหญ่ท�าได้ดีและถูก

ต้อง เพราะวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์จะเน้นการเชื่อมโยง

ความรู้เหตุการณ์จากสถานการณ์จริงในชีวิตประจ�าวันมา

เข้าสู่ในรูปของโจทย์ปัญหา ท�าให้นักเรียนสามารถท�าความ

เข้าใจโจทย์ได้ง่าย อีกทั้งมีการตั้งค�าถามน�าของครูที่มีส่วน

ช่วยในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด 

ซึ่งการใช้ค�าถามนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวความเป็น

ไปที่จะให้นักเรียนสามารถค้นพบค�าตอบนั้นได้ ส่วนในข้ัน

ด�าเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบค�าตอบยังพบข้อผิด

พลาดของนักเรียนอยู่

จากการทีผู่ว้จิยัได้ใช้วธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์ ใน

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งโจทย์ปัญหาการวดัความยาว 

ได้วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นท�าความเข้าใจปัญหา ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างถูก

ต้อง นกัเรยีนทราบว่าโจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง และโจทย์

ต้องการให้หาค�าตอบของอะไร แต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่

เขียนค�าตอบไม่ครบถ้วนหรือเขียนไม่ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนที่

ตอบไม่ได้น้ันปัญหาเกดิจากนกัเรยีนคนนัน้มปัีญหาเรือ่งการ

อ่าน คือ อ่านหนังสือไม่คล่อง และมีบางค�าอ่านไม่ออกจึง

ท�าให้วิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ โดยครูพยายามให้นักเรียนฝึก

สะกดและค่อยๆ อ่านโจทย์จนจบ ถ้าอ่านรอบแรกแล้วยัง

ไม่เข้าใจให้ลองอ่านรอบที่สองอีกครั้ง โดยครูพยายามพูด

เสริมแรงให้นักเรียนมีก�าลังใจในการที่จะพยายามอ่าน และ

มีการแนะน�าเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เขียนค�าตอบไม่ครบ

ถ้วน โดยเฉพาะในส่วนที่โจทย์ก�าหนดมาให้ต้องเขียนให้

ครบถ้วนว่าโจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถบอกได้ว่าโจทย์ข้อนั้นควรใช้วิธี

การใดในการหาค�าตอบ ซ่ึงในเนื้อหาการวัดความยาว ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โจทย์ปัญหาการวัดจะมีแค่การบวก

กับการลบ ดังนั้นจึงท�าให้อ่านโจทย์แล้วสามารถแปลผล

ได้แค่ 2 วิธี ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์วิธี

การได้ว่าควรใช้วิธีใด แต่จะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้วิธี

ผิด ท้ังนี้เป็นเพราะวิเคราะห์โจทย์ในข้ันท่ี 1 ผิด จึงท�าให้

สับสนและผิดพลาดได้ โดยครูจะต้องให้ค�าแนะน�าในการ

พิจารณาโจทย์ว่าโจทย์ในลักษณะแบบไหนบ้างที่เป็นการ

บวก โจทย์แบบไหนเป็นการลบ โดยมีการยกตัวอย่างที่

หลากหลาย และมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม

ข้อสงสัย ซ่ึงการใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์นี้มีส่วนช่วย

ให้นักเรียนประสบความส�าเร็จในขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก 

เพราะนอกจากจะเป็นวิธีการสอนที่เน้นการเล่าเรื่องให้มี

ความสนุกน่าสนใจแล้ว สิ่งที่ส�าคัญคือการใช้ค�าถามเป็น

ตัวน�าในการเล่าเรื่อง ท�าให้นักเรียนได้มีการคิดตามจนเกิด

ความเข้าใจ จนสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ว่าควรใช้วิธีการ

ใดในการแก้โจทย์ปัญหาในข้อนั้นๆ

ข้ันท่ี 3 ข้ันด�าเนินการตามแผน ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่จะผิดขั้นตอนนี้ค่อนข้างมาก เพราะเป็น

ข้ันตอนของการค�านวณ ซึง่โจทย์ปัญหาการวดัความยาว ชัน้

ประถมศกึษาชัน้ปีที ่3 โจทย์ในข้อๆ หนึง่จะมสีองหน่วย เช่น 

หน่วยเมตร กับ หน่วยเซนติเมตร หรือ หน่วยเซนติเมตร 

กับ หน่วยมิลลิเมตร ซ่ึงนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานและความ

แม่นย�าเก่ียวกับความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆ โดยเฉพาะ

โจทย์ปัญหาการลบ ทีม่หีน่วยทีเ่ลก็ของตวัตัง้น้อยกว่าตวัลบ 

ซ่ึงจะต้องมีการกระจายจากหน่วยท่ีใหญ่กว่า เช่น 5 เมตร 

27 เซนติเมตร ลบกับ 3 เมตร 49 เซนติเมตร จะเห็นว่าใน

หน่วยเซนติเมตร 27 เซนติเมตร ลบกับ 49 เซนติเมตรไม่ได้

ต้องมีการกระจายจากหน่วยเมตรเพื่อให้หน่วยเซนติเมตร

มีค่ามากกว่าตัวลบจึงสามารถลบกันได้ ซึ่งนักเรียนจะผิด

ค่อนข้างมาก เพราะ นักเรียนกระจายค่าไม่ถูกต้อง กล่าว

คือนักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดท่ีผิด ครูควร

มีการชี้แนะและเน้นย�้าการใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการ

วัดเข้ามาเกี่ยวข้อง จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย

ต้องมีการยกตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างจนนักเรียนเกิดความ

เข้าใจ ส�าหรับโจทย์ปัญหาที่ใช้การด�าเนินการบวกนั้นสิ่งที่
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นักเรียนท�าไม่ค่อยได้คือการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยเล็ก

ไปเป็นหน่วยใหญ่ เช่น 3 เมตร 49 เซนติเมตร บวกกับ 4 

เมตร 76 เซนติเมตร เมื่อพิจารณาในหน่วยเซนติเมตร 49 

เซนติเมตร บวก 76 เซนติเมตร ได้ 125 เซนติเมตร ซ่ึง

นักเรียนส่วนใหญ่มีการบวกจ�านวนได้ถูกต้อง ซึ่งจะเห็นว่า

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยใหญ่ได้ แต่นักเรียน

เปลี่ยนหน่วยผิด ครูควรชี้แนะโดยให้นักเรียนสังเกตค�า

ตอบที่ได้ว่าสามารถเปลี่ยนหน่วยได้หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนได้

ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของหน่วยนั้นว่าจะเปลี่ยน

หน่วยได้เป็นเท่าไร โดยครยูกตัวอย่างประกอบทีห่ลากหลาย 

และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งสอดคล้อง

กับ เฉลิมศรี ทองแสง (2538) ที่ว่า ครูควรน�าตัวอย่างมา

ประกอบการอธิบาย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจท่ีถูก

ต้อง รวดเร็ว และช่วยให้การอธิบายมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

นอกจากเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยแล้ว ครูควรพูดเน้น

ย�้าให้นักเรียนมีความรอบคอบในการค�านวณ และมีการ

ตรวจทานวิธีคิดอีกครั้ง เพื่อความแม่นย�า

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบค�าตอบ ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนบางคนแสดงวิธีการตรวจค�าตอบไม่ครบถ้วน อาจ

เป็นเพราะด้วยเวลาที่ใช้ไปกับขั้นตอนอื่น ๆ ก่อนหน้านั้น

มากเกินไป จึงท�าให้ไม่มีเวลาในการท�าขั้นตอนนี้ และมี

บางคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับขั้นตอนนี้ เพราะมีบางคน

ไม่เขียนค�าตอบในข้อนี้เลย ครูควรมีการแนะน�าและช้ีแนะ

ให้นักเรียนรู้จักการบริหารเวลาในการท�าไม่ควรใช้เวลากับ

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากเกินไป และควรพูดให้นักเรียน

เข้าใจว่าขัน้ตอนทกุขัน้ตอนในการแก้โจทย์ปัญหาทกุขัน้ตอน

มีความส�าคัญ และต้องหมั่นฝึกฝนท�าบ่อยๆ ซึ่งสอดคล้อง

กับ เจษฎา รัตนบรรเทิง (2557) สุวิมล โครตสมบัติและ 

ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ (2558) ที่กล่าวว่า ครูต้องให้นักเรียน

หมั่นฝึกฝนแก้โจทย์ปัญหาอยู่เป็นประจ�า จะท�าให้นักเรียน

มีทักษะและสามารถที่จะท�าแบบทดสอบได้ทันเวลาที่ครู

ก�าหนด โดยทุกๆ ขั้นตอนที่นักเรียนท�าสิ่งที่ต้องเน้น คือ 

ความรอบคอบและความสมเหตุสมผลของค�าตอบ และ

ควรฝึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนและครู ท�าให้นักเรียน

เกิดทักษะการแก้ปัญหาที่ดีและสามารถน�าไปใช้ในการแก้

ปัญหาในชีวิตจริงได้

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้วิธีการ

สอนแบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด พบว่า การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ 

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ในวิชาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนาทางด้านผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการ

เรียนดียิ่งข้ึนต่อไป จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี โดยได้

คะแนนเฉลี่ย 7.15 คิดเป็นร้อยละ 71.50 ของคะแนนเต็ม 

ซึ่งสอดคล้องกับ สาวิตรี เบาจิตต์ (2547) ที่ได้ท�าการศึกษา

การใช้วธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์เพือ่พฒันากระบวนการแก้

ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่

ไลน์ มีคะแนนกระบวนการแก้ปัญหาเฉลี่ยร้อยละ 64.50 

ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ 60

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน

แบบสตอรี่ไลน์ ครูผู ้สอนควรเลือกเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่

สามารถน�ามาสร้างเป็นสถานการณ์ทีน่่าสนใจและเกีย่วข้อง

กับชีวิตประจ�าวันของนักเรียนได้โดยผ่านบทละครและ

ตัวละครที่นักเรียนคุ ้นเคย ทั้งนี้เนื้อหาและปัญหาทาง

คณติศาสตร์ท่ีนกัเรยีนมกัเกดิความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นบ่อย 

ๆ ควรน�ามาใช้สร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน

ของนกัเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจได้ถกูต้องและยัง่ยนืต่อไป

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน

แบบสตอรี่ไลน์ ต้องใช้เวลาในการด�าเนินกิจกรรมค่อนข้าง

นาน เช่น การแนะน�าตัวละควร การเล่าเรื่อง ครูผู้สอนจึง

ควรมีการวางแผนจัดสรรเวลาให้ดี นอกจากนี้ควรมีการ

ใช้สื่อการเรียนรู้เข้ามาช่วยในการสอนให้เหมาะสม เพื่อ

ประหยัดเวลาในการสอน และให้นักเรียนสามารถเรียนรู้

ได้เข้าใจยิ่งข้ึน 

3. ในการเขียนสตอรี่ไลน์ เรื่อง การวัดความยาว 

ครูผู้สอนควรเขียนเนื้อเรื่องท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตประจ�าวัน มี

การร้อยเรียงสถานการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้

ง่าย พร้อมท้ังควรค�านึงถึงความสมเหตุสมผลของเนื้อหา 
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โดยยึดหลักความเป็นไปได้ในชีวิตจริง
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามและ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ารุง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 

1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 27 คนซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่มจากจ�านวน 6 ห้องเรียนเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิด

ร่วมกับการใช้ค�าถามจ�านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้

การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค�านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะ

เป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และ

คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็น

ด้วยอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ว่ามีความเหมาะสม

ค�ำส�ำคัญ: การสอนแนะให้รู้คิด, การใช้ค�าถาม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

Abstract

The purposes of this research were as follows (1) to study mathematical learning  

achievement of Mathayomsuksa five students on “probability” by using cognitively guided  

instruction and questioning and (2) to study students’ opinions related to learning management on  

“probability” by using cognitively guided instruction and questioning. The sample group was one 

กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

เรื่อง “ควำมน่ำจะเป็น” โดยใช้กำรสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับกำรใช้ค�ำถำม
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บทน�ำ

โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และมีการแข่งขันระหว่าง

ประเทศสูง ประเทศไทยจึงได้ก�าหนดนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

ในอนาคต (ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 

2560) ซ่ึงปัจจัยที่จะต้องค�านึงถึงเป็นอันดับแรก คือ ก�าลัง

คนของประเทศ จึงเป็นโจทย์ส�าคัญที่ภาคการศึกษาจะต้อง

วางแผนผลิตก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพ มีความรู ้ความ

สามารถในการสร้างสินค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีได้ (สุวิทย์  เมษินทรีย์, 2560) โดยกระทรวง

ศกึษาธกิาร ได้น�าการจดัการเรยีนรูแ้บบ STEM Education 

เข้ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่ง

ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้น�าความรู้ไปสร้างนวัตกรรมหรือ

ผลผลิตใหม่ๆ เพื่อน�าไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยนักเรียน

จะต้องบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ศูนย์สะเต็มศึกษา

แห่งชาติ, 2559) จะเห็นได้ว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชา

หนึ่งที่มีความส�าคัญ เป็นวิชาที่ช่วยสนับสนุนองค์ความ

รู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อ

การขับเคล่ือนประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

class of 27 Mathayomsuksa five students at Thamuang Rajbumrung school in the second semester 

of the academic year 2017 that was selected by cluster random sampling from 6 classrooms. The 

instruments in data collection consisted of 10 lesson plans on “probability” of Mathayomsuksa five 

students by using cognitively guided instruction and questioning, mathematics learning achievement 

test on “probability”. Additional instruments consisted of students’ opinion questionnaires toward 

learning management on “probability” by using cognitively guided instruction and questioning.  

Percentage, mean, standard deviation, and t-test were used for analyzing data. The research  

findings revealed that (1) the students’ mathematical learning achievement on “probability” by using  

cognitively guided instruction and questioning after learning was higher than before learning at the .05 

level of significance, while the mathematical learning achievement after learning was higher than 60% 

at the .05 level of significance and (2) almost all students agreed or totally agreed that the learning 

management on “probability” were appropriate.

Keywords: cognitively guided instruction (CGI), questioning, mathematics learning achievement

นวัตกรรมต่อไป

แม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความส�าคัญเพียงใดก็ตาม 

แต่จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนักเรียนยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควรพิจารณาได้

จากผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิัน้พ้ืนฐาน 

(O-NET) ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ท่ีพบว่า นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.59 และ 

24.88 ตามล�าดบั ซึง่ผลการทดสอบต�า่กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 

2558-2559) และจากผลคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์

บ�ารงุ ปกีารศึกษา 2558 และ 2559 พบวา่ วชิาคณติศาสตร์

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.65 และ 22.44 ตามล�าดับ ซ่ึงผล

การทดสอบดงักล่าวมคีะแนนเฉลีย่ต�า่กว่าคะแนนเฉลีย่ของ

ระดับประเทศ และในสาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 5.2 ที่ว่าด้วยการน�าความ

รู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นมาใช้ในการคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 มีคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 23.52 และ 16.14 ตามล�าดับ ซ่ึงมีคะแนน

เฉลี่ยต�่าลงมาก โดยสาระการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
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เป็นเนื้อหาหน่ึงที่อยู่ในสาระที่ 5 ที่นักเรียนมักมีปัญหาต่อ

การท�าความเข้าใจ เนื่องจากลักษณะโจทย์จะต้องใช้ความ

คิดและความเข้าใจในการแก้ปัญหา จากประสบการณ์ที่ผู้

วิจัยได้สอนเรื่อง ความน่าจะเป็น พบปัญหา คือ นักเรียน

ไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ได้ นักเรียนทราบเพียงว่า

ต้องแก้ปัญหาโดยน�าสูตรและบทนิยามที่ท่องจ�าไว้มาใช้ใน

การแก้ปัญหา แต่ไม่สามารถคิดเป็นล�าดับขั้นตอน อันน�า

ไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปได้ รวมถึงไม่สามารถแสดงเหตุผล

สนับสนุนค�าตอบของตนเองได้ จึงท�าให้นกัเรยีนมผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ต�่าการสอนแนะให้รู้คิด 

(Cognitively Guided Instruction--CGI) เป็นกระบวน

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาโดย Carpenter, et al. (2000) 

เป็นแนวการสอนบนพื้นฐานที่ว่า ความรู้และความเชื่อของ

ครูเกิดจากการท�าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน แล้วน�ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ที่มีผลต่อการคิดของนักเรียน และนักเรียนต้องเรียนรู้ผ่าน

การแก้ปัญหา (Carpenter, et al., 1989; Fennema,  

et al., 1993) หรือกล่าวได้ว่าการสอนแนะให้รู้คิด เป็นแนว

การสอนที่ใช้เหตุผลและตรรกะในการสร้างกระบวนการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก โดยสร้างความท้าทายด้วย 

“ค�าถาม” หรือ “กรณีปัญหา” เพื่อให้ผู้เรียนได้หาหนทาง

แก้ไขด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการค้นคว้าหาความรู ้ 

หรือร่วมมือกันหาค�าตอบ เน้นไปที่การช่วยกันท�างานเป็น 

กลุ่ม เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะด้านการวิพากษ์ของ

ผู้เรียน (พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ พลชัย เพชรปลอด, 2557) 

โดย Carpenter, et al. (1999) และ Hiebert, et al. 

(1997) ได้อธิบายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แบบ CGI ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ข้ัน

น�าเสนอปัญหา ครูน�าเสนอปัญหาโดยเลือกปัญหาท่ีน่า

สนใจและสอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน ข้ัน

ที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหา ในขั้นนี้ครูช่วยแนะ

และอ�านวยความสะดวกในการคิดให้กับนักเรียน เพื่อให้

นักเรียนเข้าใจปัญหา และสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย

ตนเองได้ ขั้นที่ 3 ขั้นรายงานค�าตอบและวิธีที่ใช้ในการแก้

ปัญหา ในขั้นนี้ครูให้นักเรียนน�าเสนอค�าตอบและวิธีที่ใช้

ในการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง โดยครูอาจจะใช้ค�าถาม

เพื่อให้นักเรียนแสดงแนวคิดและเหตุผลออกมา และข้ันท่ี 

4 ขั้นอภิปรายค�าตอบและวิธีการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ครูและ

นักเรียนช่วยกันอภิปรายค�าตอบและวิธีการแก้ปัญหา โดย

ครูเป็นผู้น�าให้เกิดการอภิปรายโดยใช้ค�าถามกับนักเรียน

นอกจากนี้ การใช้ค�าถามเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียน และยังเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ที่ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู ้แบบสอนแนะให้รู ้คิดเกิด

ประสิทธิภาพ เนื่องจากการใช้ค�าถามจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา อันเกิดจากการคิดทบทวน

เพื่อพยายามหาค�าตอบที่ถูกต้องจากค�าถามที่ครูถาม ท�าให้

ผู้เรียนมีการพัฒนาความคิดใหม่ๆ จนสามารถสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองได้ โดยครูต้องใช้ค�าถามที่มีประสิทธิภาพ

ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ครูอาจใช้ค�าถามเพื่อตรวจสอบ

ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน กระตุ้นความสนใจของผู้

เรียนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ คิดหาเหตุ

ผล เพื่อให้สังเกต เพื่อให้เกิดการอภิปรายในช้ันเรียน เพื่อ

ช่วยให้ผู้เรียนพยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่ เพื่อทบทวน 

สรุปบทเรียนหรือถามเพื่อประเมินผลการเรียน (ชัยวัฒน์  

สุทธิรัตน์, 2553)

จากสภาพปัญหาและความส�าคัญที่กล่าวมาข้าง

ต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

การสอนแนะให้รู้คิด เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียน

ได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน ประกอบกับการใช้ค�าถาม

จะเป็นตัวช่วยส�าคัญที่ท�าให้การสอนแนะให้รู ้คิดประสบ

ความส�าเร็จ เพราะการใช้ค�าถามช่วยกระตุ้นให้นักเรียน

คิด และสามารถไต่ระดับความคิดของนักเรียนให้สูงขึ้น

จนนักเรียนสามารถค้นพบค�าตอบด้วยตัวเองได้ด้วยเหตุ

นี้ ผู้วิจัยจึงสนใจน�าการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) และการ

ใช้ค�าถามมาใช้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ความ

น่าจะเป็น” สูงข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” 

โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น”โดยใช้การสอนแนะ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 83

ให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การรู้คิด คือ กระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจาก

ความเข้าใจในความคิดของตนเอง รู้ว่าตนเองก�าลังคิดอะไร 

จนสามารถควบคุมความคิดและก�ากับตนเองให้ท�าตามนั้น

ได้ รวมทั้งสามารถจัดการ วางแผน ทบทวน และประเมิน

ความคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Carpenter, et al. (1989) ได้ให้ความหมายของ

การสอนแนะให้รูคิ้ดไว้ว่า การสอนแนะให้รูคิ้ดเป็นนวตักรรม

หนึ่งที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ไม่มี

วิธีการสอนเป็นรูปแบบตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้

เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้และทักษะพื้นฐานในการแก้

ปัญหา โดยอยู่บนพื้นฐานปรัชญาที่ว่าการเรียนการสอน

ต้องเกิดจากความรู้ของผู้เรียน และให้ความส�าคัญกับการ

คิด การแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้

สนับสนุนและเอื้ออ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการต่างๆ ที่น�าไปสู่ค�าถามใน

การแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้ที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้ท�างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสน�าเสนอความคิดของตนเอง 

ร่วมกันอภิปรายก่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้

เรียนให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู ้ท่ี

จะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ 4 ข้ันตอน 

คือ คือ (1) ครูน�าเสนอปัญหา โดยเลือกปัญหาที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และน่าสนใจส�าหรับผู้เรียน (2) ครูช่วย

แนะและอ�านวยความสะดวกให้นักเรียนมีความเข้าใจใน

ปัญหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง (3) 

นักเรียนรายงานค�าตอบและวิธีการแก้ปัญหา พร้อมแสดง

เหตุผลประกอบ และ (4) ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปราย

ค�าตอบวิธีการที่ใช้ และสรุปประเด็นส�าคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Carpenter, et al. (1989) ได้กล่าว

ถึง หลักการจัดการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด ได้แก่ (1) 

การจดัการเรยีนการสอนควรพฒันาความเข้าใจของนกัเรยีน

โดยเน้นที่ความส�าคัญระหว่างทักษะและการแก้ปัญหา ใช้

การแก้ปัญหาเป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอน (2) การ

จัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณ์ให้นักเรียนลงมือ

ท�ากิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างความรู ้ความเข้าใจด้วย

ตนเอง (3) นักเรียนควรสามารถเช่ืองโยงปัญหา มโนทัศน์ 

หรือทักษะ กับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ (4) เนื่องจากการจัดการ

เรียนการสอนแบบนี้อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความคิด

ของนักเรียน จึงต้องมีการประเมินอย่างสม�่าเสมอ โดยไม่

ให้ประเมินเพียงว่านักเรียนแก้ปัญหานั้นๆ ได้ แต่ประเมิน

ด้วยว่า นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการประเมินการ

คดิของนกัเรยีนทีไ่ด้ผลกค็อื การถามค�าถามทีเ่หมาะสมและ

ฟังค�าตอบของนักเรียน

การใช้ค�าถาม เป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีช่วยพัฒนาความ

คิดให้กับนักเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (2555)ได้ก�าหนดประเภทค�าถามส�าหรับ

ห้องเรยีนคณติศาสตร์ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

ไว้ 4 ประเภท คือ (1) ค�าถามเริ่มต้นเป็นค�าถามที่ช่วยตี

กรอบความคิดของนักเรียนให้อยู่ในขอบเขตท่ีต้องการ เช่น

นกัเรยีนจะจดักลุม่รปูเรขาคณติเหล่านีอ้ย่างไรดรีปูท่ีก�าหนด

ให้สามารถน�ามาประกอบเป็นรูปอะไรได้บ้าง เป็นต้น (2) 

ค�าถามกระตุ้นความคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิด

การคิดเบ้ืองต้น ซ่ึงอาจใช้ค�าถามกระตุ้นให้คิดและค้นพบ

เป็นช่วงๆ ของการแก้ปัญหา ถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน

แสดงเหตุผลหรืออธิบายวิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือถาม

เพือ่ช่วยกระตุน้ให้นกัเรยีนคดิลกึ คดิกว้าง หรอืคดิต่างมมุใน

การแก้ปัญหา (3) ค�าถามวัดและประเมินผล เช่น นักเรียน

ได้ค้นพบอะไรบ้าง นักเรียนหาได้อย่างไร ท�าไมนักเรียนจึง

คิดเช่นนั้นเป็นต้น และ (4) ค�าถามอภิปรายสรุป ซ่ึงเป็นการ

ถามเพื่อระดมความคิดต่างๆ ของนักเรียนในช้ัน เพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และเปรียบเทียบวิธีการคิดและหาค�าตอบซ่ึง

กันและกัน เช่น ใครได้ค�าตอบท่ีแตกต่างจากนี้บ้างท�าไมจึง

เป็นเช่นนี้ ท�าไมจึงไม่เป็นเช่นนั้น เป็นต้น

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) ได้เสนอลักษณะของ

ค�าถามท่ีดีไว้ ได้แก่ (1) ค�าถามท่ีดีต้องมีความชัดเจน เพื่อ

ให้ผูเ้รยีนรูว่้าต้องการถามอะไร (2) ค�าถามทีด่ต้ีองใช้ภาษาที่

เข้าใจง่าย (3) ค�าถามทีด่ต้ีองมคีวามสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์

การเรียนการสอน เรื่องราว เนื้อหา และกิจกรรมการ

เรียนรู้ (4) ค�าถามที่ดีต้องมีหลายประเภท กลมกลืนกับ

เรื่องราวกิจกรรม และเร้าความสนใจ (5) ค�าถามที่สร้าง
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ขึ้นต้องมีคุณค่า และเร้าให้อยากตอบ (6) ค�าถามท่ีดีควร

เป็นแบบปลายเปิดเพราะจะท�าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะ

ตอบ (7) ได้คิดค�าถามที่ดีควรให้ผู้เรียนได้คิด ได้บรรยาย

อธิบายเหตุผล ว่าท�าไม เพราะเหตุใด หรือได้ประเมินค่า

สิ่งที่เรียนรู้ (8) พัฒนาสมอง ค�าถามที่ดีต้องสามารถให้ผู้

เรียนมีพัฒนาการทางสมองได้ดีขึ้น (9) สั้นกระชับ ค�าถาม

ที่ดีควรส้ัน กระชับ และชัดเจนที่สุด

สรุปได้ว่า การใช้ค�าถามเป็นกระบวนการที่ครู

สามารถท�าควบคู่ไปกับการสอนเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้

ทุกเรื่อง และเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีส่งเสริมให้การจัดการ

เรียนรู้แบบสอนแนะให้รู ้คิดเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากการใช้ค�าถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้คิดตามล�าดับขั้น 

จนสามารถเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นการ

แนะแนวทางในการคิดโดยที่ครูไม่จ�าเป็นต้องบอกแนวคิด

หรือค�าตอบให้กับนักเรียนอีกด้วย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น”โดย

ใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นน�าเสนอปัญหา 

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นที่ 3 ขั้นน�าเสนอค�าตอบและเหตุผล

ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปราย

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง “ความน่าจะเป็น”

- ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด

การเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การ

สอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแนะให้

รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแนะให้

รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การ วิจั ย ในครั้ งนี้  เป ็นการวิ จั ยกึ่ งทดลอง  

(quasi experimental research) ที่มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

5 เร่ือง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วม

กับการใช้ค�าถาม โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ารุง โดยผู้วิจัย

ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแนะให้รู้คิด การ

ใช้ค�าถามและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยพร้อมกับตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ด�าเนิน

การปฏิบัติการสอบก่อนเรียน สอนตามแนวทางท่ีก�าหนด 

พร้อมทัง้สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ผลงานของการปฏบิตัิ

กิจกรรม แล้วบันทึกผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ สอบหลังเรียน ส�ารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย

มาวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย เสนอแนะและสรุปผลการ

วิจัย มีรายละเอียดของการด�าเนินการวิจัยดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ารุง จังหวัด

กาญจนบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จ�านวนนักเรียน 170 คน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ารุง จังหวัด

กาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 
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ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 85

ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 27 คนซึ่งได้จากการสุ่มแบบ

กลุ่ม (cluster random sampling) จากจ�านวนนักเรียน

ทั้งหมด 6 ห้องเรียน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความ

น่าจะเป็น โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จ�านวน 10 แผน ครอบคลุมเนื้อหา 2 

เรื่อง ประกอบด้วย (1) กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 

และ (2) ความน่าจะเป็น (การทดลองสุ่มและความน่าจะ

เป็น) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

คณิตศาสตร์ จ�านวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความถูกต้อง

ทางด้านเนื้อหา ภาษา ความสอดคล้องและความเหมาะสม

ของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ

เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการวัดประเมินผล

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ใช้ส�าหรับท�าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ�านวน 

20 ข้อ ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัว

เลือก จ�านวน 15 ข้อ และแบบเติมค�าตอบ จ�านวน 5 

ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

คณิตศาสตร์ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

โดยการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบแต่ละข้อกับ

สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ และความถูก

ต้องเหมาะสม ความชัดเจนของข้อค�าถามและตัวเลือก 

พบว่า ข้อสอบทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item - Objective Congruence--IOC)อยู่ในช่วง 0.67-1

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้การสอนแนะ

ให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยไม่แน่ใจไม่

เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีประเด็นหลักใน

การสอบถาม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู ้วิจัยน�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องความน่าจะเป็น มาท�าการทดสอบก่อนเรียน  

(pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 

60 นาที

2. ผู้วิจัยด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียน

รู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับ

การใช้ค�าถามกับกลุ่มตัวอย่าง รวม 10 คาบเรียน คาบเรียน

ละ 50 นาทีประกอบด้วย 4 ข้ันตอนดังนี้

ข้ันท่ี 1 ข้ันน�าเสนอปัญหาครูน�าเสนอสถานการณ์

ปัญหา เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ท่ีน่าสนใจและสอดคล้อง

กับชีวิตจริงของนักเรียน โดยแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียน

แต่ละกลุ่มโดยครูใช้ค�าถามน�าเพื่อช่วยเริ่มต้นให้นักเรียน

ท�าความเข้าใจสถานการณ์นี้ค�าถามท่ีใช้ในข้ันนี้ เช ่น

สถานการณ์ปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสถานการณ์

ปัญหาท�าให้นักเรียนนึกถึงอะไรเป็นต้น

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนอ่านและ

ท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลหรือ

เงื่อนไขจากสิ่งที่สถานการณ์ก�าหนดให้ ร่วมกันวางแผน

และแก้ปัญหาในสถานการณ์ โดยครูให้ค�าแนะน�า อ�านวย

ความสะดวกด้านสื่อการเรียนรู้ รวมท้ังครูใช้ค�าถามกระตุ้น

ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ จนนักเรียนสามารถแก้ปัญหาและ

สรุปค�าตอบได้ ค�าถามท่ีใช้ในข้ันนี้ เช่น โจทย์ก�าหนดอะไร

มาให้บ้าง และต้องการหาอะไรการท�างานในสถานการณ์

นี้จะต้องท�างานกี่ขั้นตอน อะไรบ้างข้อมูลเหล่านี้สัมพันธ์

กันอย่างไร เป็นต้น

ขั้นที่ 3 ขั้นน�าเสนอค�าตอบและเหตุผลตัวแทน

นกัเรยีนน�าเสนอค�าตอบและอธบิายวธิทีีใ่ช้ในการแก้ปัญหา

ของกลุ่มตนเอง ครูใช้ค�าถามกับนักเรียนระหว่างที่นักเรียน

น�าเสนอ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงแนวคิดและเหตุผล

ออกมา พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้นักเรียนท้ังช้ันสอบถาม

เพื่อนที่ออกมาน�าเสนอ เพื่อให้เพื่อนแสดงเหตุผลและเกิด

ความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึน ค�าถามท่ีใช้ในข้ันนี้ เช่นนักเรียน

เริ่มต้นแก้ปัญหานี้อย่างไรนักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไร เมื่อ

สถานการณ์มีเงื่อนไขว่า...เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกแก้

ปัญหาโดยวิธีการนี้ เป็นต้น

ข้ันท่ี 4 ข้ันอภปิรายครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภปิราย
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เกีย่วกบัวธิกีารหาค�าตอบ สรปุค�าตอบ โดยครใูช้ค�าถามเพือ่

ให้เกิดการอภิปรายร่วมกัน ค�าถามที่ใช้ในขั้นนี้ เช่นเพื่อน

แต่ละกลุ่มที่ออกมาน�าเสนอมีวิธีการหาค�าตอบอย่างไร มี

ความเหมาะสมหรือไม่นักเรียนคิดว่ามีแนวทางอื่นในการ

หาค�าตอบอีกหรือไม่ อย่างไรนักเรียนคิดว่าข้อควรระวัง

ในการท�าโจทย์ข้อนี้มีอะไรบ้างเป็นต้น

3. ผู ้ วิจัยน�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น มาท�าการทดสอบหลัง

เรียน (post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการ

ทดสอบ 60 นาที

4. ผูว้จิยัให้นกัเรยีนกลุม่ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น 

โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

5. ผู้วจิยัน�าผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ของนักเรียนมาเปรียบเทียบกัน และน�าผลการทดสอบหลัง

เรียนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 60% พร้อมทั้งวิเคราะห์ผล

ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้ เร่ืองความน่าจะเป็น โดยใช้การสอนแนะให้

รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน

2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม

ตัวอย่าง ใช้ matched-pairs t-test

3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างกับ

เกณฑ์ 60% โดยใช้ one sample t-test

4. ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้การแจกแจงความถี่ 

การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลกำรวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัยเป็น 

2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดย

ใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

ตำรำง 1 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 

“ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

คะแนน n SD t sig

ก่อนเรียน 27 5.74 2.65
18.88 .00*

หลังเรียน 27 13.59 2.37

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วม

กบัการใช้ค�าถามหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 7.85 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 39.25
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ตำรำง 2

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” 

โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามกับเกณฑ์ 60%

คะแนน n u SD t sig

หลังเรียน 27 12 13.59 2.37 3.49 .00*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน เรื่องความน่าจะเป็น 

โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม สูงกว่า

เกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้

คะแนนเฉลี่ย 13.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.95

ตอนที ่2 ผลการสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้การ

สอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้การสอน

แนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่

เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ผลดังนี้

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน

ส่วนใหญ่เหน็ด้วยอย่างยิง่ว่ากจิกรรมการเรยีนรูช่้วยส่งเสรมิ

ทักษะการท�างานกลุ่ม รองลงมา คือ เห็นด้วยว่ากิจกรรม

การเรียนรู้น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้มาก

ขึน้ และกจิกรรมการเรยีนรูช่้วยให้นกัเรยีนแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ตามล�าดับ

ด้านสือ่การเรยีนรูพ้บว่านกัเรยีนส่วนใหญ่เหน็ด้วย

อย่างยิ่งว่าเอกสาร ใบงาน และใบความรู้มีความเหมาะสม 

จ�านวนข้อค�าถามเพียงพอต่อการเรียนรู้และการฝึกหัดรอง

ลงมา คือ เห็นด้วยว่าสื่อการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ดีขึ้น และครูแนะน�าแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ

เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน ตามล�าดับ

ด้านครูผู ้สอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วย

อย่างยิง่ว่าครเูปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้คดิและแก้ปัญหาด้วย

ตนเองรองลงมา คือ ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึง

และครูสื่อสารกับนักเรียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตามล�าดับ

ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้พบว่า

นกัเรยีนส่วนใหญ่เหน็ด้วยอย่างยิง่ว่าการวดัและประเมนิผล

ก่อนเรียนและหลังเรียนท�าให้นักเรียนทราบพัฒนาการการ

เรียนรู้ของตนเอง และช่วยให้นักเรียนน�าไปใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาตนเองต่อไปรองลงมา คือ ครูตรวจแบบฝึกหัด

และให้ผลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครู

วัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่งความ

น่าจะเป็น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนท่าม่วง

ราษฎร์บ�ารุง จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถาม 

พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

60% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้อง

กับเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก�าหนดไว้และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ อ�าภารัตน์ ผลาวรรณ์ (2556) สุธารัตน์ สมรรถการ 

(2556) ชุติมา ฉุนอิ่ม (2558) และ ปวันรัตน์ วัฒนะ (2559) 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดมี

กระบวนการและขั้นตอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นล�าดับ

ข้ัน ประกอบด้วย ข้ันน�าเสนอปัญหานักเรียนจะได้เรียนรู้

จากสถานการณ์ปัญหาท่ีครูก�าหนดให้ ซ่ึงจะเป็นปัญหาที่

น่าสนใจและสอดคล้องกบัชวีติจรงิของนกัเรยีนหลงัจากนัน้

จะเข้าสู่ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนแต่ละกลุ่มต้องช่วยกัน

วิเคราะห์ข้อมูลหรือเง่ือนไขจากสิ่งท่ีสถานการณ์ก�าหนดให้ 

ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาในสถานการณ์ โดยนักเรียน

ต้องอาศัยความรู้เดิมและต่อยอดความคิดใหม่ๆ เพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหา ซ่ึงนักเรียนสามารถสอบถามหรือใช้สื่อการ

เรียนรู้ที่ครูได้เตรียมไว้ให้เพื่อใช้ประกอบการคิดได้ เมื่อ

นักเรียนแก้ปัญหาเสร็จแล้ว จะเข้าสู่ข้ันน�าเสนอค�าตอบ
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และเหตุผลนักเรียนต้องน�าเสนอค�าตอบและอธิบายวิธีท่ี

ใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และขั้นอภิปรายนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการหาค�าตอบของแต่ละกลุ่มว่าวิธีการ

ใดมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งสรุปค�าตอบ

ร่วมกัน จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากนักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ตลอด

จนการน�าเสนอและอภิปรายร่วมกัน ประกอบกับการใช้

ค�าถามของครูที่ได้สอดแทรกตลอดการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ Carpenter, et al. (1989) ท่ีได้

กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณ์ให้

นักเรียนได้ลงมือท�ากิจกรรม ให้นักเรียนได้สร้างความรู้

ด้วยความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมให้

นักเรียนได้คิดและแก้ปัญหามากกว่าห้องเรียนปกติ ส่งผล

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 

2. จากการสังเกตในขณะที่จัดการเรียนรู้ เรื่อง 

“ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการ

ใช้ค�าถาม ผลการสังเกตในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้มี

ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ขั้นที่  1 ขั้นน�าเสนอป ัญหาในขั้น น้ีได ้ เลือก

สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมาน�าเสนอให้

กับนักเรียน จากการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจกับสถานการณ์ปัญหาท่ีครูได้น�าเสนอ เมื่อครูบอกชื่อ

สถานการณ์ที่จะให้นักเรียนแก้ปัญหา นักเรียนจะถามราย

ละเอียดของสถานการณ์ เพราะอยากทราบว่าสถานการณ์

นั้นเป็นอย่างไร และสังเกตได้ว่านักเรียนกล้าท่ีจะคิด กล้า

ท่ีจะแก้ปัญหามากข้ึน เพราะนักเรียนเห็นว่าสถานการณ์ที่

ก�าหนดให้เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวนักเรียนจึงสนใจและอยากจะ

แก้ปัญหามากข้ึน ประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์นั้นเป็น

ประโยชน์ต่อการน�าไปช่วยในการตัดสินใจในชีวิตจริง ซึ่ง

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัญหาที่ครูน�ามาเสนอมีผลต่อ

ความสนใจของนักเรียนและเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักเรียนอยาก

เรียนรู้และอยากแก้ปัญหาเพื่อหาค�าตอบต่อไปการสอน

คณติศาสตร์จงึไม่ใช่เพยีงการก�าหนดปัญหาให้นกัเรยีนแสดง

วิธีการคิดค�านวณเพื่อหาค�าตอบเท่านั้น แต่ต้องเช่ือมโยงไป

สู่การน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยปัญหาจะต้อง

มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซ่ึงครูจะต้องให้ความส�าคัญ

ในการเลือกสถานการณ์ปัญหาที่จะน�ามาใช้ใน

การจัดกิจกรรม เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู ้

ของนักเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2555)

ภำพ 1 ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในใบกิจกรรม

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยพบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ครูก�าหนด

ให้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าโจทย์ก�าหนดอะไรมาให้บ้าง 

และต้องการให้หาอะไร ครูใช้ค�าถามเพื่อช่วยชี้แนะจนกว่า

นักเรียนเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหานั้นๆได้ จึงเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหาอย่างอิสระ และจัดเตรียม

สื่อเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ต้องการใช้

ประกอบการคิดเช่นใบกิจกรรม เร่ือง ใครวิ่งถึงก่อน ครู

ได้เตรียมตารางเพื่อช่วยในการหาผลบวกของแต้มท่ีได้จาก

การทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน พบว่า มีนักเรียนหลาย

กลุ ่มได้น�าไปใช้ และท�าให้นักเรียนเห็นแนวทางในการ

ตอบปัญหาได้ง่ายขึ้นและจากการสังเกตการท�ากิจกรรม

กลุ่มของนักเรียน พบว่า นักเรียนตั้งใจท�าใบกิจกรรมร่วม

กันเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการคิด ช่วยกัน

วิเคราะห์และน�าเสนอแนวคิดของตนเองให้เพื่อนในกลุ่ม

ฟัง นักเรียนที่เข้าใจก็จะช่วยสอนและอธิบายให้กับเพื่อน
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ที่ยังไม่เข้าใจในขั้นน้ีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดการให้

ก�าลังใจในการคิดและการใช้ค�าถามของครูมีความส�าคัญ

มากต่อการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน

ภำพ 2 ตัวอย่างสื่อเพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการคิดของนักเรียน

ขั้นที่ 3 ขั้นน�าเสนอค�าตอบและเหตุผลจากการท่ี

ให้ตัวแทนนักเรียนของแต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอค�าตอบ 

โดยการเขียนพร้อมทั้งอธิบายบนกระดาน พบว่า นักเรียน

สามารถอธิบายแนวคิดและแสดงเหตุผลของกลุ่มตัวเองได้ 

โดยครมูกีารใช้ค�าถามกบันักเรยีนระหว่างทีน่กัเรยีนน�าเสนอ 

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงแนวคิดและเหตุผลออกมาให้

มากทีส่ดุ และการน�าเสนอโดยการเขยีนบนกระดานจะท�าให้

เห็นว่า แต่ละกลุ่มมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกัน ในช่วงแรก

นักเรียนหลายกลุ่มเขียนแสดงวิธีท�าไม่ละเอียด เลือกใช้ค�า

ในการเขียนส่ือความไม่เหมาะสม จึงท�าให้การสื่อความไม่

ชดัเจนเท่าทีค่วร ซึง่การทีใ่ห้นกัเรยีนเขยีนบนกระดานท�าให้

นกัเรยีนในห้องเหน็ข้อดีและข้อเสยีในการเขยีนสือ่ความของ

แต่ละกลุ่มด้วย โดยครูให้ค�าแนะน�าในการเขียนแสดงวิธีท�า 

เพือ่ให้นกัเรยีนน�ากลบัไปปรบัปรงุและแก้ไขการท�างานครัง้

ต่อๆ ไป ซ่ึงพบว่านักเรียนสามารถเขียนแสดงวิธีท�าเพื่อหา

ค�าตอบได้ดีขึ้น และในบางกิจกรรมนักเรียนแต่ละกลุ่มมี

วิธีการคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งท�าให้นักเรียนในห้องได้เห็นวิธี

การคิดที่หลากหลาย 

ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปราย ครูและนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการหาค�าตอบ สรุปค�าตอบ โดยครูใช้

ค�าถามเพื่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกันเช่น แต่ละกลุ่มมีวิธี

การหาค�าตอบอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่ นักเรียนคิด

ว่ามแีนวทางอืน่ในการหาค�าตอบอกีหรอืไม่ อย่างไร เป็นต้น 

และจากการสังเกตระหว่างการอภิปราย พบว่า นักเรียน

กล้าแสดงความคิดเห็น แสดงเหตุผลที่เป็นประโยชน์ และ

สามารถสรุปวิธีการคิดร่วมกัน โดยพิจารณาวิธีการท่ีง่าย

และสะดวกต่อการน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การ

สอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามเมื่อพิจารณาความ

คิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากิจกรรม

การเรียนรู้ช่วยส่งเสริมทักษะการท�างานกลุ่มแสดงให้เห็น

ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับ

การใช้ค�าถามช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหาร่วม

กันเป็นกลุ่มท�าให้นักเรียนสามารถท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี

ยิ่งข้ึน โดยแบ่งหน้าท่ีกันท�างาน กล้าเสนอแนวคิดเพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ส�าหรับด้านส่ือ

การเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า เอกสาร ใบงาน และใบความรู้ มีความ

เหมาะสม จ�านวนข้อค�าถามเพียงพอต่อการเรียนรู้และการ

ฝึกหัดแสดงให้เห็นว่า เอกสาร ใบงาน และใบความรู้ เร่ือง 

“ความน่าจะเป็น” ที่ครูแจกให้กับนักเรียน มีตัวอย่างและ

ข้อค�าถามที่ครอบคลุม จ�านวนข้อค�าถามมีความเหมาะสม

ท่ีท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง “ความน่า

จะเป็น” ได้ ด้านครูผู้สอนนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัว

ถึง และสื่อสารกับนักเรียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย แสดงให้

เห็นว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยท่ีครูไม่ได้เป็นผู้บอก

เนื้อหาและวิธีการคิดให้กับนักเรียน แต่ให้นักเรียนได้เรียน

รู้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร 

(2553) ท่ีได้กล่าวว่า ในข้ันต้นผู้เรียนควรจะได้รับการส่ง

เสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเองมากกว่าเป็นผู้รับ

ความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงครูผู้สอนควรท�าหน้าที่

เป็นผู้คอยสังเกตและให้ค�าช้ีแนะกับนักเรียนทุกกลุ่ม โดย

การใช้ค�าถามท่ีเข้าใจง่าย เพื่อน�าความคิดของนักเรียนไป

สู่วิธีการท่ีถูกต้อง และส�าหรับด้านการวัดและประเมินผล

นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง

ยิ่งว่า การวัดและประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนท�าให้
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นักเรียนทราบพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง และช่วยให้

นักเรียนน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไป ครู

ตรวจแบบฝึกหัดและให้ผลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่

นักเรียนและครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

แสดงให้เหน็ว่า ครใูห้ความส�าคัญต่อการพฒันานักเรยีน เพือ่

ให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยใช้การวัดและประเมิน

ผลอย่างต่อเน่ืองด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 

ซ่ึงสอดคล้องกับ Hank (1998) ที่ได้กล่าวว่า ส�าหรับการ

ประเมินผลของชั้นเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบสอน

แนะให้รู้คิด ครูจะต้องมีการประเมินความเข้าใจของนัก

เรียนบ่อยๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น ประเมินโดย

การสังเกต การใช้ค�าถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล หรือ

การฟังจากการน�าเสนอแนวคิดและเหตุผลของนักเรียน 

เป็นต้น โดยควรท�าการประเมินควบคู่ไปกับการเรียนการ

สอนจนท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการ

เรยีนรูแ้บบสอนแนะให้รูค้ดิร่วมกบัการใช้ค�าถามส่งเสรมิให้

นกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ เนือ่งจากนกัเรยีน

ได้สร้างองค์ความรูผ่้านกระบวนการคิดทีเ่ป็นระบบ นักเรยีน

ได้ใช้ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ 

โดยครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะผ่านการถามค�าถาม เพ่ือกระตุ้น

ความคิดของนักเรียนและให้นักเรียนมีความคิดที่ต่อยอด 

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้

อื่น ฝึกการท�างานเป็นกลุ่ม ได้สื่อสารและน�าเสนอ พร้อม

ทั้งได้ฝึกอภิปรายและแสดงเหตุผล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนด้วย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแนะ

ให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามให้ประสบความส�าเร็จ ครูต้อง

วางแผนและเตรียมตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น

อย่างดี มีการก�าหนดล�าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม มี

การออกแบบกจิกรรมและใบกจิกรรมให้สอดคล้องกบัสาระ

การเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยค�านึงถึง

ลักษณะการจัดกิจรรมที่เน้นให้นักเรียนคิดและสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง พร้อมชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการบอกแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้จะท�าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในขั้น

ตอนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะท�าให้การจัด

กจิกรรมการเรยีนรูบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ได้ง่ายขึน้

2. ครูควรเตรียมค�าถามไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะจัด

กจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่ให้ได้ค�าถามทีม่คีณุภาพ ครสูามารถ

ใช้ค�าถามได้ตลอดการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และควรเตรยีม

ค�าถามท่ีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา นอกจากนี้ควร

เตรียมค�าถามย่อยๆ ส�าหรับใช้ในหลากหลายลักษณะ เช่น 

ใช้ค�าถามเพื่อให้นักเรียนสังเกต ถามเพื่อตรวจสอบความ

เข้าใจของนักเรียน ถามเพื่อให้นักเรียนอธิบาย คิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ แสดงเหตุผล ถามเพื่อให้เกิดความคิดรวบ

ยอด เป็นต้น ซ่ึงค�าถามเหล่านี้จะเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ ้น

ความคิดส�าหรับนักเรียนท่ีมีความเข้าใจช้าหรือนักเรียนที่

ไม่ค่อยตอบค�าถาม

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะ

ให้รู้คิดร่วมกับการใช้ค�าถามให้ประสบความส�าเร็จนั้น ครู

ควรดูแลนักเรียนในขณะท�ากิจกรรมอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง 

เนื่องจากการสอนแนะให้รู้คิดเป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้

นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างอิสระ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ครูต้องสังเกตพฤติกรรมการท�างานร่วมกันของนักเรียน

โดยเฉพาะในขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ครูควรสังเกต

ว่านักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร มีวิธี

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก�าหนดอย่างไร นักเรียน

แต่ละกลุ่มสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ และถ้านักเรียน

ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ครูจะได้เข้าไปช้ีแนะด้วยวิธีการ

ต่างๆ อย่างทันท่วงที

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติศาสตร์ของนกัเรยีน โดยใช้การสอนแนะให้รูค้ดิร่วมกบั

การใช้ค�าถาม ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ และในระดับชั้นอื่นๆ

2. ควรมีการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ท่ีสอนโดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับ

การใช้ค�าถาม ควบคู่กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความสามารถใน

การแก้ปัญหา ความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถใน

การให้เหตุผล เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและมีการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และ

แนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา

และครู จ�านวน 240 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 8 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและ

แบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตาม ก�ากับ และประเมินผล ด้านการวางแผน และ ด้านการน�าแผน

ไปปฏิบัติ ตามล�าดับ ปัญหาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านติดตาม ก�ากับ และประเมินผล ด้านการวางแผน และด้าน

การน�าแผนไปปฏิบัติ ตามล�าดับ และ แนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ พบว่า (1) ผู้บริหารสถานศึกษาและ

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษควรให้ความส�าคัญกับ 4 M’s ได้แก่ เงิน คน วัสดุอุปกณ์ และวิธีการ (2) ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด�าเนินการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการโดยให้มีการก�าหนด

ตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการด�าเนินงานเป็นหลัก และ (3) สถานศึกษาควรจ้างบุคลากรเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารโครงการ, ห้องเรียนพิเศษ, แนวทางการบริหารโครงการ

Abstract

The purposes of this research were to (1) examine the states and the problems (2) examine 

the guidelines of administration for science, mathematics and English gifted classroom project in  

secondary schools under secondary educational service area office 3 in Nonthaburi province. The 

แนวทำงกำรบริหำรโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
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บทน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 วรรคที่ 4 ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ต้อง

จดัให้มกีารศกึษาส�าหรบับคุคลทีม่คีวามสามารถพเิศษในรปู

แบบที่เหมาะสม ค�านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และ

ในมาตรา 22 ก�าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้

เรยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนให้มีสมรรถนะส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความ

สามารถในการส่ือสาร (2) ความสามารถในการคิด (3) 

ความสามารถในการแก้ปัญหา (4) ความสามารถในการ

ใช้ทักษะชีวิต และ (5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความ

สามารถพิเศษได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ต่อมาได้ก�าหนดไว้

ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนตั้งแต่ปี 

sample group was school administrators and teachers for a total of 240 people and 8 experts. Data 

research instruments were comprised of questionnaires and focus group interviews. The data were 

analyzed by percentage, average, standard deviation and content analysis. The research findings were 

as follows: the state of administration for the gifted classroom project found that the overall level 

was at a high level. After considering each aspect, ranked from the highest to the lowest level, it 

was found that the ranking of aspects was planning, implementing and evaluating. The problems of 

administration for gifted classroom project found that overall, it was at a low level. After considering 

each aspect and ranking them from the highest to the lowest level, it was found that the rank order 

was evaluating, planning and implementing. The guidelines of administration for gifted classroom 

project found that (1) administrators and the leaders of gifted classroom project should realize the 

importance of 4 M’s which are money, manpower, materials and methods. (2) Administrators should 

support all of the staff in the evaluation of each activity and project by indicating the output of the 

main process. (3) The other personnel should be hired for the convenience of managing the gifted 

classroom project.

Keywords: project management, gifted classroom, the guideline of project administration

พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน, 2557)

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาได้ใช้กรอบแนวทางการด�าเนินงานเปิดห้องเรียน

พิเศษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 มาโดยตลอด 

ซึ่งปัจจุบันได้มีค�าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

11/2559 ส่งเสริมให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปิดห้องเรียน

พิเศษอย่างหลากหลายมากข้ึนโดยมุ ่งหวังให้นักเรียน

มี โอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาตาม

ศักยภาพความสนใจและความถนัดให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และการศึกษา 

ตลอดจนให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศกึษา และครผููส้อน สามารถด�าเนนิการเปิดห้องเรยีน

พิเศษท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียน การสอน ส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 

ได้อย่างถูกต้อง

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส� าคัญของ

วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ และเทคโนโลยี จึงได ้ม ี
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นโยบายให้ สถานศึกษาในสงักดัคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พ้ืนฐานเปิดห้องเรยีนพเิศษ เพือ่พฒันาศกัยภาพนกัเรยีนทีม่ี

ความสามารถพิเศษในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ประกอบ

กับกฎของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการกระจาย 

อ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการ

ศกึษาโดยเปิดโอกาสให้สถานศกึษาทีม่คีวามพร้อม ทางด้าน

บคุลากรและงบประมาณสามารถเปิดห้องเรยีนพเิศษได้และ

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็น

หลักสูตรที่ได้จัดท�าขึ้นในครั้งนี้ด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2553 อ้างถึงใน จินรีย์ ตอทองหลาง, 2558) ตลอดจนให้

ความส�าคัญต่อวิชาภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด 

เน่ืองจากเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส�าคัญ ที่ใช้สื่อความหมาย

ไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่ง

วิทยาการต่างๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา

อังกฤษแก่ผู้เรียนนับได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีความ

ส�าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ให้ได้พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล  

(เกวลิน ไชยสวัสดิ์ และคณะ, 2557) จากผลสรุปของการ

เปิดห้องเรยีนพเิศษของสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีสถานศึกษาเปิด

ห้องเรียนพิเศษ จ�านวน 500 แห่ง โดยสถานศึกษาส่วน

ใหญ่เปิดห้องเรียนพิเศษส�าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซ่ึง

ผู้ปกครองและชุมชนเห็นด้วยว่า ทักษะทั้ง 3 วิชาสมควร

ได้รับการพัฒนา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) จะเห็นได้

ว่ารัฐบาลได้มีนโยบายที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับ

แนวทางการบรหิารโครงการห้องเรยีนพเิศษทีเ่ป็นประจกัษ์ 

และไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อ

ให้การบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้วิจัย

สนใจศกึษาวจิยัเรือ่ง แนวทางการบรหิารโครงการห้องเรยีน

พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางใน

การน�าไปพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโครงการห้องเรียน

พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารโครงการห้องเรียน

พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

3. เพือ่ศกึษาแนวทางการบรหิารโครงการห้องเรยีน

พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎี PIE โมเดล เป็นการบริหารโครงการ  

(project management) ได้ด�าเนินการก�าหนดโครงการ

ต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่

องค์กร ในการบริหารโครงการ มีกระบวนการด�าเนิน

โครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงการท่ีก�าหนดไว้ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่

ส�าคัญ 3 ประการ คือ การวางแผนโครงการ (planning) 

การน�าแผนไปปฏิบัติ (implementing) และ การติดตาม 

ก�ากบั และประเมนิผล (evaluating) ความสมัพนัธ์ขององค์

ประกอบของการบรหิารโครงการดงักล่าว จากกระบวนการ

บริหารโครงการนี้ชี้ให้เห็นว่า การบริหารโครงการจะเร่ิม

ต้นด้วยการวางแผนโครงการ แล้วน�าโครงการไปปฏิบัติ

หรือด�าเนินงาน แล้วจะจบด้วยการประเมินโครงการ เพื่อ

ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ ก็ถือว่าวงจรการบริหาร

จบลงเพียงเท่านี้ แต่ถ้าผลการประเมินบ่งชี้ว่ายังไม่บรรลุ

ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อาจต้องมีการปรับปรุง

แผนการด�าเนินงานใหม่ (re-planning) แล้วด�าเนินการ
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ต่อไปตามแนววงจรเดิมจนกว่าจะบรรลุความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งทฤษฎีการบริหารโครงการ

แบบ PIE โมเดลมีรายละเอียดดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555; 

Newby, Stepich, Lehman & Russell, 1996 อ้างถึงใน 

นิรมล รุ่งเรือง, 2559) ประกอบด้วย

1. การวางแผนการบริหารโครงการ (planning) 

คือ การวางแผนการด�าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม

ถึงการก�าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก�าหนดเป้าหมาย หรือ

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน การจัดอันดับความส�าคัญ

ของ เป้าหมาย ก�าหนดการด�าเนินงาน ก�าหนดระยะเวลา

การด�าเนินงาน ก�าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด�าเนินการและ

ก�าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับ

เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด�าเนินงาน 

การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น

ในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ส�าหรับลักษณะของการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิผล

นั้น จะประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ส�าคัญ คือ โครงการ

ต้องมีวัตถุประสงค์ที่มีความเฉพาะเจาะจง มีความยืดหยุ่น 

มีการประสานที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติและมีการวางแผนการ

ควบคุมที่ดี เป็นต้น ส่วนองค์ประกอบของการวางแผน

โครงการ ได้แก้ มีการก�าหนดภาพรวมของโครงการ มีการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการก�าหนดเนื้อหา

ทั่วไปของโครงการ มีการพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติ

งาน มีการก�าหนดเวลาในการปฏิบัติทรัพยากรที่ใช้ในการ

บริหารโครงการ บุคลากรผู้ปฏิบัติในโครงการ เครื่องมือ

และเทคนิคในการประเมินโครงการ การพิจารณาปัญหา

และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นต้น ส่วนกลุ่มบุคคลท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องในการวางแผนโครงการ ประกอบด้วย คณะ

กรรมการอ�านวยการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการตามสาย

งาน ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการกลุ่มงานที่ปรึกษาโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช�านาญพิเศษเป็นต้น 

2. การน�าแผนการบริหารโครงการไปปฏิบัติ  

(implementing) คือ กระบวนการท่ีแปลงกลยุทธ์และ

นโยบาย ไปสู่แผนการด�าเนินงาน ก�าหนดรายละเอียด

ด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ วิธีการด�าเนินงาน และ

การประเมินผล ไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่มีความ

ส�าคญัเนือ่งจากเป็นกระบวนการทีจ่ะผลกัดนัหรอืขบัเคลือ่น

การด�าเนินงานหรือกลไกท่ีส�าคัญท้ังหมดให้สามารถบรรลุ

ผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ การด�าเนินงานจะบังเกิดผลอ

ย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธี

การปฏิบัติงาน ดังนั้น การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติจ�าเป็น

ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิด

การยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมท่ีจะน�าแผนงาน โครงการ

ต่างๆ ไปด�าเนนิการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อม และสามารถประยุกต์การด�าเนินการให้เหมาะสม

กับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้ง จะต้องมีการระดม

สรรพก�าลงั แสวงหาการสนบัสนนุเพือ่ให้เกดิการปฏบัิตแิละ

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. การติดตาม ก�ากับ และประเมินผลการบริหาร

โครงการ (evaluating) คอืกลไกทีส่�าคญัทีจ่ะท�าให้ผูบ้รหิาร

และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้า ความส�าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

และน�าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

จนส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนด 

อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การ

ด�าเนินการ การประเมินข้ันตอนการด�าเนินงาน และการ

ประเมินผลของ การด�าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ และ

การตรวจสอบประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน ตลอดจน

ความส�าเร็จของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกระบวนการ

วัดปัจจัยน�าเข้า (inputs) กิจกรรม (activities) และการ

ผลิต (outputs) ของโครงการซึ่งกระท�าเป็นประจ�าตามช่วง

เวลาต่างๆ ระหว่างน�าโครงการไปปฏิบัติเพื่อระบุปัญหา

และอุปสรรคของการด�าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผน

หรือไม่ เพื่อหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยใช้ PIE โมเดล

P (Planning) การวางแผน 

I (Implementing) การน�าแผนไปปฏิบัติ 

E (Evaluation) การติดตาม ก�ากับ และประเมินผล แนวทางการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษปัญหาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยใช้ PIE โมเดล

P (Planning) การวางแผน

I (Implementing) การน�าไปปฏิบัติ 

E (Evaluation) การติดตาม ก�ากับ และประเมินผล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดมุ่ง

หมายเพื่อหาแนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ

เป็นการศกึษาข้อมลูเชงิปรมิาณทีไ่ด้จากแบบสอบถามเกีย่ว

กับสภาพ และปัญหาของการบริหารโครงการห้องเรียน

พิเศษ ส่วนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาข้อมูล

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม 

(focus group)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 

กลุ่มได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

และครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 

2560 จ�านวน 10 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละ

โรงเรียน 5 คน รวม จ�านวน 50 คน และครู จ�านวน 570 

คน รวม 620 คน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูป

ของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้าง

ถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) ในท่ีนี้ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง 240 คน 

กลุม่ที ่2 ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์

ในการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จ�านวน 8 คน เพื่อ

ศึกษาแนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชา

วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาองักฤษ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ด้วย

การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป สาขา

การบริหารการศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

2. มปีระสบการณ์ในการบรหิารโครงการห้องเรยีน

พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่

ต�่ากว่า 3 ปี 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ประกอบ

ด้วย แบบสอบถามและแบบสนทนากลุ่ม
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1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เลือกใช้ แบบสอบถาม

ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อสอบถามสภาพ

และปัญหาในการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชา

วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาองักฤษ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี แบ่ง

ออก 3 ตอน ดังน้ี

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และต�าแหน่งปัจจุบัน เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ จ�านวน 

4 ข้อ ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิด

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหาร

โครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ จ�านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย (1) ด้าน

การวางแผนโครงการ (planning) (2) ด้านการน�าแผนไป

ปฏิบัติ (implementing) (3) ด้านการติดตาม ก�ากับ และ

ประเมินผล (evaluating) 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร

โครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ จ�านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย (1) ด้าน

การวางแผนโครงการ (planning) (2) ด้านการน�าแผนไป

ปฏิบัติ (implementing) (3) ด้านการติดตาม ก�ากับ และ

ประเมนิผล (evaluating) แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพและ

ปัญหาการบรหิารโครงการห้องเรยีนพเิศษวชิาวทิยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และภาษาองักฤษ มลีกัษณะเป็นแบบปลายปิด

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

คือ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด/มีปัญหาในระดับมาก

ที่สุด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก/มีปัญหาในระดับมาก มี

การปฏบิตัอิยูใ่นระดับปานกลาง/มปัีญหาในระดับปานกลาง 

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย/มีปัญหาในระดับน้อย มีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด/มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด

2. แบบสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการจัดการ

สนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยมีผู้ทรง

คุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม จ�านวน 8 คน เพื่อระดมความ

คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสนทนาเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

โครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ โดยมีการก�าหนดกรอบและหัวข้อการ

สนทนาไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีประเด็นในการ

สนทนาหลักๆ ดังนี้

1) ด้านการวางแผนโครงการ (planning) 

2) ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ (implementing) 

3) ด ้านการติดตาม ก�ากับ และประเมินผล 

(evaluating)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้

1.การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

1.1 ขอหนังสือขอความร่วมมือในการท�าวิจัย

จากคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1.2 น�าหนังสือขอความร ่วมมือการตอบ

แบบสอบถาม ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุญาต

แจกแบบสอบถาม

1.3 จัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู ้ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา

อังกฤษ ซ่ึงผู้วิจัยจะท�าการช้ีแจงต่อกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจ

ถึงวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถาม

1.4 ด�าเนินการเก็บแบบสอบถามและน�า

แบบสอบถามท้ังหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและ

อภิปรายผล

2. การเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม

2.1 ขอหนงัสอืรบัรองการท�าวจิยัจากจากคณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 8 คน ร่วมประชุมการสนทนากลุ่ม 

2.2 ด�าเนินการประชุมและบันทึกข้อเสนอ

แนะจากการสนทนากลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 8 คน 

เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการ

บริหารการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์

ด้านการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต�่ากว่า 3 ปี 

2.3 น�าผลจากผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดล�าดับความ
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คิดเห็นที่สอดคล้องกัน เพื่อสังเคราะห์และหาแนวทาง

การบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสอบถาม ใช้ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย 

(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

โดยค�านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS

2. แบบสนทนากลุ่ม ใช้ข้อมูลทางสถิติคือ การ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ผู้วิจัยหาความเที่ยง

ตรงเนื้อหาโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงด้านเนื้อหา

ผลกำรวิจัย

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และด�ารงต�าแหน่งงาน

ปัจจุบันเป็นครู 

2. สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียน

มธัยมศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมพบว่า มีสภาพการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, SD =.456) และเมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า ล�าดับแรก ด้านติดตาม ก�ากับ และประเมิน

ผล อยู่ในระดับมาก (  =4.23, SD =.528) รองลงมา ด้าน

การวางแผน อยู่ในระดับมาก (  =4.18, SD =.469) และ

ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (  = 4.15,  

SD =.520) ตามล�าดับ

3. ปัญหาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมพบว่า มี

สภาพปัญหา อยู่ในระดับน้อย (  = 2.28, SD =.737) และ

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ล�าดับแรก ด้านการน�าแผนไป

ปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย (  =2.45, SD =.826) รองลงมา 

ด้านการวางแผน อยู่ในระดับน้อย (  =2.39, SD =.850) 

และ ด้านติดตาม ก�ากับ และประเมินผล อยู่ในระดับน้อย  

(  =2.23, SD =.844) ตามล�าดับ

4. แนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด

นนทบุรี ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน 

ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ และด้านการติดตาม ก�ากับ และ

ประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ด้านการวางแผน ผู้บริหารสถานศึกษา

และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษมีความจ�าเป็นจะต้อง

มีความเข้าใจถึงขั้นตอนการด�าเนินงานอย่างชัดเจนเกี่ยว

กับกิจกรรมในโครงการ ควรประชุมท�าความเข้าใจเกี่ยว

กับโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อให้ทุกคนในสถานศึกษามี

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พร้อมท่ีจะน�าพาให้โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนายิ่งๆขึ้น

ไป และประเด็นส�าคัญต้องให้ความส�าคัญกับ 4 M ได้แก่ 

เงิน (money) คน (man) วัสดุอุปกณ์ (materials) และ

วิธีการ (method) จึงจะท�าให้โครงการมีโอกาสบรรลุผล

ส�าเร็จได้ เช่น การก�าหนดนโยบาย การด�าเนินโครงการ

หรือกิจกรรม การก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิด

ชอบของบุคลากร เป็นต้น

4.2 ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถาน

ศกึษาควรก�าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการบรหิาร

โครงการห้องเรียนพิเศษควรมีการก�าหนดปฏิทินการใช้

จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละปี

โดยให้สอดคล้องกับแผนหรือกิจกรรมท่ีตั้งไว้และควรจัด

เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนตลอดจนหัวหน้า

โครงการห้องเรียนพิเศษ ครูผู ้สอน ตลอดจนบุคลากรที่

เกี่ยวข้องซึ่ง บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผนปฏิบัติ

การอย่างถ่องแท้ จากนั้นลงมือปฏิบัติตามแผน ควรมีการ

ส�ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้เรียนต่อการ

บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ และสนับสนุนให้บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือ
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โครงการโดยให้มีการก�าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการ

ด�าเนินงานเป็นหลักจากนั้นน�าผลที่ได้จากการติดตามและ

ประเมนิผลมาปรบัปรงุการจดัท�ากจิกรรมหรอืโครงการเพือ่

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพ

การณ์ที่เปล่ียนแปลงไป

4.3 ด้านการติดตาม ก�ากับ และประเมินผล 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ห้องเรียนพิเศษสรุปและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ

ทันทีเมื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการเสร็จเพื่อท�าให้การจัด

กิจกรรมหรอืโครงการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย จากนัน้น�า

โครงการหรือกิจกรรมที่สรุปไว้มารวบรวมในสิ้นปีและสรุป

ในภาพรวมอีกครั้ง เพราะการติดตาม ก�ากับ และประเมิน

ผล เป็นกลไกทีส่�าคัญทีจ่ะท�าให้ผูบ้รหิารสถานศึกษา หวัหน้า

โครงการห้องเรียนพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึง

ความก้าวหน้า ความส�าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด�าเนนิ

งานตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการด�าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ

ให้ทราบผลการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด

ไว้หรือไม่และหากพบว่าผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม

ท่ีก�าหนด จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนจนส่งผลให้การ

ด�าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดได้ และสถาน

ศึกษาควรจ้างบุคลากรพิเศษที่ท�าหน้าที่เฉพาะเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ อันจะ

ส่งผลให้โครงการประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น 

กำรอภิปรำยผล 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา

อังกฤษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้น�า

ประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษด้าน

การวางแผน ผลการศึกษา พบว่า ประเด็นการปฏิบัติการ

บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ สูงกว่าประเด็น อื่น ๆ 

คือ สถานศึกษามีห้องเรียนพิเศษเฉพาะส�าหรับ ผู้เรียนใน

โครงการห้องเรียนพิเศษ แสดงให้เห็นว่า การมีห้องเรียน

ส�าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษนั้นเป็นการด�าเนิน

การทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัห้องเรยีนเฉพาะหรอืการจดัสภาพ

แวดล้อมในช้ันเรียน เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมบรรยากาศการ

เรียนรู้และสร้าง เสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในด้าน

สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี รวมถึง

การแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมของผูเ้รยีนโดยมเีป้าหมายเพือ่ให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจดุประสงค์ของการเรยีนการสอน

ตลอดจนบรรลผุลตามเป้าหมายของการศกึษาซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Ki-Soon (2007) ผลการศึกษาพบว่า เด็กผู้

มีความสามารถพิเศษจะมีคุณภาพด้านวิชาการสูงมากโดย

ทางโรงเรียนมีลักษณะจัดโปรแกรมที่แตกต่าง ดังนั้น มีการ

รวมโปรแกรมทั้งภาคแนวคิด ทฤษฎี และภาคฝึกหัดปฏิบัติ

เข้าหลกัสตูรเดยีวกนัของโรงเรยีนและต้องมกีารจดัห้องเรยีน

ให้เหมาะสมกบัความต้องการและการจดัการเรยีนการสอน 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ประทัศน์ (2555) 

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อ

ปัจจัยการสอน องค์ประกอบของแรงจูงใจ และพุทธิพิสัย

ของการปฏิบัติการสืบเสาะที่น�าตน ของผู้เรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้นโครงการห้องเรยีนพเิศษ ซึง่ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีน

มทีางเลอืกในการตดัสนิใจ จดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม

กับกิจกรรม มีห้องปฏิบัติการที่ช่วยให้การจัดการเรียนการ

สอนเป็นไปได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับผล

งานวิจัยของ คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ (2554) ผลการศึกษา

พบว่า การพัฒนาระบบบริหารโครงการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าผู้บริหาร ครู 

นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการห้องเรียน

พิเศษ ให้ความส�าคัญกับการจัดห้องเรียน และบรรยากาศ

การเรียนการสอน เนื่องจากบรรยากาศในช้ันเรียนเป็นส่วน

หนึ่งท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและ

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 

2. ปัญหาบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษด้านการน�า

แผนไปปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า ประเด็นปัญหาการ

บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ สูงกว่าประเด็น อื่นๆ คือ 

สถานศึกษาก�าหนดแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผล

การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่า การวัด

และประเมินผลการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบส�าคัญ
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท�าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ

ที่จ�าเป็นในการพิจารณาว่าผู ้เรียนเกิดคุณภาพการเรียน

รู ้ตามผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู ้

หรือไม่ และส�าหรับผู้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ หาก

ไม่มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบอาจเกิดความ

เสียหายได้ การวัดและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมี

ประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้รยีนแล้ว ยงัสะท้อนถงึประสทิธภิาพ

การการสอนของคร ูและเป็นข้อมลูส�าคญัทีส่ะท้อนคณุภาพ

การด�าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วย ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ เทพณรงค์ (2553) ศึกษา

เร่ือง การประเมินโครงการหลักสูตรพิเศษโรงเรียนดีบุก

พังงาวิทยายน ผลการวิจัยพบว่า โครงการห้องเรียนพิเศษ

มีปัญหาด้านหลักสูตร เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยท่ีท�าให้

การพัฒนาหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ รวมถึง

การวัดและประเมินผล ของครูผู ้สอนห้องเรียนพิเศษอีก

เช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของคณาภรณ์ รัศมีมา

รีย์ (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารโครงการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ผลการ

ศึกษาพบว่า การวัดและประเมินผลของโครงการห้องเรียน

พิเศษมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากครูผู้สอนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษได้รับการอบรมเรื่องการวัดและประเมิน

ผลอย่างสม�่าเสมอ

3. แนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ด้าน

การวางแผน ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นแนวทางการ

บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ สูงกว่าประเด็นอื่นๆ 

คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าโครงการห้องเรียน

พิเศษควรให้ความส�าคัญกับ 4 M ได้แก่ เงิน คน วัสดุอุ

ปกณ์ และวิธีการ จึงจะท�าให้โครงการมีโอกาสบรรลุผล

ส�าเร็จได้ เช่น การก�าหนดนโยบาย การด�าเนินโครงการ

หรือกิจกรรม การก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิด

ชอบของบุคลากร เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การบริหารโรง

การห้องเรียนพิเศษ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร

โครงการ เพราะโครงการจะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้

รับงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินการเพียงพอ ต้องมี

วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและ

โครงการและต้องมีระบบการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจัยใน

การจัดการที่เป็นมูลเหตุที่ส�าคัญและผู้บริหารทุกคนต้อง

สนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ (1) คน (man) 

ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่จะก่อ

ผลส�าเร็จให้กับกิจการได้อย่างมาก ท้ังนี้ในแง่ของปริมาณ

และคุณภาพ (2) เครื่องจักร (machine) คือ เครื่องจักร 

อุปกรณ์ท่ีจัดหาและซ้ือมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า (3) เงินทุน (money) นับ

เป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีใ่ห้การสนบัสนนุในการจดัหาทรพัยากร

เพือ่หล่อเลีย้งและเอือ้อ�านวยให้กจิกรรมขององค์การด�าเนนิ

ไปโดยไม่ติดขัด และ (4) วัสดุสิ่งของ (material) ถือเป็น

ปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอื่นๆ 

เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้

ด�าเนนิการผลติ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Turner (1993) 

ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรองค์การ ได้แก่ ทรัพยากร

มนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรท่ีเป็นวัตถุสิ่งของ

และทรัพยากรสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินรี

ย์ ตอทองหลาง (2558) ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ

เป็นเรื่องของการผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการ

จัดการ ประกอบด้วย คน (man) เงิน (money) วัสดุ

อุปกรณ์ (material) วิธีการ (method) ตลาด (market) 

ข้อมูลข่าวสาร (information) และเวลา (time)

4. แนวทางการบรหิารโครงการห้องเรยีนพเิศษวชิา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ด้านการน�า

แผนไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นแนวทางการ

บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ สูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ 

ควรสนบัสนนุให้บคุลากรทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตดิตามและ

ประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการโดยให้มีการก�าหนดตัวชี้

วดัท่ีเน้นผลลพัธ์ของการด�าเนนิงานเป็นหลกั แสดงให้เหน็ว่า 

การติดตาม ก�ากับ และประเมินผล เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ด�าเนินโครงการทราบว่าโครงการ

นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีต้องการมากน้อยเพียง

ใด ด�าเนินการประสบความส�าเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ผลจากการติดตามและประเมินผล จะให้ข้อมูลท่ีแสดงให้

เห็นถึงความส�าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงาน

และโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน ระบบการติดตาม
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และประเมินผลจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริการ

แผนงานและโครงการ เพราะในวงจรบริหารแผนงานและ

โครงการ ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การปฏบิตัิ

ตามแผน (implementation) การควบคุม (control) 

และการประเมินผล (evaluation) ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วน

ใด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการท้ังหมด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรวัฒน์ จันทรัตนะ (2556) ผล

การศึกษาพบว่า การติดตาม (monitoring) เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ได้มีการด�าเนินการในข้ัน

ตอนต่างๆ ของโครงการที่ก�าหนดได้อย่างไร ข้อมูลท่ีได้จะ

น�ามาประกอบเป็นเครื่องมือ ควบคุม ก�ากับ การด�าเนินงาน

ในขณะปฏิบัติโครงการโดยตรง ทั้งในด้านปัจจัย (input) 

ด้านกระบวนการด�าเนินงาน (process) และด้านผลผลิต 

(output) ส�าหรบั การประเมนิผล (evaluation) มขีอบข่าย

กว้างขวาง ขึ้นอยู่ว่าจะประเมินในขั้นตอนใดของโครงการ 

เช่น ก่อนเริ่มโครงการ ขณะด�าเนินโครงการซึ่งอาจด�าเนิน

การเป็นช่วง เป็นระยะต่างๆ เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

ทุกปี ประเมินเมื่อโครงการด�าเนินงานไประยะครึ่งโครงการ 

เป็นต้น หรือเป็นการประเมินผลเมื่อโครงการด�าเนินการ

เสรจ็ส้ินแล้ว สอดคล้องกบังานวจิยัของอดศิกัดิ ์มุง่ช ู(2555) 

ผลการศึกษาพบว่า การติดตาม โครงการ เป็นกระบวนการ

หนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงาน/

โครงการบรรลุผลที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

การติดตามผล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ

การด�าเนินงาน/โครงการเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ นอกจากนี้การติดตามผลเป็นเทคนิคที่ส�าคัญใน

การเร่งรดัโครงการให้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ตามเวลาและเป้า

หมายที่ก�าหนด การติดตามผลจะเกิดประโยชน์สูงสุดจะ

ต้องด�าเนินงานเป็นระบบ และมีการกระท�าอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงาน และที่ส�าคัญที่สุดจะ

ต้องมีการรายงานถึงผลการติดตามและน�าผลการติดตาม

นั้น เป็นสารสนเทศ ในการปรับปรุง พัฒนาโครงการและ

การบริหารโครงการในโอกาสต่อไป

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยของสภาพการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ พบว่า สถาน

ศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือนอก

สถานที่ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียนและสามารถ

น�าความรู้ไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ�าวัน

2. จากผลการวิจัยของสภาพการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ พบว่า ควรมี

การคาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้และแนวทางการ

แก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เพื่อให้การบริหาร

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

3. จากผลการวิจัยของสภาพการบริหารโครงการ

ห้องเรยีนพเิศษ ด้านการตดิตาม ก�ากบั และประเมนิผล พบ

ว่า ควรส่งเสรมิให้ครผููส้อนวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

คอืการประเมนิความรู ้ทักษะความสามารถ คณุลกัษณะหรอื

พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเกิดในสภาพจริง เพื่อจะได้ประเมิน

ศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนให้

ตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. จากผลการวิจัยของสภาพการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ ด้านแนวทางการบริหารโครงการห้องเรียน

พิเศษ พบว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการ

ประเมินโครงการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนา

ปรับปรุงโครงการห้องเรียนพิเศษให้ดียิ่งข้ึน

5. จากผลการวิจัยของสภาพการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ ด้านแนวทางการบริหารโครงการห้องเรียน

พิเศษ พบว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของผู้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษต่อการบริหารโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา

อังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนโดยพัฒนาผู้เรียน

ให้เต็มตามศักยภาพ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิและศึกษาความ

สามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมท่ีส่งเสริมความ

รู้สึกเชิงปริภูมิ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 15 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 

จ�านวน 2 ข้อ และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อ

จบในแต่ละหน่วยย่อยทั้ง 4 หน่วยย่อย ได้แก่ (1) ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ (2) หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

(3) ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และ (4) รูปเรขาคณิตท่ีประกอบ

ขึ้นจากลูกบาศก์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค�านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หลังเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 60 ที่ก�าหนดไว้ (2) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หลังเรียนทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก

ค�ำส�ำคัญ: ความรู้สึกเชิงปริภูมิ, ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

Abstract

The purposes of this research were to study the mathematics learning achievement of  

Mathayomsuksa 1 students on the relationship between two and three-dimensional geometric  

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์และควำมสำมำรถด้ำนมิติสัมพันธ์

เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ

โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

The Study of Mathematics Learning Achievement and Spatial Ability              

on the Relationship between Two and Three  Geometric Figures 

by Using Activities Enhancing Spatial Sense of Mathayomsuksa 1 Students

รวิศุทธ์ จันทวี, ทรงชัย อักษรคิด และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

Rawisut Janthawee, Songchai Ugsonkid and Chanisvara Lertamornpong
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master of Education Program, Kasetsart University

Received: June 11, 2018

Revised: July 9, 2018

Accepted: July 10, 2018



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทน�ำ

คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จใน

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้

มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์

ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถ

น�าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2560) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดสาระการเรียนรู้ 

เรขาคณิตไว้ในหลักสูตร ซึ่งวิชาเรขาคณิตโดยพื้นฐานแล้ว

มีความเกี่ยวข้องกับทักษะที่เราใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น 

เร่ืองมิติสัมพันธ์ และความรู้สึกเชิงปริภูมิ สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว

เราล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น เนื่องจากเรขาคณิต

เกี่ยวข้องกับปริภูมิ ดังนั้นจุดประสงค์ประการหนึ่งในการ

สอนเรขาคณิตคือ ต้องการให้ผู ้เรียนมีความรู้สึกที่เกี่ยว

กับมิติ หรือมีความรู้สึกเชิงปริภูมิ (spatial sense) (ปาน

ทอง กุลนาถศิริ, 2544)

ความรู ้สึกเชิงปริภูมิ เป ็นส ่วนส�าคัญส�าหรับ

พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของนักเรียน ไม่ว ่าจะเป็น

พัฒนาการทางด้านการสังเกต การมองภาพ การวาด การ

figures and to study spatial ability after learning management activities which enhance spatial sense. 

The target group used in this research was 30 Mathayomsuksa 1 students of one classroom at  

Thakasempittaya school in the second semester of the academic year 2017. The research  

instruments were 10 lesson plans, 15 items with four multiple choices and 2 items with essay of 

mathematics learning achievement test on two- and three-dimension geometric figures. The spatial 

ability test that was used after completing each of the following four items (1) image of three-

dimensional geometric figures (2) cross section of three-dimensional geometric figures (3) the images 

from front, sides, and top view of three-dimensional geometric figures and (4) geometric figures 

made to form a cube. Percentage, mean, and standard deviation were used for analyzing data and 

presented by tables and description. The findings were as follows (1) the mathematics learning  

achievement on the relationship between two and three-dimensional geometric figures of students after  

learning was higher than 60% (2) the spatial ability after completing items was at the highest level. 

Keywords: spatial sense, spatial ability, relationship between two- and three-dimension geometric 

figures

สร้างแบบจ�าลอง และการแก้ปัญหาของนักเรียน รวมไปถึง

พัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ (สถาบันส่งเสริมการ

สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546) ความรูส้กึเชงิปรภิมูิ 

เป็นความสามารถของบุคคล ในการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

สิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ความสั้น ความยาว ใกล้ ไกล พื้นที่ 

รูปร่าง ปริมาตร รวมถึงความสามารถในการนึกภาพหรือ

จินตนาการ ความรู้สึกเชิงปริภูมิมีส่วนส�าคัญอย่างมากใน

การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ลักษณะต่างๆ ความเข้าใจ

เก่ียวกับรูปร่าง รูปทรงทางเรขาคณิต เข้าใจในสถานการณ์

หรือปัญหา สามารถคิดแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ความรู้สึกเชิง

ปริภูมิจึงเป็นทักษะท่ีจ�าเป็นในการสร้างประสบการณ์ใน

การนึกหรือมองภาพ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับจินตนาการ

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์จนเกิดเป็นความรู้สึกหรือส�านึกเชิง

ปรภิมู ิ(NCTM, 1989; สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 2546; โกสุม กรีทอง, 2555; อัมพร  

ม้าคนอง, 2559) ความสามารถเชิงปริภูมิเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมทั้งทางเรขาคณิตและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งควรเป็น

กิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้คิดและเรียนรู้โดยการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม 

ทักษะ หรือความสามารถเชิงปริภูมิท่ีนักเรียนควรจะต้อง
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มี สามารถจ�าแนกออกเป็น 7 ด้าน คือ (1) ความประสาน

สัมพันธ์กันทางสายตา (eye – motor coordination) 

(2) การรับรู้เกี่ยวกับภาพและพื้นหลัง (figure – ground 

perception)(3) ความคงตัวในการรับรู้ (perceptual  

constancy) (4) การรับรู ้เกี่ยวกับต�าแหน่งในปริภูมิ  

(position – in – space perception) (5) การรับรู้

เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงปริภูมิ (perception of spatial 

relationships) (6) การแยกแยะด้วยสายตา (visual 

discrimination) (7) ความทรงจ�าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็น 

(visual memory) (นพพร แหยมแสง, 2556; โกสุม  

กรีทอง, 2555) ทักษะต่าง ๆ ที่กล่าวมา เป็นทักษะท่ีต้อง

ใช้ ไม่เพียงแต่เรขาคณิตเท่านั้น หากยังรวมถึงกิจกรรม

ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันด้วย

ในชีวิตประจ�าวันของเรามักเกี่ยวข้องกับขนาด รูป

ร่าง ต�าแหน่ง ทิศทาง หรือระยะทาง ซึ่งการจัดกิจกรรม

ทักษะทั้ง 7 ด้านดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยว

กับขนาด รูปร่าง ต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และความ

สัมพันธ์ของรูปและสิ่งต่างๆ เป็นผลให้นักเรียนสามารถ

จินตนาการภาพดงักล่าวได้ ความสามารถเหล่านีใ้นทางการ

ศึกษาถือว่าเป็นสมรรถภาพทางสมองชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า 

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ความสามารถด้านมติสิมัพนัธ์เป็นความสามารถใน

การคิดมโนภาพที่คาดว่าจะรับรู้ในเรื่องขนาด รูปร่าง และ

ต�าแหน่งทิศทางของวัตถุ ในลักษณะของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง

ขณะที่อยู่คงที่ ลักษณะของวัตถุสองสิ่งที่มีความสัมพันธ์

กัน ลักษณะของวัตถุใดวัตถุหน่ึงเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมอง 

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงเม่ือมีการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น 

(วรวรรณ เหมชะญาติ, 2536) หรือการเกิดมโนภาพเก่ียว

กับรูปในมิติต่างๆ ทั้งชนิดที่เป็นรูปที่มีความหมายตลอด

จนสามารถสร้างมโนภาพได้ว่ารูปทรงจะเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร เมื่อมีรูปที่ก�าหนดหมุนไปหรือแปลงสภาพไปมา

ประกอบเข้าด้วยกันรวมทั้งมองเป็นความสัมพันธ์ (วัญญา 

วิศาลาภรณ์, 2525) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นองค์

ประกอบอย่างหน่ึงทีส่�าคญัของความสามารถทางสมองของ

มนุษย์ และเน่ืองจากความสามารถด้านนี้เป็นพื้นฐานของ

การเรียนรู้และความสามารถด้านอื่นๆ มากมาย 

จากความส�าคัญของความรู ้สึกเชิงปริภูมิและ

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ และปัญหาของการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ภาพรวมของวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย

ของโรงเรียนมาโดยตลอด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัด

สระแก้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 นั้น พบว่าสาระ

การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ีย

ของโรงเรยีนต�า่กว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ได้แก่ สาระ

ที ่3 เรขาคณติ และมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ

สาระการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติ ซึ่งเนื้อหาของบทเรียนประกอบไปด้วย  

(1) ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ (2) หน้าตัดของรูป

เรขาคณิตสามมิติ (3) ภาพท่ีได้จากการมองทางด้านหน้า 

ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และ (4) รูป

เรขาคณติสามมติทิีป่ระกอบขึน้จากลกูบาศก์ ซึง่นกัเรยีนยงั

ไม่สามารถนึกภาพหรือจินตนาการภาพของหน้าตัดของรูป

เรขาคณติสามมติ ิรวมถึงยงัไม่สามารถบอกภาพท่ีได้จากการ

มองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต

สามมิติ อีกท้ังยังไม่สามารถประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติ

ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้อีกด้วย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา

จากเนือ้หาของบทเรยีนท่ีค่อนข้างมาก หรอืการจดัการเรยีน

การสอนของครู ท่ีใช้วิธีสอนแบบเดิมๆ เช่น การสอนตาม

เอกสารประกอบการเรียน ไม่มีสื่อของจริง นักเรียนไม่มี

โอกาสมีส่วนร่วมหรือลงมือปฏิบัติจริง หรือการสอนแบบ

บรรยายเพียงอย่างเดียว เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ครูควร

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั เน้นให้นกัเรยีน

ได้คิดและเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยผู้วิจัย

เริม่จากการใช้สือ่ทีเ่ป็นรปูธรรมทีง่่ายต่อการเข้าใจ เนือ่งจาก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา 

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับ

ปานกลางถึงอ่อน และเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนคณติศาสตร์สงูข้ึน มคีวามสามารถด้านมติสิมัพนัธ์ และ

เห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์และความสามารถด้าน

มิติสัมพันธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ โดยใช้กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรม

ที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียน

รู้โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ความรู้สึกเชิงปริภูมิ

1.1 ความหมายของความรู้สึกเชิงปริภูมิ

ความรู้สึกเชิงปริภูมิ เป็นความสามารถของ

บุคคล ในการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น 

ความสั้น ความยาว ใกล้ ไกล พื้นที่ รูปร่าง ปริมาตร รวม

ถึงความสามารถในการนึกภาพหรือจินตนาการ (NCTM, 

1989; สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 

2546; โกสุม กรีทอง, 2555; อัมพร ม้าคนอง, 2559)

1.2 ความส�าคัญของความรู้สึกเชิงปริภูมิ

ความรู้สึกเชิงปริภูมิมีส่วนส�าคัญอย่างมากใน

การพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ลักษณะต่างๆ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงทางเรขาคณิต เข้าใจในสถานการณ์

หรือปัญหา สามารถคิดแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ความรู้สึกเชิง

ปริภูมิจึงเป็นทักษะที่จ�าเป็นในการสร้างประสบการณ์ใน

การนึกหรือมองภาพ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับจินตนาการ

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์จนเกิดเป็นความรู้สึกหรือส�านึกเชิง

ปรภิมู ิ(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 

2546; โกสุม กรีทอง, 2555; อัมพร ม้าคนอง, 2559)

1.3 การพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ

นพพร แหยมแสง (2556) และ โกสุม กรีทอง 

(2555) กล่าวว่า ความสามารถเชิงปริภูมิจะเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมทั้งทางเรขาคณิตและกิจกรรมอื่นๆ ควรเป็น

กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้คิดและเรียนรู้โดยการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม 

ทักษะหรือความสามารถเชิงปริภูมิที่นักเรียนควรจะต้อง

มีสามารถจ�าแนกออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.3.1 ความประสานสัมพันธ์กันทางสายตา 

(eye – motor coordination) เป็นความสามารถในการ

ประสานงานระหว่างสายตากับร่างกายส่วนอื่น ๆ

1.3.2 การรับรู ้ เกี่ยวกับภาพและพื้นหลัง  

(figure – ground perception) คือความสามารถในการ

มองเห็น เส้นตัดเส้น รูปตัดรูป รูปซ่อน รูปซ้อนกัน การต่อ

เติมรูปให้สมบูรณ์ การน�าช้ินส่วนมาประกอบกัน เป็นต้น 

หรือเป็นความสามารถในการรับรู้ที่จะจ�าแนกรูปหรือส่ิงท่ี

ก�าลังปฏิบัติการแยกออกจากฉากหลังซ่ึงเป็นสิ่งอื่นๆ

1.3.3 ความคงตัวในการรับรู้ (perceptual 

constancy) เป็นความสามารถในการจ�าแนกรูปหรือวัตถุ

ต่าง ๆ  ในมิติ ไม่ว่ารูปนั้นหรือวัตถุนั้นจะมีขนาดใดหรืออยู่

ในต�าแหน่งใด

1.3.4 การรับรู ้เกี่ยวกับต�าแหน่งในปริภูมิ 

(position – in – space perception) เป็นความสามารถ

ในการเชื่อมโยงวัตถุในมิติเข้ากับตนเองนักเรียนจะเป็น

ศูนย์กลางของปริภูมิ และรับรู้วัตถุว่าอยู่ข้างหน้า ข้างบน 

ข้างล่างหรือข้าง ๆ ตัว

1.3.5 การรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงปริภูมิ 

(perception of spatial relationships) เป็นความสามารถ

ในการเห็นวัตถุ 2 สิ่งในเชิงเปรียบเทียบกับตัวมันเอง หรือ

ในเชิงเปรียบเทียบกับวัตถุ 2 สิ่งนั้น

1.3.6 การแยกแยะด้วยสายตา (visual  

discrimination) เป็นความสามารถในการแบ่งแยกประเภท

ของสิ่งของในส่วนที่คล้ายกันหรือแตกต่างกันไม่ว่าสิ่งของ

จะอยู่ในต�าแหน่งใด

1.3.7 ความทรงจ�าเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เห็น (visual 

memory) เป็นความสามารถในการนึกแล้วเห็นวัตถุใน

สภาพเดิมได้ หรือการจ�าได้ว่ามีสิ่งที่กลับกับจากเดิมหรือ

ต�าแหน่งไม่เหมือนเดิมและสามารถเขียนรูปในส่วนที่ขาด

หายไป

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

บุษบา โคตพันธ์ (2546) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง 

กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตเรื่องรูปสี่เหลี่ยม รูป

ทรงและปริมาตรทีเ่น้นความรู้สกึเชงิปรภิมูิ ส�าหรับนกัเรยีน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งศึกษาความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิต เรื่องรูปสี่เหลี่ยม 

รูปทรงและปริมาตร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนความรู้สึกเชิงปริภูมิและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  

(1) ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนการท�าแบบ

ฝึกหัดระหว่างเรียนเป็น 70.81 และร้อยละของค่าเฉลี่ย

เลขคณิตของคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและปริมาตรเป็น 

68.65 ดังนั้นค่า E1/E2 เป็น 70.81/68.65 ซึ่งถือได้ว่าเป็น

ไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ (2) คะแนนความรูส้กึเชงิปรภิมูหิลงัการ

ทดลองสูงกว่าคะแนนความรู้สึกเชิงปริภูมิก่อนการทดลอง

ที่ระดับนัยส�าคัญ .01 3. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 

6 ที่สอบผ่านเกณฑ์การเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและ

ปริมาตร มีจ�านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนท้ังหมด 

ทีร่ะดบันัยส�าคญั .01 4. ความสมัพนัธ์ของคะแนนความรูส้กึ

เชงิปริภมูแิละคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรขาคณติเป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ  

สเปียร์แมนเป็น .783 ที่ระดับนัยส�าคัญ .01

ณัฐพร พาใจธรรม (2546) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณติสองมติแิละรปูเรขาคณติสามมติ ิทีม่ต่ีอความรูส้กึ

เชิงปริภูมิ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

บ้านหลวง จังหวัดน่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้สึก

เชิงปริภูมิ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ

และรูปเรขาคณิตสามมิติ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

Yackel & Wheatley (1990) ได้ท�าการศึกษาโดย

ใช้กิจกรรมส�าหรับนักเรียนเกรด 2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน

ได้พัฒนาความสามารถในการนึกภาพในใจ กิจกรรมที่เขา

สร้างข้ึนมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้การจ�าแนกและการสร้าง

รูปเรขาคณิตพัฒนามโนมติทางเรขาคณิตและเรียนรู้การ

ใช้ภาษาทางเรขาคณิต ค้นพบรูปท่ีซับซ้อนและพัฒนาการ

ด�าเนินการเชิงปริภูมิโดยการหมุนภาพในใจได้ และเสนอ

แนะว่ากิจกรรมท่ีพวกเขาสร้างข้ึนสามารถน�าไปใช้ได้กับ

นักเรียนทุกระดับช้ัน

Andrews (1996) ได้ท�าการศึกษาการพัฒนา

ความรู ้สึกเชิงปริภูมิโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนท่ี พบว่า 

การเคลื่อนที่เป็นส่วนส�าคัญในการรับรู้เชิงปริภูมิเป็นขั้น

ตอนแรกท่ีส�าคัญในการสอนรูปทรงเรขาคณิต การเรียน

การสอนโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนที่เป็นสิ่งส�าคัญในการ

สร้างความรู้สึกเชิงปริภูมิ โดยผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ในร่มและกลางแจ้ง มีการใช้เกมและการใช้เรื่องราวเป็นสิ่ง

ที่ให้นักเรียนได้ฝึกเคลื่อนไหว มีการใช้ดนตรีเพื่อสร้างความ

สนใจตามธรรมชาติของเด็กๆ และสามารถพัฒนาให้เข้าใจ

ได้ง่ายข้ึนเก่ียวกับวัตถุและรูปทรง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม

มิติ โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความ

รู้สึกเชิงปริภูมิ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริม

ความรู้สึกเชิงปริภูมิ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ท่ี

ก�าหนดไว้

2. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
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ทีส่่งเสรมิความรูส้กึเชงิปรภิมู ิหลงัเรยีนมคีวามสามารถด้าน

มิติสัมพันธ์ในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

1. ผู ้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความ

สามารถด้านมิติสัมพันธ์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 จากน้ันน�าไปหาคุณภาพของเครื่องมือ

2. ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ก�าหนดไว้ โดยใช้เวลาสอนทั้งหมด 10 คาบ คาบละ 50 

นาที แบ่งออกเป็น 4 หน่วยย่อย ได้แก่ (1) ภาพของรูป

เรขาคณิตสามมิติ (จ�านวน 4 คาบ) (2) หน้าตัดของรูป

เรขาคณิตสามมิติ (จ�านวน 2 คาบ) (3) ภาพที่ได้จากการ

มองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต

สามมิติ (จ�านวน 2 คาบ) และ (4) รูปเรขาคณิตท่ีประกอบ

ขึ้นจากลูกบาศก์ (จ�านวน 2 คาบ) โดยผู้วิจัยด�าเนินการ

สอนด้วยตนเอง

3. เมื่อสอนจบในแต่ละหน่วยย่อย ผู้วิจัยท�าการ

ทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

4. เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้

วจิยัน�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม

มิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาท�าการทดสอบ

หลังเรียนกับกลุ่มเป้าหมายในคาบที่ 11 โดยใช้เวลาในการ

ทดสอบ 50 นาที จากนั้นน�ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์

การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้

5 . น�าผลการทดสอบที่ ได ้จากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 

และน�าผลที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านมิติ

สัมพันธ์ในแต่ละหน่วยย่อยมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ที่เรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย

เครื่องมือ 3 ชนิด ได้แก่

1. แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 จ�านวน 10 แผน เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

จากนั้นน�าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความ

ถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา ความสอดคล้องกับจุด

ประสงค์การเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู ้การจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และผู้วิจัยน�า

ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระ และน�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ปรับปรุงและแก้ไขจนสมบูรณ์แล้วไปใช้ในการด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบ

ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนส�าหรับทดสอบหลังเรียน โดยเป็นข้อสอบ

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 15 ข้อ 15 คะแนน และ

ข้อสอบอัตนัย จ�านวน 2 ข้อ 5 คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน 

1 ข้อ และข้อละ 3 คะแนน 1 ข้อ) รวม 17 ข้อ 20 คะแนน 

จากนัน้น�าแบบทดสอบทีส่ร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะ

สมความครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู ้ ความ

สอดคล้องของข้อค�าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ

ความชัดเจนของภาษา แล้วน�ามาปรับปรุงและแก้ไขตาม

ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

และน�าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงและแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้

เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ�านวน 5 ท่าน เพื่อ



110 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา โดยประเมนิความสอดคล้อง

ของข้อสอบในแต่ละข้อกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียน

รู้ ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งผลจากการ

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC อยู่

ในช่วง 0.80 – 1.00 นั่นคือ ข้อสอบทุกข้อมีความเหมาะ

สมและสามารถน�าไปใช้ได้

3. แบบทดสอบเชงิปฏบิติัการเพือ่วดัความสามารถ

ด้านมิติสัมพันธ์ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อวัด

ความสามารถด้านมติสิมัพนัธ์ เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างรปู

เรขาคณติสองมติแิละสามมติ ิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที่ 1 เป็นแบบทดสอบส�าหรับทดสอบหลังเรียนจบในแต่ละ

หน่วยย่อย แบ่งเป็น 4 หน่วยย่อย ได้แก่ (1) ภาพของรูป

เรขาคณิตสามมิติ (2) หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ (3) 

ภาพทีไ่ด้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของ

รูปเรขาคณิตสามมิติ และ 4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบข้ึน

จากลูกบาศก์ จากนั้นน�าแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัด

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมความครอบคลุมเนื้อหา ความสอดคล้องของข้อ

ค�าถามกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้และความชดัเจนของภาษา 

แล้วน�ามาปรับปรุงและแก้ไขตามค�าแนะน�าของอาจารย์

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ แก้ไขและปรับปรุงแบบ

ทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า

อิสระ แล้วจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. น�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล

เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระจากโครงการปริญญาโทสาขา

การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังผู้อ�านวย

การโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เพื่อขอความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล

2. ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงการเรียนการสอน 

โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิเรื่อง ความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

3. ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ก�าหนดไว้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองใช้เวลาสอนท้ังหมด 10 

คาบ คาบละ 50 นาที แบ่งออกเป็น 4 หน่วยย่อย ได้แก่ 

(1) ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ (จ�านวน 4 คาบ) (2) หน้า

ตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ (จ�านวน 2 คาบ) (3) ภาพที่

ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูป

เรขาคณิตสามมิติ (จ�านวน 2 คาบ) และ (4) รูปเรขาคณิต

ท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ (จ�านวน 2 คาบ) ซ่ึงเป็นเวลา

ในการจัดการเรียนการสอนตามปกติตามตารางเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

ทดลอง

4. เมื่อสอนจบในแต่ละหน่วยย่อย ผู้วิจัยท�าการ

ทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

5. เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้

วจิยัน�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม

มิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มาท�าการทดสอบ

หลังเรียนกับกลุ่มเป้าหมายในคาบที่ 11 โดยใช้เวลาในการ

ทดสอบ 50 นาที จากนั้นน�ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์

การให้คะแนนท่ีก�าหนดไว้

6 . น�าผลการทดสอบที่ ได ้จากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 

และน�าผลที่ได้จากแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความ

สามารถด้านมิติสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยย่อยมาวิเคราะห์

เพื่อสรุปผล

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ผู้วิจัยน�า

คะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
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ของการวิจัยที่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริม

ความรู้สึกเชิงปริภูมิ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ท่ี

ก�าหนดไว้ 

2. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เรื่อง ความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ผู ้วิจัย

น�าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อ

วัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละด้านและโดยรวม 

จากน้ันท�าการแปลผลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด แล้วตรวจสอบ

สมมติฐานของการวิจัยที่ว่าความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียน

รู้โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ หลังเรียนมี

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่

ในระดับดีขึ้นไป 

3. สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่

3.1 ร้อยละ

3.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ ค่าดัชนีความ

สอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)

ผลกำรวิจัย

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง ความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หลังเรียน

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ที่ก�าหนดไว้

2. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หลังเรียนทุก

ด้านอยู่ในระดับดีมาก

กำรอภิปรำยผล

จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์

และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรมที่

ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ท่ี 1 ซ่ึงผลการวิจัยน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดย

ใช้กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ท่ีก�าหนดไว้ 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา โคตพันธ์ (2546) ได้

ท�าการวิจัย เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตเร่ือง

รูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและปริมาตรที่เน้นความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พร้อมทัง้ศกึษาความ

รูส้กึเชิงปรภิมู ิศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรขาคณติ เรือ่ง

รูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและปริมาตร และศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนความรู้สึกเชิงปริภูมิและคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 พบว่า (1) ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน

การท�าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเป็น 70.81 และร้อยละ

ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากการท�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและ

ปริมาตรเป็น 68.65 ดังนั้นค่า E1/E2 เป็น 70.81/68.65 

ซ่ึงถือได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ (2) คะแนนความรู้สึก

เชงิปรภิมูหิลงัการทดลองสงูกว่าคะแนนความรูส้กึเชงิปรภิมูิ

ก่อนการทดลองท่ีระดับนัยส�าคัญ .01 (3) นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านเกณฑ์การเรียนรู้เรื่องรูป

สี่เหลี่ยม รูปทรงและปริมาตร มีจ�านวนมากกว่าร้อยละ 

50 ของนักเรียนท้ังหมด ท่ีระดับนัยส�าคัญ .01 4. ความ

สัมพันธ์ของคะแนนความรู ้สึกเชิงปริภูมิและคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ สเปียร์แมนเป็น .783 

ท่ีระดับนัยส�าคัญ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร 

พาใจธรรม (2546) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ

และรปูเรขาคณติสามมติ ิทีม่ต่ีอความรูส้กึเชงิปรภิมู ิส�าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัด

น่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่อง ความ

สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสาม

มติ ิหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนียัส�าคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากนี ้โกสมุ กรทีอง (2555) กล่าว

ว่า ความรู้สึกเชิงปริภูมิ เป็นทักษะในการรับรู้ และเข้าใจ

เกี่ยวกับขนาด รูปร่าง ต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และ

ความสัมพันธ์ของรูปและสิ่งต่างๆ รวมถึงขนาด ต�าแหน่ง 

ทิศทาง ระยะทางและความสัมพันธ์ ความรู้สึกเชิงปริภูมิ

จึงเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานส�าคัญของการศึกษาเรขาคณิต 

อีกทั้งยังเป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง

แวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน 

2. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หลังเรียนทุกด้าน

อยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน นกัเรยีนได้คิดและเรยีนรูโ้ดยการ

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมและสื่อ

ของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งปานทอง กุลนาถ

ศริ ิ(2541) กล่าวว่า การสอนเรขาคณติ ควรพยายามใช้สิง่ที่

เป็นรูปธรรมเป็นสื่อเพื่อให้เกิดมโนมติทางเรขาคณิต เพราะ

มโนมติทางเรขาคณิตเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมมาก นอกจาก

นี้ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ท้าทาย น่าสนใจ เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ทดลอง ปฏิบัติ สัมผัส ส�ารวจ วิพากษ์วิจารณ์ 

พูด คิด แก้ปัญหา และแสดงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ การ

จัดกิจกรรมเรขาคณิตเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

และความรู้สึกเชิงปริภูมิ ตลอดจนการสร้างเจตคติที่ดี 

และการให้นักเรียนเห็นถึงความงดงามของเรขาคณิตกับ

ศิลปะเป็นสิ่งที่ครูควรตระหนักด้วยในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเรขาคณิต และสอดคล้องกับนพพร  

แหยมแสง (2556) และโกสมุ กรทีอง (2555) กล่าวว่า ความ

สามารถเชิงปริภูมิเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งทางเรขาคณิต

และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียน

ได้คิดและเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเริ่ม

จากการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม ทักษะต่างๆ เป็นทักษะที่ต้อง

ใช้ ไม่เพียงแต่เรขาคณิตเท่านั้น หากยังรวมถึงกิจกรรม

ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันด้วย ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ส�าคัญของความสามารถ

ทางสมองของมนุษย์ ซึ่งความสามารถด้านน้ีเป็นพื้นฐาน

ของการเรียนรู้และความสามารถด้านอื่นๆ มากมาย การ

ทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

เป็นการทดสอบจากการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนเพื่อ

มุง่ทีจ่ะตรวจสอบความสามารถด้านมติิสมัพนัธ์ของนกัเรยีน

ทั้ง 4 หน่วยย่อยได้แก่ (1) ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

(2) หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ (3) ภาพที่ได้จากการ

มองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต

สามมิติ และ (4) รูปเรขาคณิตท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

ท�าให้ทราบถงึพฤตกิรรมการแสดงออกระหว่างการทดสอบ 

วิธีการปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถสอบถามนักเรียนได้หาก

นักเรียนตอบไม่ถูกต้อง นักเรียนมีแนวคิดอย่างไร เพื่อที่

ครูจะได้น�ามาปรับปรุงในเรื่องที่นักเรียนยังเข้าใจผิดพลาด

หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งดีกว่าการทดสอบด้วยกระดาษ 

(paper test) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่เห็นพฤติกรรม

การแสดงออกในขณะที่นักเรียนก�าลังคิดหรือการทดสอบ

ด้วยกระดาษอาจไม่สอดคล้องกบัสภาพจรงิของนกัเรยีน ใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ซึง่ได้ก�าหนดมาตรฐานการเรยีนรู ้สาระที ่3 เรขาคณติ ไว้ว่า

มาตรฐาน ค 3.1 อธบิายและวเิคราะห์รปูเรขาคณติ

สองมิติและสามมิติ

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) 

ใช้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบ

จ�าลองทางเรขาคณติ (geometric model) ในการแก้ปัญหา

จะเห็นได้ว่าการทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัด

ความสามารถด้านมติสิมัพนัธ์ เป็นแบบทดสอบทีส่อดคล้อง

กับมาตรฐานท้ัง 2 ข้อ เนื่องจากเป็นการทดสอบท่ีต้องใช้

การนึกภาพ ให้เหตุผลเกี่ยวปริภูมิ อธิบายและวิเคราะห์

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ประกอบการตอบค�าถาม

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริม

ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ครูควรเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์

กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงให้หลากหลายและ

ชัดเจน รวมท้ังควรใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทันสมัย

และน่าสนใจ หรอืเป็นสือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะกบัเนือ้หานัน้ๆ 

เพราะนักเรียนบางคนยังไม่เห็นแนวทางในการน�าไปปรับ

ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งครูต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนเห็น

ว่า สามารถน�าความรู้หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน

การแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

2. ครูควรให้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิอย่างต่อเนื่องและ
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หลากหลายในบทเรียนของเรขาคณิต เนื่องจาก ความ

สามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถในการมองเห็น

ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ความเข้าใจในเรื่องขนาด รูป

ร่าง การมองภาพต่างๆ ทีซ้่อนทบัหรอืซ่อนอยูภ่ายใน ตลอด

ถึงการแยกภาพ ประกอบภาพ รวมถึงความสามารถในการ

จ�าแนกต�าแหน่ง ระยะทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งต้องอาศัย

การส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิทั้ง 7 ด้าน 

3. ครูควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ี

แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงรายบุคคลเกี่ยวกับความ

สามารถด้านมติสิมัพนัธ์ เช่น การหารปูคลีข่องรปูเรขาคณติ

สามมิติ การหั่น การตัด แครอท หน้าตัดของรูปเรขาคณิต

สามมิติ การมองภาพด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูป

เรขาคณิตสามมิติ และการน�าอุปกรณ์ตัวแบบลูกบาศก์มา

ประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ

4. การใช้การทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความ

สามารถด้านมิติสัมพันธ์ ครูควรน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

การวัดและประเมินผล ซึ่งสามารถใช้ประเมินตามสภาพ

จริงได้ดีกว่าการทดสอบด้วยกระดาษ (paper test) เพียง

อย่างเดียว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ

สามมิติ โดยใช้กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ โดย

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน

กบัเกณฑ์ทีก่�าหนดเท่านัน้ ซึง่อาจจะเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยอีก

ท้ังรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นส่งเสริมความ

รู้สึกเชิงปริภูมิ ให้นักเรียนน�าความรู้และกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นในการวิจัยอาจ

มีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความสามารถใน

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ หรือความสามารถในการ

คิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยใช้

กจิกรรมทีส่่งเสรมิความรูส้กึเชงิปรภิมู ิในบทเรยีนเรขาคณติ

อื่น เช่น ในบทเรียนเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ความเท่า

กนัทกุประการ การแปลงทางเรขาคณติ ความคล้าย เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยก

ตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการ

ศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 49 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากจ�านวนห้องเรียนท้ังหมด 9 

ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” จ�านวน 10 แผน แบบทดสอบ

ย่อยครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ�านวน 5 ข้อ แบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ�านวน 4 ข้อ 

และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีมี 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 

4 ตัวเลือก จ�านวน 15 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ�านวน 3 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค�านวณค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง การบรรยาย และแผนภาพ

ล�าต้นและใบ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการให้เหตุผลโดยการยกตัวอย่างสนับสนุน

หรือยกตัวอย่างค้าน พบว่านักเรียนมีผลคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ทุกข้อ

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน, การฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน

Abstract

The purpose of this research was to study of effects of learning management by  

using activity-based learning and student practice in giving examples and counterexamples on  

“probability” of Mathayomsuks three students. The sample group was 48 Mathayomsuksa three students at  

Triamudomsuksapattanakarn Ratchada school, Bangkok, in the second semester of academic year 

2017, that was selected by cluster random sampling from 9 classrooms. The research instruments 

กำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำนร่วมกับกำรฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่ำง

สนับสนุนและยกตัวอย่ำงค้ำน เรื่อง “ควำมน่ำจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
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บทน�ำ

การจดัการเรยีนการสอนภายใต้กรอบประเทศไทย 

4.0 ในศตวรรษ 21 ควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงหรือครูฝึก 

(coach) มกีารเชือ่มโยงความรูก้บัจนิตนาการ เปลีย่นแปลง

ไปสู่รูปธรรม ให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การท�างาน

ร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการ

จัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าทายสู่

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน ดังนั้น

ผู ้เรียนควรมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับ

เน้ือหาในสาระวิชาหลัก อาทิทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะใน

การเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ทักษะชีวิต

และการท�างาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึง

จะช่วยเตรยีมความพร้อมให้ผูเ้รยีนรูจ้กัคดิ เรยีนรูแ้ก้ปัญหา 

รู้จักปรับตัว และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

ตลอดชีวิต (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556)

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม เนื้อหา

บางตอนก็ยากที่จะอธิบายให ้ เข ้าใจได ้  ทั้ งนี้ เพราะ

คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและ

เหตุผล ฝึกให้คนคิดอย่างเป็นระเบียบและเป็นรากฐาน

ของวิทยาการหลายสาขา (ยุพิน พิพิธกุล, 2530) และ

คณิตศาสตร์มีความส�าคัญกับนักเรียนทุกคน นักเรียน

สามารถน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจ�าวัน เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูง 

ช่วยพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ 

ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่าง

were 10 lesson plans on “probability”, 5 subjective items of 1st test, 4 subjective items of 2nd test, 

and assessment of learning outcomes test that was divided into 2 parts which included 15 items with 

four multiple choices and 3 subjective items. Percentage, mean, standard deviation, and one sample 

t-test were used for analyzing data and presented by tables, descriptions, and stem-and-leaf plot. 

The result revealed that the learning achievement of Mathayomsuksa three students on “probability” 

was higher than 60 percent at .05 level of significance and reasoning abilities of giving examples or 

counter examples was more than 80 percent of total scores in all items.

Keywords: activity-based learning, practice students giving examples and counterexamples

ริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผน

ในการท�างาน มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย

และมคีวามสามารถในการแก้ปัญหา (สริพิร ทพิย์คง, 2548)

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นหนึ่ง

ในหกของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งความน่าจะเป็น

มีความส�าคัญอย่างมาก ในการค้นคว้า การวิจัยและการ

ปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเน ต้องอาศัย

เรื่องของความน่าจะเป็นท้ังสิ้น เช่น การเกษตร การแพทย์ 

เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ความ

น่าจะเป็นบางเรื่องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงหลายแนวคิดมา

เกี่ยวโยงกัน และยังใช้ในการตัดสินใจ ว่าจะเชื่อหรือไม่

เช่ือ วางแผนในการแก้ปัญหา หรือเตรียมเผชิญปัญหาใน

ชวีติ ประจ�าวนั หรอืแม้กระทัง่การวางแผนเพือ่ด�าเนนิธรุกจิ

จากการประเมินการทดสอบทางการ ศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education  

Testing--O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

รัชดา ซ่ึงแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ส�าหรับโรงเรียน ผล

การทดสอบในสาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่า

จะเป็น ในมาตรฐาน ค 5.2 พบว่าจากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน ในระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.66 

คะแนน ในระดับสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.68 คะแนน ในระดับ

กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.01 คะแนน 

และในระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.81 คะแนน 
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ซึ่งจะเห็นว่าผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้เป็นคะแนนที่ต�่ากว่าครึ่ง

หนึ่งของคะแนนเต็มในสาระมาตรฐาน ค 5.2 และต�่ากว่า

เกณฑ์ขั้นต�่าของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้น

ฐานที่ก�าหนดเกณฑ์ขั้นต�่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ของคะแนน

เต็ม อย่างชัดเจน

จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การจัดการ

เรียนการสอนของผู้สอนไม่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากผู้สอนยังคง

ยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบบรรยาย ให้นักเรียนท่องจ�า

กฎ ทฤษฎีบท สอนแต่เนื้อหา มุ่งเน้นวิธีการหาค�าตอบโดย

ไม่ได้กล่าวถึงที่มาของเนื้อหานั้นๆ ไม่มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กล่าวคือผู้สอน

คือศูนย์กลางของการเรียนรู้ จึงท�าให้ผู้เรียนขาดทักษะใน

การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และโดย

ธรรมชาติแล้วลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างจะ

เป็นนามธรรม จึงท�าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ยาก ดัง

นั้นผู้สอนจึงจ�าเป็นที่จะต้องหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการ

อธิบายเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา

วิชาได้อย่างรวดเร็ว และหลักในการเรียนการสอนท่ีเป็น

ที่ยอมรับในปัจจุบันคือ หลักการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็น

ฐาน (activity-based learning) ซึ่ง Bonwell & Eison 

(1991) ได้อธิบายแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

เป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้โดย

อาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนได้ลงมือกระท�า

และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู ้เรียนได้ท�าลงไป 

ซ่ึงจะท�าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน

มากขึ้น นอกจากนั้นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็น

ฐานเป็นแนวคดิทีแ่ตกต่างจากการเรยีนรูแ้บบเดิม คอืเปลีย่น

จากผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้สู ่ผู ้เรียนโดยตรง เป็นการให้ผู้

เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และการที่ผู้เรียนได้เข้า

มาท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นการให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตใน

สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีความเป็น

ผู้น�าและรู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่น

นอกจากการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน อีกวิธี

การหนึง่ทีนิ่ยมกนัมากในการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ คอื

การยกตัวอย่าง ตัวอย่างที่ผู้สอนใช้ในการอธิบายนั้นมีทั้ง

ตัวอย่างที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความคิดรวบยอดนั้น

และตัวอย่างค้าน การยกตัวอย่างค้านมีความส�าคัญยิ่งใน

การเรยีนการสอนคณติศาสตร์เพราะปัญหาทางคณติศาสตร์

บางปัญหาไม่สามารถแก้ได้โดยการพิสูจน์ ซ่ึงต้องใช้การ

ยกตัวอย่างค้าน (Gelbaum & Olmsted, 1964) และ

จากการศึกษางานวิจัยพบว่าการฝึกให้ผู้เรียนได้มีการยก

ตัวอย่างสนับสนุนและตัวอย่างค้าน เป็นการจัดการเรียน

การสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผล ตัดสินใจ 

สามารถช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนให้สูงขึ้นได้

จากเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษา

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการ

ฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน 

เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ ท่ีจะได้น�าไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ และ

น�ามาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ร่วมกับการฝึกให้

นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน เรื่อง 

“ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีผู้ให้

แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย โดย Fallon, et al. (2013) 

ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันเริ่มลดบทบาทของผู้สอน

ให้น้อยลงและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้มาก

ยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้และ

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดเป็นการเรียนรู้ตามแนวคิดใหม่

ขึ้นมานั่นคือ การเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้อง

กับ Bonwell & Eison (1991) และ Kathleen (1996) ที่

ได้อธิบายแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานว่า

เป็นการเรยีนรูท้ีใ่ห้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม โดยอาศยักระบวนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท�าผ่านการอ่าน เขียน 

อภิปราย เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ ฝึกวิเคราะห์ ซ่ึงท�าให้
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การลงมือท�า และยัง

เป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ

ผู้เรียนกับผู้สอนมากขึ้น นอกจากนี้ Okwudishu (2011) 

กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน ครูผู้สอน

มีหน้าที่เพียงแค่เป็น ผู้อ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้

และผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกระบวนการเรียน

รู้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมและการอภิปราย ซึ่งการเรียนรู้

ของผู้เรียนจะมีความส�าคัญมากบนสมมติฐาน ดังนี้ (1) การ

เรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญจะเกิดขึ้น การเรียนรู้เกิดขึ้นท่ีตัวผู้

เรียนเองและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 

(2) การเรียนรู้จะมีความ ส�าคัญมากผ่านการลงมือท�า (3) 

การเรียนรู้จะถูกอ�านวยความสะดวกโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ (4) การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับความรู้สึกจะท�าให้เกิดสติปัญญาและท�าให้การเรียนรู้มี

ความยั่งยืน เป็นการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และปฏิบัติเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ โดยใช้กิจกรรมเป็นหลักใน

การเรียนการสอน ผ่านการปฏิบัติจริงในเนื้อหาทุกข้ันตอน

ของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่ม

เป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์ กิจกรรมท่ี

น�ามาใช้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ มีจุด

มุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ�้าซากจนก่อให้เกิดความ

เบื่อหน่าย ดังนั้นคุณครูจึงเป็นนักออกแบบกิจกรรมมือ

อาชีพ ที่สามารถมองเห็นภาพกิจกรรมได้ทันที

การให้นักเรียนยกตัวอย่าง เป็นเทคนิคส�าหรับ

ใช้ฝึกทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งใช้ได้กับเนื้อหาทุกๆ 

เนื้อหา และการเปิดโอกาสให้นักเรียนยกตัวอย่าง เป็นสิ่ง

ส�าคัญที่ครูผู้สอนจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนหลัง

จากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว (ยุพิน พิพิธกุล, 2530) โดย

การจัดกิจกรรมการยกตัว อย่างนั้น อาจเริ่มจากครูผู้สอน

ตั้งค�าถามภายใต้เง่ือนไขท่ีก�าหนดให้แล้วให้นักเรียนยก

ตัวอย่างตามเงื่อนไขเหล่านั้น Butts (1980) เช่น 

• เหตุการณ์ท่ีมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 1

• รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งท่ีมีส่วนสูงเส้น

หนึ่งทับกันสนิทกับเส้นมัธยฐานเส้นหนึ่ง 

(ค�าตอบ เช่น 

 

)

การฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างค้าน Steen &  

Seebach (1970) ได้กล่าวว่าการค้นพบตวัอย่างค้านถือเป็น

สิง่ส�าคญัและเป็นการกระท�าทีม่คีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ใน

ทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างค้านเป็นตัวอย่างซ่ึงสามารถแก้

ปัญหาเรื่องข้อความคาดการณ์ (conjecture) ท่ีส�าคัญๆ ได้ 

ประโยชน์ของตัวอย่างค้านจะช่วยเพิ่มความระมัดระวังใน

การสรุปข้อความว่าเป็นจริง โดยเพียงแต่การเห็นตัวอย่าง

สนับสนุนมากๆ เพราะในบางครั้งข้อความบางข้อความ

ถึงแม้จะมีตัวอย่างสนับสนุนมากๆ แต่ข้อความนั้นอาจไม่

เป็นจริงก็ได้นอกจากนี้ Gelbaum & Olmsted (1964), 

Ennis (1969) และ Hall (1972) ได้กล่าวถึงความส�าคัญ

ของการยกตัวอย่างค้านว่า ในการจัดการเรียนการสอนถ้า

ครูมีสมรรถภาพในการยกตัวอย่างค้านสูงจะเป็นประโยชน์

ในการสอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะท�าให้นักเรียนเกิด

ความเข้าใจได้ง่ายขึน้ และวธิยีกตวัอย่างค้านเป็นวธิทีีส่�าคัญ

และจ�าเป็นวิธีหนึ่ง เพราะในบางครั้งปัญหาในคณิตศาสตร์

ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพสิจูน์ ถงึแม้การยกตวัอย่าง

ค้านจะเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนกระท�าได้ยาก แต่การยกตัวอย่าง

ค้านก็มีความส�าคัญอย่างยิ่งในคณิตศาสตร์ สมควรให้ผู้

ศึกษาคณิตศาสตร์ฝึกฝน

(ค�าตอบ เช่น ทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งแล้วได้

หน้าท่ีออกมีแต้มน้อยกว่า 7)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
                ตัวจัดกระท�า                                                            ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

เป็นฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียน

ยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่าง

ค้าน เรื่อง “ความน่าจะเป็น”

ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น”

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 

“ความน่าจะเป็น”

ความสามารถในการให้เหตุผล

โดยการยกตวัอย่างสนบัสนนุหรือ

ยกตัวอย่างค้าน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” 

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการ

ฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่าง

สนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

วิจัย ดังน้ี

1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร

ต�ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารเก่ียวกับ

หลักสตูรวิชาคณติศาสตร์ เพือ่ก�าหนดกรอบความคดิในด้าน

เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ท่ี

ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

เพื่อก�าหนดจุดประสงค์และรูปแบบวิธี การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

ในเรือ่งมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู ้และศกึษา

หลักเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบ เทคนิคการสร้างและการ

วิเคราะห์แบบทดสอบ

2. น�าผลที่ได ้จากการศึกษา วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง มาด�าเนินการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการ

ฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน ให้

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก�าหนดไว้ และ

วิธีการจัดการเรียนรู้ 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันน�า ข้ันกิจกรรม 

ขั้นวิเคราะห์และอภิปราย และขั้นสรุป/ฝึกยกตัวอย่าง

สนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน โดยแบ่งเนื้อหาของบทเรียน

ออกเป็น 10 คาบ รวม 10 แผน และด�าเนินการสร้างแบบ

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 เรื่อง “เหตุการณ์” แบบทดสอบย่อย

ครั้งท่ี 2 เรื่อง “ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์” และแบบ

ทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” 

พร้อมกับก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

3. น�าแผนการจัดการเรียนรู ้ ที่สร้างขึ้นเสนอ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมและสอดคล้องกันของจุดประสงค์การเรียน

รู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 

4. น�าแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1 เรื่อง “เหตุการณ์” 

แบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 เรื่อง “ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์” และแบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 

“ความน่าจะเป็น” ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้า

อิสระช่วยพิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบ ใน

แง่ความครอบคลุมและความเป็นตัวแทนของเนื้อหาและ

ระดับพฤติกรรมที่มุ ่งวัด รวมถึงความเหมาะสม ความ

ชัดเจนของข้อค�าถามและตัวเลือกจากนั้นจึงน�ามาแก้ไข

ปรับปรุงให้เหมาะสม

5. น�าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อย

ครั้งที่ 1 เรื่อง “เหตุการณ์” แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 2 

เรื่อง “ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์” ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข
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จนสมบูรณ์แล้วไปใช้ประกอบการด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัย

ได้จัดกิจกรรมที่มีรายละเอียดในขั้นต่างๆ ดังนี้

ขั้นน�า ในขั้นนี้ครูท�าการทบทวนความรู ้ในสิ่งที่

นักเรียนเคยเรียนมา มีการจัดกิจกรรมที่เน้นกระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความสนใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยใช้

วิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบการใช้ค�าถาม กระตุ้น

ซักถาม ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นให้นักเรียนน�า

ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่  

ขั้นกิจกรรม ในขั้นนี้ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง มี

การสร้างสรรค์ชิ้นงาน นักเรียนได้ร่วมกันสะท้อนความคิด

และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการท�ากิจกรรม 

ขั้นวิเคราะห์และอภิปราย ในขั้นนี้ครูให้นักเรียน

ได้ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายความรู้ที่ได้จากการท�า

กิจกรรม โดยครูใช้การต้ังค�าถามกระตุ้นว่า อะไร ท�าไม 

และอย่างไร เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง และน�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

ขั้นสรุป/ฝึกการยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้าน ในขั้นนี้ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ

ความรู้ที่ได้ในเรื่องที่เรียนในคาบนั้นๆ โดยครูช่วยเสริม

แนวคิด หลักการ ความคิดรวบยอด และกระบวนการ

แก้ปัญหาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้นักเรียนฝึกการยก

ตัวอย่างสนบัสนนุและยกตัวอย่างค้านจากการท�าแบบฝึกหดั

6. น�าแบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 

“ความน่าจะเป็น” ที่สร้างขึ้นเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 

3 ท่าน เพื่อช่วยพิจารณาตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา 

ความชัดเจนของค�าถามและตัวเลือก โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง

กับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้อง

กับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความสอดคล้อง

กับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

7. น�าแบบทดสอบที่ผ ่านการตรวจสอบจากผู ้

เช่ียวชาญมาพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Consistency--IOC) และท�าการคัดเลือกข้อสอบท่ีมีความ

เหมาะสมโดยพิจารณาข้อสอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น

ไป ซ่ึงผลการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ พบว่าข้อสอบทุก

ข้อมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.66 – 1.00 นั่นคือ ข้อสอบทุก

ข้อมีความเหมาะสมและสามารถน�าไปใช้ได้

8. ผู ้วิจัยน�าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างต่อไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

รัชดา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 9 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 426 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/7 โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 

รัชดา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 49 คน ซ่ึงได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จาก

จ�านวนห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่

คละความสามารถทางการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช้

กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่าง

สนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” 

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 จ�านวน 10 แผน รวม 

10 คาบ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นน�า เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกิดความสนใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและ

สื่อที่หลากหลายประกอบการใช้ค�าถาม กระตุ้นซักถาม 

ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้เรียนน�าประสบการณ์

เดิมมาเช่ือมโยงกับประสบการณ์ใหม่

ขั้นกิจกรรม เป็นขั้นที่ให ้ผู ้ เรียนลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง มี
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การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ผู้เรียนร่วมกันสะท้อนความคิดและ

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการท�ากิจกรรม 

ขั้นวิเคราะห์และอภิปราย เป็นขั้นที่ให้ผู ้เรียน

ได้ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายความรู้ที่ได้จากการท�า

กิจกรรม โดยผู้สอนใช้การตั้งค�าถามกระตุ้นว่า อะไร ท�าไม 

และอย่างไร เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้

ด้วยตนเอง และน�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม

ขั้นสรุป/ฝึกยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่าง

ค้าน เป็นขั้นที่ผู ้สอนพยายามท�าให้ผู ้เรียนสามารถรวม

ความคิด ความเข้าใจของตนเองได้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่ง

อาจเป็นการรวมหรือสรุปบทเรียน หรือข้อเท็จจริง หรือ

แนวความคิดส�าคัญๆ จากประสบการณ์ในการเรียนการ

สอนแต่ละคร้ัง แล้วสามารถน�าความรู้ไปสัมพันธ์กับบท

เรียนใหม่ หรือให้เหตุผลโดยการยกตัวอย่างให้สอดคล้อง

กบัเน้ือหาหรอืสถานการณ์ทีค่รกู�าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 

2. แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1 เรื่อง “เหตุการณ์” 

จ�านวน 5 ข้อ คะแนน 12 คะแนน ให้เวลาในการท�าแบบ

ทดสอบ 30 นาที โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ตอนที่ 

1 เป็นข้อสอบแบบอัตนัยชนิดเติมค�าตอบ จ�านวน 3 ข้อ 

คะแนน 8 คะแนน ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัยชนิด

เติมค�าตอบเกี่ยวกับการยกตัวอย่าง จ�านวน 2 ข้อ คะแนน 

4 คะแนน และแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง “ความน่า

จะเป็นของเหตุการณ์” จ�านวน 4 ข้อ คะแนน 19 คะแนน 

ให้เวลาในการท�าแบบทดสอบ 30 นาที โดยแบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดังน้ี

ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบอัตนัยชนิดเติมค�าตอบ 

จ�านวน 3 ข้อ คะแนน 17 คะแนน 

ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัยชนิดเติมค�าตอบ

เกี่ยวกับการยกตัวอย่าง จ�านวน 1 ข้อ คะแนน 2 คะแนน 

3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่า

จะเป็น” เป็นแบบทดสอบที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดผล

การเรียนรู้หลังการเรียน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 15 ข้อ คะแนน 15 คะแนน ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบ

อัตนัยชนิดเติมค�าตอบ จ�านวน 3 ข้อ คะแนน 5 คะแนน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

1. ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัยจากโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ไปยังผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ รัชดา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

2. ผู้วิจัยด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียน

รู้คณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้กิจกรรมเป็น

ฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้านกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 10 คาบ คาบละ 

50 นาที โดยมีข้ันตอน ดังนี้

2.1 ขณะด�าเนินการสอน ผู ้วิจัยใช้การยก

ตัวอย่างประกอบการอธิบาย และการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ

ฝึกให้นักเรียนได้ยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน

ตามสถานการณ์ท่ีผู้วิจัยก�าหนดให้ 

2.2 ผู้วิจัยด�าเนินการวัดผลการจัดการเรียนรู้

ระหว่างเรียน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” กับกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้แบบทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 เรื่อง “เหตุการณ์” ใน

ช่วงท้ายของคาบเรียนท่ี 5 และแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 2 

เรื่อง “ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์” ในช่วงท้ายของคาบ

เรียนท่ี 8 ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบอัตนัยชนิดเติมค�าตอบ โดย

ให้เวลาในการท�าแบบทดสอบ 30 นาที

3. เมื่อสอนเนื้อหาครบตามแผนการจัดการเรียนรู้

แล้ว ผู้วิจัยได้น�าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง “ความ

น่าจะเป็น” ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 

4 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัยชนิดเติมค�าตอบ มาท�าการ

ทดสอบหลังการเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้เวลาในการ

ท�าแบบทดสอบ 1 คาบ (50 นาที)

4. ผู้วิจัยน�าผลการทดสอบระหว่างเรียนและหลัง

เรยีนมาวเิคราะห์ผลการจดัการเรยีนรูต้ามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ความน่าจะ
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เป็น” ผู้วิจัยน�าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบย่อย 

2 ครั้ง และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน มา

หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบ

เทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ค่าสถิติ One Sample 

t – test น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง แผนภาพล�าต้นและ

ใบ (stem-and-leaf plot) และการบรรยาย

2. ความสามารถในการให้เหตุผลโดยการยก

ตัวอย่างสนับสนุนหรือยกตัวอย่างค้าน ผู้วิจัยน�าผลจาก

การท�าแบบทดสอบย่อย 2 คร้ัง และแบบทดสอบวัดผล

การเรียนรู ้หลังเรียน ในส่วนที่เป็นข้อสอบอัตนัยมาหา

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และความถี่ รวมทั้งท�าการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง

และการบรรยาย

ผลกำรวิจัย

ผูว้จิยัด�าเนนิการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการ

เรยีนรู ้จ�านวน 10 คาบ คาบละ 50 นาท ีโดยท�าการทดสอบ

ย่อยจ�านวน 2 ครั้ง และทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน 

ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ความน่าจะ

เป็น” หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับ

การฝึกให้นกัเรยีนยกตวัอย่างสนบัสนนุและยกตวัอย่างค้าน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

38.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 74.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ท่ีได้ก�าหนดไว้ อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำง 1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ความน่าจะเป็น” หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียน

ยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

n = 49

คะแนน คะแนนเต็ม
คะแนนจุดตัด

(เกณฑ์ร้อยละ 60)
ร้อยละของ s t sig

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 51 31 38.20 74.90 5.52 9.14 .000*

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ความสามารถในการให้เหตุผลโดยการยก

ตัวอย่างสนับสนุนหรือยกตัวอย่างค้าน จากการท�าแบบ

ทดสอบย่อย 2 ครั้ง และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้

หลังเรียน ในส่วนที่เป็นข้อสอบอัตนัย พบว่าในการท�าแบบ

ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 

80 แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

ร้อยละ 90 จากการท�าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ตอน

ที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 90 และตอนท่ี 

2 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ถูกต้องทุกคน ซึ่งคิดเป็น

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100

กำรอภิปรำยผล

จากผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

ร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้าน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

“ความน่าจะเป็น” สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนท�าคะแนนที่เกี่ยว

กบัการยกตวัอย่างสนบัสนนุและยกตวัอย่างค้านได้มากกว่า

ร้อยละ 80 ทุกข้อ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นหรือกิจกรรมท่ีครูผู้สอนจัดข้ึน ท�าให้นักเรียน

เกิดทักษะจากการท�ากิจกรรม ได้เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายท้ังเนื้อหา ทักษะ และ

ประสบการณ์ในการท�างาน ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้

ด้วยตัวของนักเรียนเอง ท�าให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่าง

ลึกซึ้งและคงทน ดังที่ Ayotola & Ishala (2013) ได้อธิบาย
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ว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนสร้างความรู้

ด้วยตนเอง (constructivist theory) ที่เชื่อว่าการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองจะท�าให้การเรียนรู้มีความหมาย โดย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าลงมือ

ปฏิบัติ สามารถค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการ

ทดลองและการลงมือท�า โดยมีครูผู ้สอนเป็นผู้แนะแนว

ทางในการเรียนรู้ นอกจากน้ันยังช่วยให้นักเรียนเกิดแรง

จูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Yüksel (2013) และณัฐวุฒิ 

สกุณี (2559) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นกิจกรรมเป็นฐานโดย Yüksel (2013) ได้ศึกษาผลของ

การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ทีเ่น้นกจิกรรมเป็นฐาน

ต่อนักเรียนทีม่คีวามรูเ้ดิมและความสามารถในการอ่านแตก

ต่างกัน ณัฐวุฒิ สกุณี (2559) ศึกษาการพัฒนาเจตคติ แรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งได้ผลการวิจัยที่สอดคล้อง

ตรงกันว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน

ช่วยเพ่ิมความสามารถและพฤติกรรมการแสดงออกของ

นักเรียน ช่วยพัฒนาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้ดีข้ึน 

2. การฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้านเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยนักเรียนได้ฝึกทักษะการ

คิด การให้เหตุผล และเกิดความเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายขึ้น 

นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่าง

จากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้ ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

จึงท�าให้นักเรียนเกิดแนวคิดด้วยตนเอง ส�าหรับการจัดการ

เรียนการสอนครูให้นักเรียนท�าแบบฝึกหัดโดยก�าหนด

สถานการณ์และตั้งเงื่อนไขเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการยก

ตวัอย่าง ซึง่สอดคล้องกบั Butts (1980) ทีไ่ด้กล่าวว่าการจดั

กิจกรรมการยกตัวอย่างนั้น อาจเริ่มจากครูผู้สอนตั้งค�าถาม

ภายใต้เง่ือนไขที่ก�าหนดให้แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างตาม

เงื่อนไขเหล่านั้น 

ส�าหรับแบบฝึกหัดของนักเรียนผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจ

ความถูกต้องและน�าข้อบกพร่องหรือสิ่งที่นักเรียนไม่

เข้าใจมาอธิบายในคาบเรียนถัดไปก่อนการเรียนเรื่องต่อ

ไปอย่างสม�่าเสมอซึ่งท�าให้นักเรียนได้ทราบวิธีการต่างๆ 

และค�าตอบท่ี ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ

ในการยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้านเพิ่มมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับยุพิน พิพิธกุล (2530) ท่ีกล่าวว่า ครู

ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนยกตัวอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่

ครูผู ้สอนจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนหลังจาก

ท่ีนักเรียนได้เรียนไปแล้ว นอกจากนั้นการฝึกให้นักเรียน

ยกตัวอย่าง จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การให้

เหตุผล ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ได้กับเนื้อหาทุกเนื้อหาอีกด้วย 

ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

ร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้าน พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท�า

กิจกรรม และให้ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียน

กล้าแสดงความคิดเห็น มีเหตุผล มีความระมัดระวังในการ

สรุปข้อความต่าง ๆ  และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของบท

เรียนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ไพศาล จรรยา (2547) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสดงข้อความเป็นเท็จ

โดยการยกตัวอย่างค้าน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนที่

เน้นการยกตัวอย่างค้านสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีปกติ นอกจากนั้น พร้อม

พงศ์ กวีกิจธนา (2558) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง “เซต” โดยใช้กิจกรรมท่ีเน้นการ

ยกตัวอย่างและการตั้งปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ซึ่งผล

การวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่

เน้นการยกตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีความส�าคัญต่อนักเรียน 

โดยช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นหรือกิจกรรมท่ีครูผู้สอนจัดข้ึน ท�าให้

นักเรียนเกิดทักษะจากการท�ากิจกรรม ได้เรียนรู้จากกลุ่ม

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายท้ังเนื้อหา ทักษะ 

และประสบการณ์ในการท�างาน ค้นพบและสร้างสรรค์

ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง ช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจ

เนื้อหาอย่างลึกซึ้งและคงทน รู ้ข้อผิดพลาดในการเรียน
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รู้ของตนเองและยังท�าให้เกิดความรู้สึกมีความสุขในการ

เรียน และการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้านช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท�าให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีความคิดรวบยอดในบทเรียน

มากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความ

ระมัดระวังในการสรุปข้อความต่างๆ ว่าเป็นจริงหรือเท็จ 

เพื่อที่จะสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งส่งผลให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรน�าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น

ฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้าน ไปปรับใช้ส�าหรับการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

“ความน่าจะเป็น” ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากผล

การวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม

เป็นฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุน

และยกตัวอย่างค้าน ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

ขึ้น นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ส่งผลให้

นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น ครูได้ผลสะท้อนกลับ

ด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละคาบ ท�าให้ครู

สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ

และประสบความส�าเร็จทางการเรียนตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ที่ก�าหนดไว้

2. ในการน�าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่าง

สนับสนุนและยกตัวอย่างค้านไปใช้ ครูอาจเลือกกิจกรรมที่

ให้นักเรียนได้เกิดการแข่งขันกันเองภายในห้องหรือภายใน

กลุม่หรอืจดักจิกรรมท่ีมเีนือ้หาของกจิกรรมท่ีมคีวามซับซ้อน

เพือ่ให้เกดิความท้าทายกบัผูเ้รยีน ซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนมคีวาม

กระตือรือร้นและเพียรพยายามมากขึ้นในการหาค�าตอบ 

หรือท�าให้ตนเองหรือกลุ่มของตนเองประสบความส�าเร็จ

3. ครูควรจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เป็นกันเอง 

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่

เรียน ให้นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่องาน

ที่ท�าเองหรืองานของเพื่อนในชั้นเรียนหรืองานกลุ่ม ครูควร

ใช้ค�าถามกระตุ้นและค�าถามปลายเปิดให้นักเรียนคิด และ

แสดงเหตุผลในการยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่าง

ค้าน นอกจากนี้ครูควรสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

โดยการจดักจิกรรมท่ีท�าให้นกัเรยีนมคีวามสนกุสนานในการ

เรียน ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน เช่น ครูเอาใจใส่นักเรียน มี

ความเป็นกันเอง ไม่สร้างความกดดัน มีการเสริมแรงทาง

บวก มีสื่อการเรียนรู้ท่ีเร้าความสนใจของนักเรียน เป็นต้น 

ซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส�าเร็จ

4. ในกิจกรรมการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่าง

สนบัสนนุและยกตวัอย่างค้านในช่วงแรกครคูวรดแูลนกัเรยีน

ขณะท�ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด มีการใช้ค�าถามกระตุ้น เพื่อ

ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล และเมื่อ

นักเรียนมีความช�านาญในการยกตัวอย่างสนับสนุนและยก

ตัวอย่างค้านแล้ว ครูจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการ

ท�ากิจกรรมด้วยตนเอง
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่

มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวนนักเรียน 30 คน จ�านวน 1 ห้องเรียน ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มจากจ�านวน 9 

ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความ

น่าจะเป็น จ�านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลาก

หลาย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค�านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัย

พบว่า (1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้

ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) นักเรียน

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย อยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายสามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย, การแก้ปัญหา

Abstract

The purposes of this research were (1) to study mathematical problem-solving ability on  

probability of Mathayomsuksa six students by using problem solving strategies and (2) to study  

students’ opinions towards learning management on probability by using problem solving  

strategies. The sample group was 30 Mathayomsuksa six students of one classroom chosen by cluster 

random sampling from nine classrooms in the second semester of academic year 2017. The research  

instruments were 10 lesson plans on probability, mathematical problem-solving ability test on  

กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง ควำมน่ำจะเป็น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีกำรแก้ปัญหำที่หลำกหลำย
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บทน�ำ

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะ

ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของคนไทยในฐานะการเป็น

พลเมืองโลกที่มีการด�ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี 

โลกแห่งเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งสังคมโลกในปัจจุบันเป็น

สังคมข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และมี

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิ เป็นผลให้มกีารเต

รียมพร้อมด้านก�าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ

ประชากรในทกุช่วงวยั ดงัทีเ่หน็ได้จากแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีมุ่ง

เน้นการยกระดบัคณุภาพทนุมนษุย์ของประเทศ โดยพฒันา

คนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาด

แรงงานและทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 

21 (ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2554) 

ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ การให้

นักเรียนประสบความส�าเร็จ ทั้งในด้านการท�างาน และการ

ด�าเนนิชวีติให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ทกัษะชวีติที่

มคีวามส�าคญั ประกอบด้วยการตดัสนิใจ การแก้ปัญหา การ

ส่ือสาร การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การรับ

รู้ในตน การเห็นใจผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ การจัดการ

กับความเครียด การสร้างความสัมพันธภาพ ซึ่งสอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ที่ได้ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนที่ควรมี 5 

ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน 

probability, and students’ opinion questionnaires towards learning management on probability 

by using problem solving strategies. The data were analyzed by the percentage, mean, standard  

deviation, and t-test. The results revealed that mathematical problem-solving ability on  

probability of Mathayomsuksa six students by using problem solving strategies after learning was higher 

than 60% at the .05 level of significance. Furthermore, almost all students had opinions about learning 

management on probability by using problem solving strategies at a high level. Learning management 

by using problem solving strategies could help in problem solving as well.

Keywords: mathematical problem-solving ability, problem solving strategies, problem solving

การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

แต่จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา

มีนักเรียนจ�านวนไม่น้อย ที่ยังขาดความสามารถด้านการ

แก้ปัญหา ด้านการแสดงหรือการอ้างเหตุผล การสื่อสาร

หรือการน�าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง

ระหว่างคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ และความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2555) ดังท่ีสะท้อนให้เห็นจากผลการทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 

2559 ซึ่งพบว่า ผลคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในวิชาคณิตศาสตร์คือ 24.88 คะแนน 

และเป็นวิชาที่มีคะแนนน้อยที่สุดในทั้งหมด 5 วิชาท่ีได้จัด

สอบ และสอดคล้องกบัผลคะแนนเฉลีย่วชิาคณติศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร คือ 23.19 คะแนน (สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) เนื่องจากการจัดการเรียน

รูค้ณติศาสตร์ในปัจจบุนันัน้ยงันบัว่าประสบปัญหาอยูห่ลาย

ประการ ซึ่งประการหนึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครู

ที่ยังไม่เน้นการปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่าที่

ควร แต่ให้ความส�าคัญกับการบรรยายเพื่อถ่ายโอนความ

รู้ให้แก่ผู้เรียน เน้นการท่องจ�าสูตรและการแทนค่าให้ถูก

ต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2554) ท่ีกล่าวว่า 

ครูให้ความส�าคัญต่อการจดจ�าสูตร กฎ วิธีการหาค�าตอบ

โดยละเลยให้นกัเรยีนรูแ้ละมคีวามเข้าใจถงึเหตผุลทีแ่ท้จรงิ 



128 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

เน้ือหาคณิตศาสตร์เหล่านั้นมีที่มาอย่างไร มุ่งการให้ความ

รู้มากกว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงท�าให้

นักเรียนขาดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง

ในการจัดการเรียนการสอนครูจ�าเป็นต้องเน้นให้นักเรียน

มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการน�าความรู้ไปใช้ในการแก้

ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที่ต้องเผชิญ และนักเรียนต้องมี

ประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจาก

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเอง โดยเฉพาะ

การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา 

เพราะว่าการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ (Contreras, 2005)

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่นักเรียนควรจะ

เรียนรู้และฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน 

การเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียน

มีแนวทางการคิดที่หลากหลาย กระตือรือร้นไม่ย่อท้อ และ

มีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ ทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียน ตลอดจนความพยายามในการคิดค้น

หาค�าตอบ เพื่อให้ได้ค�าตอบ โดยการน�าความรู้ ทักษะ รวม

ถึงวิธีการต่างๆ ในการหาค�าตอบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว

มีการด�าเนินการเป็นล�าดับขั้นตอนและจะต้องใช้ยุทธวิธี

ต่างๆ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็น

ทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถน�าติดตัวไปใช้แก้ปัญหา

ในชีวิตประจ�าวันได้นานตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) 

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้

เกิดประสิทธิภาพจะต้องเป็นล�าดับขั้นตอน ซึ่ง Krulik & 

Rudnick (1993) ได้กล่าวถึงล�าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นอ่านและ

คิด เป็นขั้นที่นักเรียนได้อ่านปัญหา ตีความจากภาษา สร้าง

ความสัมพันธ์ และระลึกถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อค�าถาม บอกสิ่งที่ก�าหนดและ

สิ่งที่โจทย์ต้องการ ขั้นที่ 2 ขั้นส�ารวจและวางแผน ในข้ันนี้

จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัญหา รวบรวม

ข้อมลู พิจารณาข้อมลูทีม่อียูว่่าเพยีงพอหรอืไม่ แล้ววางแผน

เพือ่แก้ปัญหาโดยน�าข้อมลูทีม่อียูส่ร้างเป็นแผนภาพหรอืรปู

แบบต่าง ๆ  เช่น แผนผงั ตาราง กราฟ หรอืวาดภาพประกอบ 

ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกวิธีการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ต้องเลือกวิธีการ

ที่เหมาะสมที่สุด แต่ละบุคคลจะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา

ที่แตกต่างกันไป และในการแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาอาจจะมี

การน�าหลายๆ วิธีการแก้ปัญหามาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา

นั้นได้ ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น ได้แก่ การค้นหาแบบ

รูป การท�าย้อนกลับ การคาดเดาและตรวจสอบ การแสดง

บทบาทสมมติหรือการทดลอง การสรุปรวบรวม หรือการ

ขยาย การแจงรายกรณีอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผลเชิง

ตรรกศาสตร์ ข้ันท่ี 4 ค้นหาค�าตอบ ในข้ันนี้นักเรียนควร

ลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ให้ได้มาซ่ึงค�าตอบ

ที่ถูกต้อง และขั้นที่ 5 มองย้อนและขยายผล ถ้าค�าตอบที่ได้

ไม่ใช่ผลท่ีต้องการก็ต้องย้อนกลับไปยังกระบวนการท่ีใช้ใน

การแก้ปัญหาเพื่อหาวิธีการท่ีใช้ในการหาค�าตอบท่ีถูกต้อง

ใหม่ และน�าวิธีการท่ีได้มาซ่ึงค�าตอบท่ีถูกต้องไปประยุกต์

ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นต่อไป

จากขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้น 

จะเห็นได้ว่าในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง การวางแผน

และเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะ

ช่วยให้ประสบความส�าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ปิยะนาถ เหมวิเศษ (2551) และชญาภา ใจโปร่ง (2554) 

ท่ีพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้

ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ท�าให้นักเรียนมีความ

สามารถในการแก้ปัญหามากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

เต็ม และนักเรียนสามารถเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา

ท่ีหลากหลากหลายมากข้ึน สามารถหาค�าตอบได้อย่างถูก

ต้อง พร้อมท้ังมีค�าอธิบายท่ีชัดเจน โดยนักเรียนสามารถ

เขียนค�าอธิบายกระบวนการค้นหาค�าตอบได้มากข้ึน และ

นักเรียนท่ีตอบปัญหาได้ถูกต้องมีจ�านวนมากข้ึน ดังนั้นใน

การจัด การเรียนการสอน ครูจ�าเป็นต้องน�าเสนอยุทธวิธี

การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือก

ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมได้

จากเหตุผลและความส�าคัญดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ท�าให้ผู้วิจัยตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของทักษะ

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จึงได้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้

ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้สอดคล้องกับเนื้อหา

สาระ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่6 โดยใช้ยทุธวธิกีารแก้ปัญหาที่

หลากหลาย เพื่อน�าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน
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คณติศาสตร์ให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาความสามารถในการแก้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร ์ เรื่อง ความน่าจะเป ็นของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้

ปัญหาที่หลากหลาย 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การแก ้ป ัญหาทางคณิตศาสตร ์  หมาย ถึง 

กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้น

ตอน/กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และ

ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค�าตอบของปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ มี 4 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันท่ี 1 ท�าความ

เข้าใจปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ด�าเนิน

การแก้ปัญหา และข้ันท่ี 4 ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ยุทธวิธีการแก้

ปัญหาท่ีหลากหลาย หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมได้น�า

ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายมาใช้ ซึ่งอาจประกอบ

ด้วย การวาดรูปภาพ การเขียนแผนภาพ แผนภาพต้นไม้ 

การสร้างตาราง หรือการใช้ตารางแจกแจงกรณี เพ่ือให้

นักเรียนเรียนรู้ที่จะเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม ซึ่งโจทย์ปัญหาหนึ่งข้อสามารถใช้ยุทธวิธีการแก้

ปัญหามากกว่าหนึ่งแบบได้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความ

น่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา

ที่หลากหลาย

- ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น

- ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะ

เป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย

ภำพ 1 แนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย หลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์ 60%

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ในการด�าเนินการวิจัยมีขั้นตอนในการด�าเนิน

การดังน้ี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 9 ห้องเรียน จ�านวน 232 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2560 ท่ีได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 

random sampling) จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 

30 คน จากท้ังหมด 9 ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ประกอบด้วยเคร่ือง

มือ 3 ชนิด ดังนี้

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ความน่าจะเป็น ชัน้
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มธัยมศกึษาปีที ่6 ซึง่เป็นแผนการจดัประสบการณ์การเรยีน

รู้ทีเ่น้นการใช้ยทุธวธิกีารแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย จ�านวน 10 

คาบ คาบละ 60 นาที ประกอบด้วยเนื้อหา กฎเกณฑ์เบ้ือง

ต้นเกี่ยวกับการนับ และความน่าจะเป็น ซึ่งผ่านการตรวจ

สอบความถูกต้องทางด้านเนื้อหา ภาษา ความสอดคล้อง

ของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ

เรยีนรู ้ส่ือการเรยีนรูแ้ละการวดัประเมนิผล โดยผูเ้ชีย่วชาญ

ในการสอนคณิตศาสตร์จ�านวน 3 ท่าน

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�าหรับใช้ทดสอบหลังเรียนกับกลุ ่ม

ตัวอย่าง โดยเป็นข้อสอบปรนัยแบบเติมค�าตอบ จ�านวน 

10 ข้อ และข้อสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีท�า จ�านวน 2 ข้อ 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร์จ�านวน 

3 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item-Objective Congruence--IOC) ความเหมาะสม 

ความชัดเจนของข้อค�าถาม ซึ่งผลจากการประเมินพบ

ว่า ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่า 

ข้อสอบทุกข้อสามารถน�าไปใช้ได้ จากนั้นน�าแบบทดสอบ

ฉบับสมบูรณ์ที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการ

แก้ปัญหาที่หลากหลาย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่แบ่งประเด็นการประเมิน

ออกเป็น 2 ด้าน คือ   ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้าน

บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 11 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้

1. ด�าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง 

ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้

ปัญหาที่หลากหลาย เป็นเวลา 10 คาบ คาบละ 60 นาที

2. เมื่อเสร็จสิ้นการสอน ผู้วิจัยน�าแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ

น่าจะเป็น จ�านวน 12 ข้อ โดยเป็นข้อสอบปรนัยแบบเติม

ค�าตอบ จ�านวน 10 ข้อ และข้อสอบอัตนัยแบบแสดงวิธีท�า 

จ�านวน 2 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน มาท�าการทดสอบ

กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที

3. น�าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธี

การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย มาสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และการท�าแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

4. น�าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธี

การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย มาสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และการท�าแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

5. น�าผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ 60% 

ของคะแนนเต็มท่ีก�าหนดไว้

6. น�าผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่

มีต่อการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความ

หมายตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่

1.1 ค่าร้อยละ

1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)

2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-

Objective Congruence--IOC)

N
R

IOC ∑=

IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
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∑R
 
แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู ้

เชี่ยวชาญ

N       แทน จ�านวนของผู้เชี่ยวชาญ

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการวัดความ

สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

เทียบกับเกณฑ์ 60% ใช้ one sample t - test

4. ผลการสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการ

แก้ปัญหาที่หลากหลาย ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลดังนี้

4.51 – 5.00  ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด

3.51 – 4.50  ระดับเห็นด้วยมาก

2.51 – 3.50  ระดับเห็นด้วยปานกลาง

1.51 – 2.50  ระดับเห็นด้วยน้อย

1.00 – 1.50  ระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด

ผลกำรวิจัย

ผู ้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัย 2 ประเด็น คือ 

(1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

เทียบกับเกณฑ์ 60% (2) ผลการสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดย

ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย

จากการท�าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเติม

ค�าตอบ 10 ข้อ และแบบอัตนัยแสดงวิธีท�า 2 ข้อ คะแนน

เต็ม 20 คะแนน คะแนนท่ีผ่านเกณฑ์คือ 12 คะแนน มี

จ�านวนนกัเรยีนทีส่อบผ่านเกณฑ์ และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ดงั

ผลในตารางท่ี 1 และได้ท�าการเปรียบเทียบความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียน

เทียบกับเกณฑ์ 60% ดังผลในตารางท่ี 2

ตำรำง 1 

จ�านวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ 60% และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60%

จ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ จ�านวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ

22 73.33 8 26.67

จากตารางที่ 1 การทดสอบวัดความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่

หลากหลาย จ�านวน 30 คน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คะแนนผ่านเกณฑ์คิดเป็น 12 คะแนน พบว่า มีจ�านวน

นักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ 22 คน คิดเป็น  ร้อยละ 73.33 

และจ�านวนนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.67 ซึ่งจ�านวนนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์มากกว่า

จ�านวนนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์

ตำรำง 2

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เทียบกับเกณฑ์ 60% 

คะแนน n SD t sig

หลังเรียน 30 13.50 3.598 2.283 .030*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



132 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการแก้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลาก

หลาย หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 13.50 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 67.50 ของคะแนนเต็ม

เมื่อท�าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้และ

ทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ผู ้วิจัยได้ให้นักเรียนท�า

แบบสอบถามความคิดความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน

รู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลาก

หลาย จ�านวน 11 ข้อ ดังผลในตารางท่ี 3

ตำรำง 3

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่

หลากหลาย

ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น (n = 30) SD แปลผล

5 4 3 2 1

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่

หลากหลายสามารถช่วย

ในการแก้ปัญหาได้เป็น

อย่างดี

14

(46.67)

16

(53.33)

0 0 0 4.47 0.091 เห็นด้วยมาก

2. กิ จ ก ร รมที่ ใ ช ้ ใ นก า ร

จัดการเรียนรู ้ส ่งเสริม

ให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา

มากขึ้น

15

(50.00)

13

(43.33)

2

(6.67)

0 0 4.43 0.112 เห็นด้วยมาก

3. สื่อการเรียนรู ้ที่น� ามา

ใช ้ประกอบการสอนมี            

ความเหมาะสม และส่ง

เสริมความเข้าใจมากยิ่ง

ขึ้น

11

(36.67)

16

(53.33)

3

(10.00)

0 0 4.27 0.115 เห็นด้วยมาก

4. ครูมีการวัดและประเมิน

ผ ล ที่ ห ล า ก ห ล า ย ใ น       

การเรียนการสอน

20

(66.67)

9

(30.00)

1

(3.33)

0 0 4.63 0.100 เห็นด้วยมากท่ีสุด

5. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วย

พัฒนาทักษะการคิดได้

เป็นอย่างดี

15

(50.00)

13

(43.33)

2

(6.67)

0 0 4.43 0.112 เห็นด้วยมาก

6. นักเรียนสามารถเลือกใช้

ยุทธวิธีการแก้ปัญหาได้

เหมาะสม

13

(43.33)

13

(43.33)

4

(13.34)

0 0 4.30 0.126 เห็นด้วยมาก
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ตำรำง 3 (ต่อ)

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่

หลากหลาย

ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น (n = 30) SD แปลผล

5 4 3 2 1

7. ค�าถาม/ วิธีสอน/ สื่อการ

เรียนรู้/ การประเมินผล 

มีความเหมาะสม

16

(53.33)

13

(43.33)

1

(3.34)

0 0 4.50 0.103 เห็นด้วยมาก

8. บรรยากาศใน

ชั้นเรียนเอื้อต่อ 

การเรียนรู้ของนักเรียน

8

(26.67)

14

(46.66)

8

(26.67)

0 0 4.00 0.133 เห็นด้วยมาก

9. การท� ากิ จกรรมกลุ ่ ม

ท�าให ้นักเรียนได ้แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน

16

(53.33)

8

(26.67)

6

(20.00)

0 0 4.33 0.144 เห็นด้วยมาก

10. ค รู มี ก า ร ก ร ะ ตุ ้ น ใ ห ้

นักเรียนตอบค�าถามและ

แสดงความคิดเห็นอย่าง

สม�่าเสมอ

19

(63.33)

11

(36.67)

0 0 0 4.63 0.088 เห็นด้วยมาก

ที่สุด

11. นักเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วม

ในการท�ากิจกรรม

17

(56.67)

11

(36.67)

2

(6.66)

0 0 4.50 0.113 เห็นด้วยมาก

ค่าเฉล่ียรวม 4.41 0.112 เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 3 ท�าให้ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยรวม 4.41 

โดยด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า อันดับที่ 1 ครูมีการวัด

และประเมินผลที่หลากหลายใน การเรียนการสอน ค่า

เฉล่ีย 4.63 อันดับที่ 2 ค�าถาม วิธีสอน สื่อการเรียนรู้ การ

ประเมินผล มีความเหมาะสมกับเนื้อหา เรื่อง ความน่าจะ

เป็น ค่าเฉลี่ย 4.50 และอันดับที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายสามารถช่วยในการ

แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.47 และด้านบรรยากาศ

ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า อันดับที่ 1 ครูมีการกระตุ้นให้

นักเรียนตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็นอย่างสม�่าเสมอ 

ค่าเฉลี่ย 4.63 อันดับที่ 2 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ท�ากิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.50 และอันดับที่ 3 การท�ากิจกรรม

กลุ่มท�าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน ค่าเฉล่ีย 4.33

กำรอภิปรำยผล 

1. จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มีจ�านวนนักเรียนท่ีสอบผ่าน

เกณฑ์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ�านวนนักเรียน

ทั้งหมด และผลการสอบของนักเรียน 30 คนมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 13.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สูง

กว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับผลวิจัย

ของชญาภา ใจโปร่ง (2554) ทีพ่บว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี

เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เรื่อง ฟังก์ชัน 

มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากกว่า
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ร้อยละ 60 ของจ�านวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยส�าคัญ 

.05 และเมื่อนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการแก้โจทย์

ปัญหาและได้รับการเรียนรู้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลาก

หลาย ท�าให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา

ที่ตนเองคิดว่าง่าย สะดวก และเหมาะสมมากที่สุด เพื่อน�า

ไปสู่การแก้ปัญหาและค�าตอบที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของปิยะนาถ เหมวิเศษ (2551) และ ชญาภา 

ใจโปร่ง (2554) ที่พบว่า เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนสามารถแสดง

พฤติกรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และพัฒนา

ความสามารถในการท�าความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการค้นหาค�าตอบ

ท่ีถูกต้อง พร้อมทั้งการอธิบายให้เหตุผลประกอบที่ชัดเจน 

โดยส่วนใหญ่แล้วนกัเรยีนเลอืกใช้ยทุธวธิกีารสร้างแผนภาพ

ต้นไม้ เป็นการอธิบายสถานการณ์และแสดงความสัมพันธ์

ของข้อมูลต่างๆ ของปัญหาด้วยแผนภาพ ซึ่งยุทธวิธีนี้มี

ความสะดวกรวดเร็ว และมีความชัดเจนในการแสดงค�า

ตอบ แต่ในการเขยีนแผนภาพต้นไม้ของนกัเรยีนกย็งัมคีวาม

บกพร่องในเรื่องของการเขียนอธิบาย เช่น การก�าหนดตัว

อกัษรย่อแทนสิง่ทีต้่องการ การไม่เขยีนสรปุค�าตอบ เป็นต้น 

การสร้างตารางและตารางแจกแจงกรณี เป็นการจัดระบบ

หรือค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการใช้ตาราง เป็น

ยุทธวิธีที่นักเรียนจะเลือกใช้เมื่อมีจ�านวนข้อมูลที่ไม่มากจน

เกินไป เพราะเป็นยุทธวิธีที่เป็นตารางชัดเจน ส่วนยุทธวิธี

ที่นักเรียนจะเลือกใช้น้อยที่สุด คือ การใช้รูปภาพและวาด

ภาพประกอบ จากการสังเกต และสอบถามนักเรียน พบ

ว่า นักเรียนบางส่วนวาดภาพไม่เก่ง ท�าให้ภาพที่ออกไม่

สวยงาม และการวาดภาพต้องใช้เวลานานด้วย 

2. จากผลการสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนที่

มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธี

การแก้ปัญหาที่หลากหลาย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากกับ การจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ยทุธวธิกีารแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย เมือ่พจิารณาในแต่ละ

ด้าน พบว่า ด้านการจัด การเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดที่ครูมีการวัดและ

ประเมนิผลทีห่ลากหลายในการเรยีนการสอน ซึง่ครูใช้เครือ่ง

มือหรือวิธีการที่หลากหลาย เช่น การตอบค�าถาม สังเกต

การท�ากิจกรรมกลุ่ม ตรวจใบงาน ตรวจแบบฝึกหัด และท�า

แบบทดสอบ แล้วมีการสะท้อนข้อบกพร่องของนักเรียนให้

ทราบในแต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับสิริพร ทิพย์คง (2545) 

ท่ีกล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความส�าคัญ

ต่อการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงพฤติกรรม

ของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงแต่ละคน และท�าให้

ทราบว่านักเรียนได้เรียนรู้และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย

เพียงใด มีข้อบกพร่องใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้

ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการใน

การเรียนรู้มากขึ้น และนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็น

ด้วยมากกบัค�าถาม/วธิสีอน/สือ่ การเรยีนรู/้การประเมนิผล

ว่า มีความเหมาะสมกับเนื้อหา เรื่อง ความน่าจะเป็น และ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย

สามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของปิยะนาถ เหมวิเศษ (2551) ท่ีพบว่า นักเรียน

ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือก

ใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ท�าให้มีเจตคติต่อ

วิชาคณิตศาสตร์และ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ใน

ระดับดี ส่วนด้านบรรยากาศใน การจัดการเรียนรู้ นักเรียน

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดท่ีครูมี

การกระตุ้นให้นักเรียนตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็น

อย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) 

ท่ีกล่าวว่า ครูควรมีบทบาทในการใช้ค�าถามท่ีถูกต้อง คอย

อ�านวยความสะดวกแก่นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนคนอื่น

มีส่วนร่วมในการอภิปราย และนักเรียนมีความคิดเห็นใน

ระดับเห็นด้วยมากที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท�า

กิจกรรม และการท�ากิจกรรมกลุ่มท�าให้นักเรียนได้แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา

ท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนควรค�านึงถึงความเหมาะสมของ

เนื้อหา เนื่องจากบางเนื้อหามีโจทย์ปัญหาท่ียากและซับ

ซ้อนจะเป็นปัญหาส�าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนใน

การท�าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

2. เนื่องจากเวลาในแต่ละคาบมีจ�ากัด ตัวอย่าง

หนึ่งข้อครูผู้สอนจ�าเป็นต้องน�าเสนอยุทธวิธี การแก้ปัญหา

ที่หลากหลายมากพอให้นักเรียนได้วิเคราะห์ และน�าไป
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ใช้แก้ปัญหาได้ ดังนั้น ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีการวางแผน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้

ให้เหมาะสม

3. ในการจัดการเรยีนรูค้รผููส้อนต้องค�านึงถงึผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ และค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และให้ความ

ส�าคัญกับข้อบกพร่องของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แก้ไข

ข้อบกพร่องน้ันๆ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ท่ีสอนโดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลาก

หลายในเนื้อหาอื่นๆ และระดับช้ันอื่นๆ

2. ควรมีการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

ร่วมกับวิธีการแบบอื่นๆ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การ

ใช้ค�าถาม 
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ (3) ตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพ่ือสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ได้ออกแบบรูปแบบการ

วิจัยให้เป็นการวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม ผล

การศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ คือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดยมีการประเมินผลไม่มากเท่าท่ีควร (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดย

มีการประเมินผลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เปิดกว้าง ชัดเจน เป็นระบบและเป็นสากล ซึ่งรวมท้ัง

การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย พร้อมกันนั้น ควรก�าหนดตัวแบบ

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการไว้ด้วย และ (3) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรก�าหนดและน�าตัว

แบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ตามแนวคิด 7M เฉพาะที่ส�าคัญ 5 ด้าน ไปปรับใช้เป็นแนวทาง หรือกลุ่มตัวช้ีวัดส�าคัญของการปฏิบัติงาน โดยตัวแบบ

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดังกล่าวควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน 

(1) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) การบริหารจัดการงบประมาณ 

(4) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค และ (5) การบริหารจัดการคุณธรรม

ค�ำส�ำคัญ: ขีดความสามารถ, การบริหารจัดการ, ต�ารวจสายตรวจ, ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

Abstract

The purpose of this study was to investigate (1) problems related to management capacity 

to support police patrols of the Royal Thai Police (2) guidelines for empowerment of police patrol 

กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 

เพื่อสนับสนุนต�ำรวจสำยตรวจของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
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บทน�ำ

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้มีรูปแบบและวิวัฒนาการ

ต้ังแต่ยุคต้น คือ ก่อน พ.ศ. 2503 ซึ่งระบบการปกครองใน

สมยัอยธุยาเป็นแบบจตสุดมภ์ จนกระทัง่พฒันาเป็นรปูแบบ

ปัจจุบันคือ สถาปนาเป็นส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในวันที่ 

17 ตุลาคม 2541 ต�ารวจสายตรวจมีอ�านาจหน้าที่ ตามค�า

สัง่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิเรือ่ง ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่อง

ต�าแหน่งในสถานีต�ารวจ ได้ก�าหนดหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบังาน

สายตรวจและบุคลากร ตั้งแต่ รองผู้ก�ากับการฝ่ายป้องกัน

ปราบปรามมีหน้าที่ในการบังคบับัญชาจัดท�าแผนการตรวจ

ในพื้นที่รับผิดชอบ หน้าที่ของสารวัตรป้องกันปราบปราม

มหีน้าทีค่วบคมุการปฏบิตังิานต�ารวจสายตรวจ ตลอดจนถงึ

ผู้บังคับหมู่ที่มีหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรม ไม่ให้เกิด

ขึ้น และ เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วสามารถด�าเนินการ

จับกุมผู้ต้องหามาด�าเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานจะแบ่งสายตรวจออกเป็นหลายประเภทตาม

ลักษณะของพื้นที่และความคับคั่งของชุมชนเช่น สายตรวจ

รถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจจักรยาน และ 

สายตรวจเดินเท้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจรวจเหล่านี้ มีอ�านาจ

พื้นฐานตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปคือ ตรวจค้น 

จับกุม ผู้กระท�าผิดกฎหมาย และ นอกจากนี้การปรากฏ

officers of the Royal Thai Police (3) a model of empowerment approach to support police patrols of 

the Royal Thai Police. The design of the research is a mixed method with emphasis on quantitative 

research and the use of qualitative research as supplementary information. The results show that 

(1) the approach to enhance the management capacity should make sure that The National Police 

should support the police in providing public services, with a fair assessment of their performance. 

Clear is a system and is universal. At the same time, a model for empowerment should be set up 

and (2) the National Police Office should be set up and be designed to implement a model of  

empowerment approach to support police patrols of the Royal Thai Police under the 7M  

concept.There are five key areas to deploy as guidelines or key performance indicators. The  

management model should be ranked in descending order as follows (1) information management  

(2) performance evaluation management (3) budget management (4) methodology and pattern or technique  

management (5) moral management.

Keywords: competency, administration, patrol police, the royal Thai police

ตัวให้ประชาชนและคนร้ายเห็น เป็นการป้องกันไม่ให้มี

การกระท�าผิดกฎหมายเกิดข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ

2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ

3. เสนอตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับขีด

ความสามารถ การบริหารจัดการ และต�ารวจสายตรวจ 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ให้ความส�าคัญเก่ียวกับ
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ขีดความสามารถ การบริหารจัดการ และการต�ารวจสาย

ตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงได้

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือความหมาย

ของค�าดังกล่าว โดยน�าเสนอตามล�าดับปี พ.ศ. จากปี พ.ศ. 

เก่าสุดถงึปี พ.ศ. ใหม่สดุ รวมทัง้เริม่จากนกัวชิาการไทย และ

ตามด้วยนักวิชาการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในบางแห่ง

ได้น�าความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

มาแสดงไว้ด้วยในหัวข้อแรก เนื่องจากต้องการให้ทราบ

และเข้าใจความหมายอย่างเป็นทางการของความหมาย

หรือแนวคิดของค�านั้น ๆ ผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 

4 หัวข้อย่อย ได้แก่ (1) แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถ 

(2) แนวคิดการบริหารจัดการ (3) แนวคิดต�ารวจสายตรวจ

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า 11M (ตัวแปรอิสระ)

ผู้ศึกษาได้น�าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการบริหาร

จดัการทีเ่รียกว่า 11M มาเป็นกรอบแนวคดิ และเป็นตวัแปร

อิสระ แต่น�ามาปรับใช้ในการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับขีดความ

สามารถในการบรหิารจดัการ และแนวทางการเพิม่ขดีความ

สามารถในการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุต�ารวจสายตรวจ

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยน�ามาปรับใช้ 7 ด้าน 

เรียกว่า 7M ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงท�าการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่เรียกว่า 11M หรือกรอบ

แนวคิด 11M โดยแบ่งการน�าเสนอเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

2.1 ความหมาย ความส�าคัญ และการเปรียบ

เทียบปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 

11M หรือกรอบแนวคิด 11M กับกรอบแนวคิดอื่น

2.2 ประโยชน์ของปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า 11M หรือ กรอบแนวคิด 11M

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB (ตัวแปรตาม)

ผู้ศึกษาได้น�าแนวคิด แพ็มส์-โพสด์คอร์บ (PAMS-

POSDCoRB) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดส�าคัญในการศึกษา

ครั้งน้ี เพราะไม่เพียงจะมีส่วนช่วยให้การศึกษาครั้งนี้เป็น

วิชาการ และระบบมากขึ้นเท่าน้ัน แต่แนวคิดนี้ยังเป็นก

รอบแนวคิดที่ทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์

แบบมาก รวมทั้งน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นก

ระบวนการที่ครอบคลุมขั้นตอนการบริหารจัดการจ�านวน 

11 เรื่องหรือ 11 ด้านอย่างเจาะจง และชัดเจนมากกว่า

กระบวนการบริหารจัดการหรือวิธีการบริหารงานอื่น ๆ 

และก่อนท่ีจะน�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ต่อการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า PAMS-POSDCoRB ผูศ้กึษา

ได้น�าแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการบรหิาร หรอืกระบวนการ

บรหิารจดัการ รวมทัง้ความเป็นมาของ PAMS-POSDCoRB 

มาเสนอไว้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคดิการวจิยั ประกอบด้วย กรอบแนวคดิ

การวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ (เหตุ) และกรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรตาม (ผล) ในลักษณะท่ีมีความ

ส�าคัญอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) โดยกรอบ

แนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ (เหตุ) คือ “การ

บริหารจัดการที่เรียกว่า 11M” หรือ “แนวคิด 11M” ได้แก่ 

ด้าน (1) การบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ (man) (2) การ

บรหิารจดัการงบประมาณ (money) (3) การบรหิารจดัการ

งานท่ัวไป (management) (4) การบริหารจัดการวัสดุ

อุปกรณ์ (material) (5) การให้บริการประชาชน (market) 

(6) การบริหารจัดการคุณธรรม (morality) (7) การบริหาร

จัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (message) (8) วิธีการ 

ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method) (9) การบริหาร

จัดการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (minute) 

(10) การประสานงาน (mediation) และ (11) การประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน (measurement) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2556, น 37-38) แต่ผู้ศึกษาน�ามาปรับใช้ 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้าน (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) 

การบริหารจัดการงบประมาณ (money) (3) การบริหาร

จัดการวัสดุอุปกรณ์ (material) (4) การบริหารจัดการ

คุณธรรม (morality) (5) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือ

ข้อมูลข่าวสาร (message) (6) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน 

หรือเทคนิค (method) และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติ

งาน (measurement) ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “แนวคิด 7M”

ในส่วนของกรอบแนวคิดการวิจัยส ่วนท่ีเป ็น

ตัวแปรตาม (ผล) ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับตัวแปร

อิสระ คือ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่เรียกว่า  

แพ็มส์-โพสด์คอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 11 ด้าน หรือ 
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“แนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ด้าน” ได้แก่ ด้าน (1) 

การบริหารจัดการนโยบาย (policy) (2) การบริหารจัดการ

อ�านาจหน้าที่ (authority) (3) การบริหารจัดการคุณธรรม 

(morality) (4) การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสังคม  

(society) (5) การวางแผน (planning) (6) การบริหาร

จัดการองค์การ (organizing) (7) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (staffing) (8) การอ�านวยการ (directing) 

(9) การประสานงาน (coordinating) (10) การรายงาน 

(reporting) และ (11) การบริหารจัดการงบประมาณ 

(budgeting) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2555, น. 40)

ผู้ศึกษาน�ามาใช้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การบริหาร

จัดการนโยบาย (policy) (2) การบริหารจัดการอ�านาจ

หน้าที่ (authority) (3) การวางแผน (planning) (4) การ

บริหารจัดการองค์การ (organizing) และ (5) การอ�านวย

การ (directing) ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน” 

หรือ “แนวคิด PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน” 

ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดหรือจัดแบ่งกลุ ่มของกรอบ

แนวคดิการวจิยัส่วนทีเ่ป็นตัวแปรอสิระ หรอืเหตุ ให้ประกอบ

ด้วย 3 ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ 

ตามล�าดับ ได้แก่

1. ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 1)

2. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 2)

3 เสนอตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3)

ส�าหรบักรอบแนวคิดการวจัิยส่วนทีเ่ป็นตัวแปรตาม

ที่มีความส�าคัญอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อตัวแปรอิสระ คือ 

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพือ่สนบัสนนุต�ารวจสายตรวจของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ตามแนวคิด 7M ส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1 และ 2)

2 การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติตามแนวคิด PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน ส�าหรับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3)

ส�าหรบัเหตผุลทีผู่ศ้กึษาได้ก�าหนดให้กรอบแนวคดิ

การวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่มีความ

ต่อเนื่อง สัมพันธ์ หรือเป็นเหตุเป็นผลต่อกันนั้น อธิบายได้

ว่า โดยหลักการและเหตุผลท่ัวไป ไม่ว่าการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) หรอืแม้กระท่ังวธิกีารวจิยัแบบผสม 

(mixed methods research) ท้ังหมดนี้ ล้วนมีความเป็น

ท้ังศาสตร์ (science หรือวิชาความรู้ท่ีพิสูจน์และสัมผัสได้

ง่าย) และศิลป์ (art ท่ีเป็นวิชาความรู้ซ่ึงเก่ียวข้องกับความ

รู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ และอารมณ์ของมนุษย์ รวมทั้ง

พิสูจน์และสัมผัสได้ยาก) ด้วยกันทั้งสิ้น ฉะนั้น หากผู้ศึกษา

หรือผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยแบบใด ก็อาจก�าหนดให้มีกรอบ

แนวคดิการวจิยัทีป่ระกอบด้วยตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม

ได้เหมอืนกนัตราบเท่าท่ีในการวจิยันัน้ ผูศ้กึษาได้มกีารแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีเป็นตัวแปรเดี่ยวหรือ

กลุ่มตัวแปร (เหตุ) และตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรเดี่ยวหรือ

กลุ่มตัวแปร (ผล) ท่ีมีความสัมพันธ์ หรือเก่ียวเนื่องกันอย่าง

เป็นเหตุเป็นผลกัน (causality) ไว้อย่างชัดเจนอย่างน้อย 

2 ข้ันตอนหรือ 2 ส่วน เช่น เหตุ (cause) และน�าไปสู่ผล 

(effect) หรือปัญหา (problem) และน�าไปสู่แนวทางแก้ไข

หรือแนวทางการพัฒนา (suggestion or development 

guideline) หรืออาจแสดงความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ

ไว้ 3-4 ข้ันตอน เช่น ปัจจัยน�าเข้า (input) กระบวนการ 

(process) และปัจจัยน�าออก (output) และปัจจัยน�า

เข้า กระบวนการ ปัจจัยน�าออก และผลกระทบ (impact) 

เป็นต้น ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมกับการท�าวิจัยแต่ละเรื่อง

แต่ละกรณี รวมทั้งสอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถิติที่น�ามา

ปรับใช้ จากหลักการดังกล่าว (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2556) 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ศึกษาอาจก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยท่ี

ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (เหตุ) และตัวแปรตาม (ผล) ได้

เสมอ อีกท้ังสถิติท่ีน�ามาปรับใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ

การวิจัยเชิงคุณภาพก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นสถิติขั้นสูงเสมอไป 
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แต่ควรเป็นสถิติที่เหมาะสมที่ผู้ศึกษาน�ามาปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย พร้อมทั้งตอบค�าถาม 

หรือพิสูจน์ส่ิงที่ต้องการศึกษาได้ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวนี้ ในการศึกษา

ครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้วัตถุประสงค์การวิจัยท้ัง 3 ข้อ 

เป็นตัวแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ โดยแต่ละข้อผู้ศึกษาได้

ก�าหนดให้มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ได้แก่ (1) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนต�ารวจสายตรวจ

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) (2) แนวทางการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจ

สายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) และ (3) เสนอ

ตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 3) ต่อจากนั้น ผู้ศึกษาได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็น

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

3 ข้อ ที่สอดคล้องและต่อเน่ืองกัน หลังจากน้ัน ผู้ศึกษา

จึงน�าข้อมูลดังกล่าวมาประมวล และวิเคราะห์ เพื่อน�าไปสู่

เสนอแนวทางแก้ไข หรือแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน คือ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติของการศึกษาครั้งนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือมีประ

สิทธภาพสูงขึ้นกว่าเดิม เช่นนี้ ถือว่าเป็นตัวแปรตาม หรือ

เป็นผลท่ีจะได้รับ หรือผลท่ีจะตามมาในทิศทางท่ีดีขึ้น หรือ

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งท่ีดีข้ึนกว่าเดิมกว่าเดิม ได้แก่ 

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติตามแนวคิด 7M ส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 

1 และ 2 โดยสถิติที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่า

เฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation) หรือ SD และ 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติตามแนวคิด PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

(1) การบริหารจัดการนโยบาย (policy) (2) การบริหาร

จัดการอ�านาจหน้าท่ี (authority) (3) การวางแผน (plan-

ning) (4) การบริหารจัดการองค์การ (organizing) และ 

(5) การอ�านวยการ (directing) ต่อจากนี้ไปเรียกว่า ขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-

POSDCoRB 5 ด้าน หรือ แนวคิด PAMS-POSDCoRB 5 

ด้าน ส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 โดยสถิติท่ีน�ามาใช้

ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) ท้ังนี้ ตัวแปรดัง

กล่าวนี้ มีความส�าคัญอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับตัวแปรอิสระ

ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น ดังภาพ 1
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                           ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสาย

ตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) 

1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (man)

2) การบริหารงบประมาณ (money) 

3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (material) 

4) การบริหารคุณธรรม (morality) 

5) การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (message)

6) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method)  

7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (measurement)

การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M

(ส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1-2)

2. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2.) 

1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (man)

2) การบริหารงบประมาณ (money) 

3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (material) 

4) การบริหารคุณธรรม (morality) 

5) การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (message)

6) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method)  

7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (measurement)

การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน 

(ส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) 

1) การบริหารจัดการนโยบาย (policy) 

2) การบริหารจัดการอ�านาจหน้าท่ี (authority) 

3) การวางแผน (planning) 

4) การบริหารจัดการองค์การ (organizing) 

5) การอ�านวยการ (directing) 

3. ตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการเพ่ือสนับสนนุต�ารวจสายตรวจของส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาตติามแนวคดิ 7M (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจิยั ข้อ 3) 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ได้ออกแบบ

รูปแบบการวิจัยให้เป็นการวิจัยแบบผสมโดยเน้น การวิจัย

เชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูล

เสริม การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจเพื่อให้ได้

ข้อมูล จากประชากรเป็นจ�านวนมาก โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามได้

ผ่านการ ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ได้ค่าเท่ากับ 

0.90 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.89 

ประชากร คือ ข้าราชการต�ารวจท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานสาย

ตรวจในเขตพื้นท่ีกองบัญชาการต�ารวจนครบาลรวม 3,612 

คน ส่วนกลุ่มต�ารวจอย่างมีจ�านวน 1,448 คน ซ่ึงได้มาจาก

การค�านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ
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ทาโร่ ยามาเน่ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด�าเนิน

การระหว่างวันที่ 1- 31 มกราคม 2560 และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา ได้จ�านวน 1,183 คน 

คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,448 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ ในรูปตาราง รวมทั้ง

ใช้รูปแบบการวเิคราะห์เชงิพรรณนา ส�าหรบัสถติิทีใ่ช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

การถดถอยพหคุณู และค่าสมัประสิทธิส์หสัมพนัธข์องเพยีร์

สัน ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็น การสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน แบบตัวต่อตัว 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ข้าราชการต�ารวจเป้าหมายท้ังหมด

ที่ท�าการศึกษา อันได้แก่ ข้าราชการต�ารวจที่ปฏิบัติงานสาย

ตรวจทัง้หมดทัง้สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ 

สายตรวจจักรยาน และสายตรวจเดินเท้าในเขตพื้นท่ีกอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล จ�านวน 3,612 คน (ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ, 2557) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการต�ารวจสายตรวจใน

สังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาลจ�านวน 1,448 คน 

โดยจ�านวนดังกล่าวน้ีได้มาจากการค�านวณโดยใช้สูตรหา

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 

2012) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 2% หรือ 0.02 หรือท่ี

ระดับความเชื่อมั่น 98.0% ส�าหรับการค�านวณหาขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนมาก

เพียงพอไม่น้อยกว่า 1,000 คน รวมทั้งครอบคลุมประชากร

อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่นนี้ ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่าง

ประเภทที่ใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) 

(Cowles & Nelson, 2015, pp. 13-34) หรือเป็นการสุ่ม

ตัวอย่างประเภทที่ใช้หลักวิชาการทางสถิติ และเป็นการ

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดย

กลุ่มตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือถูกเลือกมา

เป็นกลุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กัน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู ้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ส�าหรับเครื่อง

มือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น แบบสอบถาม 

(questionnaire) ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบ

สมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ (structured in-depth 

interview form) ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบสอบถามส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น 

ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นค�าถามปลาย

ปิด (closed-end question) ซ่ึงหมายถึง แบบสอบถาม

ท่ีผู้ศึกษาได้ก�าหนดค�าตอบไว้ในแบบสอบถามด้วยเพื่อให้ผู้

ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และผู้ตอบแบบสอบถามไม่มี

โอกาสแสดงความคดิเหน็นอกเหนอืจากค�าตอบทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้ในแบบสอบถามนั้นได้ ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง เป็นค�าถาม

ปลายเปิด (opened-end question) ซ่ึงหมายถึง ผู้ศึกษา

ได้ก�าหนดให้มีค�าถามใดค�าถามหนึ่งหรือหลายค�าถามใน

แบบสอบถาม หรอืในส่วนท้ายสดุของแบบสอบถาม โดยเปิด

โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นไว้ด้วย 

โดยหัวข้อนี้แบ่งการน�าเสนอเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ (1) 

หลักเกณฑ์การสร้างข้อค�าถาม (2) ลักษณะแบบสอบถาม 

และ (3) การทดสอบแบบสอบถาม และส�าหรับเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อท�าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้

ข้อมูลหลักจ�านวน 9 คน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มี

โครงสร้าง (structured in-depth interview form) ซึ่ง

ผ่านการทดสอบเพื่อหาความเท่ียงตรง (validity) (Nastasi 

& Schensul,2005, pp. 177-195) แบบสัมภาษณ์นั้น 

ประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส�าคัญและเก่ียวเนื่องกับข้อมูลที่ได้

จากการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 

1. ค�าถามท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ

ต่อแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติตามแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวคิด 7M และ

2. ค�าถามท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ

ต่อตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตาม

แนวคิด 7M

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามด�าเนินการระหว่าง
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วันที่ 1-31 มกราคม 2560 ก่อนหน้าน้ัน ผู้ศึกษาได้จัด

ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ไปมอบ

ให้ส�านักงานงานต�ารวจแห่งชาติ ต่อจากนั้น ผู้ศึกษา และผู้

ช่วยอีก 5 คน ได้ร่วมกันแจกแบบสอบถาม จ�านวน 1,448 

ชุด/คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการต�ารวจสาย

ตรวจ อันได้แก่ ข้าราชการต�ารวจที่ปฏิบัติงานสายตรวจ

ทั้งหมดทั้งสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ 

สายตรวจจักรยาน และสายตรวจเดินเท้าในเขตพื้นท่ีกอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล จากนั้น ได้ร่วมกันเก็บรวบรวม

แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้จ�านวน 1,183 ชุด/

คน (n=1,183) คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 1,448 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การเก็บรวบรวมข ้อมูลสนาม (field data  

collection) ด�าเนินการระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560 

โดยผูศ้กึษา และผูช่้วยอกี 5 คน ได้แจกแบบสอบถาม จ�านวน 

1,448 ชดุ/คน และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามทีส่มบรูณ์กลบั

คืนมาได้จ�านวน 1,183 ชุด/คน (n=1,183) คิดเป็นร้อยละ 

81.70 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,448 คน ผู้ศึกษาได้น�า

แบบสอบถามจ�านวน 1,183 ชุด มาประมวลและวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์

ส�าหรบัคอมพวิเตอร์ เนือ่งจากเป็นแบบสอบถามส่วนทีต่อบ

ว่า “ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีปัญหาเรื่องการสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชน” ซึ่งมีความ

สมบูรณ์ ทราบและเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

รวมทั้งมีแนวโน้มเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ และน�า

ไปใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปได้ นอกจากนี้ ใน

การศึกษาครั้งนี้ ยังได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารด้วย (documentary research) เช่น 

การรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้น�า

แบบสอบถามดังกล่าวมาแปลงเป็นข้อมูล และวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์

ส�าหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการ

วิเคราะห์ในรูปของตาราง (contingency analysis) 

ประกอบค�าบรรยาย รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา (descriptive analysis) โดยสถิติท่ีใช้ในการ

วิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการ

ถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 หลังจากวิเคราะห์

ข้อมลูแล้ว ได้น�าข้อมลูมาเขยีนบรรยายหรอืพรรณนาพร้อม

ตารางและภาพประกอบตามความเหมาะสม

ผลกำรวิจัย

ผูศ้กึษาได้สรปุผลการวจิยัโดยแบ่งการน�าเสนอออก

เป็น 6 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดย 

5 ข้อแรกเป็นสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ส่วน

ข้อท่ี 6 เป็นสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 1) 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตวัอยา่งต่อแนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 2) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) (สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์การวจิยัข้อ 3 โดยเป็นการน�าข้อมลูมาวเิคราะห์

เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับการศึกษาตัวแบบแนวทางการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการต่อไป

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-

POSDCoRB 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 145

ข้อ 4) ทั้งน้ี เพื่อน�าไปสู่การเสนอตัวแบบแนวทางการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจ

สายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

6. สรุปผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของผู ้

เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการแนวทาง

การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และตัวแบบ

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2 

และข้อ 3) ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น�าเสนอเรียงตามล�าดับข้อ ดังนี้

6.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 96.96) เป็นชาย และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 54.18) มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หรือ

สูงกว่าปริญญาตรี 

6.2 สรปุผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของกลุม่

ตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัยข้อ 1) โดยแต่ละด้าน ประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อค�าถาม 

โดยภาพรวม หรือค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก ส�าหรับรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถามทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้าน (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) 

การบริหารจัดการงบประมาณ (money) (3) การบริหาร

จัดการวัสดุอุปกรณ์ (material) (4) การบริหารจัดการ

คุณธรรม (morality) (5) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือ

ข้อมูลข่าวสาร (message) (6) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน 

หรือเทคนิค (method) และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติ

งาน (measurement) ทั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้น�าเสนอปัญหา

แต่ละด้านเพื่อเป็นตัวอย่างเพียง 1 ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุดเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้น�าเสนอค่าเฉลี่ยรวม

ทั้ง 7 ด้านไว้ในตอนท้ายด้วย

6.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถใน

การบรหิารจดัการเพือ่สนับสนุนต�ารวจสายตรวจตามแนวคดิ 

7M ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตัวอย่างเช่น 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติบริหารจัดการ หรือด�าเนินการ

เพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชน 

เช่น การรับแจ้งและไประงับเหตุให้กับประชาชน โดยใช้

ต�ารวจสายตรวจในจ�านวนทีไ่ม่มากเพยีงพอ (ค่าเฉลีย่ 2.38) 

6.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจตาม

แนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ตัวอย่าง

เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุนต�ารวจสายตรวจ

ในการให้บริการประชาชนด้านค่าตอบแทนไม่มากเพียง 

(ค่าเฉลี่ย 2.65) 

6.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจตาม

แนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ตัวอย่าง

เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุนต�ารวจสายตรวจ

ในการให้บริการประชาชนด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มาก

เพียงพอ เช่น วิทยุสื่อสาร และรถสายตรวจ เป็นต้น (ค่า

เฉลี่ย 2.38) 

6.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจตาม

แนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการ

ให้บริการประชาชนโดยปลูกฝังต�ารวจสายตรวจด้านความ

เอาใจใส่ และมุมานะในการปฏิบัติงานสายตรวจไม่มากเท่า

ท่ีควร (ค่าเฉลี่ย 2.42) 

6.2.5 ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจตาม

แนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูล

ข่าวสาร ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนด้านโดยให้

ข้อมูลข่าวสารแก่ต�ารวจสายตรวจในจ�านวนที่ไม่มากเท่า

ท่ีควร (ค่าเฉลี่ย 2.51)

6.2.6 ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถใน

การบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุต�ารวจสายตรวจตามแนวคดิ 

7M ด้านวิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค ตัวอย่าง

เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุนต�ารวจสายตรวจ

ในการให้บริการประชาชนโดยยึดถือกฎเกณฑ์มากเกินไป 

เช่น การก�าหนดให้ต�ารวจสายตรวจต้องปฏบิตัติามระเบยีบ



146 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ที่ออกโดยส่วนกลางไม่สอดคล้องกับพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 2.55) 

6.2.7 ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจตาม

แนวคิด 7M ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่าง

เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุนต�ารวจสายตรวจใน

การให้บริการประชาชนโดยมีการประเมินผลไม่มากเท่าที่

ควร (ค่าเฉล่ีย 2.66) 

สรุป ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 7 ด้าน หรือภาพรวมค่าเฉล่ีย

รวมท้ัง 7 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก

ต่อปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพือ่สนบัสนนุต�ารวจสายตรวจของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ตามแนวคิด 7M (ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 7 ด้าน ซ่ึงเท่ากับ 2.47)

นอกจากนี ้เมือ่น�าปัญหาเกีย่วกบัขดีความสามารถ

ในการบริหารจัดการตามแนวคิด 7M แต่ละด้านมาเรียง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังตาราง 1 ดังนี้

ตำรำง 1

ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวคิด 7M

ความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวคิด 7M ค่าเฉลี่ย

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.66

(2) การบริหารจัดการงบประมาณ 2.65

(3) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 2.55

(4) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร 2.51

(5) การบริหารจัดการคุณธรรม 2.42

(6) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2.38

(7) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 2.38

7. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตวัอยา่งต่อแนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัยข้อ 2) โดยแต่ละด้านประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อค�าถาม 

โดยภาพรวม หรือค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มาก ส�าหรับรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็น

ด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถามทั้ง 7 ด้าน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้

น�าเสนอแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการแต่ละด้านเพื่อเป็นตัวอย่างเพียง 1 ข้อค�าถาม ท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่าน้ัน นอกจากน้ี ผู้ศึกษายังได้น�าเสนอ

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ด้านไว้ในตอนท้ายด้วย

7.1 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ควรสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชน

โดยจัดการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 

1 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 2.67) 

7.2 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการ

งบประมาณ ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควร

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนด้าน

ค่าตอบแทนให้เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 2.73) 

7.3 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการ

วัสดุอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควร

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนด้าน

เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ เช่น วิทยุสื่อสาร และรถสาย

ตรวจ (ค่าเฉลี่ย 2.70)

7.4 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการ

คุณธรรม ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควร

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดย

ปลูกฝังต�ารวจสายตรวจด้านความเอาใจใส่ และมุมานะ
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ในการปฏิบัติงานสายตรวจ (ค่าเฉลี่ย 2.66) 

7.5 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการ

ข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติควรสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการ

ประชาชนโดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่ต�ารวจสายตรวจให้

ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 2.38) 

7.6 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการตามแนวคิด 7M ด้านวิธีการ ระเบียบ 

แบบแผน หรือเทคนิค ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติควรสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการ

ประชาชนโดยให้ความส�าคัญกับงานด้านธุรการไม่มากจน

เกินไป เช่น การก�าหนดให้ต�ารวจสายตรวจมุ่งให้บริการ

ประชาชนและระงับเหตุมากกว่ามุ่งตรวจเอกสารการเซ็น

ชื่อในสมุดตู้แดง (ค่าเฉลี่ย 2.81) 

7.7 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการตามแนวคิด 7M ด้านการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ควรสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชน

โดยมีการประเมินผลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (ค่า

เฉลี่ย 2.82) 

สรุป ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ด้าน หรือภาพรวมค่าเฉลี่ย

รวมทั้ง 7 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก

ต่อแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

เพือ่สนบัสนนุต�ารวจสายตรวจของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ตามแนวคิด 7M (ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ด้าน ซึ่งเท่ากับ 2.65)

นอกจากนี้  เมื่อน�าแนวทางการเพิ่มขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสาย

ตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M แต่ละ

ด้านมาเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละด้านจากมากไป

น้อยได้ ดังนี้ ด้าน (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ค่า

เฉลี่ย 2.82) (2) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (ค่า

เฉลี่ย 2.81) (3) การบริหารจัดการงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 

2.73) (4) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 2.70) 

(5) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 2.67) 

(6) การบริหารจัดการคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.66) และ (7) 

การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 

2.38) กล่าวคือ

1. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิด 7M ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดยมีการ

ประเมินผลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 2.82) 

2. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิด 7M ด้านวิธีการ ระเบียบ แบบแผน 

หรือเทคนิค ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ควรสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชน

โดยให้ความส�าคัญกับงานด้านธุรการไม่มากจนเกินไป เช่น 

การก�าหนดให้ต�ารวจสายตรวจมุ่งให้บริการประชาชนและ

ระงับเหตุมากกว่ามุ่งตรวจเอกสารการเซ็นชื่อในสมุดตู้แดง 

(ค่าเฉลี่ย 2.81) 

3. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บรกิารประชาชนด้านค่าตอบแทน

ให้เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 2.73) 

4. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนด้านเครื่องมือ

เครื่องใช้ให้เพียงพอ เช่น วิทยุสื่อสาร และรถสายตรวจ 

(ค่าเฉลี่ย 2.70) 

5. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ได้แก่ ค�าถามที่ว่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควร

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดย

จัดการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากข้ึนอย่างน้อยละ 

1 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 2.67) 

6. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการคุณธรรม 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดยปลูกฝัง

ต�ารวจสายตรวจด้านความเอาใจใส่ และมุมานะในการ

ปฏิบัติงานสายตรวจ (ค่าเฉลี่ย 2.66) 
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7. แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิด 7M ด้านการบริหารจัดการข่าวสาร 

หรือข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ค�าถามที่ว่า ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติควรสนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการ

ประชาชนโดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่ต�ารวจสายตรวจให้

ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 2.38) 

ผู้ศึกษาได้สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

และ (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติตามแนวคิด 7M 7 ด้าน โดยน�าเสนอตามค่าเฉลี่ย

ของแต่ละด้านเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย โดยปัญหา

เก่ียวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ย

รวมทั้ง 7 ด้าน คือ 2.47 และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2.66 

คือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า 

“ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนบัสนนุต�ารวจสายตรวจในการ

ให้บริการประชาชนโดยมีการประเมินผลไม่มากเท่าที่ควร” 

ส�าหรับแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ด้าน คือ 2.65 และมีค่า

เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2.82 คือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติ

งาน ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควร

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดย

มีการประเมินผลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

กำรอภิปรำยผล

การอภิปรายผล ปัญหา และแนวทางการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวคิด 7M 

เป็นการน�าปัญหา และแนวทางการแนวทางการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการ มาอภิปรายผลควบคู่

กันใน “กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประกอบด้วย 

3 ขั้นตอน” ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติมี “ปัญหา” เกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการเพือ่ สนับสนนุต�ารวจสายตรวจตามแนวคดิ 7M และ

เนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมอง

ของแต่ละคน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (mate-

rial) อาจแบ่งเป็น (1) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนด้านเครื่องมือ

เครื่องใช้ไม่มากเพียงพอ เช่น วิทยุสื่อสาร และรถสายตรวจ 

เป็นต้น และ (2) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสนับสนุนต�ารวจ

สายตรวจในการ ให้บริการประชาชนด้านเครื่องมือเคร่ือง

ใช้ที่ไม่ทันสมัย การอภิปรายผลตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบรหิารจดัการของส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาต ิตามแนวคดิ 7M (ตวัแปรอสิระ) ทีม่อีทิธพิลต่อขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการที่เรียกว่า PAMSPOSDCoRB 

5 ด้าน (ตัวแปรตาม) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบแนวทาง

การเพิม่ขีดความสามารถในการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุ

ต�ารวจสายตรวจของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 

7M ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และด้านการ

บรหิารจดัการวสัด ุอปุกรณ์ ไม่มอีทิธพลต่อขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการท่ีเรียก ว่า PAMS-POSDC

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

นอกเหนือจากข้อเสนอแนะตามแนวคิด 7M ดัง

กล่าวแล้ว ผู้ศึกษาขอน�าเสนอแนวคิดที่เป็นข้อเสนอแนะ

อื่นอีก ท้ังนี้เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ 

การเพิม่ขีดความสามารถในการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุ

ต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีความ 

สมบูรณ์และครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แนวคิด PAMS-POSDCoRB หรือ ขีดความสามารถในการ 

บรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า PAMS-POSDCoRB ทีป่ระกอบด้วย 

11 ด้าน ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในการศึกษา

ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น�า “ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการบริหาร

จัดการท่ี เรียกว่า 11M” ท่ีประกอบด้วย 11 ด้าน แต่ผู้

ศึกษาน�ามาปรับใช้ 7 ด้าน เรียกว่า “ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ต่อการบริหาร จัดการที่เรียกว่า 7M” หรือ “แนวคิด 7M” 

ท่ีประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) การบริหารจัดการงบประมาณ 

(money) (3) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (material) 

(4) การบริหารจัดการ คุณธรรม (morality) (5) การบริหาร

จัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (message) (6) วิธีการ 

ระเบียบ แบบแผน หรือ เทคนิค (method) และ (7) การ

ประเมินผลการปฏิบัติตงาน (measurement) ท�าให้ทราบ

และเข้าใจ (1) ปัญหาเกี่ยวกับ ขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงาน
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ต�ารวจแห่งชาติ (2) แนวทางการเพิ่ม ขีดความสามารถ

ในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของ

ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติและ (3) ตัวแบบแนว ทางการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตามวัตถุ

ประสงคก์ารวจิยัอย่างชดัเจน และครอบคลมุมากขึน้ ดงันัน้

ในการศึกษาครั้งต่อไป หน่วยงานหรือบุคลากรของ หน่วย

งานอื่นอบแนวคิดที่ส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิด 7M 

ที่ประกอบด้วย 7 ด้านนี้ไปท�าวิจัยในหน่วยงานอื่นนอก

เหนือจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพื่อเป็นการพิสูจน์ผล

การวิจัยว่าจะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือ แตกต่างกัน 

อันจะน�าไปสู ่การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาได้น�า “ปัจจยัทีม่ส่ีวน

ส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 1M” ที่ประกอบด้วย 

11 ด้าน แต่ผู้ศึกษาน�ามาปรับใช้ 7 ด้าน เรียกว่า “ปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 7M” หรือ 

“แนวคิด 7M” ที่ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การ

บรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ (Man) (2) การบรหิารจดัการ

งบประมาณ (money) (3) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 

(material) (4) การบริหารจัดการคุณธรรม (morality) (5) 

การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (message) 

(6) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method) และ 

(7) การประเมนิผลการปฏบิติังาน (measurement) โดยน�า

มาปรบัใช้เป็นกรอบแนวคดิการวจิยัส่วนทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ 

(เหตุ) ในเวลาเดียวกัน ผู้ศึกษายังได้น�า “ขีดความสามารถ

ในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน” 

หรือ “แนวคิด PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน” ได้แก่ ด้าน (1) 

การบริหารจัดการนโยบาย (policy) (2) การบริหารจัดการ

อ�านาจหน้าที่ (authority) (3) การวางแผน (planning) 

(4) การบริหารจัดการองค์การ (organizing) และ (5) การ

อ�านวยการ (directing) มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดการ

วิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตาม (ผล) โดยน�ามาปรับใช้ในการ

วิเคราะห์การบริหารจัดการขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ เช่นนี้ ท�าให้ทราบและเข้าใจ (1) ปัญหาเก่ียวกับ

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจ

สายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (2) แนวทางการ

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

ต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ (3) 

ตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ ท้ังนี้ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจน และ

ครอบคลุมมากขึ้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป หน่วยงาน

หรือบุคลากรของหน่วยงานอื่น จึงควรน�ากรอบแนวคิดที่

ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิด 7M ท่ีประกอบด้วย 7 

ด้านนี้ ไปท�าวิจัยในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยว่าจะเหมือน

กัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกัน อันจะน�าไปสู่การพัฒนา

ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการของหน่วยงานของรฐั

นั้นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา หรือการวิจัยครั้ง

ต่อไป อาจน�าการแนวคิด 7M ไปปรับใช้เฉพาะบางด้านที่

เหมาะสมกับหน่วยงานท่ีศึกษา หรืออาจตัดบางด้านออก 

โดยไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบท้ังหมดทุกด้าน ในทางตรง

กันข้าม อาจเพิ่มจ�านวนด้านหรือจ�านวนตัวช้ีวัดข้ึนอีกก็ได้

ตามความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไว้ด้วยเสมอ

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงานหรือ

บคุลากรของหน่วยงานอืน่ ควรท�าวจิยัต่อเนือ่งเพือ่ศกึษาว่า 

เพราะเหตุผลใด ผลการศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า แนวคิด 7M 

(ตัวแปรอิสระ) ด้านการบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูล

ข่าวสาร จึงมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) 

เป็นล�าดับแรก และเพราะเหตุใดด้านการบริหารจัดการ

คุณธรรม จึงมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า PAMS-POSDCoRB 5 ด้าน เป็นล�าดับ

สุดท้าย เป็นต้น

3. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงานหรือ

บุคลากรของหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยแบบเจาะลึกเกี่ยวกับ

การเพิม่ขีดความสามารถในการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุ

ต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตามแนวคิด 

7M แต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านการบริหารจัดการ

ข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติ

งาน และด้านการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นต้น 

4. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงานหรือ
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บุคลากรของหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น 

การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจในเขตพื้นที่ของกองบังคับการ

ต�ารวจนครบาล 1-9 ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตาม

แนวคิด 7M ที่มีภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น

5. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงานหรือ

บุคลากรของหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด

อื่นส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ เช่น แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

(sustainable administration concept) การบริหาร

จัดการตามแนวคิดตะวันออก (eastern concept of 

administration) และการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (digital 

era administration concept) เป็นต้น

6. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงานหรือ

บุคลากรของหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนต�ารวจสาย

ตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติโดยตรง เช่น ผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของส�านักงานต�าราวจแห่งชาติ 

รวมท้ังท�าวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ่งสัมภาษณ์ประชาชน ซ่ึงเป็น

ผู้รับบริการ และเป็นผู้ที่ได้รับจากการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนต�ารวจสายตรวจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ีอวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสระแก้ว (2) เพื่อสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว (3) เพื่อ

ตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว สัมภาษณ์ผู้

เชี่ยวชาญคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน 3 คน โดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์แบบกึ่งมี

โครงสร้าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 9 ท่าน เลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม

แบบเจาะจง คือ ผู้บริหารและครู อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 231 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 

0.98 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว คือคุณลักษณะทางอาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติที่ ค่าไค-สแควร์ = 5.75 และมีค่า p-value = 0.056 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหาร, อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

Abstract

The purpose of this research is to (1) analyze the characteristics of vocational  

administrators of ASEAN economic community in Sakaeo province (2) model characteristic features of the  

vocational administrators of ASEAN economic community in Sakaeo province (3) examine the feasibility 

of the characteristic model of vocational administrators located in special economic zones in Sakaeo  

province. The interview of vocational administrators was conducted by 3 experts in the field, using semi 

structured interview tools. Data were analyzed by content. The seminar was organized by 9 experts. 

Selected specific tool group recordings analyzed the data by analyzing group content. The sample was 

used to select 231 specific managers and teachers from vocational education special economic zone. 

รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหำรอำชีวศึกษำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
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บทน�ำ

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อประชาชนโลก โดยเฉพาะประเทศไทย 

ท�าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมในการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาลดลง ท�าให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่ท้าทาย

มากขึ้นเป็นแรงผลักดันท�าให้เกิดกระแสปฏิรูปทุกระดับ 

รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ เขตเศรษฐกิจ

พิเศษหมายถึง พื้นที่ซึ่งรัฐบาลได้ให้สิทธิพิเศษทางการ

ลงทุนและ การค้าแก่ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในเขตสูงกว่า

ธุรกิจทั่วไป จากรายงาน Special Economic Zones 

in Africa: Comparing Performance and Learning 

from Global Experience โดยธนาคารโลก แสดงให้เห็น

ว่าในช่วง 30 ปีระหว่างปีค.ศ. 1975-2006 การจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษทั่วโลกได้มี การขยายตัวอย่างรวดเร็วโดย

เฉพาะอย่างยิ่งภายหลังปีค.ศ.1986จ�านวนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษได้เพิ่ม ขึ้นในอัตราสูงมาก ซึ่งเป็นกระแสที่ถูกจุด

ประกายจากผลส�าเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทยเองได้เคยมี

ประสบการณ์พัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ การ

พัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษมาแล้วในรปูแบบต่างๆได้แก่ นคิม

อุตสาหกรรม (Industrial Estate--IE) นิคมอุตสาหกรรม

เพื่อการส่งออก (Export Processing Zone--EPZ) คลัง

สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse--BW) หรือร้าน

ค้าปลอดอากร (Duty Free Shop--DFS) และเขตการค้า

เสรี (Free Trade Zone--FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี 

(Duty Free Port) รัฐบาลไทยได้มีการผลักดันการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างจริงจัง โดยในเดือน กรกฎาคม 

2557 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่

Tools used included estimated value questionnaire. The consistency index was between 0.80-1.00 

and the reliability was 0.98. The statistics used were the analysis of the confirmatory components. 

The model of characteristics of administrators of ASEAN economic community in Sakaeo vocational 

education commission office province is a career feature. Personal attributes were consistent with 

empirical data. The chi-square value was 5.75 and the p-value was 0.056.

Keywords: leader’s characteristics, ASEAN economic community under Sakaeo vocational education 

commission office

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ ที่

มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษระยะแรก ของไทยในพื้นท่ีชายแดนของ 5 จังหวัด 

ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา และ

ถัดมา ในเดือนมีนาคม 2558 ได้ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ในพื้นท่ีชายแดนเพิ่มเติม อีก 5 

จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส 

และกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้วได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาจงัหวดั โดยเน้นการพฒันาด้านเศรษฐกจิ การค้า 

สงัคมและสิง่แวดล้อม และปรบัสมดลุเพิม่ประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสระแก้ว การจัดการอาชีวศึกษาได้มีบทบาทส�าคัญใน

การพัฒนาประเทศควบคู่กับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และจาก

การปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) โดยก�าหนด

สาระส�าคัญตามมาตรา 9 ในการจัดการศึกษาท่ีสนับสนุน 

และให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ทุกระดับ 

และมาตรา 45 ท่ีรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและเป็นเป็นประโยชน์ในการศึกษา

ตามความเหมาะสมเพื่อให้โรงเรียนอาชีวศึกษามีมาตรฐาน 

และพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้มาตรา 43 ยังก�าหนดให้มี

ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการจากสาระส�าคัญ ดัง

กล่าว ท�าให้โรงเรียนอาชีวศึกษาทุกแห่งต้องปรับเปลี่ยนรูป

แบบการบริหารจัดการ ตลอดจนใช้ทักษะของผู้น�าในการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

การศึกษา เป็นผลให้หน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้ก�าหนด
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ เพื่อเป็น

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนเอกชนไปสู่ความเป็นเลิศและ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 

ส�าหรับในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษานั้น พบ

ว่าผู้บริหารอาชีวศึกษามีปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะซ่ึง

ประกอบด้วย (1) ปัญหาด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารขาด

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลหรือท�าไม่ต่อเนื่อง ผู้บริหาร

ขาดความมุง่มัน่และขาดความเชือ่มัน่ ความกระตอืรอืร้นใน

การปฏิบัติงาน (2) ปัญหาการบริการที่ดี ผู้บริหารไม่ยึดมั่น

ในเสียงประชามติแต่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองหรือ

บุคคลใดคนหนึ่ง หรือไม่ยอมรับมติของที่ประชุม ผู้บริหาร

ขาดการจดัระบบบรกิารทีดี่ ขาดการเอาใจใส่อย่างจรงิจงั (3) 

ปัญหาการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารไม่น�าอุปกรณ์เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางานการพัฒนาตนเองไม่มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และ (4) ปัญหาในด้าน

การท�างานเป็นทีม การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย 

นอกจากน้ียังพบว่าคุณภาพการศึกษาของอาจารย์อยู่ใน

ระดบัต�า่และบณัฑติทีผ่ลติออกไปยงัไม่เข้าสูต่ลาดแรงงานใน

สาขาที่ประเทศต้องการ รวมทั้งเมื่อนักศึกษา จบการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาแล้วไม่ไปศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาจึง

ท�าให้ประเทศขาดแรงงานระดับนี้มาก 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์

ประกอบของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วที่เหมาะสม เพื่อ

เป็นแนวทางในการทีจ่ะน�ามาประยกุต์ใช้พฒันาคณุลกัษณะ

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว ให้เหมาะสมกับบริบทในการพัฒนาอาชีวศึกษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุส่งผลต่อการบรหิารจดัการศกึษาอาชีวศกึษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ทีจ่ะเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการศกึษาต่อไปอย่างมปีระสทิธิภาพ

สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมจนเป็นทีย่อมรับ

ในศกัยภาพการบรหิารจดัการศกึษาของผูบ้รหิารอาชีวศกึษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพี่อวิ เคราะห ์คุณลักษณะของผู ้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

2 .  เพื่ อสร ้ างรูปแบบคุณลักษณะผู ้บ ริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

3. เพือ่ตรวจสอบความตรงของรปูแบบคณุลกัษณะ

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เกี่ยวข ้องกับ

คุณลักษณะผู้บริหารของ อรุณ รักธรรม (2527) พนัส หัน

นาคินทร์(2524) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2543) อุทัย เดชตานนท์ 

(2545) ธีระ รุญเจริญ (2543) จักรพรรดิ วะทา (2538) 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ประทีป บินชัย (2546) ประพันธ์ 

ผาสุกยืด (2541) นฤมล ศรีบุญเรือง (2556) จารุพิชญา 

ตลับนาค (2560)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู ้

บริหารของ อรุณ รักธรรม (2527) พนัส หันคาคินทร์  (2524) 

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2543) อุทัย เดชตานนท์ (2545) ธีระ รุญ

เจริญ (2543) จักรพรรดิ วะทา (2538) วิโรจน์ สารรัตนะ 

(2546) ประทีป บินชัย (2546) ประพันธ์ ผาสุกยืด (2541) 

นฤมล ศรีบุญเรือง (2556) จารุพิชญา ตลับนาค (2560)

แนวคิด การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

- การจดัการศกึษาอาชีวศกึษาเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ จังหวัดสระแก้ว แนวคิด การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ จังหวัดสระแก้ว

 - เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

 - การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสระแก้ว 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้

1. ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.2 สัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความ

สามารถเกีย่วกบัคณุลกัษณะผูบ้รหิารอาชวีศกึษาเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 3 ท่าน แบบ

เจาะจง (purposive sampling)

2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

2.1 ยกร ่างรูปแบบคุณลักษณะผู ้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

2.2 สร้างรูปแบบโดยจัดสนทนากลุ่ม (focus 

group) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรูป

แบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ จังหวัดสระแก้ว

3. ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จงัหวดัสระแก้ว ตรวจสอบความตรงของรปูแบบคณุลกัษณะ

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว โดยแจกแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูสังกัดอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว จ�านวน 231 คน และน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครอูาชวีศกึษา เขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 231 คน โดยใช้

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร

งานวิจัย และสัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญ เพื่อได้คุณลักษณะ

ของผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบ
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) โดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไว้แล้วเป็นแบบในการถามผู้

ให้สัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) เครื่องมือท่ีใช้ใน

การวิจัยขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยคู่มือประกอบการสนทนา

กลุ ่ม และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

แต่ละองค์ประกอบ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสระแก้ว โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis--CFA) เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

เพ่ือยืนยันรูปแบบที่ศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา และครู 

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

จ�านวน 231 คน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบ

รายการ (checklist) โดยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบคุณลักษณะของ

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว ซ่ึงมีตัวเลือก 5 ระดับ แบบสอบถามแบ่งเป็น 

2 ด้าน โดยด้านคุณลักษณะวิชาชีพ แบ่งเป็น 4 องค์

ประกอบ (1) คุณลักษณะด้านผู้น�าทางวิชาการ 10 ข้อ (2) 

คุณลักษณะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10 ข้อ (3) 

คุณลักษณะด้านประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 10 ข้อ 

และ (4) คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม 10 ข้อ 

ส่วนคุณลักษณะด้านบุคคล แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ (1) 

คุณลักษณะด้านภาวะผู้น�า 10 ข้อ (2) คุณลักษณะด้านการ

ตัดสินใจ 10 ข้อ และ (3) คุณลักษณะด้านการส่ือสาร 10 

ข้อ การตรวจสอบเครื่องมือ การหาค่าความเชื่อมั่นผู้วิจัย

ได้น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (try out) กับผู้

บริหารอาชวีศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นผูบ้รหิาร และ 

ครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตราด จ�านวน 30 คน แล้วน�า

ข้อมูลที่เก็บไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.98 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ท่ีได้นี้ถือว่าเป็นค่าท่ียอมรับได้ เนื่องจากมีค่าไม่ต�่ากว่า 0.6 

(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2535)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัตดิต่อกบัผูเ้ชีย่วชาญโดยเดนิทางไปขอพบ

และติดต่อทางโทรศัพท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนถามการ

ให้การสัมภาษณ์ด้วยความสมัครใจ และเต็มใจท่ีจะอุทิศ

เวลาให้ความร่วมมือในการให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

จ�านวน 9 ท่าน 

2.2 ผู้วิจัยจะจัดท�าและส่งคู่มือการจัดสนทนา

กลุ่ม (focus group guide) ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสระแก้ว นิยามศัพท์ แบบประเมินการสนทนากลุ่ม

ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้ร่วมกลุ่มสนทนาได้ศึกษาก่อน 

การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

2.3 ขอจดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัย

เทคนิคสระแก้ว โดยแจ้งถึงก�าหนดการ วัน เวลา และสถาน

ท่ีในการสนทนากลุ่ม

2.4 ติดต่อประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถาน

ท่ี อุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่อง

บันทึกเสียง

2.5 ผู ้วิจัยจะน�าเสนอรูปแบบคุณลักษณะ

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว ต่อผู้ร่วมสนทนาเพื่อร่วมวิพากษ์วิจารณ์ แลก

เปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ตามประเด็น

ค�าถามในคู่มือการจัดสนทนากลุ่มท่ีได้จัดท�าไว้แล้ว

3 .  ผู ้ วิ จัยตรวจสอบความตรงของรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จงัหวดัสระแก้ว โดยแจกแบบสอบถามผูบ้รหิารสถานศกึษา

และครสูงักดัอาชวีศกึษา เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดั

สระแก้ว จ�านวน 231 คน และน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. ผู้วิจัยใช้หลักการตีความข้อมูล คือ ข้อมูลนั้นมี

คุณภาพ คือมีความหมายที่ชัดเจนการวิเคราะห์ข้อมูล น�า

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เนื้อหา (content analysis)

2. ผู้วิจัยท�าความแปลความหมายของข้อมูลว่า

ข้อมูลมีความหมายอะไร ชัดเจนในตัวข้อมูลหรือประโยค

หรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการตีความข้อมูล คือ ข้อมูลนั้นมี

คุณภาพ คือมีความหมายที่ชัดเจนการวิเคราะห์ข้อมูล น�า

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เนื้อหา (content analysis)

3 .  ผู ้ วิ จั ยตรวจสอบความตรงของรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหาร และยืนยันความสอดคล้องขององค์

ประกอบระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ซ่ึงเป็น

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสระแก้ว โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล

ผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบคุณลักษณะผู ้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

ผู ้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้  ผลการวิเคราะห์องค์

ป ร ะกอบ เ ชิ ง ยื น ยั น  ( Confi rma to r y  F a c t o r  

Analysis--CFA) โมเดลการวัด (measurement model) 

ตัวแปรแฝงภายในคุณลักษณะทางอาชีพ ของผู ้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  

Chi-Square = 5.75, p-value = 0.056, df = 2,  

GFI = 0.98, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.10 ผลการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 

--CFA) โมเดลการวดั (Measurement Model) ตวัแปรแฝง

ภายในคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้บริหารอาชีวศึกษาเขต

พฒันาเศรษฐกจิพิเศษจงัหวดัสระแก้ว Chi-Square = 0.00,  

p-value = 1.00, df = 0.00, GFI = -, AGFI = -,  

RMSEA= -และผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดสระแก้ว i-Square = 17.07, p-value = 0.20, 

df = 13, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.035

1. วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารอาชีวศึกษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว การวิจัยพบว่า

คุณลักษณะร่วมของผู้บริหารท่ีควรจะเป็นจะประกอบด้วย 

2 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ 

อันได้แก่ องค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบ

ด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�า ด้านการ

ตดัสนิใจ และด้านการสือ่สาร และองค์ประกอบคณุลกัษณะ

ด้านอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

ด้านผู ้น�าทางวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ และด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และเพื่อเป็นการช่วยให้ผลการวิเคราะห์จาก

เอกสารต่างๆ เป็นท่ีน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยได้มีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้เช่ียวชาญเพิ่มเติม เพื่อน�าเอามุม

มองของผู้เช่ียวชาญ มาสังเคราะห์เพิ่มเติมร่วมกับผลการ

วิเคราะห์ที่ได้ก่อนหน้า โดยผลการสังเคราะห์ข้อมูลร่วม

กันของท้ังสองแหล่ง พบข้อสรุปท่ีออกมาในลักษณะเป็น

เหตุเป็นผลซ่ึงกันและกันหรือออกมาในลักษณะท่ีเสริม

กันว่า องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารอาชีวศึกษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วควรจะประกอบ

ด้วย 2 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 7 องค์

ประกอบ อันได้แก่ องค์ประกอบคุณลักษณะด้านบุคคล

ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านความ

ภาวะผู้น�า ด้านการตัดสินใจ และด้านการสื่อสาร และ

องค์ประกอบคุณลักษณะด้านอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านผู้น�าทางวิชาการ ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านประสบการณ์ในงานท่ีรับผิด

ชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว จากผลการ

สร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซ่ึงประกอบด้วย 2 องค์

ประกอบหลัก ได้แก่ (1) คุณลักษณะด้านบุคคล ประกอบ

ด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�า ด้านการ

ตัดสินใจ และด้านการสื่อสาร และ (2) คุณลักษณะด้าน

อาชีพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้าน

ผู้น�าทางวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้าน

ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ และด้านคุณธรรมและ
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จริยธรรมผล ปรากฏว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ

รปูแบบคณุลกัษณะผูบ้รหิารอาชวีศึกษาเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษจังหวัดสระแก้ว 

3. ตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะ

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้ว จากโมเดลทางทฤษฎีรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ที่

ผ่านการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุม่ตวัอย่างผู้บรหิารอาชวีศกึษาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

น่ันหมายความว่า โมเดลทางทฤษฎีรูปแบบคุณลักษณะ

ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแก้ว ดังกล่าวนี้ สามารถวัดได้หรือประกอบด้วย 2 องค์

ประกอบหลัก คือ คุณลักษณะทางอาชีพ และคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล อย่างแท้จริง 

กำรอภิปรำยผล

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้

บรหิารอาชวีศกึษาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัสระแก้ว

ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะร่วมของผู ้บริหาร

ที่ควรจะเป็นจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก และ

องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ประกอบ

คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�า ด้านการตัดสินใจ และด้าน

การสื่อสาร และองค์ประกอบคุณลักษณะด้านอาชีพ ซ่ึง

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านผู้น�าทาง

วชิาการ ด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล ด้านประสบการณ์

ในงานที่รับผิดชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อ

เป็นการช่วยให้ผลการวิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ เป็นท่ี

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้

เชี่ยวชาญเพิ่มเติม เพื่อน�าเอามุมมองของผู้เชี่ยวชาญ มา

สังเคราะห์เพิ่มเติมร่วมกับผลการวิเคราะห์ที่ได้ก่อนหน้า 

โดยผลการสังเคราะห์ข้อมลูร่วมกนัของทัง้สองแหล่ง พบข้อ

สรุปที่ออกมาในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันหรือ

ออกมาในลักษณะที่เสริมกันว่า องค์ประกอบคุณลักษณะ

ของผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้ว ควรจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก และ

องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ประกอบ

คุณลักษณะด้านบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่ ด้านความภาวะผู้น�า ด้านการตัดสินใจ และ

ด้านการสื่อสาร และองค์ประกอบคุณลักษณะด้านอาชีพ 

ซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านผู้น�าทาง

วชิาการ ด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล ด้านประสบการณ์

ในงานท่ีรับผิดชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้

บรหิารอาชีวศกึษาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสระแก้ว

จากผลการสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู ้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซึ่ง

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) คุณลักษณะ

ด้านบุคคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้าน

ภาวะผู้น�า ด้านการตัดสินใจ และด้านการสื่อสาร และ (2) 

คุณลักษณะด้านอาชีพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 

ได้แก่ ด้านผูน้�าทางวชิาการ ด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ด้านประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ และด้านคุณธรรม

และจริยธรรมผลปรากฏว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็น

ด้วยกับรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวดสระแก้ว ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีอรุณ รัก

ธรรม (2527) ได้กล่าวเอาไว้ในงานวิจัยว่า คุณลักษณะ

ของผู้บริหารโรงเรียนท่ีประสบความส�าเร็จในการบริหาร

โรงเรยีนนัน้ จะต้องประกอบด้วยคณุลกัษณะทัง้ในด้านส่วน

ตัวและลักษณะทางด้านวิชาชีพ ผู้บริหารหรือผู้น�าหรือผู้จัด

องค์การ หรอืหวัหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเลก็หรอืหน่วยงาน

ใหญ่ หน่วยงาน ราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่

เป็นผลต่อ การส�าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่าง

ยิ่ง บางครั้ง การจัดองค์การ แม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่

บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่

ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการน�าของผู้บริหาร

ไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผล 

งาท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้น

ผู้บริหารหรือผู้น�าจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรม 

ในการน�าท่ีถูกต้อง เหมาะสม เพราะความส�าเร็จของงาน

ทุกด้านขององค์การ ข้ึนอยู่กับผู้บริหาร หรือผู้น�า ซึ่งจะ

วินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้งาน

เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร
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หรือผู้น�าน้ัน ควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่ 

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น�า 

คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ คุณลักษณะด้าน

ความสามารถในการบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธีระ รุญเจริญ (2543) จักรพรรดิ วะทา (2538) วิโรจน์  

สารรัตนะ (2546) ประทีป บินชัย (2546) ประพันธ์  

ผาสุกยืด (2541) นฤมล ศรีบุญเรือง (2556) จารุพิชญา 

ตลับนาค (2560) ที่กล่าวเอาไว้ว่า 2 คุณลักษณะหลักดัง

กล่าวถือเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การที่ผู ้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว มีคุณลักษณะเช่นเดียวกัน

กับที่กล่าวมาแล้วนั้น จะท�าให้ผู ้บริหารอาชีวศึกษาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วสามารถที่จะบริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วได้

อย่างประสบความส�าเร็จ

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อตรวจสอบความตรงของรูป

แบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสระแก้ว

จากโมเดลทางทฤษฎีรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ที่

ผ่านการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตวัอย่างผูบ้รหิารอาชวีศกึษาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่น

หมายความว่า โมเดลทางทฤษฎรีปูแบบคุณลกัษณะผูบ้รหิาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ดัง

กล่าวน้ี สามารถวัดได้หรือประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ

หลกั คอื คณุลักษณะทางอาชพี ส่วนบคุคล และคณุลกัษณะ

ส่วนบุคคล อย่างแท้จริง โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

นฤมล ศรีบุญเรือง (2556) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล มีด้วยกัน 2 คุณลักษณะ

หลัก คือ คุณลักษณะด้านบุคคล มีคุณลักษณะย่อยคือ (1) 

ด้านบุคลิกภาพ (2) ด้านภาวะผู้น�า (3) ด้านการตัดสินใจ 

(4) ด้านความสามารถในการสื่อสาร และคุณลักษณะด้าน

วิชาชีพ มีคุณลักษณะย่อย คือ (1)ด้านผู้น�าทางวิชาการ 

(2) ด้านความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) 

ด้านประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ (4) ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม สอดคล้องกับจารุพิชญา ตลับนาค (2560) 

ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ

ได้แก่ (1) คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 องค์

ประกอบย่อย คือ (1.1) ด้านความเป็นผู้น�า (1.2) ด้าน

การสร้างแรงจูงใจ และ (1.3) ด้านทักษะทางปัญญา และ 

(1.4) ด้านความรู้ (2) คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบ

ด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ คือ (2.1) ด้านสังคม (2.2) 

ด้านบุคลิกภาพ และ (2.3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงได้

ศึกษาในบริบทที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการวิจัยของผู้วิจัย 

ได้ท�าการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดสระแก้ว และผลการวิจัยพบ

ว่า คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวดสระแก้ว ประกอบด้วย 2 คุณลักษณะหลัก คือ 

(1) คุณลักษณะส่วนบุคคล และ (2) คุณลักษณะทางอาชีพ 

วนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี ธรินธร นามวรรณ และ ดุสิต วิพร

รณะ (2558) ได้ศกึษาเรือ่งองค์ประกอบการบรหิารวทิยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(CFA) การบริหารท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

เอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมคีวามตรงเชิงโครงสร้าง

พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความ ตรงของโมเดล

ได้แก่ X2 =1409.819, df= 1336, X2 / df= 0.0785,  

p  =  0 .  598 ,CF I  =  0 .981 ,  TL I  =  0 .978 ,  

RMSEA = 0.014, SRMR = 0.070, WRMR = 0.321 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์ประกอบ (b) ของ

องค์ประกอบท้ัง 7 ด้าน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์น�้าหนักองค์

ประกอบทุกตัวมีนัย ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงมีค่า

ตั้งแต่ -0.290 - 0.833 โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีน�้าหนักองค์ประกอบ

สูงท่ีสุดคือ ด้านภาวะผู้น�า (b= 0.833) ด้านการฝึกอบรม 

( (b= 0.711) และด้านติดต่อ สื่อสาร (b= 0.508) ตาม

ล�าดับ ถาวร โสมณวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครูวิทยาลัย

เทคนคิปทมุธานผีลการวจิยัพบว่า คณุลกัษณะของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิค 

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากและ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านระดับมากโดย

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านบุคลิกภาพ 
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ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิสัยทัศน์และด้าน คุณธรรม

และจริยธรรม มยุรี อามาตย์มนตรี และภาณี สัจจาพันธ์ 

(2559) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นครูต่อคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจดัการสถานศกึษาอาชวีศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็ สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รองลงมา คือ 

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน และนวลอนงค์ อุชุภาพ 

(2559) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ง

ผลต่อการด�าเนินงานของสถานศึกษาของสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่าการด�าเนินงานของสถาน

ศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ�าเป็น

ต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมัย 

โดยใช้กลยุทธ์การด�าเนินงาน มาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนโยบาย 

การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาที่ให้ความส�าคัญไว้ว่า

ต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นแรงงาน ที่มีคุณภาพสามารถไป

ประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนได้เช่นเดียวกับแรงงาน

จาก ประเทศอาเซียนอื่น ซึ่งกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการด�าเนิน

งานให้สถานศึกษาสังกัดส�านักงาน คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาประสบผลส�าเร็จประการหนึ่ง คือ คุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ 

ด้านภาวะผู้น�า และด้านบุคลิกภาพ

หากพิจารณาถึงน�้าหนักความส�าคัญของแต่ละ

องค์ประกอบหลัก ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 

คุณลักษณะส่วนบุคคล มีน�้าหนักความส�าคัญในการที่

จะแสดงถึงคุณลักษณะผู ้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว มากกว่าคุณลักษณะทาง

อาชพี อาจเนือ่งมาจากกลุม่ตวัอย่างทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูมา

ได้นั้นกว่าครึ่งมีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด

ในระดับปริญญาโท และกว่าร้อยละ 60 มีประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน 10 ปี จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้เมื่อมี

การยืนยันองค์ประกอบระหว่างคุณลักษณะทางอาชีพกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความโน้มเอียงที่น�้าหนักความ

ส�าคัญขององค์ประกอบคุณลักษณะส่วนบุคคลมีค่าน�้า

หนักที่มากกว่าด้วยเหตุที่ประสบการณ์ในการท�างานยัง

ไม่มากนักท�าให้คุณลักษณะทางวิชาชีพอาจยังไม่โดดเด่น

มากนัก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในคุณลักษณะย่อย

ของคุณลักษณะส่วนบุคคล ก็จะเห็นได้ว่าด้านการสื่อสาร

ก็มีน�้าหนักน้อยกว่าด้านอื่นๆ อีก 2 ด้าน อาจเนื่องด้วยใน

ประเด็นทางด้านวุฒิภาวะเช่นเดียวกัน ประกอบกับเป็น

คุณลักษณะย่อยท่ีมีการศึกษาวิจัยน้อยกว่าอีก 2 ด้านด้วย

เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยในครั้งนี้ชี้

ให้เห็นว่า องค์ประกอบหลักคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

คุณลักษณะทางอาชีพ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและ

เป็นไปในทิศทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ 0.87 นั่นหมายความว่า หากผู้บริหารมีคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลท่ีเพิ่มสูงข้ึนก็จะท�าให้มีคุณลักษณะทางอาชีพที่

เพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า หาก

ผู้บริหารมีคุณลักษณะทางอาชีพที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะท�าให้มี

คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การวิจัยใน

ครั้งนี้ยังพบอีกว่า ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสระแก้ว มีคณุลักษณะใน 2 องค์ประกอบหลกั

ดังกล่าวอยู่ในระดับมากอีกด้วย นั่นสามารถที่จะบ่งช้ีแนว

โน้มท่ีดีเก่ียวกับมาตรฐานอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสระแก้ว

เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบหลักคุณลักษณะทาง

อาชีพ ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะ

ย่อยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นคุณลักษณะ

ย่อยท่ีมีความน�้าหนักความส�าคัญมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นฤมล ศรีบุญเรือง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง

คุณลักษณะผู ้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล มี

ด้วยกัน 2 คุณลักษณะหลัก คือ คุณลักษณะด้านบุคคล 

มีคุณลักษณะย่อยคือ (1) ด้านบุคลิกภาพ (2) ด้านภาวะ

ผู้น�า (3) ด้านการตัดสินใจ (4) ด้านความสามารถในการ

สื่อสาร และคุณลักษณะด้านวิชาชีพ มีคุณลักษณะย่อย 

คือ (1) ด้านผู้น�าทางวิชาการ (2) ด้านความสามารถในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (3) ด้านประสบการณ์ในงานที่รับ

ผิดชอบ (4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ Kumar (2003 อ้างถึงใน อริสา ส�ารอง, 2553) 

ท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของงานกบัพฤตกิรรม
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การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรจากกลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

พนักงานที่มิได้อยู่ในระดับบริหาร จ�านวน 385 คน พบว่า 

พนักงานที่มีอายุน้อยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอัน

เนื่องมาจากคุณลักษณะภายในงานโดยรวมทั้ง 5 ด้าน คือ 

(1) ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) (2) ความ

เป็นเอกลักษณ์ของงาน (task identity) (3) ความส�าคัญ

ของงาน (task significance) (4) ความมีเอกสิทธิ์ของงาน 

(autonomy) (5) ผลย้อนกลับของงาน (feedback) อยู่

ในระดับที่ต�่ากว่าพนักงานที่มีอายุมาก ในขณะที่พนักงาน

ที่มีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอันเนื่อง

มาจากคุณลักษณะภายในงานสูงกว่า ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้

พนักงานที่มีอายุน้อยกว่า ไม่ค่อยแสดงออกซึ่งพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ถึงแม้ว่าคุณลักษณะของ

งานที่พวกเขาท�าจะเหมาะกับอาชีพของพวกเขาหรือตรง

ตามความชอบก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาไม่มีความ

พึงพอใจในตัวงาน แต่กับมีความพึงพอใจในคุณลักษณะ

ภายนอกของงานมากกว่า 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะส่วน

บคุคล เป็นคณุลกัษณะหลกัทีส่�าคัญของผูบ้รหิารอาชวีศกึษา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดสระแก้ว โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่เมือ่พจิารณาในคณุลกัษณะย่อยจะพบได้ว่า ด้านภาวะผูน้�า 

ซ่ึงในการวิจัยน้ีหมายความถึง ความสามารถใช้ข้อมูลและ

เหตุผลที่เหมาะสม เป็นผู้มีบารมี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ

สามารถในการจูงใจให้คนท�างาน ท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดความ

พึงพอใจในการท�างาน มีความสามารถในการสร้างทีมงาน 

มคีวามสามารถในการสือ่สารกบัหน่วยงานและบคุคลมคีวาม

สามารถในการกระจายอ�านาจและมอบหมายงานให้ผู้อื่น

ปฏิบัติ มีรูปแบบความเป็นผู้น�าของตนเองสามารถแสดง

บทบาทตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เสนอแนะแนว

ทางการด�าเนินงานด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารหรือผู้อื่นได้ 

บุคลิกภาพของผู้บริหาร คือ ภาวะผู้น�าเป็นคุณลักษณะ

เฉพาะของผู้น�าที่ปรารถนา คือ ความซื่อสัตย์ ความน่า

เชื่อถือ มีมิตรภาพและความจริงใจมีความอุตสาหะก�าหนด

ทศิทาง ของงานได้ และมองโลกในแง่ด ีอย่างไรกต็าม ความ

มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสระแก้ว จะช่วยให้การบริหารมีทัศนะความ

เป็นผู้น�า และการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมต่อไป

2. อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะทางอาชีพ ก็เป็น

อีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีมีความส�าคัญเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะ

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบน้อยกว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล 

โดยคุณลักษณะย่อยด้านประสบการณ์งานที่รับผิดชอบ 

ถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะย่อยที่ส�าคัญในล�าดับต้นๆ ของ

คุณลักษณะนี้ หมายความว่าต้องมีประสบการณ์เก่ียวข้อง

ในงานท่ีรับผิดชอบหรืองานท่ีได้รับหมอบหมายเป็นอย่างดี 

เป็นผู้ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการท่ีดี รู้จักการมอบอ�านาจ

และความรบัผดิชอบให้แก่ผูท้ีม่คีวามเหมาะสม มคีวามถนดั

คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบงานสูง มีความรู้ในงานหรือ

เรื่องท่ีท�าชัดเจนและปฏิบัติได้จริง สร้างงานสร้างเงื่อนไข 

และสร้างข้อจ�ากัดของงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยใช้

ศักยภาพของบุคคลเข้ามาแก้ไขต่างๆ ในองค์การ อีกทั้ง

มีความสามารถในการวางแผนทั้งเชิงนโยบายและเชิงกล

ยุทธ์ผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้ว ได้ดียิ่งๆ ข้ึนไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. เนื่องด้วยคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว 

ด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจจะท�าให้รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ใน

การวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับผู้บริหาร เพื่อให้เกิด

ความมัน่ใจของรปูแบบคณุลกัษณะผูบ้รหิารอาชวีศกึษาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ว่าสามารถท่ีจะน�า

ไปประยุกต์ใช้กับผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสระแก้ว ได้ท้ังในบริบทผู้บริหาร และครูผู้

สอน ผู้วิจัยเห็นควรที่จะน�ารูปแบบคุณลักษณะผู้บริหาร

อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ที่

ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษากับกลุ่มผู้บริหารอาชีวศึกษา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดอื่นๆ อีกครั้ง

2. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในลกัษณะรปูแบบความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างรูปแบบ

คุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดสระแก้ว กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การศึกษา หรือคุณภาพในการให้บริการการศึกษา ของ
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อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เพื่อ

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะ

ผู้บริหาร และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา

หรือคุณภาพในการให้บริการการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการ

ยืนยันได้เพิ่มเติมอีกว่า หากผู ้บริหารอาชีวศึกษาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว มีคุณลักษณะดัง

กล่าวแล้วจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การศึกษาหรือส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการการศึกษา

อาชีวศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและบริบทของพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดย วัด, ชุมชน และเอกชนในนครปฐม (2) เพื่อศึกษาการพัฒนาทางสังคม ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้อง

ถิน่ในนครปฐม (3) เพือ่ศกึษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่นบัสนนุบทบาทของพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ทีม่ผีลต่อการพฒันา

สังคมซ่ึงเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม และ (4) เพื่อเสนอแนะรูปแบบบทบาทการพัฒนาในทางสังคม 

ด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หน่วยในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้เก่ียวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ สมาชิก

ในชุมชน นักวิชาการและนักท่องเที่ยว จ�านวน 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบ

มีส่วนร่วม การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แล้วตีความผลการวิจัยจากข้อค้นพบท่ีได้ ผลการวิจัยพบว่า (1) พิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นสามารถตอบสนองการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถ่ินศึกษา ท�าให้องค์กรเอกชน ชุมชน บ้าน วัด 

โรงเรียนและหน่วยงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น ต่างกระตือรือร้นในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อันมีท่ีมาของสะสม (2) การพัฒนา

ในทางสังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่ง

กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (3) ปัจจัยภายในที่สนับสนุนการพัฒนาในทางสังคม ได้แก่ ทุนทางสังคม การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ภาวะผู้น�าการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม ชุมชนท่ีเข้มแข็ง ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายภาครัฐหรือองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชน การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่าย (4) บทบาทของ

พิพิธภัณฑ์การพัฒนาในทางสังคมประกอบด้วย บทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดก ทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้อง

ถิ่น บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และบทบาทการเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน

ค�ำส�ำคัญ: พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บทบาทของพิพิธภัณฑ์, รูปแบบบทบาทพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพัฒนาทางสังคม 

Abstract

The purposes of this research were as follows (1) to study the history and context of  

บทบำทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในกำรพัฒนำสังคม กรณีศึกษำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  

ที่ก่อตั้งโดยวัด,ชุมชนและเอกชน ในจังหวันครปฐม
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บทน�ำ

ในช่วง 10-15 ปี บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในที่ต่างๆ 

ของโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากบทบาท

ดั้งเดิมในการเป็นสถานที่ในการเก็บรักษาและการจัดแสดง

สิ่งของสะสม โดยในปัจจุบันได้มีการเพิ่มบทบาทที่น�าไป

สู่ การเป็นส่วนส�าคัญที่เป็นสถานที่สนับสนุนการพัฒนา

ของชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง และการฟื้นฟู เพื่อการ

พัฒนาทักษะและความเชื่อมั่นของสมาชิกในชุมชนรวมทั้ง

ผู้คนจากภายนอก ด้วยการเรียนรู้ผ่านสิ่งของที่สะสมท่ีน�า

มาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์และการให้บริการเพ่ือแก้ไข

ปัญหาทางสังคม เป็นส่วนสนับสนุนฟื้นฟูและการพัฒนา

ของเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการประกอบสร้างพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะและสถาบันทางวัฒนธรรม

ที่สามารถกระตุ้นผู ้คนมาร่วมกันและเป็นแรงบันดาลใจ

และเพื่อตอบสนองต่อสังคมและและความต้องการ ทาง

local museums on folk wisdom (2) to find ways for the management of local museum on folk 

wisdom (Case study: Ban Phantarak Folk museum) (3) to introduce the format guidelines for the  

management of local museum towards sustainability and self-sufficiency (4) to give priority to the 

study of local museum on folk wisdom (Case Study: Ban Bhandrarak Folk museum, Lam Phaya sub-

district, Bang Len district, Nakhon Pathom province). The unit used for analysis was the individual level 

which is comprised of local administrators, those related to the museums, community members and  

academics, for a total of 15 persons. The data collection consisted of the following (1) in-depth  

interviews (2) participatory observations (3) study and analysis of documents and then interpreting 

the findings which were obtained. The research results revealed that (1) local museums can respond 

to local tourism and learning resources, private organization, communities, homes, temples, schools 

and local cultural agencies. They are enthusiastic about establishing a collection of museums. (2) The 

social development of local museums is a place of cultural heritage conservation and a source of 

life-long learning. It is a source of income distribution to the local community. (3) Internal factors that  

support social development include social capital, strategic management, lifelong learning  

leadership participation, strong community and external factors include government policies or local  

government organizations, and private sector initiatives, cultural tourism, learning society, and  

networks.(4) The role of the museum in social development serves as a source of conservation of 

artistic heritage, local culture, role as a source of life-long learning and the role of a source of income 

distribution to the local community.

Keywords: local museum, role of local museum, role of local museum in social development model

เศรษฐกิจในระดับท้องถ่ินระดับชาติและระดับโลก อันก่อ

ให้เกิดความเช่ือมโยงในการเรียนรู้ในด้านภูมิปัญญาท้อง

ถ่ินและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนซ่ึงจะเป็นแห่งเรียน

รู้ตลอดชีวิตของผู้คนทุกสถานะในสังคม โดยบทบาทของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นนั้น มี

ความสอดคล้องต่อแนวทางของการพัฒนาประเทศที่ได้

มีการก�าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม การพัฒนา

อย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภท

การศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิต

อย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคมและทุกภาคส่วนของ

สังคมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการ
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ศกึษา มุง่หวงัจะพฒันาคณุภาพคนไทยทกุกลุม่วยัให้มคีวาม

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตส�านึก การอนุรักษ์รักษา

มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย 

มีโอกาสและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถเรียนรู้

ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลัง

ทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เชื่อมโยงกับบทบาทและอ�านาจหน้าที่ ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของพื้นที่และท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 

ในการสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ตามแนวทางการพัฒนา

ที่ส�าคัญ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ไม่สอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ 

ด้วยการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียน

รู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ

จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ เพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง

ผลประโยชน์แห่งชาติ

โดยแนวทางดังกล่าวข้างต้น พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จึง

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ภาครัฐให้ความส�าคัญมาโดยตลอดและใช้

เป็นเครื่องมือของท้องถิ่นหรือชุมชน ที่สามารถผสมผสาน

ทนุทางสงัคมได้แก่ ทนุมนษุย์ ทนุสถาบนั ทนุทางภมูปัิญญา

และวัฒนธรรม ประกอบกับทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ที่หล่อหลอมกันจนก่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ี

สามารถน�ามาใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ของท้องถิ่น 

เสมือนหน่ึงมหาวิทยาลัยเปิด ที่เป็นแหล่งศึกษาภูมิปัญญา

ชาวบ้านและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพ อย่างที่รัฐไม่

ต้องลงทุน (ปริตตา เฉลิมเผ่า กอ อนันตกูล และชีวสิทธิ์  

บุณยเกียรติ, 2549, น. 18) และยังเป็นแหล่งที่มีการสร้าง

จิตส�านึก และความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่สงวนรักษา

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการส่งเสริม

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายสู่

ท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในทางสังคม

ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการน�าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาเป็นองค์

ประกอบของบทบาทในการสร้าง กระบวนการพัฒนา

ประเทศที่ยั่งยืนในด้านสังคม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

โลกในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ยังคงมีประเด็นที่ส�าคัญใน

การน�ามาสู่การวิจัยในครั้งนี้ กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท้ัง

ในประเทศไทยและท่ีอื่นๆในโลก ล้วนเกิดข้ึนจากรากฐาน

เดียวกันคือ ความรัก ความศรัทธา และความภาคภูมิใจใน

ความเป็นแหล่งศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ผู้คนในท้องถิ่น

นั้นเป็นผู้ริเริ่มจัดท�า และด�าเนินการเอง มีความตั้งใจและ

มุ่งหวังที่ต้องการน�าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใน

ด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายคือให้คนไทยในท้องถ่ินได้รู้จัก

ตนเอง และสามารถน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาคนในท้องถิ่น

ได้ในทุกระดับ แต่เนื่องจากความเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่

เกิดข้ึนมานั้น ล้วนมาจากหลากหลายของผู้ท่ีก่อตั้ง หลาก

หลายสถานท่ี ชุมชน ท้องถ่ิน ฯลฯ ดังนั้นบทบาทในการ

ด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในแต่ละแห่ง จึงมีความ

แตกต่างและเป็นเอกเทศ ไม่สามารถก�าหนดรูปแบบของ

บทบาทของพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ทีแ่น่นอนและชดัเจน ทีจ่ะน�า

ไปสู่การเป็นแม่บทในในการสร้างบทบาททางปฏิบัติเพ่ือให้

สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียน

รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังไม่สามารถสนับสนุนใน

ด้านการสร้างรายได้ในระดับฐานราก ตามแนวทางการ

พัฒนาประเทศไทยสู่ความสมดุลและยั่งยืนในทางสังคม

ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560—2564 ) ได้อย่างแท้จริง

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน “บทบาทของพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินในการพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

เพื่อแสวงหา บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการพัฒนา

ทางสังคม ท่ีมีความเหมาะสมและสร้างเป็น ต้นแบบของ

บทบาทพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สามารถน�าไปไปปรับใช้กับ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้ในทุกๆ แห่ง ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ

ก่อให้เกิดความเข้มแข็งใน (1) การอนุรักษ์รักษามรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นและ (2) มีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือน

กระบวนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณา

การในลักษณะของการศึกษาสอดคล้องทั้งในระบบ นอก

ระบบ ตามอัธยาศัย รวมทั้ง (3) การก่อให้เกิดการกระ

จายรายได้ในชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อการพัฒนาทางสังคม 

ตามเป้าประสงค์ของในทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ

ให้ด�ารงคงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ผู้วิจัยได้เลือกพิพิธภัณฑ์
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ท้องถิ่นที่น�ามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ก่อตั้งโดยวัด ชุมชนและเอกชน เป็น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ซ่ึง

เป็นพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์หลายแหล่งถือก�าเนิดขึ้นจากกระแส

การปรับกระบวนทัศน์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของผู้คนใน

จังหวัดนครปฐม ด้วยการน�าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนและ

ประวัติศาสตร์ชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมในเรื่องวิถีชุมชน

เกษตร ลุ่มน�้าและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันเป็นภูมิศาสตร์

ชุมชนขึ้นมาบริหารจัดการให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีเป้า

หมายเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู ้ใน

หลักสูตรท้องถิ่นศึกษา ท�าให้องค์กรเอกชน ชุมชน บ้าน 

วัด โรงเรียนและหน่วยงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น ต่าง

กระตือรือร้นในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อันมีที่มาของสะสม 

การจัดหารวบรวม บริจาค เมืองนครปฐมจึงมีพิพิธภัณฑ์

เกดิขึน้เป็นจ�านวนมากและหลากหลายประเภท โดยการน�า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมมาสู่

การวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นการศึกษาในด้านบริบทความเป็น

มาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กลยุทธ์ในการบริหารพัฒนา

พิพธิภณัฑ์ท้องถิน่ รวมทัง้ปัจจยัภายในภายนอกทีส่นบัสนนุ

ต่อการพัฒนาการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อน�า

มาสู ่การก�าหนดรูปแบบของบทบาทการพฒันาในทางสงัคม 

ด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดย วัด ชุมชน และเอกชน 

ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดังกล่าวที่น�ามาสู่การวิจัยนี้ ได้แก่ (1) 

พพิธิภณัฑ์ก่อตัง้โดยวดั พพิธิภณัฑ์วถิชีาวนาลุม่น�า้นครชัยศรี 

(2) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งโดยชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาด

น�้าวัดล�าพญา (3) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งโดยเอกชน พิพิธภัณฑ์

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน บ้านภัณฑารักษ์ ด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ดังกล่าว มีคุณลักษณ์ที่สอดคล้องต่อแนวทางทางของการ

วิจัยกล่าวคือ (1) เป็นตัวแทนในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะ 

คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยวัด ชุมชนและเอกชนที่มุ่ง

เน้นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถ่ิน 

(2) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 3 ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อประโยชน์ในการเป็นแหล่ง

ของการเรียนรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย การค้นคว้าวิจัยเพื่อ

น�าภูมิปัญญาและทุนท้องถิ่นมาประยุกต์และปรับใช้ในวิถี

ชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ (3) สนับสนุนความคิดริเริ่มของ

ชาวบ้าน ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคม การส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี และการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ท่ี

คนในชุมชนและประชาชนทั่วไป จะเข้าถึงได้อย่างสะดวก

และสามารถใช้บรกิารได้เตม็ศกัยภาพ (4) มคีวามสอดคล้อง

กบันโยบายของภาครฐัทีไ่ด้ก�าหนดให้พืน้ทีท่ีม่พีพิธิภณัฑ์ตัง้

อยู่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของภาครัฐในการสร้างความ

เข้มเข็งในทุกมิติให้กับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติ

ตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม (5) เป็นแหล่ง

เรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เป็นการศึกษาที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยตนเองตามความสนใจศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส 

โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม 

สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ (6) ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของกระทรวง

พาณิชย์ในโครงการน�าร่อง ตลาดต้องชม เพื่อเป็นการสร้าง

อตัลกัษณ์ของท้องถิน่ในด้านวฒันธรรมและการกระจายราย

ได้สู่ท้องถ่ิน พร้อมกับการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง(7) ผลการ

วิจัยท่ีได้รับ น�าไปสู่การปฏิบัติของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท้ัง 3 

แหล่ง ได้ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เครือข่าย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาความเป็นมาและบรบิทของพพิธิภณัฑ์

ท้องถ่ินทีก่่อตัง้โดยวดั, ชมุชนและเอกชนในจงัหวดันครปฐม

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาทางสังคม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน จ. นครปฐม

3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่

สนบัสนนุบทบาทของพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ทีม่ผีลต่อการพฒันา

สังคมซ่ึงเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน จ. นครปฐม

4. เพือ่เสนอแนะรปูแบบบทบาทการพฒันาในทาง

สังคม ด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศิริรัตน์ แอดสกุล (2557, น. 66) ได้ให้ความ

หมายของบทบาท คือการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีของ

สถานภาพหรือาจกล่าวได้ว่าบทบาทคือพฤติกรรมที่คาด

หวังส�าหรับผู้ท่ีอยู่ในสภาพต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

(role expectation) เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคน

หรอืสงัคมเพือ่ท�าให้คูส่มัพนัธ์มกีารกระท�าทางสงัคมได้ รวม

ท้ังสามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได้
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ดังน้ันจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าบทบาท คือ การก

ระท�าตามสิทธิและหน้าที่ของตนตามสถานภาพท่ีปรากฏ

ในสังคม บทบาทจึงท�าให้แต่ละคนรู ้จักรักษาสิทธิและ

หน้าที่ของตนเองไว้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม ท�าให้สังคมมีความเป็นระเบียบและด�ารงอยู่ใน

สังคมอย่างสันติสุข

สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2558, น. 34) ได้สรุป

ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นลักษณะ

ของหน่วยงานหรือชุมชนที่ด�าเนินการในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง

หรือหลายเร่ืองพร้อมๆกัน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ บ�ารุง

รักษา ฟื้นฟู ปกป้อง คุ้มครอง พิทักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 

ช่วยเหลือ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่และปลูกจิตส�านึกให้แก่

สมาชกิได้เรยีนรูต้ลอดชวีติด้วยวธิกีารผ่านผูรู้ ้สือ่เทคโนโลยี 

สารสนเทศ แหล่งการเรยีนรู ้ภมูปัิญญาท้องถิน่และจากองค์

ความรู้ต่างๆ ซึ่งท�าให้สมาชิกสามารถสร้างความรู้ สร้าง

ทักษะและมีการจัดการเรียนรู้ท่ีดี รวมท้ังสมารถถ่ายทอด

ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังภายในภายนอก

กลุ่มสมาชิกตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือใน

การเลือกและตัดสินปัญหาเพื่อพัฒนาการด�าเนินชีวิตให้มี

ความเหมาะสมกบัสภาพของหน่วยงานหรอืชมุชน ประกอบ

ด้วยบุคคลแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรุ้ องค์กร และสังคม

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง

สังคมท่ีทุกคนในสังคมมีโอกาสหาความรู้ประสบการณ์ได้

ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ตามความสนใจของผู้เรียนรู้ ท�าให้

สมาชิกในสังคมนั้นสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะและ

มีการจัดการเรียนรู้ท่ีดี ท่ีก่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนา

ชมุชน รวมทัง้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละแลกเปลีย่นเรียน

รู้ร่วมกัน ท้ังภายในภายนอกกลุ่มสมาชิกตลอดจนสามารถ

ใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินปัญหาเพื่อ

พัฒนาการด�าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพของ

หน่วยงานหรือชุมชนและด�ารงชีพอยู่ในสังคมด้วยความสุข

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยภำยนอกท่ีสนับสนุนต่อกำรพัฒนำ

(1) นโยบายภาครัฐ/อปท. (2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3) สังคมแห่งการเรียนรู้ (4) เครือข่าย

ควำมเป็นมำและบริบทของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้ง

โดยวัด ชุมชนและเอกชน ใน

จังหวัดนครปฐม

บทบำทพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

1. แหล่งอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น (วิถีชีวิต สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ)

2. แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ศึกษาดูงาน)

3. แหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

กำรพัฒนำทำงสังคม

1. อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

2. แหล่งเรียนรู้นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย

3. สร้างความเข้มแข็งให้ศรษฐ

กิจฐานราก

ปัจจัยภำยในท่ีสนับสนุนต่อกำรพัฒนำ

(1) ทุนทางสังคม (2) การจัดการเชิงกลยุทธ (3) ภาวะผู้น�า (4) การเรียนรู้ตลอดชีวิต

(5) การมีส่วนร่วม (6) ชุมชนเข้มแข็ง (7) การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ ่งหมายศึกษารูป

แบบบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาลุ่มน�้านครชัยศรี พิพิธภัณฑ์พื้น

บ้านตลาดน�้าวัดล�าพญาและพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  

บ้านภัณฑารักษ์ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการ

วจิยัแบบกรณศีกึษา เนือ่งจากมุง่ศกึษา เฉพาะกรณทีีเ่ฉพาะ

เจาะจง จุดเน้นอยู่ที่สิ่งถูกศึกษาซึ่งมีขอบเขตที่ก�าหนดได้

ชัดเจนสมบูรณ์ในตัว มีเวลาและสถานที่ที่สามารถก�าหนด
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ได้ โดยใช้วิธีศึกษาจากข้อมูลหลายชนิดหลายแหล่ง ด้วยวิธี

การหลายแบบในเรื่องเดียวกัน (ชาย โพธิสิตา, 2554, น. 

152-153) พื้นที่ที่ท�าการศึกษา คือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน

จังหวดันครปฐม ได้แก่ พพิธิภณัฑ์วถิชีาวนาลุม่น�า้นครชยัศรี 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านตลาดน�้าวัดล�าพญาและพิพิธภัณฑ์

ภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน บ้านภณัฑารกัษ์ เนือ่งจากเป็นพพิธิภณัฑ์

ท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการรบัรองการเป็นพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่จากภาค

รัฐมบีทบาทในการพฒันาทางสงัคมทีส่อดคล้องต่อแนวทาง

การพัฒนาประเทศและสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชน

ในลักษณะเป็นแหล่งอนุรักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและยังเป็นแหล่ง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถกระจายราย

ได้สู่ท้องถิ่น ที่ตรงตามแผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาทางสังคมของภาครัฐ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบ

ด้วยกลุ่มบุคคล 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) หน่วยระดับบุคคล (2) 

หน่วยระดับกลุ่ม (3) หน่วยระดับองค์การ (4) หน่วยระดับ

สถาบัน และ (5) หน่วยระดับพื้นที่ รวมทั้ง (6) หน่วยระดับ

สังคม รวมทั้งสิ้น 26 คน

จากการเลือกหน่วยในการวิเคราะห์ระดับบุคคล

ข้างต้น ประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

จังหวัดนครปฐม รวมทั้งนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจ

บริบทของพ้ืนที่เป็นอย่างดีตลอดจนรวมถึงนักท่องเที่ยว 

โดยในที่นี้ ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่า

จะเป็น (non-probability selection sampling) ใช้วิธี

การเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูล (data organizing) 

คอืท�าข้อมลูหลายประเภทซึง่ได้มาจากหลายแหล่งหลายวธิี

การ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสังเกต 

ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นระเบียบและเป็นระบบ 

สามารถเรียกมาใช้ได้สะดวกและตรวจสอบความถูกต้อง

และความน่าเช่ือถือได้ง่าย ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การตรวจสอบภายใน 

และการตรวจสอบภายนอก (ชาย โพธิสิตา, 2554, น. 370-

372) ส�าหรับการตรวจสอบภายในของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

เน้นการน�าเสนอค�าอธิบาย หรือข้อสรุปจากมุมมองท่ีหลาก

หลายของผู้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งได้อธิบายท้ัง

ในทศันะทีเ่หน็สอดคล้องกนั และแตกต่างกนัอย่างครบถ้วน

ตามข้อเท็จจริงท่ีได้จากการศึกษา ขณะเดียวกัน ได้ท�าการ

ตรวจสอบภายนอก ด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(triangulation) กล่าวคือ การใช้กระบวนวิธีท่ีหลากหลาย 

(multiple-method approach) ในการตรวจสอบข้อมูล 

ซึง่จากหลกัการตรวจสอบดงักล่าว ผูว้จิยัได้ประยกุต์ใช้เพยีง

บางหลักการ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม

ข้อมูล (methodological triangulation) เป็นการใช้

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่อง

เดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2557, น. 129-130) โดย

ข้อสรุปและสิ่งท่ีตีความออกมานั้นอาจจะอยู่ในรูปของค�า

อธิบาย กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบบทบาท

ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการพัฒนาทางสังคม 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู ใช้ระยะเวลา รวม 60 วนั ใน

ลกัษณะทีส่อดคล้องกบัรปูแบบการวจิยัเชงิคณุภาพ กล่าวคือ 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ

เป็นหลัก ประกอบด้วย

วิธี ท่ี 1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการ

สัมภาษณ์แบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (focus interview) 

อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและรูปแบบของบทบาทในการ

พัฒนาทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

ใช้แนวค�าถามเป็นหลักในการสัมภาษณ์เจาะลึก แต่ขณะ

เดียวกันไม่มองข้ามประเด็นท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการ

สัมภาษณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2554 น. 264) ซึ่งแบบสัมภาษณ์

ดังกล่าว ก่อนน�าไปใช้จะมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

โดยน�าเสนอต่อผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ตรวจสอบความสอดคล้อง

และความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

วิธีท่ี 2 การสังเกต เป็นการเฝ้าดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย่าง

เอาใจใส่และก�าหนดไว้อย่างมรีะเบยีบวธิ ีเพือ่วเิคราะห์หรอื
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หาความส�าคญัของสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัสิง่อืน่ ท�าให้รูพ้ฤตกิรรมที่

แสดงออกเป็นธรรมชาต ิเป็นข้อมลูโดยตรงตามสภาพความ

เป็นจริง จัดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก

วิธีที่ 3 การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร หรือการ

วิจัยเอกสารในครั้งนี้ เป็นการแสวงหาค�าตอบ หรือการ

สร้างองค์ความรู้ด้วยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติย

ภูมิ (secondary data) ที่เป็นร่องรอยตามปกติธรรมชาติ

และเป็นข้อมูลที่สังเกตโดยง่ายหรือเป็นข้อมูลทางสถิติและ

บันทึกต่างๆ 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น

ดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, น. 228-229)

1. วางแผนเก็บข้อมูล เป็นการเตรียมการในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ในด้านต่างๆ 

2. เตรียมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอ 

โดยแยกเป็นสัดส่วนตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

3. ก�าหนดนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง โดยท�าการนัด

เวลาในการเก็บข้อมูล

4. ท�าการเก็บข้อมูลที่วางแผนไว้

5. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับคืนมา

6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง แล้ว

น�าไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป

ผลกำรวิจัย

บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการพัฒนาสังคม

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อต้ังโดยวัด ชุมชน และ

เอกชนในจังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนา

ลุ่มน�า้นครชยัศร ีพพิธิภณัฑ์พืน้บ้านตลาดน�า้วดัล�าพญาและ

พพิธิภณัฑ์ภมูปัิญญาพืน้บ้าน บ้านภณัฑารกัษ์ น้ันเป็นการน�า

ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมจากการสมัภาษณ์เชงิลกึของผูใ้ห้ข้อมลู

ที่มีความเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยตรงประกอบ

กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในภาคสนาม เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน�ามาท�าการวิเคราะห์ น�าเสนอ

ผลการวิจัยโดยเรียบเรียงไปตามล�าดับและตามประเด็นที่

ได้ก�าหนด ในกรอบแนวคิด ในการวิจัยที่เป็นการเชื่อมโยง

กับค�าถามของการวิจัยครั้งนี้ในประเด็นของ

1. ความเป็นมาและบริบทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ท่ีก่อตั้งโดย วัด ชุมชนและเอกชน ในจังหวัดนครปฐม ที่

เกิดจากแนวคิดที่เรียกรวมๆ ว่าพิพิธภัณฑวิทยากระแส

ใหม่ในโลก ท่ีล้วนเกิดข้ึนจาก ความรัก ความศรัทธา และ

ความภาคภมูใิจในความเป็นแหล่งศกึษาภมูปัิญญาชาวบ้าน 

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชน ที่เป็นเรื่องวิถีชุมชน

เกษตรลุ่มน�้าและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันเป็นภูมิศาสตร์

ชุมชนขึ้นมาบริหารจัดการให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีเป้า

หมายท่ีจะอนุรักษ์ รักษาสิ่งท่ีบรรพบุรุษสืบทอดพัฒนา ที่

เป็นเอกลักษณ์ของชนรุ่นก่อนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ในท้องถ่ินและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่ง

สามารถน�าเสนอการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและยังสามารถ

ตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท�าให้องค์กรเอกชน 

ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนและหน่วยงานวัฒนธรรมในท้อง

ถ่ิน ต่างกระตือรือร้นในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อันมีท่ีมาของ

สะสม การจัดหารวบรวม บริจาค โดยเริ่มมีกระแสตั้งแต่

ทศวรรษ 2520 เมืองนครปฐม จึงมีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นเป็น

จ�านวนมากและหลากหลายประเภท 

2. การพัฒนาในทางสังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้อง

ถ่ินท่ีก่อตั้งโดยวัด, ชุมชนและเอกชน ในจังหวัดนครปฐม 

การพัฒนาในทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ท้ัง 3 แหล่ง ล้วนมี

ความสอดคล้องต่อการพัฒนาสังคมตามแนวทางของการ

พฒันาประเทศไทยโดยการพฒันาทางสงัคมนี ้จะมลีกัษณะ

ท่ีส�าคัญด้วยกัน 3 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1. เป็นสถานที่

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมท้ังการเก็บสะสม

ภูมิปัญญาความรู้ที่บรรพชนได้สร้างสม ที่มีอยู่หรือเคยมีอยู่

ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดสร้าง

ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ได้รู้จักตนเอง แนวทางท่ี 2 เป็นแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการเป็นจัดสร้างเป็นคลังแห่งความ

รู้หรือแหล่งเรียนรู้แก่คนในท้องถ่ินและบุคคลท่ัวไปทุกเพศ

ทุกวัย แนวทางท่ี 3 แหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน มาใช้

ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบทางเลือก และเป็นการ

กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินหรือชุมชน และมี

หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน ส่ง

เสริมและสนับสนุน 

3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่สนับสนุน
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การพัฒนาในทางสังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดย 

วัด, ชุมชนและเอกชน ในจังหวัดนครปฐมโดย (1) ) ปัจจัย

ภายใน ได้แก่ ทุนทางสังคม การจัดการเชิงกลยุทธ ภาวะ

ผู้น�าการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม ชุมชนที่เข้มแข็ง 

(2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายภาครัฐหรือองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชน การท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม สังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่าย 

4. บทบาทการพัฒนาในทางสังคม ด้วยพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดย วัด, ชุมชนและเอกชน ควรเป็นเช่นไร 

มิติที่ 1 บทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดก ทางศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มิติที่ 2 บทบาทการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิต มิติที่ 3 บทบาทการเป็นแหล่งกระจาย

รายได้สู่ท้องถิ่น 

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ในการพัฒนาสังคมน้ัน สามารถสรุปและอภิปรายผลการ

ศึกษาวิจัย ได้ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมาและบริบทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่

ก่อตั้งโดย วัด ชุมชนและเอกชน ในจังหวัดนครปฐม เกิดข้ึน

จากรากฐานเดียวกันคือ ความรัก ความศรัทธา และความ

ภาคภูมิใจในความเป็นแหล่งศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วย

การน�าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนและประวัติศาสตร์ชุมชน 

รวมทั้งยังน�าทุนทางวัฒนธรรมในเรื่องวิถีชุมชนเกษตร 

ลุ่มน�้าและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันเป็นภูมิศาสตร์ชุมชน

ขึ้นมาบริหารจัดการให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีเป้าหมาย

ที่จะอนุรักษ์ รักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดพัฒนา รวมถึง

การสั่งสมภูมิปัญญาของชนรุ่นก่อนที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากความเจริญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียหากมิได้รับการอนุรักษ์ 

รักษาให้คงอยู่และให้มีการสืบทอด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจึง

เป็นวิถีทางของทางเลือกทางหนึ่งของการอนุรักษ์รักษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนใน

ท้องถิ่น ที่สามารถน�าเสนอและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและ

ตอบสนองการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในหลักสูตรท้อง

ถ่ินศึกษา ท�าให้องค์กรเอกชน ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน

และหน่วยงานวัฒนธรรมในท้องถ่ิน ต่างกระตือรือร้นใน

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อันมีท่ีมาของสะสม การจัดหารวบรวม 

บริจาค จึงมีพิพิธภัณฑ์เกิดข้ึนเป็นจ�านวนมากและหลาก

หลายประเภทในจังหวัดนครปฐม 

2. การพัฒนาในทางสังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้อง

ถ่ินท่ีก่อตั้งโดย วัด,ชุมชนและเอกชน ในจังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อ

ตั้งโดย วัด ชุมชนและเอกชน ในจังหวัดนครปฐม ประกอบ

ด้วยพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งโดยวัด: พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาลุ่มน�้า

นครชัยศรี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน�้าวัดล�าพญา และ

พพิธิภณัฑ์ภมูปัิญญาพืน้บ้าน บ้านภณัฑารกัษ์ พบว่าแนวทาง

พัฒนาในทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แหล่ง ล้วนมีความ

สอดคล้องต่อการพัฒนาสังคมตามแนวทางของการพัฒนา

ประเทศไทย ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย, พระราชบัญญัติ 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นนั้น ที่มีการก�าหนดนโยบาย

สนับสนุนและส่งเสริม เช่นเดียวกัน การพัฒนาอย่างรอบ

ด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู ้ในทุกระดับและประเภทการ

ศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน ทั้งการ

ศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยส่งเสริม

สนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอด

ชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน 

ประชาสังคมและทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร

จัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา รวมท้ังการ

ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนส�าหรับการ

ศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ในการอนุรักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีดีงามและรู้คุณ

ค่าของความเป็นไทย มโีอกาสและเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 

ท่ีสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

และเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งท่ีเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชื่อมโยงกับบทบาทและ

อ�านาจหน้าท่ี ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีและ

ท้องถ่ิน โดยการพัฒนาทางสังคมนี้ จะมีลักษณะท่ีส�าคัญ

ด้วยกัน 3 แนวทาง คือ

แนวทางท่ี 1 เป ็นสถานท่ีอนุรักษ์มรดกทาง
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วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีจุดเริ่มต้นด้วยการสร้างสถานที่ใน

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งหรือสถานท่ี

รวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดี วัตถุโบราณ 

ส่ิงของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเก็บสะสม

ภูมิปัญญาความรู้ที่บรรพชนได้สร้างสม ที่มีอยู่หรือเคยมี

อยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้จัด

สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เป้าหมายคือให้คนไทยในท้อง

ถิ่นได้รู้จักตนเอง 

แนวทางที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ

เป็นจัดสร้างเป็นคลังแห่งความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ ท่ีแสดง

เร่ืองราว วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประวัติท้องถิ่น ที่สามารถ

ให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย 

รวมถึงยังเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนการรวมตัวของคน ใน

ชุมชนเพื่อร่วมกันกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด ร่วมกัน

ด�าเนินกิจการของท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นนั้นๆ เอง 

แนวทางที่ 3 แหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเป็น 

ด้วยการน�าวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนที่มีอยู ่หลากหลายใน

แต่ละท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาใช้การส่งเสริม

การท่องเที่ยวแบบทางเลือก เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ

เปิดโลกทัศน์ใหม่ ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ และ

เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประเทศ 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชน และ

มีหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน ส่ง

เสริมและสนับสนุน

3. ปัจจัยที่ภายในและปัจจัยภายนอกท่ีสนับสนุน

การพัฒนาในทางสังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดย 

วัด, ชุมชนและเอกชน ในจังหวัดนครปฐม

3.1 ปัจจัยภายในที่สนับสนุนการพัฒนาในทาง

สังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อต้ังโดยวัด ชุมชน และ

เอกชน ในจังหวัดนครปฐมน้ันประกอบด้วย (1) ทุนทาง

สังคมคือทุนดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ในชุมชน หรือในสังคม 

ทีผู่ต้ัง้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่พพิธิภณัฑ์วถิชีาวนาลุม่น�า้นครชยัศรี

ได้น�าวิถีชีวิตชาวนาที่เป็นทุนทางสังคมของท้องถ่ินมาเป็น

แนวทางของการจดัท�าพพิธิภณัฑ์ ส�าหรบัพพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน

ตลาดน�้า วัดล�าพญาได้น�าเสนอเรื่องราวของทุนทางสังคม

ของท้องถิ่นคือ เครื่องมือเครื่องใช้ของบรรพบุรุษ ในอดีตที่

เป็นชาวจีนอพยพและชาวมอญ และพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา

พื้นบ้าน บ้านภัณฑารักษ์ ได้จัดแสดงสิ่งของสะสมร่วมสมัย

พื้นบ้าน โดยท้ัง 3 พิพิธภัณฑ์ ได้น�าทุนสังคมมาประกอบ

สร้างเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นการรวบรวมที่ก่อให้

เกิดศักยภาพ และสมรรถนะ ช่วยให้ชุมชนคงสภาพของ

ชุมชนต่อไป มีความเป็นปึกแผ่น ก่อให้เกิดพลังเพื่อใช้ขับ

เคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งข้ึนได้ (2) การจัดการเชิงกลยุทธ

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการน�ามาใช้ขับเคลื่อนกรอบแนวคิด

และแนวทางการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไปสู่เป้า

หมาย โดยการก�าหนดแผนงานและวิธีการ ท้ังในระยะสั้น

และระยะยาวและมีตัวแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการ

ประเมนิผลเพือ่เป็นการชีว้ดัผลด�าเนนิงานมาน�ามาปรบัปรุง

และพัฒนาในแต่ละพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน (3) ภาวะผู้น�าของ

ความเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นการสร้างอิทธิพลต่อบุคคล

อื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมและความสัมพันธ์อันน�ามา

ซ่ึงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน (4) การเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนทุกช่วงของชีวิต เป็นการพัฒนาคนให้

มีศักยภาพที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะมี

ข้ึนในอนาคต จากทุกแหล่งความรู้ในชุมชนและสังคม โดย

ไม่มีการจ�ากัดเวลาและสถานที่ (5) การมีส่วนร่วมเป็นส่วน

ส�าคัญของการด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพของบุคคล กลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มี

ประสทิธภิาพมคีวามเข้มแขง็ ซึง่ท�าให้ชมุชนมพีลงัต่อรองกบั

กลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ และเป็นท่ียอมรับของภาคราชการ

และภาคประชาชน (6) ชุมชนท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงเป็นแนวทาง

ในกระบวนการพัฒนาคน กลุ่มคนในชุมชนให้มีศักยภาพ

พอเพียงและร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตและมีความ

สามารถในการจัดการกับสภาพปัญหาและเรื่องราวต่างๆ 

ได้ด้วยตัวเองและต่อเนื่องด้วยการพลังชุมชนและทุนทาง

สังคม (7) การพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อให้เกิดการการตอบสนอง

ความต้องการในปัจจุบันของประชาชนและสังคมโดยไม่

กระทบหรือละเมิดความสามารถในการพัฒนาหรือความ

ต้องการของคนหรือสังคม ท่ีสามารถเช่ือมโยงและสัมพันธ์

กัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3.2 ปัจจัยภายนอกท่ีสนับสนุนการพัฒนาใน

ทางสังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีก่อตั้งโดยวัด ชุมชน และ

เอกชน ในจังหวัดนครปฐมนั้นประกอบด้วย (1) นโยบาย
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ภาครัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาสังคมไทยรวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งถือเป็นปัจจัย

ที่ส�าคัญที่จะสนับสนุนและส่งเสริมในการด�าเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างให้สังคมไทยเข้าสู ่

สังคมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการสร้างรายได้

ให้กับท้องถิ่น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม (2) การท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จะต้องเป็นการ

ด�าเนินการแบบมีส่วนร่วม และ ได้รับร่วมมือกันจากหลาย

ภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น โดยที่ผู้เยี่ยม

ชมสามารถศึกษาเรียนรู้และจับต้องได้ รวมทั้งได้รับความ

เพลิดเพลินจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ทุกเพศทุกวัย (3) 

สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการสร้างการเรียนรู้สังคมที่ทุก

คนในสังคมมีโอกาสหาความรู้ประสบการณ์ได้ตลอดเวลา

และต่อเนื่อง ตามความสนใจของผู้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถ

ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งภายใน

ภายนอกกลุ่มสมาชิกตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่อง

มือในการเลือกและตัดสินปัญหาเพื่อพัฒนาการด�าเนินชีวิต

ให้มีความเหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานหรือชุมชนและ

ด�ารงชีพอยู่ในสังคมด้วยความสุข (4) เครือข่ายซึ่งน�ามา 

สร้างมิตรโดยเชื่อมโยงประสานระหว่างบุคคล กลุ่มหรือ

ชุมชนเพื่อสร้างอ�านาจต่อรอง ที่ส่งผลท�าให้การท�างาน

มีพลัง มีความเข้มแข็ง ด�ารงอยู่ต่อไปและมีความร่วมมือ

ท�าให้เกิดผลการพัฒนาเร็วและ สมบูรณ์ขึ้น

4. บทบาทการพัฒนาในทางสังคม ด้วยพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยวัด ชุมชน และเอกชน ควรเป็นเช่นไร 

มิติที่ 1 บทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดก ทาง

ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

นั้นจะมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของคนในชุมชนท่ีจะ

อนุรักษ์ รักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดพัฒนา เพื่อการด�ารง

ชีวติทีส่มบรูณ์มากย่ิงขึน้ รวมถงึการสัง่สมภมูปัิญญาของชน

รุ่นก่อนที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น 

ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมรอบข้างได้เห็นถึงความสามารถ

ของภูมิปัญญา ในการประยุกต์ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติรอบ

กายมาประกอบรวบรวมเป็นเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ ได้เหน็

ถึงความเฉลียวฉลาดของการสอนลูกหลานในรูปแบบของ

ความเชื่อและประเพณี การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่

หลงเหลือจากอดีต มีเอกลักษณ์ของความเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากความเจริญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จนเป็น

เหตุให้เกิดความสูญเสียหากมิได้รับการอนุรักษ์ รักษาให้

คงอยู่และให้มีการสืบทอด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สามารถ

น�าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ เพื่อส่วน

รวมของคนท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคม

ของประเทศให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและมีพลังเพียงพอ ใน

การขับเคลื่อนกระบวนการ การสงวนอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมของท้องถ่ิน

มิติที่ 2 บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้วยการประกอบสร้างเป็นคลังความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ ท่ี

แสดงเรื่องราว วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประวัติท้องถ่ิน ที่

สามารถให้ความรู้แก่คนในท้องถ่ินและบุคคลท่ัวไปทุกเพศ

ทุกวยั รวมถึงยงัเป็นกลไกท่ีช่วยสนบัสนนุการรวมตวัของคน 

ในชุมชนเพื่อร่วมกันกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด ร่วมกัน

ด�าเนินกิจการของท้องถ่ินเพื่อคนในท้องถ่ินนั้นๆ เอง ด้วย

การสร้างความมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ทีอยู่

หลากหลายในแต่ละท้องถ่ิน โดยให้หน่วยงานของรฐั สถาบนั

การศึกษา และองค์กรชุมชน สนับสนุนความคิดริเริ่มของ

ชาวบ้าน ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคม การส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี และการเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้ง

ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาสัย ท่ีคนในชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป จะเข้าถึงได้อย่างสะดวกและสามารถใช้

บริการได้เต็มศักยภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความ

สมดุลและยั่งยืนในทางสังคม 

มิติท่ี 3 บทบาทการเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่

ท้องถ่ิน ในฐานของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ด้วยการน�าวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนที่มีอยู ่หลากหลายใน

แต่ละท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาใช้ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวแบบทางเลือก ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เป็นการสร้างความเข้าอันดีระหว่างคนต่างวัฒนธรรมนั้น

เองและเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ สภาพสังคม วัฒนธรรม 

วิถีคนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู ้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเปิด

โลกทัศน์ใหม่ ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาติ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสามัคคี และ
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เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประเทศ 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชน และ

มีหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน ส่ง

เสริมและสนับสนุนในการจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของ

ความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ

1.1 ผู ้ก่อตั้งขาดความรู ้ ความเข้าใจ และ

ประสบการณ์ในงานพิพิธภัณฑ์ ท�าให้ขาดการวางแผนการ

ด�าเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลาย

แห่งเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการ ที่มีเพียงงบประมาณใน

การก่อสร้างอาคารและจัดแสดงนิทรรศการ แต่เมื่อเปิด

ให้บริการแล้ว ไม่มีหน่วยงานดูแลอย่างจริงจัง ไม่ได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานที่เพียงพอและต่อเนื่อง 

และไม่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ให้คุ้ม

ค่ากับงบประมาณที่ลงไป

1.2 พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ขาดบุคลากร

ที่จะท�าหน้าที่ ที่จ�าเป็นตามลักษณะงานพิพิธภัณฑ์ เช่น นัก

วิชาการ เจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น ท�าให้

พิพิธภัณฑ์ขาดการพัฒนาให้น่าสนใจ และขาดพลังท่ีจะขับ

เคล่ือนให้งานพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ หรือ แหล่ง

ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

1.3 การก�าหนดวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มุ่งสร้างรายได้เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

มากกว่าการสร้างประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วน

รวมก่อให้เกดิการไม่ได้รบัความร่วมมอืจากสมาชกิในชมุชน 

1.4 พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ส่วนใหญ่ ท�าหน้าทีเ่พยีง

แค่การเก็บรักษาวัตถุของท้องถิ่นในลักษณะเป็นตู้เก็บของ 

การศึกษาค้นคว้าความรู้จากวัตถุเพื่อสื่อสารเรื่องราวของ

ท้องถิ่นยังมีน้อยมาก

2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

2.1 ภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

ควรสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณส�าหรับพิพิธภัณฑ์

อย่างจริงจังและท่ัวถึง

2.2 ภาครัฐควรสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการ

สร้างบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการพัฒนาทางสังคม

ให้เกดิขึน้อย่างแพร่หลาย รวมทัง้ผูป้ฎบิตักิารทางพพิธิภณัฑ์

สามารถน�าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.3 ภาครัฐควรก�าหนดนโยบายในการประกัน

ความเสี่ยงในเรื่องอาคารสถานที่หรือสิ่งของที่จัดเก็บใน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วยการรับประกันความเสี่ยงจาก

อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ

2.4 ภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดยตรงเพื่อจัดสร้างบุคคลากรด้าน

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเฉพาะซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งเป็นศูนย์รวม

เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

2.5 ภาครัฐควรสนับสนุนส่งเสริมให้ท้องถิ่นทุก

ท้องถ่ินจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของตนเองเพื่ออนุรักษ์

รักษาวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อตนเองโดยคนของท้องถิ่น

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

3.1 การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากมุ่งหวังที่จะศึกษากรณีที่มีการ

เจาะจง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกอย่าง

เป็นองค์รวม ในอีกด้านหนึ่ง การศึกษาในลักษณะดังกล่าว 

ส่งผลให้ขาดความครอบคลุม ดังนั้น จึงควรศึกษาวิจัย โดย

ใช้เชิงคุณภาพผสมผสานกับเชิงปริมาณ เพื่อความแม่นย�า

ตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูลทางสถิติท่ีชัดเจน

3.2 วัตถุประสงค์การวิจัย มุ่งศึกษาความเป็น

มา บรบิทของพืน้ที ่และการน�าเสนอบทบาทของพพิธิภณัฑ์

ท้องถิ่นในการพัฒนาทางสังคม ที่เป็นแนวทางส�าหรับการ

สร้างบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของประเทศไทยเป็น

ส�าคัญ ซึ่งมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นที่

ไม่ได้ท�าการศึกษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบ

เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์แนวสมัย

ใหม่ เป็นต้น

3.3 การเลือกมิติในการวิจัย ผู้วิจัยได้ให้ความ

ส�าคัญกับการท่ีมิติดังกล่าว สามารถเช่ือมโยงกับบทบาท
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ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาทางสังคม แต่ยังคง

มีอีกหลากหลายมิติที่มีความน่าสนใจในการศึกษาค้นคว้า 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเลือกเรื่องท่ีมีอยู่

นอกเหนือจากที่งานวิจัยชิ้นน้ี เพ่ือให้เกิดข้อค้นพบในมุม

มองที่แตกต่าง

3.4 ผูว้จิยัเสนอว่า ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบ 

(comparative study) ระหว่างบทบาทของพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นในการพัฒนาทางสังคมในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เห็น

วิวัฒนาการ ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และ

น�าไปสู่ปรับปรุงและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงาน 

และปัจจัยท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐระดับตติยภูมิในเขตปริมณฑล มีประสบการณ์ในการท�างาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จ�านวน384 

คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลในช่วง เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2560 โดยใช้

ชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ และการคงอยู่ในงาน ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .99, .99 และ 

.96 ตามล�าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน ผลวิจัยพบว่าบรรยากาศ

องค์การโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.73 (SD = .52) แรงจูงใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.64 (SD = .52) และการคงอยู่ในงาน

โดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.18 (SD = .93) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า บรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .37, .44, p <.01) การวิเคราะห์หาปัจจัยท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรง

พยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล พบว่า แรงจูงใจสามารถท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขต

ปริมณฑลได้ ร้อยละ 19.5

ค�ำส�ำคัญ: บรรยากาศองค์การ, แรงจูงใจ, การคงอยู่ในงาน

Abstract

This survey research aimed to (1) study relationships between organizational environment, 

motivation and job retention (2) find factors predicting job retention for professional nurses at state 

hospitals in metropolitan areas. The sample was composed of 384 professional nurses with at least 

1-year experience in the field. Data were collected by using a set of questionnaires on organizational 

environment, motivation questionnaires and job retention questionnaires. The reliability was .99, 

.99 and .96, respectively. Research data were analyzed by using frequency, percentage, mean and 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรคงอยู่ในงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลรัฐ ในเขตปริมณฑล

Factors Influencing Retention of Registered Nurses  

of Government Hospitals in Metropolitan Area
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โรงพยาบาลรฐัในเขตปรมิณฑล เป็นองค์การขนาด

ใหญ่ที่มีบุคลากรจ�านวนมาก ซึ่งมาจากต่างสาขาวิชาชีพ

ที่มาท�างานร่วมกัน มีนโยบาย และกฎระเบียบส�าหรับ

ยดึถอืและปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่ให้บรรลตุามเป้า

หมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้บรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจ 

ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรทุกคนในองค์การมี

ความพึงพอใจในงาน มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่าง

เต็มความรู้และความ สามารถ มีความรักและความผูกพัน

ในองค์การ ตามแนวคิดของ Kelly (1980, p. 486) กล่าว

ว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ

องค์การของบคุลากร คุณภาพการบรกิารและความพงึพอใจ

ของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ (1) โครงสร้าง (2) 

ความเป็นอิสระ (3) รางวัลตอบแทน (4) ความอบอุ่นและ

การสนับสนุน (5) การยอมรับความขัด แย้ง และ (6) การ

เปล่ียนแปลงในองค์การ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผล

ต่อการคงอยู ่ในงานของบคุลากรคอื แรงจงูใจในการท�างาน 

ซ่ึงตามแนวคิดของ Herzberg (1959, p. 71-79) กล่าว

ว่า ความพึงพอใจในงานที่ท�า และความไม่พอใจในงาน

ที่ท�า ไม่ได้มาจากปัจจัยกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจาก

สองปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค�้าจุน Herzberg ได้

พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสียงคือ ทฤษฎีสองปัจจัย ท่ี

ชี้ให้เห็นถึงปัจจัย 2 ปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจของ

บุคคลในการท�างานคือ ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) 

และ ปัจจัยค�้าจุน (hygiene factors) โดยปัจจัยจูงใจ ถือ

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันกันโดยตรงกับการปฏิบัติงานโดยถูก

ใช้ส�าหรับการสร้างแรงจูงใจให้มีมากขึ้น ซึ่งถ้าปัจจัยจูงใจ

มีมากเท่าใด ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท�างานก็

จะมีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยว ข้องกับตัว

standard deviation by statistical package (α=.05), Pearson’s product moment correlation coefficient 

and stepwise multiple regression analysis. The research found the organizational environment,  

motivation and job retention were at a moderate relationship (r = .37, .44, p <.01). When  

predictors of organizational climate and motivation were found, the motivational aspect predicted job  

retention at 19.5 percentage.

Keywords: organizational climate, motivation, job retention 

งาน และความส�าเร็จในงาน ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านความส�าเร็จในการท�างาน (2) ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ (3) ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (4) ด้าน

ความรับผิดชอบ และ (5) ด้านความก้าว หน้าในต�าแหน่ง

หน้าท่ี ส่วนปัจจัยค�้าจุน ถือเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถสร้าง

แรงจูงใจได้ แต่จะท�าให้เกิดความไม่พึงพอใจได้ถ้าหากไม่มี

สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นแต่เพียงปัจจัยที่ท�าให้ความพึงพอใจคง

สภาพเดิมเท่านั้น และถือเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมในการท�างานและช่วยให้บุคคลยังคงปฏิบัติงาน

ได้ ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านนโยบาย/แผนและ

การบริหารงาน (2) ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

(3) ด้านความ สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

(4) ด้านสภาพการท�างาน และ (5) ด้านความมั่นคงในงาน 

โดยสรุปแรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีส�าคัญท่ีท�าให้บุคคลมีความรู้สึก

ที่ดีต่องานที่ท�า รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมี

ความตั้งใจในการท�างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

และท�าให้เกิดความต้องการคงอยู่ในงานของบุคลากรใน

แต่ละองค์การได้

ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เป็นปัญหา

ส�าคญัของระบบการบรกิารสขุภาพในประเทศไทย เนือ่งจาก

พยาบาลวชิาชพีถอืเป็นก�าลงัหลกัในระบบบรกิารสขุภาพ มี

บทบาทในการให้การบริการพยาบาลแก่ประชาชน (นันท์

นภัส รักษาสุข, 2556, น. 1) โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลกระ

ทบท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ และมีแนว

โน้มเพิ่มสูง ขึ้นท�าให้ภาครัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณใน

การผลิตบุคลากรเพื่อทดแทน ในขณะท่ีมีข้อจ�ากัดในการ

จ้างงานจึงไม่สามารถรักษาก�าลังคนที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ
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ไว้ในระบบบริการสุขภาพได้ (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ

กฤษฎา แสวงดี, 2555, น. 6) นอกจากนี้ จากการ ศึกษา

ของ กฤษดา แสวงดี (2551, น. 40-46) มีการวิเคราะห์ถึง

สถานการณ์การใช้และการกระจายก�าลัง คนของพยาบาล

วิชาชีพในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีพยาบาล

วิชาชีพเพียง ร้อยละ 79.46 ที่ยัง ท�างานบริการพยาบาล 

และมีพยาบาลวิชาชีพลาออกจากราชการระหว่างปี พ.ศ. 

2544 – 2548 จ�านวน 2,011คน โดยพบว่ามีการลาออก

ไปท�างานในอาชีพอื่น ถึง ร้อยละ 30.4 และมีการขอย้าย

ไปหน่วยงานอื่นที่ไม่ต้องขึ้นเวรถึง ร้อยละ 17.3 โดยกลุ่ม

ที่ลาออกมากที่สุดนั้นมีอายุระหว่าง 30-34 ปี และรองลง

มาอายุระหว่าง 36-39 ปี ซึ่งตามแนวคิดของ Traunton, 

Krampitz & Woods (1989, pp. 14-19) กล่าวว่า ความ

ตั้งใจที่จะอยู่ในงานเป็นการรับรู้ของบุคคลไม่ใช่พฤติกรรม

การแสดงออกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซ่ึงสิ่งนี้จะมี

ผลต่อการคงอยู่ในงาน และกล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การคงอยู่ในงานว่ามี 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านบุคคล (2) ด้าน

ภาระงาน (3) ด้านองค์การ และ (4) ด้านผู้บริหาร 

โดยสรุปหากผู้บริหารโรงพยาบาลต้องการ ท�าให้

พยาบาลวิชาชีพมีการคงอยู่ในงานนั้น ควรมีการตอบสนอง

ความต้องการของพยาบาลวชิาชพีเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจ

ในการท�างาน รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความ

ผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน และการประสบความส�าเร็จในงาน 

สามารถทีจ่ะปรบัตัวอยูใ่นองค์การ และสงัคมได้อย่างมคีวาม

สุข ซ่ึงส่งผลท�าให้พยาบาลวิชาชีพมีความเต็มใจ และตั้งใจ

ที่จะอยู่ท�างานในองค์การต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ี

จะท�าการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ และแรง

จูงใจว่ามีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพ หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ

องค์การ และแรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายการคงอยู่ในงาน ของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศกึษาวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ศกึษาเอกสาร และงาน

วิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้ การคงอยู่

ในงานตามแนวคิดของ Traunton, Krampitz & Woods 

(1989, pp. 15-19) บรรยากาศองค์การตามแนวคิดของ 

Kelly (1980, pp. 486) และแรงจูงใจตามแนวคิดของ 

Herzberg (1959, pp. 71-79) ซ่ึงได้แสดง 

ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม

บรรยากาศองค์การ การคงอยู่ในงาน

ของพยาบาล

วิชาชีพแรงจูงใจ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 1. โรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล หมายถึง โรง

พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับตติยภูมิ ตั้งอยู่

ในพื้นที่เขตปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ 

และ จังหวัดสมุทรสาคร

 2. บรรยากาศองค์การ หมายถึง คุณลักษณะ

ของสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลนั้น ๆ ก�าลังปฏิบัติงานอยู่ ซึ่ง

ประกอบด้วย โครงสร้าง ความเป็นอิสระ รางวัลตอบแทน 

ความอบอุน่และการสนบัสนนุ การยอมรบัความขัดแย้ง การ

เปลี่ยนแปลงในองค์การ วัดโดยแบบ สอบถามของ อัจฉรา 

เฉลยสุข (2556, น. 117-118)

 3. แรงจงูใจ หมายถงึ การทีบ่คุลากรมคีวาม รูส้กึที่

ชอบหรือพึงพอใจในองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ 

ของงานและบคุลากรนัน้ได้รบัการตอบ สนองความต้องการ 

และส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ พร้อมอุทิศ

ก�าลังกาย ก�าลังใจ และสติ ปัญญาให้แก่งานที่ท�าอย่างเต็ม

ความรู้ความสามารถท่ีมี วัดโดยแบบสอบถามของ เฉลิม

พล พะโยมศรี (2555, น. 62-64)
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 4. พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผู้ที่ส�าเร็จการ ศึกษา

พยาบาลในระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าระดับปริญญา

ตรี หรือระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ที่สภาการ

พยาบาลให้การรับรอง 

 5. การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง 

ความตั้งใจที่พยาบาลวิชาชีพจะยังคงปฏิบัติ งานอยู่ในโรง

พยาบาลนั้นต่อไปโดยไม่คิดที่จะลาออก หรือโยกย้าย วัด

โดยแบบสอบถามของ นัทที เอี่ยมอ่อน (2550, น. 80)

สมมติฐำนกำรวิจัย

 1. บรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจมีความ 

สมัพนัธ์กบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาล

รัฐในเขตปริมณฑล

 2. บรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจสามารถ 

ท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

รัฐในเขตปริมณฑล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงท�านาย 

(predictive research) เก็บข้อมูลในช่วง เดือนมิถุนายน 

- กรกฎาคม 2560

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้คอื พยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐระดับตติยภูมิ 

ในเขตปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ 

จังหวัดสมุทรสาคร มีประสบการณ์ในการท�างานไม่น้อย

กว่า 1 ปี จ�านวน 2,688 คน ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของ Yamane (1973, p. 125) ได้จ�านวน 349 

คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple 

random sampling) โดยท�าการสุ่มเลือกโรงพยาบาลก่อน

จากทั้งหมด 5 โรงพยาบาลสุ่มเลือกได้ 2 โรงพยาบาล คือ 

โรงพยาบาลปทุมธานี และ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

จากนั้นสุ่มเลือกพยาบาลวิชาชีพจาก 2 โรงพยาบาล และผู้

วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก ร้อยละ 10 เนื่องจากการตอบ

แบบสอบถามอาจมคีวามไม่สมบรูณ์หรอืมกีารสญูหาย (บญุ

ใจ ศรีสถิตย์นรากุล, 2553, น. 196)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลซึ่ง

ผู้วิจัยสร้างเอง จ�านวน 7 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบับรรยากาศองค์การ 

ผู้วิจัยน�ามาจากของ อัจฉรา เฉลยสุข (2556) ซ่ึงสร้างตาม

แนวคิดของ Kelly (1980) มีจ�านวน 23 ข้อ ได้ค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากับ .99

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัย

น�ามาจากของ เฉลิมพล พะโยมศรี (2555) ซ่ึงสร้างตาม

แนวทฤษฎีของ Herzberg (1959) มีจ�านวน 28 ข้อ ได้

ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .99

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการคงอยู่ในงาน 

ผู้วิจัยน�ามาจากของ นัทที เอี่ยมอ่อน (2550) ซ่ึงสร้างตาม

แนวคิดของ Traunton, Krampitz & Woods (1989) มี

จ�านวน 7 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. น�าหนงัสอืขออนญุาตจากมหาวทิยาลยัอสีเทร์ิน

เอเชีย ถึงผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑลเพื่อ

ขออนุมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ

 2. เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

ของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู ้วิจัยจะเข้าพบหัวหน้ากลุ่มการ

พยาบาลพร้อมแบบสอบถาม เพื่อแนะน�าตนเอง ชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการท�าวิจัยและขอความร่วมมือในการ

เก็บข้อมูล 

 3. ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัเข้าพบผูป้ระสานงานของท้ัง 

2 โรงพยาบาล เพื่อแนะน�าตัว ช้ีแจงถึงวัตถุ ประสงค์ และ

รายละเอียดของการเก็บข้อมูล รวมถึงก�าหนดวันนัดหมาย

กับผู้ประสานงานของโรงพยาบาล เพื่อเก็บแบบสอบถาม

คืน

 4. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเข้าพบผู้ประสานงาน ของ
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ทั้ง 2 โรงพยาบาลตามวันนัดหมายเพื่อเก็บแบบ สอบถาม

คนื พร้อมทัง้ตรวจสอบความถกูต้อง และความสมบรูณ์ของ

ข้อมูล 

 5. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

กำรพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำง

 1. จริยธรรมในการวิจัย ผู ้วิจัยได้ท�าการเสนอ

โครงการวจิยัให้คณะกรรมการจรยิธรรมเกีย่วกบัการ วจิยัใน

มนุษย์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และ โครงการวิจัย

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการได้เลขที่ SN 2559/5 

ลงวันที่ 22 มี.ค. 2560 จากนั้นผู้วิจัย ได้เสนอขอจริยธรรม

จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลปทุมธานี 

หลังผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมของทัง้ 2 

โรงพยาบาล ผู้วิจัยจึงได้เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูลวิจัย  

 2. ความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยให้สิทธิ์แก่

ผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยมีค�าชี้แจงส�าหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ซึ่งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย 

การน�าข้อมูลไปใช้ และความมีอิสระในการร่วมและถอน

ตัวจากการเข้าร่วม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล และ

ค�านึงถึงความพร้อมของผู้ให้ข้อมูลตลอดเวลา โดยมีการขอ

ความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งเมื่อผู้ให้ข้อมูลอ่าน

เข้าใจแล้ว ยินดีจะลงชื่อในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เป็นลายลักษณ์อักษร 

 3. การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล เมื่อผู้เข้า

ร่วมการวิจัยแต่ละคนตอบแบบสอบถาม และลงวันที่ใน

การตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วให้เก็บในซองสีน�้าตาล

และปิดผนึกด้วยตนเอง แล้วให้ใส่ซองปิดผนึก เพื่อป้องกัน

และปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ ให้ข้อมูล แล้วน�าไปให้

แผนกงานบริหารโดย ไม่เปิดเผยให้ผูอ้ืน่ทราบ จากนัน้ผูว้จิยั

เข้าไปรับแบบสอบถามด้วยตนเองที่แผนกงานบริหารของ

แต่ละโรงพยาบาล

 4. ผูว้จิยัใช้ความระมดัระวงัรกัษาความลบั การน�า

ข้อมูลไปอภิปรายหรือตีพิมพ์จะเสนอในภาพ รวมเชิง

วิชาการเท่านั้น

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามจ�านวนและเวลาท่ี

ก�าหนด ผู้วิจัยท�าการตรวจให้คะแนนและลงรหัส จากนั้น

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์ระดับการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพ บรรยากาศองค์การ และแรงจูงใจโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศ

องค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

โดยใช้สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 4. วิเคราะห์เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การคงอยู่

ในงานของพยาบาลวิชาชีพ จากปัจจัยบรรยากาศองค์การ 

ปัจจัยแรงจูงใจ โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปร

เป็นข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 

ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลกำรวิจัย

 กลุ ่มตัวอย่างท้ังหมด 384 คน ส่วนมากเพศ

หญิง (ร้อยละ 96.9) อายุเฉลี่ย 38.29 ปี (SD =10.76) 

ส่วนใหญ่สถานภาพโสด (ร้อยละ 49) จบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี (ร้อยละ 87.2) อายุ

งานเฉลี่ย 15 ปี 2 เดือน (SD =182.70) และส่วนมาก

ท�างานในระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 89.8) ส่วนใหญ่ยังมี

ภาระหนี้สิน (ร้อยละ 38.5) และมีเงินออม (ร้อยละ 32) 

การวเิคราะห์บรรยากาศองค์การ พบว่าโดย รวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.73 (SD = .52) เมื่อแยกรายด้าน 

พบว่า ด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย = 3.82 

(SD = .61) ส่วนด้านการยอมรับความขัดแย้งค่าเฉลี่ยต�่า

สุดโดยมีค่าเฉลี่ย = 3.67 (SD = .63) การวิเคราะห์แรง

จูงใจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดย มีค่าเฉลี่ย 

= 3.64 (SD = .52) เมื่อพิจารณาแยกรายด้านพบว่าด้าน

นโยบาย/แผนและการบริหารงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดย มี
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ค่าเฉลี่ย = 3.79 (SD = .58) ส่วนด้านเงินเดือนและผล

ประโยชน์เกื้อกูลมีค่า เฉลี่ยต�่าสุดโดย มีค่าเฉลี่ย = 3.25 

(SD = .75) และการวิเคราะห์การคงอยู่ในงาน พบว่าโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.17 (SD = .93) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุไปจนถงึน้อยทีส่ดุ พบว่ามค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปาน

กลางทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ย = 3.20 (SD = 1.07), 3.20 (SD 

= 1.00), 3.19 (SD = 1.05), 3.17 (SD = 1.04), 3.17 

(SD = 1.02), 3.15 (SD = 1.00) และ 3.15 (SD = .99) 

ตามล�าดับ 

 การวิ เคราะห ์ เพื่อหาความสัมพันธ ์ระหว ่าง 

บรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวชิาชพี พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .37, p <.01) การวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .44, p <.01)

 วเิคราะห์ปัจจยัท�านายเพือ่ท�านายการคงอยู ่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพ จากตัวแปรท�านาย ได้แก่ บรรยากาศ

องค์การ และแรงจูงใจ พบว่าแรงจูงใจ สามารถท�านายการ

คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐในเขต

ปริมณฑลได้ ร้อยละ 19.5

ตำรำง 1

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง บรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ และการคง

อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ (n = 384)

ตัวแปร  บรรยากาศองค์การกับการคงอยู่ในงาน (r) แรงจูงใจกับการคงอยู่ในงาน (r)

การคงอยู่ในงาน .37** .44**

**p<.01, * p<.05

ค่าเฉลี่ย = 3.79 (SD = .58) ส่วนด้านเงินเดือนและผล

ประโยชน์เกื้อกูลมีค่า เฉลี่ยต�่าสุดโดย มีค่าเฉลี่ย = 3.25 

(SD = .75) และการวิเคราะห์การคงอยู่ในงาน พบว่าโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.17 (SD = .93) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุไปจนถงึน้อยทีส่ดุ พบว่ามค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปาน

กลางทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ย = 3.20 (SD = 1.07), 3.20 (SD 

= 1.00), 3.19 (SD = 1.05), 3.17 (SD = 1.04), 3.17 

(SD = 1.02), 3.15 (SD = 1.00) และ 3.15 (SD = .99) 

ตามล�าดับ 

ตำรำง 2 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือหาปัจจัยท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐใน

เขตปริมณฑล (n = 384)

ตัวแปร R²∆ b SE Beta T

ปัจจัยแรงจูงใจ .195 .786 .082 .441 9.614***

ค่าคงที่ .317

F(1,382) 92.434

R² .195

Adjust R² .193

***p < .001
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กำรอภิปรำยผล

 1. ผลการวิจัย พบว่า การคงอยู ่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล โดย รวม

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.18 (SD = 0.93) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลางทุกข้อโดย มีค่าเฉลี่ย = 3.20 (SD = 1.07), 3.20 

(SD = 1.00), 3.19 (SD = 1.05), 3.17 (SD = 1.04), 

3.17 (SD = 1.02), 3.15 (SD = 1.00) และ 3.15 (SD 

= .99) ตามล�าดับ อธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพไม่คิดท่ี

จะลาออกถึงแม้จะมีคนชวนไปท�างานที่อื่น หรือเสนอให้

สวัสดิการที่ดีกว่า หรือต�าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่า 

หรือแม้ว่าปริมาณงานที่เดิมจะมากกว่า ความรับผิดชอบ

มากกว่า ปัญหามีมากกว่า หรือเสียเวลาในการเดินทาง

มากกว่า หรือจะมีเพื่อนร่วมงานทยอยลาออกก็ตาม แต่

พยาบาลวิชาชีพยังคงตั้งใจที่จะท�างานในโรงพยาบาลเดิม 

ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องจากการท�างานในโรงพยาบาลของรัฐ 

มีความมั่นคง และมีสวัสดิการคุ้มครองบิดา และมารดา 

รวมถึงครอบครัวซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท�าให้ ไม่คิดลาออก

จากงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ นันท์นภัส รักษาสุข 

(2556, น. 98 - 99) พบว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ี

มีคุณลักษณะเด่นในการท�างานที่ดีส่งผลต่อความตั้งใจคง

อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ และยังสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ ดลฤดี รัตนปิติกรณ์ (2552, น. 99-100) พบ

ว่าการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปาน

กลาง อธิบายได้ว่าพยาบาลวิชาชีพมีความเต็มใจ มีความ

รู้สกึผูกพนัและมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานพอ สมควร เนือ่งจาก

พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

แห่งน้ีต่อไป

 2. ผลวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การมีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล ในระดับปานกลาง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .37, p < .01 และ .44, p < .01) 

อธิบายได้ว่าพยาบาลวิชาชีพรับรู้ถึงบรรยากาศองค์การว่า 

คือสภาพแวดล้อมที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การ มี

อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในระดับ

ปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลรัฐบาลมีโครงสร้าง

องค์กรที่ชัด เจน มีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่ชัดเจน ไม่มี

การก้าวก่ายงานกัน ท�าให้การกระทบกระทั่งในการท�างาน

มีน้อย ถึงแม้จะท�างานท่ีหนักเพียงใดก็ตาม หรือได้รับเงิน

เดือนไม่มากก็ตาม ส่งผลให้บรรยากาศองค์การดี มีความ

เอื้ออาทรต่อกัน ท�างานอย่างมีความสุขในสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการ ศึกษาของ นิต

ยา วันทยานัน (2556, น. 54) พบว่าลักษณะงานและการ

ท�างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับความ

ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ เมื่อแยกตามองค์

ประกอบรายด้าน พบว่าการจัดสรรคนให้เหมาะกับงาน 

ความยืดหยุ่นของเวลาท�างาน และความสมดุลของชีวิต

การท�างานและครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ

ปานกลางกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

และสอดคล้องกับแนวคิดของ Snow (2002, pp. 393 – 

397) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นองค์ประกอบของ

สภาพแวดล้อมในองค์การก่อให้ เกิดการเปลี่ยน แปลง

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลในหน่วย งานท�าให้ผู้

ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้น และส่งผลให้

มีการคงอยู่กับองค์การนานมากข้ึน 

 ผลวิจัยยังพบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐใน

เขตปริมณฑล ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(r = .44, p < .01) อธบิายว่า การท�างานในต�าแหน่งพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลรัฐเป็นเป้าหมายของพยาบาลวิชาชีพที่

ต้องการความมั่นคงในอาชีพ มีสวัสดิการรองรับครอบครัว 

เมื่อมีความจ�าเป็นต้องเข้ารักการรักษา ได้รับการยอมรับ

นับถือจากญาติของพยาบาลวิชาชีพเอง ผู้ป่วย และญาติผู้

ป่วย เพื่อนร่วมงาน และจากทีมบุคลากรด้านสุขภาพ ส่งผล

ให้พยาบาลวิชาชีพมีแรงจูงใจในการท�างาน ซ่ึงสอดคล้อง

กับ Herzberg (1959, pp. 71-79) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยจูงใจ

ในการปฏิบัติ งานว่าแรงจูงใจสามารถจูงใจให้คนชอบและ

รักงานสามารถกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท�างาน

และท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ

การ ศึกษาของ นิตยา วันทยานันท์ (2556, น. 55) ซึ่งพบ

ว่าปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ลักษณะงาน และการท�างาน โอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพ การให้รางวัล สัมพันธภาพของบุคลากร

ในองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทาง บวกในระดับปาน
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กลางกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม

ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร 

 3. ปัจจัยที่ร ่วมท�านาย การคงอยู ่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล ผลวิจัยพบ

ว่า แรงจูงใจสามารถท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐในเขตปริมณฑล ร้อยละ 19.5 

(p < 0.5) สามารถอธิบายได้ว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ และมีผลต่อการรับรู้ และการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวชิาชพี ส่งผลให้พยาบาลวชิาชพีมคีวามต้องการคง

อยู่ในงานและต้องการที่จะปฏิบัติงานในองค์การนั้น ๆ  ต่อ

ไป หากผู้บริหารองค์การหรือโรงพยาบาลใดสามารถสร้าง

แรงจูงใจแก่พยาบาลวิชาชีพได้ เช่น การบริหารจัดการด้าน

ตารางการปฏิบัติงาน หรือภาระงานต่าง ๆให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของพยาบาลวิชาชีพก็จะท�าให้พยาบาลวิชาชีพ 

หรือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานสูง ส่งผลให้ความ

ต้ังใจคงอยู่ในงานสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ วัชรา ขาวผ่อง (2556, น. 116) พบว่าความพึง

พอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน

กลางกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมี

แรงจูงใจภายนอก ซึ่งได้แก่ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว/ ครอบครัว โอกาสที่จะก้าวหน้า ค่าตอบแทน ผล

ประโยชน์/ โบนัส สิทธิ์ในการลาพัก ผ่อน รวมทั้งผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพ เกิดความ

พึงพอใจในงาน มีความตั้ง ใจคงอยู่ในงานสูง โดยตัวแปรที่

สามารถท�านายความตั้งใจคงอยู่ในงานได้ดีท่ีสุดคือ ความ

พึงพอใจในงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ดุษฎี เอกพจน์ 

(2551, น. 63) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ พบว่าด้านคุณลักษณะขององค์การและคุณลักษณะ

ของงานมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการคงอยู่

ในงานได้ ร้อยละ 9.0 

 ส่วนบรรยากาศองค์การไม่สามารถท�านายการ

คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐในเขต

ปริมณฑลได้ (p > 0.5) จากผลวิจัยอธิบายได้ว่า บรรยากาศ

องค์การท่ีเกี่ยวข้องกับรางวัลตอบแทนและ การยอมรับ

ความขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด เมื่อเทียบกับรายด้านข้อ

อื่นๆ ท้ังนี้เพราะการท่ีพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรง

พยาบาลของรฐัดงักล่าว ซึง่มข้ีอจ�ากดัด้านงบประมาณ ด้าน

เงินเดือน และด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงจ�านวนพยาบาล

วิชาชีพที่ขึ้นปฏิบัติงานแต่ละเวรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาค

เอกชนอกีท้ังภาระงานท่ีมากอาจเป็นสาเหตท่ีุท�าให้พยาบาล

วิชาชีพเกิดความกดดัน อาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วม

งานได้ท�าให้ปัจจัยบรรยากาศองค์การไม่สามารถท�านาย

การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพได้
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลการจัดการองค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา

พยาบาลเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยท�าการก�าหนดประชากรในการศึกษา

ในครั้งนี้ คือ คณาจารย์และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ท�าการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในการบริหารจัดการองค์การจึงก�าหนดให้

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้บริหารระดับสาขาวิชาข้ึนไป หรือมีประสบการณ์สอนไม่ต�่ากว่า 10 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

สังเคราะห์ในการสร้างรูปแบบองค์การ ที่มีความเป็นเลิศ เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจ�านวน 151 ตัวอย่าง สถิติ

ที่ใช้วิเคราะห์ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมการโครงสร้าง (structural 

equation model-- SEM) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการจัดการองค์การโดยรวมมีความเป็นเลิศในระดับมาก และ

รูปแบบการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นเลิศมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 โดยสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของสมการโครงสร้างได้ ดังนี้ CMIN/DF = 0.220, 

ดัชนี GFI = 0.999, ดัชนี AGFI = 0.990, ดัชนี CFI = 1.000, Standardized RMR = 0.002 และ RMSEA = 0.000

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการจัดการองค์การ, สถาบันการศึกษาพยาบาล, ความเป็นเลิศ

Abstract

This research aims to evaluate models of organization management in private nursing schools 

to have excellence. Quantitative research method was conducted by surveying several administrators 

and faculty individuals in some private nursing academics in Thailand. To obtain data for organization 

management, the purposive sampling was carried on the senior administrators, who were head of 

major units or higher, and the faculty individuals having 10 years of experience or more. To realize the 

models of excellent organization, 151 questionnaires were collected and then statistically analyzed 

as mode, percentage, mean, standard deviation and structural equation model. The results indicated 

that the overall organizing management “excellency” was high and the management model for high 

performance organization coincided with empirical data (CMIN/DF = 0.220, GFI = 0.999, AGFI = 0.990, 

CFI = 1.000, Standardized RMR = 0.002, RMSEA = 0.000) at 0.05 significance.

โมเดลกำรจัดกำรองค์กำรที่มีควำมเป็นเลิศของสถำบันกำรศึกษำพยำบำลเอกชน
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บทน�ำ

การศึกษาในประเทศไทยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยจะเข้ามา

ท�าการดูแลโดยตรงและเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย

จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งรูปแบบในการศึกษามี 3 แบบ 

คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย (Wikipedia, 2559) แต่สิ่งที่หลายฝ่ายต่าง

แสดงความคิดเห็นกลับมองว่า การศึกษาไทยนั้นยังไม่ได้

รับการพัฒนาเท่าที่ควร ท�าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหลาย

ร่วมกันคิดหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของ

ประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน

การบริหารจัดการองค์การให้มีศักยภาพ และ

สามารถที่จะแข่งขันในระดับสากลเป็นสิ่งที่ผู ้บริหาร

ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง การจัดการองค์การของ

ตนให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (high performance 

organization) จึงเป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ

สมัยใหม่ ซึ่งผู้บริหารจะต้องอาศัยเครื่องมือในการจัดการ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีรูปแบบการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจน โดยการบริหารจัดการแบบองค์รวม

น้ัน มุ่งเน้นประสิทธิผลที่ความพึงพอใจสูงสุดเป็นส�าคัญ 

(รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, 2561) ดังนั้น หากระบบ

การศึกษาไทยต้องการพัฒนาให้มีการก้าวข้ามสู่การพัฒนา

อย่างเด่นชัดจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นองค์กร

แห่งความเป็นเลิศทางด้านภูมิปัญหา และมีอัตลักษณ์ใน

การสร้างปัญญาชนที่มีคุณภาพสู่สังคม

สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์ เป็นองค์การที่ท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนา

บุคลากรทางด้านสุขภาพให้กับประเทศ สถาบันที่เปิด

สอนจะต้องได้การรับรองจากสภาการพยาบาลและจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลง และสามารถด�าเนินงานตามภารกิจเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมประเทศชาติและ

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน

Keywords: organization management model, private nursing school, high performance

ระดับสากล ประกอบกับมีการก�าหนดนโยบายของแผน

พัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 

(กระทรวงสาธารณะสุข, 2560) ที่ต้องการจัดระบบสุขภาพ

ตามมาตรฐานท่ีควรเป็น 

ดังนั้น สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

นอกจากจะต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ยังต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของสภาการพยาบาลอีกด้วย ซ่ึงในการรับรอง

คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นั้นปัจจุบันมี

สถาบันการศึกษาของรัฐไม่ก่ีแห่งเท่านั้นท่ีได้รับการรับรอง 

5 ปี และสถาบันการศึกษาเอกชนมีเพียงสถาบันเดียวที่ได้

รับการรับรองมาตรฐาน 5 ปี ตามมาตรฐานของสภาการ

พยาบาล (สภาการพยาบาล, 2561) เพื่อให้การผลิตบัณฑิต

ด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์มีคุณภาพผู้วิจัยเล็งเห็นถึง

ความส�าคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการองค์การของ

สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน จึงท�าการศึกษาโมเดล

ในการจดัการองค์การของสถาบนัการศกึษาพยาบาลเอกชน

ให้มีความเป็นเลิศในครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิ จัยเรื่อง โมเดลการจัดการองค์การที่มี

ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน มี

วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการ

องค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาล

เอกชน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กนกวรรณ เรือ่สจีนัทร์ (2561) กล่าวว่า การบรหิาร

การศึกษา หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีท�าร่วมกันในสถาน

ศึกษาเพื่อให้มีค่านิยมตรงกัน ผ่านกระบวนการบริหารและ

ววิฒันาการด้านการศกึษาเพือ่ให้เกดิการพฒันาบคุคลให้ตรง
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กับความต้องการของสังคม โดยมีปัจจัยในการบริหารดังนี้

P – Planning หมายถึง การวางแผน

O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ

S – Staffing หมายถึง การจัดคนเข้าท�างาน

D – Directing หมายถึง การสั่งการ

Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ

R – Reporting หมายถึง การรายงาน

B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ

จรัส สุวรรณเวลา (2551) กล่าวว่า ความเป็น

เลิศของมหาวิทยาลัย จะเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น

เป็นพิเศษของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างจาก

มหาวิทยาลัยอื่น โดยแสดงให้ปรากฏได้จากการจัดการ

ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีฐานการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่เข้มแข็ง การมีคณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาที่มีคุณภาพสูง

นิสดาร์ก เวชยานนท์ (2551) กล่าวว่า การบริหาร

องค์การแห่งความเป็นเลิศ ที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนควร

ประกอบไปด้วยฐานรากที่มั่นคง คือ มีทุนมนุษย์และการ

บริหารทุนมนุษย์ (human capital management) และ

มีผู้น�าที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน มีการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น และมี

การบริหารงานที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม

Turban & Meredith (1981) กล่าวว่า การ

จัดการเป็นการวางแผนและการผนวกความพยายามใน

การใช้ทรัพยากร การจูงใจ และการใช้ภาวะผู้น�าเพื่อท่ีจะ

น�าองค์การมุ่งสู่เป้าหมาย และการก�าหนดวัตถุประสงค์ท่ี

มีประสิทธิภาพ

Hellriegel & Slocum (1982) กล่าวว่า การ

จัดการเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ เป็นการบริหารจัดการเพื่อ

ให้ทกุอย่างบรรลวุตัถปุระสงค์โดยมคีนเป็นผูก้ระท�าสิง่นัน้ๆ

Weihrich & Khoontz (1993) กล่าวว่า การ

จัดการ คือ กระบวนการออกแบบ และรักษาซึ่งสภาพ

แวดล้อม เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การที่ตั้งไว้ด้วยการ

วางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) ภาวะ

ผู้น�า (leading) และการควบคุม (controlling) ซึ่งบุคคลที่

ท�างานร่วมกันในกลุ่มจะต้องบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ คือ 

มนุษย์ เงินทุน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรข้อมูล

ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาการพยาบาล (2556) ก�าหนดองค์ประกอบ

การประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับ

สภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบัน

การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 29 ตัวบ่งชี้ 

ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติ

ผู ้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบ

บริหารความเสี่ยง ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ระบบสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ที่ 

5 คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ�า ตัวบ่งช้ีท่ี 6 คุณวุฒิ

อาจารย์พยาบาลประจ�า ตวับ่งช้ีท่ี 7 อตัราส่วนจ�ากดัอาจารย์

พยาบาลประจ�าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตัวบ่งช้ีที่ 8 

ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจ�า ตัวบ่งชี้ที่ 9 การ

พัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งช้ีท่ี 10 การประเมินผลการสอนของ

อาจารย์ ตัวบ่งช้ีท่ี 11 การบริหารหลักสูตร ตัวบ่งช้ีท่ี 12 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ต่อคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งช้ีท่ี 13 แผนการสอนรายวิชา

ในหมวดวิชาชีพ ตัวบ่งช้ีท่ี 14 การพัฒนานักศึกษา ตัวบ่ง

ชี้ที่ 15 ระบบการดูแลและให้ค�าปรึกษานักศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 

16 แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ตัวบ่งช้ีท่ี 17 อัตราส่วน

จ�านวนอาจารย์พยาบาลประจ�าต่อนักศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตัวบ่งช้ีท่ี 18 ร้อยละผู้สอบความ

รู ้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก ตัวบ่งช้ีท่ี 19 ผล

การประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน ของบัณฑิต

โดยผู้ใช้บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 20 ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการ

ศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 22 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่อาจารย์

พยาบาลประจ�าท้ังหมด ตัวบ่งช้ีท่ี 23 ผลงานวิชาการ ตัว

บ่งช้ีท่ี 24 การบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ีท่ี 25 การท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย ตัวบ่งช้ีท่ี 26 บุคลา

การสายสนับสนุน ตัวบ่งช้ีท่ี 27 การจัดการทรัพยากรการ

ศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 28 ห้องปฏิบัติการพยาบาล และตัวบ่งชี้ที่ 

29 หนังสือ ต�ารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

2. ภาวะผู้น�าผู้บริหาร

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

4. วัฒนธรรมองค์การ

5. การจัดการความรู้

6. การจัดการเทคโนโลยี

การจัดการองค์การท่ีมีความเป็นเลิศ

ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

โมเดลการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษา

พยาบาลเอกชนสามารถท�านายความเป็นเลิศได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาโมเดลการจัดการองค์การที่มีความ

เป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน เป็นการ

วิจัยเชิงเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อน�าผล

การวิจัยที่ได้มาเป็นต้นแบบและน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อการ

จัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้

มีความเป็นเลิศ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรในการศกึษาในครัง้นี ้คอื คณาจารย์ และ

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันการศึกษาพยาบาล

เอกชนในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสภาการ

พยาบาล 8 สถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในการ

บริหารจัดการองค์การจึงก�าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ต้องเป็นผู้บริหารระดับสาขาวิชาขึ้นไป หรือมีประสบการณ์

สอนไม่ต�่ากว่า 10 ปี แล้วจึงท�าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) จ�านวน 151 ราย เพื่อให้ได้ข้อมูล

เชงิสงัเคราะห์ในการสร้างรปูแบบองค์การแห่งความเป็นเลศิ 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ประกอบไปด้วยค�าถามเพื่อใช้วิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (descriptive analysis) เป็นแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการองค์การของสถาบัน

การศึกษาพยาบาลเอกชน ได้แก่ (1) การปฏิบัติงาน (2) 

ภาวะผู้น�าผู้บริหาร (3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) 

วัฒนธรรมองค์การ (5) การจัดการความรู้ และ (6) การ

จัดการเทคโนโลยี

โดยแบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์มาตราส่วนวัด

ทัศนคติ (rating scale) ตามแบบ Guttman (Guttman, 

1944) ก�าหนดการให้ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก ดังนี้ 

5 หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ�า 

4 หมายถึง ปฏิบัติบ่อย 

3 หมายถึง ปฏิบัติตามโอกาส 

2 หมายถึง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 

1 หมายถึง ไม่ค่อยปฏิบัติ/ ไม่ได้ปฏิบัติ 

การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ

1. วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิเกี่ยวกับ

องค์ประกอบการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษา

พยาบาลเอกชนจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แล้วท�าการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นตัวแปรในการศึกษา และ

จัดท�าเป็นแบบสอบถาม

2. น�าแบบสอบถามยืน่เสนอผูท้รงคณุวฒุทิัง้ 5 ท่าน

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยท�าการตรวจ

วัดค่า IOC (Item – Objective Congruency Index) ซึ่ง

จะพิจารณาข้อค�าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไปจึง
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จะน�าไปเป็นข้อค�าถาม

3. น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุง และผ่านความ

เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือ (Reliability) โดยน�าไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ราย เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า 

(α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ

เชื่อมั่น 0.98 แสดงว่าแบบสอบถามสามารถน�าไปใช้ได้

กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย สิทธิในการ

ตอบหรือไม่ตอบค�าถามใดๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไม่สะดวกใจ 

สิทธิในการบอกยุติการให้ความร่วมมือ การรักษาความ

ลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ หรือข้อมูลที่อาจก่อ

ให้เกิดผลเสียหาย และท�าลายข้อมูลดิบทันทีเมื่อเสร็จสิ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้าร่วมการ

วิจัยจึงมีการลงลายมือในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด�าเนิน

การดังต่อไปน้ี

1 .  ผู ้ วิ จั ยขอห นั งสื อจากบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อออกหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

วิจัย จ�านวน 5 คน ผู้วิจัยติดต่อขอนัดหมาย เพื่อด�าเนินการ

2 .  ผู ้ วิ จั ยขอห นั งสื อจากบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อออกหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และอธิการบดีของ

สถาบัน การศึกษาพยาบาลเอกชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างใน

การเกบ็ข้อมลู เพือ่ขอเข้าเกบ็ข้อมลูในคณะพยาบาลศาสตร์ 

โดยผู้วิจัยด�าเนินการไปส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัองค์ประกอบการจดัการ

องค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความ

เป็นเลิศ โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบในการ

จัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มี

ความเป็นเลิศ ด้วยการยืนยันองค์ประกอบ (confirmatory 

factor analysis)

ผลกำรวิจัย 

การปฏิบัติตามแนวทางการจัดการองค์การของ

สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นเลิศโดย

รวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

ระดับการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการในการปฏิบัติ

งาน (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมา ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�าผู้

บริหาร (ค่าเฉลี่ย 4.11) ด้านการจัดการเทคโนโลยี (ค่า

เฉลี่ย 3.94) ด้านการจัดการความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.90) ด้าน

วัฒนธรรมองค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.85) และด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.82) ดังตารางท่ี 1



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 189

ตำรำง 1

แสดงระดับการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นเลิศ

องค์ประกอบการจัดการองค์การ SD ระดับการปฏิบัติ

ด้านการจัดการในการปฏิบัติงาน 4.27 0.56 มากท่ีสุด

ด้านภาวะผู้น�าผู้บริหาร 4.11 0.67 มาก

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.82 0.82 มาก

ด้านวัฒนธรรมองค์การ 3.85 0.78 มาก

ด้านการจัดการความรู้ 3.90 0.75 มาก

ด้านการจัดการเทคโนโลยี 3.94 0.72 มาก

รวม 3.98 0.62 มาก

การวเิคราะห์องค์ประกอบการจดัการองค์การของ

สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นเลิศ พบว่า 

องค์ประกอบทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุ ได้แก่ ด้านวฒันธรรม

องค์การ (ค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.951) รองลง

มา ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้ (ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.876) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ค่าน�้า

หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.868) ด้านภาวะผู้น�าผู้บริหาร 

(ค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.801) ด้านการจัดการ

เทคโนโลยี (ค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.785) และ

ด้านการจัดการในการปฏิบัติงาน (ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.688) ตามล�าดับ ดังตารางท่ี 2

ตำรำง 2

แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นเลิศ

องค์ประกอบองค์ประกอบการจัดการองค์การโดยรวม น�้าหนักของปัจจัย ล�าดับความส�าคัญ

ด้านการจัดการในการปฏิบัติงาน (x1) .688 6

ด้านภาวะผู้น�าผู้บริหาร (x2) .801 4

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (x3) .868 3

ด้านวัฒนธรรมองค์การ (x4) .951 1

ด้านการจัดการความรู้ (x5) .876 2

ด้านการจัดการเทคโนโลยี (x6) .785 5

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

การจดัการองค์การของสถาบนัการศกึษาพยาบาลเอกชนให้

มีความเป็นเลิศ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมี

ค่าระหว่าง 0.530 ถึง 0.830 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของตัวแปรท่ีพบนัยส�าคัญมีค่าไม่เกิน 0.85 ท�าให้คาดว่า

จะไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไปได้ ดังตารางท่ี 3
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ตำรำง 3

แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มี

ความเป็นเลิศ

ตัวแปร x1 x2 x3 x4 x5 x6

x1 1 .718** .593** .592** .617** .530**

x2 1 .767** .759** .711** .596**

x3 1 .828** .756** .628**

x4 1 .830** .749**

x5 1 .753**

x6 1

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01

โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบการ

จัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

ให้มีความเป็นเลิศยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เน่ืองจากมีค่าสถิติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนด กล่าวคือ 

ค่าสถิติไค-สแควร์มีนัยส�าคัญ (p-value < 0.05) ค่า 

ไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 5.462 (ไม่ผ่านเกณฑ์) ผู้วิจัยจึง

ท�าการปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล 

(Model Modification Indices: MI) หลังจากปรับโมเดล

แล้วผลการวิเคราะห์ท่ีได้ คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนัย

ส�าคัญ (p-value > 0.05), ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 

0.220, ดชัน ีGFI มค่ีาเท่ากบั 0.999, ดชัน ีAGFI มค่ีาเท่ากบั 

0.990, ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 1.000, Standardized RMR 

มีค่าเท่ากับ 0.002 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.000 ค่า

สถิติท้ังหมดผ่านเกณฑ์ตามท่ีก�าหนด แสดงว่า โมเดลองค์

ประกอบเชงิยนืยนัองค์ประกอบการจดัการองค์การโดยรวม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางท่ี 4

ตำรำง 4

แสดงค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

ให้มีความเป็นเลิศ

ค่าดัชนี เกณฑ์ ก่อนปรับโมเดล หลังปรับโมเดล

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา

X2/ df < 3.00 5.462 ไม่ผ่านเกณฑ์ .220 ผ่านเกณฑ์

p-value of X2 > 0.05 .000 ไม่ผ่านเกณฑ์ .883 ผ่านเกณฑ์

GFI > 0.90 .901 ผ่านเกณฑ์ .999 ผ่านเกณฑ์

AGFI > 0.90 .769 ไม่ผ่านเกณฑ์ .990 ผ่านเกณฑ์

CFI > 0.95 .947 ไม่ผ่านเกณฑ์  1.000 ผ่านเกณฑ์

Standardized RMR < 0.08 .018 ผ่านเกณฑ์ .002 ผ่านเกณฑ์

RMSEA < 0.08 .172 ไม่ผ่านเกณฑ์ .000 ผ่านเกณฑ์
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ภำพ 1 โมเดลการจัดการองค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง โมเดลการจัดการองค์การท่ีมี

ความเป็นเลิศของสถาบนัการศึกษาพยาบาลเอกชนสามารถ

อภิปรายผลตามสมมติฐานงานวิจัยที่ได้ก�าหนดไว้ คือ องค์

ประกอบด้านการจัดการในการปฏิบัติงาน  ด้านภาวะผู้น�า

ผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านวัฒนธรรม

องค์การ ด้านการจัดการความรู ้ และด้านการจัดการ

เทคโนโลยี  สามารถท�านายความเป็นเลิศขององค์การได้ 

เน่ืองจากการท�านายความเป็นเลิศขององค์การนั้นมีความ

ส�าคัญอย่างมากในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

องค์การให้บรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ

จัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มี

ความเป็นเลิศจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ (1) 

ด้านการจัดการ (2) ด้านภาวะผู้น�า (3) ด้านบุคลากร (4) 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร (5) ด้านการจัดการความรู้ และ (6) 

ด้านเทคโนโลย ีซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ค�าไข ธงสวสัดิ์ 

(2553) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร

การเรียนการสอน การจัดหลักสูตรควรเป็นไปตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ แต่บุคลากรที่ยังขาดทักษะ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนนั้น 

ควรเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแผนการสอน 

การวดัผลเน้นประเมนิผล ตามสภาพความเป็นจรงิวเิคราะห์

ผลการประเมิน เพื่อใช้ในปีต่อไปอย่างไรก็ตาม ควรจัดให้มี

การศึกษาดูงานฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ ในการพัฒนาครูอาจารย์ 

และบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยก�าหนดเป็นนโยบาย และ

แผนการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม จดัหาสือ่ และเทคโนโลยี 

การเรยีนการสอน และฝึกอบรมการใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ

อนึ่งควรจัดหาเอกสาร ต�ารา อุปกรณ์ เก่ียวกับขบวนการ

เรียนการสอนให้เพียงพอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เสาวภา เมืองแก่น (2560) ท่ีกล่าวว่าการจัดการองค์การ

แห่งความเป็นเลิศท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นต้องมาจาก

การสร้างเครอืข่าย การแสวงหาพนัธมติร เพือ่สนบัสนนุงาน

วิชาการ และมุ่งพัฒนางานวิจัย การสร้างนวัตกรรมจะต้อง

อาศยัการบรหิารจดัการแหล่งทุนท่ีมปีระสทิธภิาพ เพือ่สร้าง

ผลงานในระดับสากล และเป็นต้นแบบองค์การแห่งความ

เป็นเลิศท่ีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์

ประกอบ ดังนี้ (1) ด้านการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศในส่วนของ

การจัดการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
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สูงสุดตามภาระกิจหลักของการอุดมศึกษา (2) ด้านภาวะผู้

บริหาร เกี่ยวกับลักษณะของผู้น�าเชิงคุณลักษณะ ผู้น�าเชิง

พฤติกรรม ผู้น�าเชิงการบริหารจัดการ (3) ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนา

บุคลากร การธ�ารงรักษา (4) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ในส่วน

ของความคิด พฤติกรรม (5) ด้านการจัดการความรู้ เก่ียว

กับการก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย การแสวงหา การสร้าง 

การกลั่นกรอง การแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดความรู้ 

(6) ด้านการจัดการเทคโนโลยี ในส่วนของการยอมรับการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์นั้น นอกจากเกณฑ์ข้อ

บังคับจาก สกอ. แล้วยังมีเกณฑ์ข้อบังคับจากสภาการ

พยาบาลซ่ึงก�าหนดเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา

พยาบาลไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ข้อมูลจากการวิจัยในครั้ง

นี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงหากน�าไปประยุกต์ให้เข้ากับ

บริบท และเกณฑ์การรับรองจากสภาการพยาบาล ดังนั้น 

หากมีการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปให้ท�าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศในบริบทของหลัก

เกณฑ์การสภาพยาบาล
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ.มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความภักดีของผู้บริโภคชาบูชิและ

ซูกิชิบุฟเฟต์ (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าชาบูชิบุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์ และ (3) ศึกษา

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของชาบูชิบุฟเฟต์และซูกิชิ บุฟเฟต์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค โดยในการศึกษาครั้งนี้ท�าการ

ศึกษากับกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 ตัวอย่าง ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมี

ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.86 โดยใช้สถิติ t-test/ANOVA, Multiple Linear Regression และ Pair Sample t-test ใน

การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้าน

วัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์ ใน

ขณะที่ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านซูกิชิ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้เป็นปัจจัย

ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านซูกิชิบุฟเฟต์ นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และ

ร้านซูกิชิบุฟเฟต์มีความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ ด้านความเช่ือมั่น ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค และด้าน

ความง่ายในการเข้าถึงไม่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: ภาพลักษณ์ตราสินค้า, ความภักดี, ร้านชาบูชิบุฟเฟต์, ร้านซูกิชิบุฟเฟต์

Abstract

The purpose of this research is as follows (1) to study the level of consumer loyalty at  

Shabushi buffet and Sukishi buffet (2) to study the effect of demographic characteristics on  

customers’ brand loyalty. (3) to study the effect of brand image on customers’ brand loyalty. The 

sample included 400 current customers of Shabushi buffet and Sukishi buffet. Questionnaires were 

used to collect data. (reliability = 0.86) Both descriptive and inferential statistics were to analyze the 

adjusted data including percentage, mean, standard deviation, t-test/ANOVA, multiple linear regres-

sion and pair sample t-test. The results indicated that the brand image of Shabu buffet are attributes, 

ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำที่มีผลต่อควำมภักดีของผู้บริโภคร้ำนอำหำรชำบูบุฟเฟต์ในเขต
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บทน�ำ

ในปัจจุบันสังคม วิถีการด�าเนินชีวิตและความเป็น

อยู่ของคนไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย

เฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีประชากรจ�านวนมาก ท�าให้เกิด

สภาพทางสังคมที่เร่งรีบมากขึ้นทั้งจากการเดินทางและ

การท�างานที่ต้องมีการแข่งขัน ทั้งนี้เนื่องจากกระแสโลกา

ภิวัตน์ที่เข้ามามีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของคนไทย โดย

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเป็นอยู่ รวมไปถึง

วัฒนธรรมการบริโภคและค่านิยม โดยส่งผลกระทบอย่าง

เป็นวงกว้างตั้งแต่ผู ้คนที่อาศัยอยู ่ในตัวเมืองจนกระท้ัง

สังคมแถบชานเมืองก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน จากสภาวะ

ความเร่งรีบดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการความสะดวก

ในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น ท�าให้ในปัจจุบันพฤติกรรมการ

นิยมบริโภคอาหารนั้นนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน

มากขึ้น ความเร่งรีบท�าให้ไม่มีเวลาประกอบอาหารท่ีบ้าน 

เนื่องจากการปรุงอาหารต้องใช้เวลาและสถานที่ในการปรุง 

จึงไม่สะดวกต่อวิถีชีวิตคนเมืองหลวง ความต้องการเปลี่ยน

บรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด การแสวงหาความ

สนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูง ท�าให้ไม่ว่า

เศรษฐกิจจะชะลอตัวแค่ไหนผู้บริโภคชาวไทยก็จะยังคง

ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านหลายครั้งในหนึ่งเดือน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท�าให้ธุรกิจร้าน

อาหารมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเร่ือยๆเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้าน

เดี่ยวหรือร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าได้มีปริมาณมากข้ึน

เรื่อยๆและอาหารก็มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

(Brandbuffet, 2009)

ธุรกิจอาหารจากต่างประเทศน้ันนับว่าเป็นธุรกิจ

ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างมากในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่าน

value, culture, personality and the user had an influence on customer’s brand loyalty of Shabushi 

buffet. The brand image of Sukishi buffet are value, culture and personality. Furthermore, the user 

had an influence on customer’s brand loyalty of Sukishi buffet. The hypothesis testing showed that 

Shabushi buffet’s customers and Sukishi buffet’s customers had customer brand loyalty.

Keywords: effect of brand image, brand loyalty, Shabushi buffet, Sukishi buffet

มา และคาดว่ามีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 

2548 เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคอาหารต่างประเทศ

มากข้ึน โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่น คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด

ของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ ่นในประเทศไทยยังจะขยายตัว

ได้อีกค่อนข้างมาก ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย 

มีมูลค่าสูง 2.35 หมื่นล้านบาท เติบโตร้อยละ 10-15 ต่อ

ปี โดยช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 

15 โดยกว่าร้อยละ 80 เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ภายใน

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆ มีมากถึง 2,346 ร้าน 

หรอืเป็นอนัดบั 2 ของตลาดร้านอาหารโดยรวม รองจากร้าน

อาหารไทย ส่วนอันดับ 3 เป็นร้านอาหารอิตาลี ที่มีจ�านวน 

2,027 ร้าน และอันดับ 4 เป็นร้านอาหารอเมริกัน มีจ�านวน 

1,754 ร้าน (กรุงเทพธุรกิจ,2560) อันเป็นผลมาจากการท่ี

ผูป้ระกอบการเปิดแนวรกุในการขยายตวัใหม่อย่างต่อเนือ่ง 

โดยการปรับกลยุทธ์เปิดแนวรุกด้านธุรกิจบะหมี่ญี่ปุ่นหรือ

ราเมน และการปรับกลยุทธ์ในการน�าเสนออาหารแบบ

บุฟเฟต์ซ่ึงเคยเป็นตัวจุดประกายท�าให้ร้านอาหารญี่ปุ่นได้

รับความนิยมอย่างมากในช่วงระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา โดย

น�ามาปรับรูปแบบการให้บริการโดยเพิ่มเมนูอาหารแปลก

ใหม่-สด-สะอาด ท้ังนี้เพื่อดึงให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมาก

ยิ่งข้ึน (Positioning, 2010) 

โดยร้านอาหารประเภทสุกี้ชาบู แบบบุฟเฟต ์

สไตร์ญ่ีปุ่นเปิดให้บริการเป็นจ�านวนมาท้ังในรูปแบบบริษัท

และธุรกิจครอบครัว โดยสามารถดูได้จากการคาดการณ์

อาหารไทย ปี2556ว่าการเติบโตส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม

ร้านอาหารเอเชีย โดยร้านสุกี้และชาบู เพิ่มข้ึนอย่างเท่า

กันโดยอยู่ท่ี ร้อยละ 15 ซ่ึงในปัจจุบัน ตลาดของชาบูนั้นได้

เข้าสู่น่านน�้าสีแดง (red ocean) อย่างสมบูรณ์ แม้ตลาด
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มีโอกาสทางธุรกิจอยู่สูง แต่เมื่อมีผู ้ประกอบการจ�านวน

มากกระตุ้นท�าให้การแข่งขันเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น ท�าให้

ผู้ประกอบการมีความพยายามมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ

อยู่เสมอโดยพบว่าผู้ประกอบการต่างๆ ค�านึงถึงการจัดท�า

โปรโมชั่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบลดราคา การสร้าง

เมนูสุดคุ้ม เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการพร้อมทั้ง

พยายามดึงกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิม

เอาไว้เพื่อถือครองส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด โดยส่วน

แบ่งทางการตลาดของชาบูบุฟเฟต์นั้น อันดับ 1 คือ ชาบู

ชิบุฟเฟต์ ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 85 โดยมี

สาขาทั่วประเทศถึง 130 สาขา และสาขาที่ต่างประเทศอีก 

3 สาขา ส�าหรับธุรกิจอาหารของ โออิชิ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม

ทั้งสิ้น 1,516 ล้านบาท คิดเป็นรายได้จากกลุ่มภัตตาคาร/

ร้านอาหารญ่ีปุ่น มากกว่าร้อยละ 90 จากรายได้จากการ

ขายรวม พร้อมขับเคลื่อนและด�าเนินธุรกิจเชิงรุกผ่านแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้าน เริ่มจาก มุ่งวิจัยและ

ปรับปรุงภาพลักษณ์ของตราสินค้า หรือแบรนด์ (brand) 

เพื่อสร้าง “คุณค่า” ทั้งด้านสินค้าและบริการ เพื่อส่งมอบ

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้า

หมาย, มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา พร้อมน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

และที่ส�าคัญ “คุ้มค่าคุ้มราคา”

จากการที่ผู้ศึกษาได้เห็นถึงการใช้บริการร้านชาบู

ชิบุฟเฟต์ของผู้บริโภคเป็นจ�านวนมาก จึงมีความต้องการ

ศึกษาระหว่างชาบูชิบุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์ซึ่งเป็นร้าน

อาหารชาบูบุฟเฟต์ที่มีขนาดใหญ่เหมือนกัน เพื่อทราบถึง

ความแตกต่างของความภักดีที่ผู ้บริโภคมีต่อร้านอาหาร

ชาบูบุฟเฟต์ทั้งสอง น�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคลที่มีผลต่อความภักดี

ในตราสินค้าชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าของชาบู

บุฟเฟต์ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความ

ภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้านั้นจัดได้ว่าเป็น

แนวคิดส�าคัญในการทาการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้านั้น

หมายถึงการรับรู้ (perception) ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสิน

ค้าโดยมีผลมาจากความเช่ือมโยงของข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ตราสินค้า (brand association) ซ่ึงมีอยู่ในความทรงจ�า

ของผู้บริโภค (Herzog, 1963; Newman, 1957 อ้างถึงใน 

Keller, 1993) โดยการสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องส�าคัญใน

การวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักแพร่

หลาย ซึ่งตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อน

สามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้านดังนี้ (Kenneth, 1975)

1. คุณสมบัติ (attributes) ตราสินค้าท�าให้นึกถึง

คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ เช่น 

Mercedes ท�าให้นึกถึงรถยนต์ราคาแพง การผลิตท่ียอด

เยี่ยม ทนทาน และมีความหรูหรา

2. คุณประโยชน์ (benefits) คุณสมบัติต้องให้

ความหมายออกมา เป็นคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีและคุณ

ประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็น

คุณประโยชน์ตามหน้าท่ีการใช้งาน หรือคุณสมบัติราคา

แพง แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์

3. คุณค่า (value) ตราสินค้าบ่งบอกถึงบางสิ่งบาง

อย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิต เช่น Mercedes บ่งบอกถึง

สมรรถนะการท�างาน ความปลอดภัย ความรู้สึกทางจิตใจ 

ความผูกพัน และมีระดับ

4. วฒันธรรม (culture) ตราสนิค้าอาจเป็นตวัแทน

ของวัฒนธรรม เช่น Mercedes เป็นรถยนต์ตัวแทนของ

วฒันธรรมเยอรมนัทีม่รีะเบยีบ ประสทิธภิาพ และคณุภาพสูง 

5. บุคลิกภาพ (personality) ตราสินค้าบ่งชี้ถึง

บุคลิกภาพของสินค้า ว่าตราสินค้าของเรามี บุคลิกอย่างไร 

เช่น กระชับกระเฉง คล่องแคล่ว หรูหรา ราคาแพง หรือ

ใช้งานได้สะดวกสบาย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 197

6. ผู้ใช้ (user) ตราสินค้าชี้ให้เห็นถึงประเภทของ

ผู ้บริโภคที่ซื้อหรือใช้ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู ้บริโภคกลุ ่มเป้าหมายได้ในแง่ของประสิทธิภาพ 

(performance) และยังครอบคลุมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 

(intangible) อีกขั้นหนึ่ง 

กล่าวโดยสรุป ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจจึงสัมพันธ์

โดยตรงกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่กว่าผูบ้รโิภคเป้าหมาย 

(target consumer) แต่ละราย จะเปลี่ยนฐานะมาเป็น

ลูกค้า (customer) นั้น จะผ่านการรับรู้(perception) จน

เกิดความรู้ (knowledge) และความรู้สึก (affection) ท่ี

ดีต่อผลิตภัณฑ์และองค์การธุรกิจ จนกระทั่งเกิดพฤติกรรม

การซื้อ (buying) มาบริโภคในที่สุด

ความภกัดีในตราสนิค้า คือ การทีผู่บ้รโิภคมทีศันคติ

ที่ ดีต่อตราสินค้าหน่ึงไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การ

นึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ�้าต่อเนื่อง 

(กิตติ สิริพัลลภ, 2542, น. 81) โดยความภักดีในตราสิน

ค้าคือตราสินค้าที่ท�าให้ผู ้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและผูกพัน

ด้วยเป็นอย่างมาก ซึ่งทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้านั้นเกิดจาก 

3 ส่วน ที่ส�าคัญ คือ (Jagdish Shetz & Andrew Sobel, 

2004 อ้างถึงใน วรรณพร ไกรเลิศ, 2547, น. 286)

1. ความเชื่อมั่น (confidence) ผู ้บริโภคจะมี

ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเมื่อเกิดความ เชื่อมั่นในตราสินค้า

น้ัน ในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าถ้าผู้บริโภค

ไม่มคีวามเชือ่มัน่ตราสนิค้าใดมาก่อนจะท�าการค้นหาข้อมลู

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นก่อนการตัดสินใจซื้อ และถ้าตราสิน

ค้าใดที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้แล้ว ครั้งต่อไปเมื่อ

ต้องการซื้อสินค้าจะไม่เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลต่อไป 

2. การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค (centrality) 

ความภักดีในตราสินค้าเกิดจากการที่ ตราสินค้าสามารถ

เชื่อมโยงกับระบบความเชื่อของผู้บริโภคได้และท�าให้ผู ้

บริโภคเชื่อและประทับตราสินค้า อยู่ในใจ เช่น ผู้ชายเช่ือ

ว่าผู ้หญิงชอบกลิ่นน�้าหอม แบบหนึ่ง ถ้าผู ้ผลิตน�้าหอม

เข้าใจในความเชื่อน้ี สามารถผลิตน�้าหอมที่ตรงกับระบบ

ความเชื่อของลูกค้าผู้ชายได้ และสร้างความภักดีในตราสิน

ค้าได้ เป็นต้น 

3. ความง่ายในการเข้าถึง (accessibility) ความ

ภกัดใีนตราสินค้าเกดิขึน้เมือ่ตราสนิค้านัน้มคีวามง่ายในการ

เข้าถึงความคิดของผู้บริโภค ตราสินค้าใดท่ีท�าให้ผู้บริโภค

เกิดความเชื่อมั่น เข้ามาอยู่ใจกลางและง่ายต่อการเข้าถึง ผู้

บริโภคไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาหรือลงทุนในการค้นหาข้อมูล

เมื่อต้องการซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าที่สร้าง

ทัศนคติท่ีดีเหล่านั้น และเกิดเป็นความภักดีในตราสินค้า 

(brand loyalty) 

หัทญา คงปรีพันธุ์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ

การให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า เปรียบ

เทียบระหว่างธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) กับธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการส่งผลต่อความภักดีที่ลูกค้า

มีต่อท้ังธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ ด้านความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 

ด้านความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการดูแลเอาใจใส่มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร

กรุงไทยและธนาคารกรุงเทพและคุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงเทพที่แตกต่างกันมี

ผลต่อความภักดีท่ีมีต่อธนาคารแตกต่างกัน

เบญญาภา สุวรรณทอง (2557) ศึกษาเรื่อง 

อิทธิพลความผูกพันของพนักงานในภาคธุรกิจบริการที่ส่ง

ผลต่อความภักดีของลูกค้า ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความ

ผูกพันของพนักงาน ท้ัง 3 ด้าน คือ (1) ด้านการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมองค์กร (2) ด้านความเต็มใจในการ

ทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ในการท�างานเพื่อองค์กร 

และ (3) ด้านความต้องการในการปฏิบัติงานกับองค์กร

ต่อไปมีอิทธิพลต่อปัจจัยความภักดีของลูกค้าทั้ง 4 ด้าน 

คือ (1) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ (2) ด้านความตั้งใจที่

จะซ้ือ (3) ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา และ (4) ด้าน

พฤติกรรมการร้องเรียน ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จันทร์ญาวรรณ ไพรวัน(2555) ศึกษาเรื่อง การ

เปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์ตราสนิค้าโออชิกิบัตราสนิค้าอชิตินั

ท่ีมต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าชาเขียวที่

มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงการรับรู้ตราสิน

ค้าชาเขียวโออิชิอยู่ในระดับมากคือ ด้านโลโก้ ความหมาย

ของตราสินค้าส่วนการรับรู้ตราสินค้าชาเขียวอิชิตันอยู่ใน

ระดับมากคือ ด้านความหมายของตราสินค้า สโลแกนภาพ
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สีของตราสินค้า ตัวอักษรของตราสินค้า และเครื่องหมาย

ตราสินค้า
กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความ

ภักดีของผู้บริโภคชาบูในเขตกรุงเทพมหานคร แนวคิดดัง

กล่าวผูศ้กึษาได้ศกึษาและก�าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้

  ตัวแปรอิสระ (X)                       ตัวแปรตาม (Y)

ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ                     - อายุ

- ระดับการศึกษา       - อาชีพ

- รายได้เฉล่ีย

ความภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาบูชิ

บุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์

- ด้านความเช่ือมั่น 

- ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค

- ด้านความง่ายในการเข้าถึง

ภาพลักษณ์ตราสินค้า

- ด้านคุณสมบัติ         -  ด้านคุณประโยชน์

-  ด้านคุณค่า           -  ด้านวัฒนธรรม

-  ด้านบุคลิกภาพ      -  ด้านผู้ใช้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความ

ภกัดขีองผู้บรโิภคชาบชูบิฟุเฟต์และซกูชิบิฟุเฟต์แตกต่างกนั

2. ปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสนิค้าทีม่อีทิธพิลต่อความ

ภักดีของผู้บริโภคชาบูชิบุฟเฟต์

3. ผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์ 

มีความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อ

ความภักดีของผู้บริโภคชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดย

ใช้การส�ารวจ (research method) และเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งผู้ท�าการวิจัยได้ก�าหนด

แนวทางในการด�าเนินการวิจัยดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุ่ม

ศรนีครนิทร์ ได้แก่ เขตสะพานสงู ประเวศ มนีบุร ีลาดกระบงั 

คันนายาว สวนหลวง คลองสามวา และเขตหนองจอก มี

จ�านวนท้ังหมด 1,161,612 คน (Wikipidia,2560)

กลุ ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยใช้การค�านวณขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ

จ�านวนประชากรโดยก�าหนดความเช่ือมั่นท่ี 95% ความ

ผิดพลาดไม่เกิน 5% ของ Taro Yamane (1967) จาก

การค�านวณ พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค�านวณได้ 

เท่ากับ 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม

ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าผู้

มาใช้บริการที่ร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีจ�านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา,อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 199

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู ้ต่อภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าของร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ จ�านวน 11 

ข้อ ลักษณะค�าถามเป็นแบบ Likert Scale มีค่าความเช่ือ

มั่นโดยรวมเท่ากับ 0.89

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความจงรักภักดีของลูกค้าที่มี

ต่อร้านอาหารชาบบูฟุเฟต์ จ�านวน 9 ข้อ ลกัษณะค�าถามเป็น

แบบ Likert Scale มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.84

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการ

ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากบทความ 

วารสาร ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือทางวิชาการ 

สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

400 ตัวอย่าง ในพื้นที่ ได้แก่ เขตสะพานสูง ประเวศ มีนบุรี 

ลาดกระบัง คันนายาว สวนหลวง คลองสามวา และเขต

หนองจอก โดยลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จน

ครบ 400 ตัวอย่าง

 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics analysis) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (percentage) 

การหาค่าเฉลี่ย (mean) และการหาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้

ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test/ANOVA, Multiple 

Linear Regression และ Pair Sample T-test

ผลกำรวิจัย 

ด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผล

การศึกษาพบว่า ในส่วนของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์ 

พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 

18 – 25 ปี ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และมีราย

ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ในขณะท่ีผู้ใช้บริการ

ร้านซูกิชิบุฟเฟต์ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุช่วง18 – 25 ปี ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ห้างร้าน โดยส่วนใหญ่

มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท เช่นเดียวกัน ดัง

นั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์ และ

ร้านซูกิชิบุฟเฟต์มีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน

ข้อมลูเกีย่วกบัระดบัการรบัรูต่้อภาพลกัษณ์ตราสนิ

ค้าของร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้

บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์มีระดับการรับรู้ปัจจัยภาพลักษณ์

ตราสินค้าของร้านชาบูชิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู ้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าด้านคุณสมบัติ และด้านคุณประโยชน์มาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรม และด้านบุคลิกภาพ 

ด้านคุณค่า และที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์น้อยที่สุด คือ ด้าน

ผู้ใช้ ในขณะท่ีผู้ใช้บริการร้านซูกิชิบุฟเฟต์ มีระดับการรับ

รู้ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านซูกิชิ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมี

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านคณุสมบตั ิมากทีส่ดุ รอง

ลงมา คือ ด้านคุณประโยชน์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณค่า 

ด้านผู้ใช้ และท่ีมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าน้อยที่สุด 

คือ ด้านวัฒนธรรม 

ข้อมูลด้านความภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหาร

ชาบูบุฟเฟต์ ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ใช้บริการร้านชาบูชิ

บุฟเฟต์ มีความภักดีต่อตราสินค้าชาบูชิบุฟเฟต์ โดยรวมอยู่

ในระดับพอใจมากโดยมีพฤติกรรมการใช้บริการซ้ือนานๆ

ครั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ

ภักดีด้านความง่ายในการเข้าถึง มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ด้านความเช่ือมั่น และท่ีน้อยท่ีสุด คือ ด้านการเข้าไปอยู่

กลางใจผู้ใช้บริการร้านชาบูชิ ในขณะที่ผู้ใช้บริการร้านซูกิ

ชิบุฟเฟต์ มีระดับความภักดีโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก 

โดยมีพฤติกรรมการใช้บริการซ้ือนานๆครั้ง เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความภักดีด้านด้านความ

ง่ายในการเข้าถึงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมั่น 

และท่ีน้อยท่ีสุด คือ ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภคของ

ร้านซูกิชิบุฟเฟต์

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ผู้ใช้บริการ

ร้านชาบูชิ และซกูชิิบุฟเฟต์ท่ีมปัีจจยัส่วนบุคคลทางด้านเพศ 
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อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยแตก

ต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าร้านชาบูชิบุฟเฟต์ และ

ร้านซูกิชิบุฟเฟต์ แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการศึกษา

ได้ดังตารางท่ี 1 - 2

ตำรำง 1

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์

ความภักดีในตราสินค้าร้านชาบูชิบุฟเฟ่ต์

เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา

อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

ด้านความเชื่อมั่น / / / / /

ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้ใช้บริการ / / / / /

ด้านความง่ายในการเข้าถึง / / / / /

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการร้าน

ชาบชูบิฟุเฟต์ทีมี่ระดับการศึกษาแตกต่างกนั จะมคีวามภกัดี

ในตราสินค้าร้านชาบูชิบุฟเฟต์ ด้านความง่ายในการเข้าถึง

แตกต่างกัน นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง

ตำรำง 2

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ของผู้ใช้บริการร้านซูกิชิบุฟเฟต์

ความภักดีในตราสินค้าร้านชาบูชิบุฟเฟ่ต์

เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา

อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

แต
กต

่าง

ไม
่แต

กต
่าง

ด้านความเชื่อมั่น / / / / /

ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้ใช้บริการ / / / / /

ด้านความง่ายในการเข้าถึง / / / / /

จากตารางที่ 2 ผู้ใช้บริการร้านซูกิชิบุฟเฟต์ท่ีมีราย

ได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความภักดีในตราสินค้าร้านชา

บูชิบุฟเฟต์ ด้านความเชื่อมั่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูบุฟเฟต์ มีผลต่อความภักดี

ในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูบุฟเฟต์ 
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ตำรำง 3

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression) ของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ 

มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ
ความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิ

S.E B ß t Sig. Tolerance VIF

ค่าคงที่ 0.173 0.137 - 0.789 0.431 - -

ด้านคุณสมบัติ (X
1
) 0.046 0.132 0.139 2.852 0.005* 0.726 1.377

ด้านคุณประโยชน์ (X
2
) 0.051 0.073 0.077 1.422 0.157 0.575 1.738

ด้านคุณค่า (X
3
) 0.070 0.177 0.176 2.525 0.012* 0.345 2.900

ด้านวัฒนธรรม (X
4
) 0.043 0.175 0.213 4.082 0.000* 0.616 1.622

ด้านบุคลิกภาพ (X
5
) 0.065 0.308 0.297 4.718 0.000* 0.423 2.363

ด้านผู้ใช้ (X
6
) 0.049 0.206 0.243 4.236 0.000* 0.507 1.973

R2 = 0.675, F = 80.738, *p<0.05

จากตารางที่ 3 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะห์ความถดถอยเชงิเส้นแบบพห ุพบว่า ปัจจยัด้าน

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ ด้านคุณสมบัติ (X
1
) 

ด้านคุณค่า (X
3
) ด้านวัฒนธรรม (X

4
) ด้านบุคลิกภาพ (X

5
) 

และด้านผู้ใช้ (X
6
) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสิน

ค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์ โดยปัจจัยด้านภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ ด้านบุคลิกภาพ (X
5
) เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้าน

ชาบูชิบุฟเฟต์มากที่สุด (ß = 0.297) รองลงมา คือ ด้านผู้ใช้ 

(X
6
) (ß = 0.243) ด้านวัฒนธรรม (X

4
) (ß = 0.213) และ

ด้านคุณสมบัติ (X
1
) (ß = 0.139) นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์

การก�าหนด (R2 = 0.675) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านภาพ

ลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ ด้านคุณสมบัติ (X
1
) ด้าน

คุณค่า (X
3
) ด้านวัฒนธรรม (X

4
) ด้านบุคลิกภาพ (X

5
) และ

ด้านผู้ใช้ (X
6
) สามารถพยากรณ์ความผันแปรของความ

ภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์ ได้คิด

เป็นร้อยละ 67.50 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 32.50 เป็นผลเนื่อง

มาจากตัวแปรอื่น

ตำรำง 4

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression) ของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านซูกิชิ มี

ผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านซูกิชิบุฟเฟต์

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ
ความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิ

S.E B ß t Sig. Tolerance VIF

ค่าคงที่ 0.244 -0.001 - -0.004 0.997 - -

ด้านคุณสมบัติ (X
1
) 0.062 0.069 0.060 1.106 0.270 0.697 1.435

ด้านคุณประโยชน์ (X
2
) 0.063 0.042 0.042 0.661 0.509 0.501 1.996

ด้านคุณค่า (X
3
) 0.082 0.211 0.183 2.57 0.011* 0.399 2.508

ด้านวัฒนธรรม (X
4
) 0.053 0.155 0.181 2.908 0.004* 0.529 1.890

ด้านบุคลิกภาพ (X
5
) 0.069 0.149 0.135 2.167 0.031* 0.531 1.883

ด้านผู้ใช้ (X
6
) 0.056 0.335 0.371 5.967 0.000* 0.531 1.882

R2 = 0.605, F = 49.166, *p<0.05
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จากตารางที่ 4 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะห์ความถดถอยเชงิเส้นแบบพห ุพบว่า ปัจจยัด้าน

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านซูกิชิ ด้านคุณค่า (X
3
) ด้าน

วัฒนธรรม (X
4
) ด้านบุคลิกภาพ (X

5
) และด้านผู้ใช้ (X

5
) เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้าน

ซูกิชิบุฟเฟต์ โดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้าน

ซูกิชิ ด้านผู้ใช้ (X
5
) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสิน

ค้าของผู้ใช้บริการร้านซูกิชิบุฟเฟต์มากที่สุด (ß = 0.371) 

รองลงมา คือ ด้านคุณค่า (X
3
) (ß = 0.183) ด้านวัฒนธรรม 

(X
4
) (ß = 0.18) และที่น้อยที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพ (X

5
)

(ß = 0.135) นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การก�าหนด (R2 = 

0.605) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า

ของร้านซูกิชิ ด้านคุณค่า (X
3
) ด้านวัฒนธรรม (X

4
) ด้าน

บุคลิกภาพ (X
5
) และด้านผู้ใช้ (X

5
) สามารถพยากรณ์ความ

ผันแปรของความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านซูกิชิ

บุฟเฟต์ ได้คิดเป็นร้อยละ 60.50 ที่เหลืออีกร้อยละ 39.50 

เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ผู้ใช้บริการร้านชา

บูชิบุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์ มีความภักดีต่อตราสินค้าร้าน

ชาบูบุฟเฟต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

โดยในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ใช้สถิติ

การวิเคราะห์ผลแบบ Pair Sample T-test ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 

โดยใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความ

ภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ของผู้ใช้บริการร้านชา

บูชิบุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์

ตำรำง 5

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับค่าเฉลี่ยของความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิ

บุฟเฟต์และร้านซูกิชิบุฟเฟต์

ความภักดีต่อตราสินค้า

ร้านชาบูบุฟเฟต์

ร้านชาบูชิบุฟเฟต์ ร้านซูกิชิบุฟเฟต์ t-test P-Value

SD SD

ด้านความเชื่อมั่น 3.19 0.75 3.26 0.70 -1.03 0.30

ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 3.14 0.84 3.22 0.83 -1.04 0.29

ด้านความง่ายในการเข้าถึง 3.22 0.72 3.66 0.62 0.83 0.40

โดยรวม 3.35 0.65 3.38 0.62 -0.55 0.57

จากตารางที่ 5 เมื่อท�าการเปรียบเทียบความแตก

ต่างระหว่างระดับความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์

ของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิบุฟเฟต์ ใน

แต่ละด้านพบว่า ผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิ

บุฟเฟต์ มีความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ของผู้ใช้

บริการร้านชาบบูฟุเฟต์ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้จงึสามารถสรปุ

ได้ว่า ผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิบุฟเฟต์มี

ความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ ด้านความเชื่อมั่น 

ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค และด้านความง่ายใน

การเข้าถึงไม่แตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบู

บุฟเฟต์ มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้าน

ชาบูบุฟเฟต์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ตราสินค้าของร้านชาบูชิ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้าน

วัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ เป็นปัจจัยท่ีมีผล

ต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์

และร้านซูกิชิบุฟเฟต์ ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า 

ในการเลือกใช้บริการร้านชาบูบุฟเฟต์นั้น สิ่งที่ลูกค้าให้

ความส�าคัญมากท่ีสุด คือ คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของคุณภาพที่ได้รับคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ความ

สะอาด ปลอดภัย รสชาติ ความประทับใจในการบริโภค 

วัฒนธรรมการบริโภคที่ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมการับ
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ประทานของไทย รวมไปถงึในการเลอืกใช้บรกิารผูใ้ช้บรกิาร

ยังให้ความส�าคัญกับเร่ืองของตกแต่งร้าน ที่ต้องสวยงาม 

ดึงดูดใจอีกด้วย เนื่องจากราคาค่าบริการบุฟเฟต์ของร้าน

ชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิบุฟเฟต์ มีราคาสูง ดังนั้นผู้ใช้

บริการจึงมีความคาดหวังในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการ

เข้าไปรับประทานอาหารในร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิ

ชิบุฟเฟต์สูง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิ

บุฟเฟต์ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้าน

บุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดี

ในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิ

ชิบุฟเฟต์ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับคอทเลอร์ (Kotler, 

2010) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณค่า 

(value) วัฒนธรรม (culture) บุคลิกภาพ (personality) ผู้

ใช้ (user) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรม

ของผู ้บริโภค โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าจะเป็นปัจจัยท่ี

ท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้(perception) จนเกิดความรู้ 

(knowledge) และความรู้สึก (affection) ที่ดีต่อบริการ 

จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการซื้อ (buying) มาบริโภค และ

เมื่อบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ได้เป็นที่น่าพอใจ ย่อมท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความภักดีใน

ตราสินค้าในทีส่ดุ นอกจากนัน้ผลการศกึษายงัสอดคล้องกบั

กาญจนาภรณ์ บุญเกิด (2558) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง การรับ

รู้ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต: กรณีศึกษา บริษัท

ไทยประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี ที่

พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากที่สุด

ผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์ มี

ความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์แตกต่างกัน โดย

ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ใช้สถิติการวิเคราะห์

ผลแบบ Pair Sample t-test ซึ่งเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ย

ของ 2 กลุ่มว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้ทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความภักดีต่อตราสิน

ค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และ

ซูกิชิบุฟเฟต์ ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ใช้บริการร้านชาบูชิ

บุฟเฟต์และร้านซูกิชิบุฟเฟต์มีความภักดีต่อตราสินค้าร้าน

ชาบูบุฟเฟต์ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจ

ผู้บริโภค และด้านความง่ายในการเข้าถึงไม่แตกต่างกัน 

ท้ังนี้สามารถอธิบายได้ว่า จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าของ

ร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิบุฟเฟต์มีปัจจัยส่วนบุคคล

ไม่แตกต่างกัน จึงท�าให้ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์

ตราสนิค้าของร้านร้านชาบชูบิฟุเฟต์และร้านซกูชิบิฟุเฟต์ไม่

แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อท�าการทดสอบความภักดีต่อตราสิน

ค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และ

ร้านซูกิชิบุฟเฟต์ จึงพบว่า ร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิ

บุฟเฟต์มีภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาพบว่า ในการใช้บริการร้านชาบู

บุฟเฟต์ นอกจากที่ลูกค้าจะให้ความส�าคัญกับเรื่องของ

คุณภาพของวัตถุดิบ รสชาติของอาหารและคุณภาพของ

การบริการแล้ว สิ่งส�าคัญท่ีผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญอีก

ประการ คอื การตกแต่งร้านให้สวยงาม ดงึดดูความสนใจ ดงั

นั้นผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการตกแต่งร้านให้

สวยงามและมคีวามโดดเด่น โดยเฉพาะส�าหรบัร้านชาบใูหม่ 

เปิดให้บริการ เพราะการตกแต่งร้านค้าท่ีน่าสนใจ ดึงดูดใจ 

สามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายขึ้น

2. ในการรับประทานอาหารของคนไทย สิ่งส�าคัญ

อีกประการหนึ่ง คือ รูปแบบของการรับประทานต้อง

สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยด้วย ทั้งใน

เรื่องของรสชาติของอาหาร และรูปแบบการรับประทาน 

ดังนั้นในการท�าธุรกิจร้านชาบูบุฟเฟต์ สิ่งท่ีผู้ประกอบการ

ต้องให้ความส�าคัญ คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ

ให้สอดคล้องกับวิถีการบริโภคอาหารของคนไทย รวมถึง

ควรปรับเปลี่ยนรสชาติให้เหมาะสมกับรสชาติที่ผู ้บริโภค

ชาวไทยมีความคุ้นเคยมากข้ึนด้วย

3. ปัจจุบันคนไทยให้ความส�าคัญกับเรื่องของการ

ดูแลสุขภาพมากข้ึน ดังนั้นในการสร้างภาพลักษณ์ของร้าน

อาหารควรมีการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ว่า รูปแบบของการ

รับประทานชาบูบุฟเฟต์ก็สามารถเป็นอาหารที่เหมาะสม

กับผู้ที่ดูแลสุขภาพได้ด้วย เพราะรายการอาหารของร้าน

ชาบูส่วนใหญ่จะมีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้ง

ผัก เนื้อ และของว่างส�าหรับรับประทานเล่น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการ

ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปโดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลและพนักงาน ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ และปัจจัยด้านการจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ การติดตามลูกค้า สัมพันธภาพกับลูกค้า การบริหารสื่อสารระหว่างกัน  การรักษาลูกค้า การรับฟัง

ความคิดเห็นและ ช่องทางในการให้บริการ รวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และ รายได้ต่อเดือนเลือกกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน 400 คนโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสินค้าเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูป 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จากร้าน H&M และ Uniqlo ท่ีถูกเลือกให้ใช้ในงานวิจัยเป็นร้านค้าท่ีได้รับการวิจัยเชิงส�ารวจ 

แล้วว่าเป็นร้านที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลด้านเพศและการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปในภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน  แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพและรายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีแตกต่าง

กัน ผลการทดสอบ มีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูป โดยด้านท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ด้าน

ราคา และปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูปนั้น ด้าน

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การบริหารสื่อสารระหว่างกัน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบ

การในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมของผู้บริโภค, เสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป, ส่วนประสมทางการตลาด, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Abstract

The objectives of this research were to study the factors affecting consumer buying  

behavior in the fashion clothing shop. Those factors were marketing mix factors such as product, price, 

place, promotion, people, process, physical evidence as well as customer relationship management  

factors such as customer prospecting, relations with customers, interactive management,  

feedback and services and finally, the demographics factors. The sample was 400 H&M and Uniqlo’s  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรซื้อเสื้อผ้ำแฟชั่นส�ำเร็จรูป
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หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์คือ เสื้อผ้า หรือ เคร่ืองแต่งกาย นอกจากจะ

เป็นสิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพ่ือปกป้องร่างกายสภาพแวดล้อม

ภายนอกแล้ว ยังสะท้อนถึงสังคม วัฒนธรรม รวมถึงรสนิยม 

ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์และสถานภาพของผู้สวม

ใส่ ต่อมาเครื่องแต่งกายยังได้เป็นเครื่องตกแต่งที่ช่วยเสริม

ความงามอีกด้วย หลังจากเริ่มมีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในการตัดเย็บ และโลกเริ่มเข้าสู่ระบบทุนนิยม มีห้างสรรพ

สินค้า เกิดการผลิตเสื้อผ้าจากโรงงานอุสาหกรรม เป็นการ

ผลิตเส้ือผ้าออกมารูปแบบเดียวกันจ�านวนที่ละมาก ๆ ใน

ขนาดทีเ่ท่าๆกนั คนส่วนใหญ่นยิมใช้เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู เพราะ

มรีปูแบบชดุให้เลอืกทีห่ลากหลายรปูแบบ หลากหลายขนาด 

และราคาถูกกว่า เสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปน้ันเป็นเสื้อผ้าท่ี

ผลิตตามสมัยนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้เกิด

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของโลก ฝั่งตะวันออก

และตะวันตก สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปจึงเปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลเวลา และยังมีการออกแบบใหม่ในทุกฤดูกาล 

บุคคลที่ทันสมัยจะได้รับอิทธิพลจากแฟชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ

และมีความต้องการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันตามสมัย

นิยม (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554)

ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปเป็นธุรกิจที่แข่งขัน

กันมาก ปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 

2 แสนล้านบาท ซึ่งมีศักยภาพและการแข่งขันสูง เพราะมี

customers in Bangkok. This research used survey research. The sampling method was simple random  

sampling and purposive sampling. The findings showed that there were no differences on the effects of  

gender and education on consumer buying behavior. However, there were   differences in consumer  

buying behavior with age, occupation and income with the significance of 0.05. The result of a  

multiple regression showed that the marketing mixes affected consumer buying behavior. The most  

influential factors were prices. Additionally, customer relationship management factors affected consumer  

buying behavior. The most influential factors were interactive management.  This research contributed 

to knowledge of the fashion clothing industry in order to make strategic planning to compete in the 

market effectively and meet the customers’ needs.

Keywords: consumer buying behavior, fashion clothing, marketing mix, customer relationship  

management

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมส่งออก ในการพยากรณ์

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ปี 2560 นั้น จะมีมูลค่าการส่ง

ออกขยายตัว 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2559)

นอกจากส่งออกแล้ว การน�าเข้าเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

ของไทยก็เติบโตเช่นกัน สะท้อนถึงก�าลังซ้ือในประเทศที่

ดี โดยปี 2559 มูลค่าน�าเข้าอยู่ท่ี 4,492.62 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯเติบโตข้ึน 20% (ธนาคารออมสิน, 2560 ) คาดว่า

ตลอดทั้งปี 2560 เสื้อผ้าส�าเร็จรูปจะมีมูลค่าการน�าเข้า เพิ่ม

ข้ึน 14-15% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซ่ึง การน�าเข้า

หลักๆมา จากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ส่วนใหญ่น�าเข้า

แบรนด์ดังจากต่างประเทศ เช่น Uniqlo, H&M เป็นต้น 

ดังนั้นตลาดยังมีการเติบโต ประกอบกับเสื้อผ้าเป็นสินค้า

ที่คนยังจับจ่ายอยู่ต่อเนื่อง ด้วยความต้องการของสินค้า

แฟชั่นที่มีไม่จ�ากัด จึงยังค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆ (มติชน

ออนไลน์, 2560)

ถึงแม้แนวโน้มของธุรกิจเสื้อผ้านั้นจะเป็นไปใน

ทิศทางที่ดี แต่ในปัจจุบันกระแสซื้อของออนไลน์ที่มาก

ข้ึน ท�าให้ธุรกิจร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูปได้รับผลกระ

ทบ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของธุรกิจร้านค้า

เสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป ที่ไม่ใช่แค่ต้องปรับตัวเพื่อความ

อยู่รอดเท่านั้น แต่ต้องทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะ
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ท�าให้ได้เปรียบคู่แข่ง ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ

ผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่ จาก

สถานการณ์การแข่งขันและปัญหาที่พบนั้น การที่จะท�าให้

ธุรกิจอยู่รอดและประสบความส�าเร็จได้นอกเหนือจากให้

ความส�าคัญกับแผนการจัดการธุรกิจภายแล้ว ยังต้องหัน

มาให้ความส�าคัญกับความต้องการของผู้บริโภค ควรมีการ

พัฒนาปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจ และอ�านวยความสะดวก

ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและท�าให้ผู้บริโภค

ให้เกดิความพึงพอใจมากทีส่ดุ การน�าเอากลยทุธ์การจดัการ

ลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยนั้น ก็เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มั่งคง

และดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางของ

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า หรือเรียกได้ว่า เป็น

ศนูย์กลางแฟชัน่ของประเทศไทย ซึง่ทีผ่่านมาได้รบัการตอบ

รับเป็นอย่างดีจากรัฐบาล โดยการวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยด้าน

ลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัด้านการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์และศึกษาพฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป เพื่อน�าผลที่ได้มา

เป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ ปรับกลยุทธ์หรือรูปแบบการ

ขาย และผู้วิจัยยังเห็นถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็น

ส�าคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้ล่วงหน้าถึงความส�าเร็จ

ขององค์กร ที่จะท�าให้ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปไปสู่

ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือ

เสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู ้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้า

แฟชั่นส�าเร็จรูป

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

Defleur & Ball-Rokeaoh (1996) อธิบายไว้

ว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของ

บุคคล ซ่ึงลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้ คือ 

บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

ดังนั้นบุคคลที่อยู ่ในล�าดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือก

รับและตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารในแบบเดียวกัน และ

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลนี้ ได้รับการพัฒนาจาก

แนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง (stimulus-

response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R theory) ในสมัย

ก่อน และได้น�ามาประยุกต์ใช้อธิบายเก่ียวกับการส่ือสาร

ว่าผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความสนใจ

ต่อข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, 

น. 44-52) ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็นถึง

เรื่องราวหรือลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล จะมีประสิทธิผล

ต่อการก�าหนดตลาดเป้าหมาย คนท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล

ต่างกัน ก็จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์

จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. เพศ เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีส่วนในการแบ่งสัดส่วน

การตลาด เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่าง

มากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะ

วัฒนธรรม และสังคม เป็นตัวก�าหนดบทบาทและกิจกรรม

ของคนสองเพศไว้ต่างกัน

2. อายุ ปัจจัยที่ท�าให้คนมีความแตกต่างกันใน

เรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนรุ่นใหม่ท่ีอายุน้อย 

มักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า ในขณะคนที่อายุมาก

มักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติกว่าคนที่

มอีายนุ้อย เนือ่งมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั 

3. การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาที่ได้รับจาก

สถาบันการศึกษา และท่ีได้รับจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา

ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับ

ข่าวสาร ท�าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจ

ในสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน 

4. อาชพี หมายถงึ การท�างานทีม่ผีลตอบแทนออก

มาในรูปของรายได้ เพื่อให้บุคคลน�าไปด�ารงชีพท้ังของตน

และครอบครวั อาชพีของแต่ละบคุคลจะน�าไปสูค่วามจ�าเป็น

และความต้องการบริโภคสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน
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5. รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้จากการ

ท�างานของบุคคล เป็นตัวแปรที่ส�าคัญ รายได้จะเป็นตัวช้ี

วัดความสามารถของผู้บริโภค ว่ามีความสามารถในการซื้อ

สินค้าหรือไม่มากน้อยเพียงใด และ ยังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ในการก�าหนดปริมาณซื้อสินค้าหรือบริการ 

การเลือกซื้อสินค้านั้น อาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการ

ด�ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวก�าหนด

เป้าหมายได้ เช่นกัน แม้รายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้แต่

นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัว 

แปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้สามารถก�าหนด

ตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ส ่วนประสมการตลาด (market ing mix)  

หมายถึง องค์ประกอบที่ส�าคัญในการด�าเนินงานการตลาด 

เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้อง

สร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์

ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, น.

35-36, 337 )

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อ

ความสนใจ ที่สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ต้อง

มีประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท�าให้

ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ (Armstrong & Kotler, 2009)

2. ราคา หมายถงึ คณุค่าผลติภณัฑ์ในรปูของตวัเงนิ 

ราคาเป็นต้นทุน ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า ผลิตภัณฑ์กับราคา ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่า

ราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ 

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านสถานที่ให้บริการ

ในส่วนแรกคือการเลือกสถานที่ ที่ต้ัง มีความส�าคัญมาก 

โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้

ให้บริการในสถานที่ที่ผู ้ให้บริการจัดไว้เพราะสถานที่ตั้ง

ที่เลือกเป็นตัวก�าหนดกลุ่มผู้บริโภคที่จะเข้ามารับบริการ

4. การส่งเสริมทางการตลาด เป็นเครื่องมือหนึ่ง

ที่มีความส�าคัญในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง

ผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร

หรือชักจูงเพื่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้า โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า

5. ด้านบุคคล คือ บุคคลทุกๆคน ที่มีส่วนร่วมใน

กระบวนการให้บรกิาร ซึง่หมายถงึ พนกังานรวมไปถงึลกูค้า

ท่ีมาใช้บริการด้วย ในส่วนของพนักงานนั้นต้องอาศัยการ

คัดเลือก ฝึกอบรม เพื่อจูงใจ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมีความ

สามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มี

ความคิดริเริ่ม มีความ สามารถในการแก้ไขปัญหา

6. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการสร้าง

และน�าเสนอทัง้ทางด้านกายภาพและรปูแบบการให้บรกิาร

เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยท่ีพนักงานมีการแต่งกายที่

สะอาดเรียบร้อย การเจรจากับลูกค้าสุภาพอ่อนโยน หรือ

ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ รวมถึงสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับการให้บริการ พื้นที่หรือสถานที่ซึ่งท�าหน้าที่ช่วย

อ�านวยความสะดวกหรือสื่อสารบริการนั้น ซ่ึงจะมีผลต่อ

ความประทับใจของลูกค้า 

7. ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่นาเสนอ

ให้กบัผูใ้ช้บรกิารเพือ่มอบการให้บรกิารอย่างถกูต้องรวดเร็ว 

และท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

กลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้า

หมาย โดยแนวทางการปฏิบัติเป็นลักษณะตัวต่อตัวหรือ

เฉพาะกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ ่ม ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ในตัวสินค้าและบริการ ซ่ึงเป็นการสร้างความ สัมพันธ์ที่

ยั่งยืนและเพื่อผลก�าไรในระยะยาวขององค์กร (สินธ์ฟ้า 

แสงจันทร์, 2547, น. 47-49) องค์ประกอบหลักของการ

จัดการลูกค้าสัมพันธ์ คือ การจัดระบบล�าดับเหตุการณ์

ส�าคัญต่างๆ (Lawson-Body & Limayem อ้างถึงใน วีระ

พงศ์ จันทร์สนาม, 2551) มีดังต่อไปนี้

1. การติดตามลูกค้า คือ การเสาะแสวงหาศึกษา

ความต้องการ ความจ�าเป็นของลูกค้าใหม่ และได้มีการ

ท�าการส�ารวจเกบ็รวบรวมข้อมลูต่างๆ เพือ่เตรยีมผลติภณัฑ์ 

และสิ่งท่ีดึงดูดใจส�าหรับลูกค้า 

2. สัมพันธภาพกับลูกค้า คือ การเริ่มต้น การ

พัฒนาการรักษา และการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร

เพื่อรองรับลูกค้าให้รู้สึกดียิ่งข้ึนไป

3. การบรหิารการสือ่สารระหว่างกนั คอื การมกีาร

ติดต่อโต้ตอบ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล การปฏิสัมพันธ์
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กันระหว่างลูกค้ากับองค์กร

4. การรักษาลูกค้า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

ประทับใจในตราสินค้า การขยายการเติบโตของความ

สัมพันธ์จะใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยและความเช่ือถือ

ที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจ เพื่อขยายการซื้อสินค้า หรือบริการให้

กว้างขวางขึ้น โดยน�าไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการใหม่ๆ 

หรือการต่อยอดการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

5. การรับฟังความคิดเห็น ต้องจัดหาทรัพยากร

บุคคลที่รับฟังความคิดเห็นต่างๆ ความคิดเห็นจากลูกค้า

และพนักงานในองค์กรที่สะท้อนความพึงพอใจต่อสินค้า

และบริการ รวมถึงการเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่ตรง

ความต้องการที่สุด

6. ช่องทางในการให้บริการ การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและให้บริการในสถานท่ีท่ี

ลูกค้าต้องการท�าให้พนักงานสามารถช่วยในการดึงข้อมูล

มาใช้ในขณะท่ีท�าการขาย โดยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว

ร่วมข้อมูลขององค์การร่วมกันได้ เช่น การสร้างใบเสนอ

ราคาให้กับลูกค้า และเง่ือนไขพิเศษ การเสนอสินค้าท่ีมี

ความพิเศษ ให้กับลูกค้าแต่ละราย

ผูว้จิยัสรปุได้ว่า เพราะลกูค้า คอื คนส�าคญัของการ

ท�าธรุกจิ องค์กรจงึต้องหาวธิกีารสร้างมาตรการรกัษาลกูค้า 

เนื่องจากการสร้างความพึงพอใจท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ

และท�าการซื้อซ�้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการ

สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้

อย่างต่อเน่ือง การรักษาลูกค้าก็เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่มีความ

ภักดี จับจ่ายสินค้าหรือบริการขององค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผล

ถึงผลก�าไรระยะยาวที่ดี และยังสามารถเป็นกระบอกเสียง

ในการบอกต่อในการซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

และเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าการลงโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ

พฤติกรรมผู ้บริโภค (consumer behavior  

defined) ได้มกีารให้ความหมายไว้หลากหลาย ทีค่ล้ายคลงึ

กัน ดังต่อไปนี้ พฤติกรรมผู้บริโภค Kotler & Armstrong 

(2000, pp. 160-184) ได้มีผู้ให้ความหมายหรือ แนวคิด

ไว้หลากหลาย และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

Engle Blackwell & Miniard (1990) กล่าวว่า พฤติกรรม

ผู้บริโภค หมายถึง การ กระท�าต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง

กับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการบริโภค และการจับจ่ายใช้สอย

ซึ่งสินค้า และบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

ก่อน และหลังการกระท�าดังกล่าว Loudan & Bitta (1998, 

p. 4) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง

เมื่อมีการประเมินการ ได้มาการใช้จ่ายหรือการ จับจ่าย

ใช้สอยซ่ึงสินค้าและการบริการ จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุป

ได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี 

เก่ียวข้องกับการซ้ือและการใช้สินค้าและบริการผลิตภัณฑ์

โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคล ต้องมีการตัดสิน

ใจท้ังก่อนและหลังการกระท�าต่างๆ 

ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior 

model) เป็นการศึกษาถึงเหตุ จูงใจท่ีท�าให้เกิดการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ ้น 

(stimulus) ที่ท�าให้ เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้า

มาทางความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องด�า 

(Buyer’s Black Box) ซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาด

คะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค จะได้รับอิทธิพลจาก

ลักษณะต่างๆ ของผู้ซ้ือ (buyer’s response) หรือการ

ตัดสินใจของผู้ซ้ือ(buyer’s purchase decision) จุดเริ่ม

ต้นอยู่ที่มีสิ่งมากระตุ้นท�าให้เกิดความต้องการก่อน แล้ว

ท�าให้เกิดการตอบสนอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538 อ้าง

ถึงใน ชัยณรงค์ ทรายค�า, 2552 น. 8)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ               - อายุ

- การศึกษา        - อาชีพ

- รายได้
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป

ของผู้บริโภค

- ความถ่ีในการซ้ือสินค้า

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า

- ประเภทของสินค้าท่ีซ้ือ

- วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า

- ช่วงเวลานาการซ้ือสินค้า

- บุคคลท่ีมีส่วนการตัดสินใจ

ปัจจัยทางการตลาด (7P’s)

 - ผลิตภัณฑ์                   - ราคา

 - ช่องทางการจ�าหน่าย      - การส่งเสริมทางการตลาด

  -  บุคคลหรือพนักงาน      - ลักษณะทางกายภาพ

 - กระบวนการ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

- การติดตามลูกค้า                 - สัมพันธภาพกับลูกค้า

- การบริหารส่ือสารระหว่างกัน   - การรักษาลูกค้า 

- การรับฟังความคิดเห็น           - ช่องทางในการให้บริการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา อาชพี และรายได้ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปที่แตกต่างกัน

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป

3. ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม แบบ

ปลายปิดทีป่ระกอบด้วย ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ ข้อมลู

ด้านการตลาด ข้อมูลด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึง

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเลือกจากลูกค้าผู้ที่ซื้อ

สนิค้าจากร้านเสือ้ผ้าแฟช่ันส�าเรจ็รปู ในเขตกรงุเทพมหานคร 

โดยร้านค้าทีถ่กูเลอืกให้ใช้ในงานวจิยัเป็นร้านค้าทีไ่ด้รบัการ

วิจัยเชิงส�ารวจ แล้วว่าเป็นร้านท่ีได้รับความนิยมสูงสุด อีก

ท้ังมีส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกันท้ัง 2 ร้าน 

คือ H&M และ Uniqlo จึงมีลูกค้าท่ีมีความหลากหลายส่ง

ผลให้มีความสะดวกต่อการเก็บข้อมูล 

การค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร

ของ Cochran (1977) ขนาดของตัวอย่างที่ค�านวณได้ คือ 

385 ตัวอย่าง และเพื่อเป็นการลดความคลาดเคลื่อนของ

ข้อมูล ผู้วิจัยจึงส�ารองตัวอย่างไว้เพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง ดัง

นั้นในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน โดย

มีวิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายข้ันตอนดังต่อไปนี้

ข้ันตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 

random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เพื่อเลือกเขต 

จากการแบ่งกลุ่มการปกครองตามระบบการบริหารและ
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การปกครองของกรุงเทพฯ ซึ่งมี 6กลุ่ม โดยการสุ่มกลุ่ม

ละ 1 เขต จะได้ 6 เขต

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

(purposive sampling) เพื่อเลือกกลุ่มเป้า หมายโดย

เจาะจงดังน้ันจึงเลือกห้างสรรพสินค้าในแต่ละเขตท่ีสุ่มได้ 

6 เขต โดยเลือกมาเขตละ 1 ห้างสรรพสินค้า 

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบก�าหนดโควต้า 

(quota sampling) โดยการแบ่งสัดส่วนตามจ�านวนกลุ่ม

ตวัอย่างห้างสรรพสนิค้าละเท่าๆกนั มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

1. เขตปทุมวัน ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลเวิลด์ 

เก็บข้อมูลจ�านวน 67 ชุด

2. เขตจตุจักร ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลลาดพร้าว 

เก็บข้อมูลจ�านวน 67 ชุด

3. เขตคนันายาว ห้างสรรพสนิค้า แฟชัน่ไอส์แลนด์ 

เก็บข้อมูลจ�านวน 67 ชุด

4. เขตบางนา ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลบางนา 

เก็บข้อมูลจ�านวน 67 ชุด

5. เขตบางพลัด ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลปิ่นเกล้า 

เก็บข้อมูลจ�านวน 66 ชุด

6. เขตบางแค ห้างสรรพสินค้า เดอมอลล์บางแค 

เก็บข้อมูลจ�านวน 66 ชุด

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ลักษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม โดย

โครงสร้างของแบบสอบถามมีดังต่อไปนี้

ส ่ ว น ที่ 1  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป  

(questionnaire) มีทั้งหมด 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการ

ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ค�าถามมีทั้งหมด 

22 ข้อ โดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการลูกค้า

สมัพนัธ์ทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลอืกซือ้ ค�าถามมทีัง้หมด 

19 ข้อ โดยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ซื้อของผู ้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป ซึ่งลักษณะของ

แบบสอบถามประกอบด้วย ค�าถามส่วนท่ี 1 เป็นแบบตรวจ

สอบรายการ (check list) ประกอบด้วยข้อค�าถามแบบ

เลือกตอบ 2 ข้อ เกี่ยวกับความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน

ส�าเร็จรูป และ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูป

โดยเฉลี่ยต่อครั้ง ค�าถามส่วนท่ี 2 ค�าถามมีท้ังหมด 21 ข้อ 

เก่ียวกับ ประเภทของเสื้อผ้าท่ีซ้ือ วัตถุประสงค์ในการซื้อ 

วันและช่วงเวลาในการซื้อ และบุคคลที่มีส่วนในการตัดสิน

ใจซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูปโดยเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scale)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเพือ่ศกึษาปัจจยัทางการ

จัดการที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ ้าแฟชั่น

ส�าเร็จรูป โดยแบ่งลักษณะการแบ่งข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จาก

การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตัวอย่างผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป

ได้แก่ H&M และ Uniqlo ในเขตกรุงเทพฯ จ�านวน 400 

คน ระยะเวลาการเกบ็ข้อมลูในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์-มนีาคม 

2561

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้

มาจากการศึกษาค้นคว้าจากบทความ วารสาร หนังสือที่

เก่ียวกับการท�าวิจัย เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวบรวม

จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง และข้อมูลจาก

เว็บไซต์ต่างๆทางอินเตอร์เน็ต

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์และบรรยายลักษณะของข้อมูลได้แก่

1.1 ค่าร้อยละ (percentage) ใช้ในการ

บรรยายลักษณะท่ัวไปของข้อมูล

1.2 ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้ในการแปรความ

หมายของข้อมูล

1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)
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2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ให้หา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น กับ ตัวแปรตาม เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน ได้แก่

2.1 สถิติวิเคราะห์ (independent t-test 

และ F-test one way ANOVA)

2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าไค-แสควร์ (Chi-Square 

test) แบบก�ารวิเคราะห์ตัวแปร เพ่ือห�าค่าความสัมพันธ์

ของกลุ่มตัวอย่าง

2.3 สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบทดถอย

เชิงพหุ Multiple Regression Analysis

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูปจากร้าน 

H&M และ Uniqlo ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(71.8) อยู่

ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี (45.0) ซึ่งมีระดับการศึกษาอยู่ท่ี

ระดับปริญญาตรี (73.8) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

(30.8) โดยมีรายได้ 15,001-20,000 บาท (29.0) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด ( =4.0) มีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน

กระบวนการ ( =4.15) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากเป็นอันดับที่ 1 และ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการ

ให้บริการอย่างเสมอภาคตามล�าดับก่อนหลัง และไม่เลือก

ปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.43) 

เป็นอันดับที่ 1 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวม ( =3.63) มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านการรักษา

ลูกค้า (  =4.14) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

เป็นอันดับที่ 1 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าพนักงานพูดจา

อ่อนน้อมกับลูกค้า ( =4.35) มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู ้

บริโภคในการซ้ือสินค้าเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูป ผลการ

ศึกษาพบว่า ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้า มีความถ่ีในการ

ซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูป น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน (33.8) 

ด้านข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ้ือ ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการ

ซ้ือประมาณ 500-1,000 บาทต่อครั้ง (69.3) ด้านประเภท

ของเสื้อผ้าท่ีซ้ือ พบว่าสินค้าท่ีผู้บริโภคซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือคือ

เสื้อชุดล�าลอง ( =3.93) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 ด้านวัตถุประสงค์ในการซ้ือเสื้อผ้า 

พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1 มี 2 

วัตถุประสงค์คือ ช่ืนชอบในตัวสินค้า ( =4.29) และ ซ้ือต่อ

เมื่อสินค้ามีการลดราคา โปรโมช่ัน ( =4.29) ด้านวันและ

ช่วงเวลาในการซ้ือเสื้อผ้า พบว่า ผู้บริโภคมีความเห็นด้วย

มากท่ีสุด คือ วันเสาร์-อาทิตย์ช่วงเวลา ช่วงเย็น-ค�่า (เวลา 

16.01-22.00 น.) ( =4.00) และด้านบุคคลท่ีมีส่วนการ

ตัดสินใจในการซ้ือเสื้อผ้า พบว่าส่วนใหญ่ตัวผู้บริโภคเอง

เป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อ ( =4.75) มีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 1

ส่วนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากร ศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่น

ส�าเร็จรูปท่ีแตกต่างกัน

ผลการศกึษา เพศและการศกึษาส่งผลต่อพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูปไม่แตกต่าง

กัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ รายได้ ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป

แตกต่างกัน ผลการทดสอบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่น

ส�าเร็จรูป

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความถดถอย

พหุคูณพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพล

ในเชิงบวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยด้านประเภท

ของเสื้อผ้าท่ีซ้ือ มีด้านราคามีอิทธิพลมากท่ีสุดเป็น ด้าน

วัตถุประสงค์ในการซื้อ มีด้านราคา มีอิทธิพลมากที่สุด 

ด้านวันและช่วงเวลาในการซ้ือ ด้านราคา มีอิทธิพลมาก
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ที่สุด ด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์ 

มีอิทธิพลมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน

ส�าเร็จรูป

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความถดถอย

พหุคูณพบว่าปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มีอิทธิพลใน

เชิงบวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านประเภทของเสื้อผ้า

ที่ซื้อ โดยมีด้านการบริหารสื่อสารระหว่างกัน มีอิทธิพล

มากที่สุด ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ มีด้านการรักษา

ลูกค้า มีอิทธิพลมากที่สุด ด้านวันและช่วงเวลาในการซ้ือ

โดยด้านการบริหารสื่อสารระหว่างกัน มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

และ ด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ ด้านการรักษา

ลูกค้า มีอิทธิพลมากที่สุด 

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป กรณีศึกษา

ร้าน H&M และ Uniqlo ของผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน

ส�าเร็จรูป ในเขกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ พบว่า ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มอีาย ุ20-35 ปีระกบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังาน

บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-20,000 บาท

ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภค

ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส�าเร็จรูป

ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ท้ังเพศ

ชายและเพศหญิงต่างก็ให้ความส�าคัญกับการแต่งกายเช่น

เดียวกัน และเมื่อ H&M กับ Uniqlo มีสินค้าที่หลากหลาย 

ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศ ท�าให้ผู้บริโภคทั้งเพศชายและ

เพศหญิงสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการ 

จงึส่งผลให้มพีฤตกิรรมของในการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ส�าเรจ็รปู

ไม่แตกต่างกัน 

ในส่วนข้อมูลด้านอายุ อาชีพ และรายได้ที่แตก

ต่างกันน้ันมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้า

แฟชั่นส�าเร็จรูปที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในช่วงอายุ 20 - 30 

ปี มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้านความถ่ีในการซ้ือเสื้อผ้าสูงที่สุด 

เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลาย-วัยท�างาน เป็นวัยแห่ง

การเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ ท้ังในด้านร่างกาย

จิตใจและความรู้สึกนึกคิด อีกท้ังยังต้องการเป็นท่ียอมรับ

ของสังคมจึงมีผลท�าให้ มีพฤติกรรมในการซ้ือและให้ความ

สนใจในการแต่งกายมากขึ้น ในเรื่องของอาชีพและรายได้ที่

แตกต่างกัน ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีในช่วงอายุ 

31-40 ปี มีรายได้อยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ ผล

จากการวิจัยด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือเสื้อผ้าอยู่ในอันดับที่ 1 

เนื่องจาก เมื่อมีรายได้สูง ท�าให้มีความสามารถในการจ่าย

สูงขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาด ความแตกต่างกันนี้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมกับแนวความคิดเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรณ เสรรีรัตน์และคณะ 

(2550) ท่ีกล่าวว่าการตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจาก

ลักษณะส่วนบุคคลของคนด้านต่างๆได้แก่ อายุ อาชีพ 

รายได้การศึกษา ฯลฯ โดยระบุว่าอาชีพที่แตกต่างกันจะ

มีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน กล่าวคืออาชีพของแต่ละ

บคุคลจะน�าไปสูค่วามจ�าเป็นและความต้องการสนิค้าทีแ่ตก

ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องในเรื่อง ระดับการศึกษาที่แตกต่าง

กันจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน โดยให้เหตุผลไว้

ว่าผู้มีการศึกษาสูงจะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมากกว่าผู้

มีการศึกษาต�่า แต่ผลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในการซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูปไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยในปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ

ตลาดในภาพรวม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลในเชิงบวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยด้าน

ราคามีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ผล

การวิจัยสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สิทธิรักษ์ วิชัย (2550) 

เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

ในตลาดนัดวันหยุด กรณีศึกษา ตลาดนิกรธานี จังหวัด

อบุลราชธาน ีท่ีสรปุไว้ว่า เรือ่งปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการตดัสิน

ใจซ้ือเสื้อผ้าส�าเร็จรูปของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับงานวิจัย

ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคมองในเรื่องราคาเหมาะ

สมกับคุณภาพ มีหลายระดับราคาให้เลือก และสินค้ามี
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การแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ดังนั้นควรเน้นกลยุทธ์ด้าน

ราคาให้มากที่สุด ส่วนด้านการส่งเสริมทางการตลาดมี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในล�าดับสุดท้าย ดังนั้นผู้ประกอบ

การควรค�านึงถึง การจัดโปรโมชั่น การโฆษณาสินค้า ท่ีจะ

มาช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้ามากขึ้น 

ผลการวิจัยในปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ในภาพรวมพบว่า เรื่องที่ผู ้บริโภคสินค้าเสื้อผ้าแฟช่ันมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ ด้านการรักษา

ลูกค้า ผู้ให้บริการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับลูกค้า เพื่อ

ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นบุคคลส�าคัญ และปัจจัยด้านการจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการติดตามลูกค้า เป็นล�าดับสุดท้ายท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้นควรให้ความ

ส�าคัญกับสอบถามความพึงพอใจในการมาใช้บริการของ

ลูกค้า เพื่อน�ามาวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือให้บริการ

แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายยิงขึ้นในอนาคต

ในภาพรวมปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มี

อิทธิพลในเชิงบวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจาก

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหาร

จัดการ ซึ่งถือว่ามีความส�าคัญในการประกอบธุรกิจที่น�า

ความส�าเร็จมาสู่องค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาพร  

วีรฤทธิชัย (2549) พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็น

ปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งาน และการรักษาลูกค้ารายเก่าถือเป็นการได้เปรียบทาง

ธุรกิจ ถ้าลูกค้ามีทัศนคติที่ดีกับบริษัทลูกค้าจะนึกถึงและ

เลือกใช้บริการของบริษัทอยู่เสมอ

โดยผลจากการศกึษาในครัง้นีพ้บว่า ลกูค้าให้ความ

ส�าคัญกับด้านการบริหารสื่อสารระหว่างกัน ด้านการรักษา

ลูกค้า โดยมีพนักงานที่พูดจาอ่อนน้อม เอาใจใส่ท�าให้ผู้

บริโภคเกิดความประทับใจ เนื่องจากการขายโดยพนักงาน

ขาย ผู้ขายมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสามารถ

ให้ข้อมูลและตอบค�าถามต่างๆได้ เป็นการสร้างความมั่นใจ

จนกระทั้งเกิดการซื้อสินค้าในที่สุด ท�าให้ผู้บริโภคได้ทราบ

ถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการ ดังน้ันการพนักงาน

จึงถือเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ ในการส่งเสริมการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ส�าหรับองค์กร

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคในการซือ้เสือ้ผ้า

แฟชั่นส�าเร็จรูป พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการซ้ือสินค้าน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่า

ใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า ครั้งละประมาน 500 – 1,500 บาท 

โดยวันและช่วงเวลาที่มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุดคือ 

วันเสา-อาทิตย์ ช่วงเวลาช่วงเย็น-ค�่า (16.01-22.00 น.) 

ซ่ึงใกล้เคียงกับ งานวิจัยของ ดารยา ใจแปง (2551) เรื่อง 

การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นผู้หญิงของผู้บริโภคใน

เขตอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลวิจัยพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือครั้งละประมาน 500 บาทโดย

วันและช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อจะเป็นวันเสาร์ ช่วงต้น

เดือนหรือสัปดาห์แรกของเดือน และวัตถุประสงค์ท่ีเลือก

ซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ในการซื้อ

สินค้าคือ ซื้อเพราะชื่นชอบในตัวสินค้า โดยพิจาณาจาก

ความช่ืนชอบในตัวสินค้า รองลงมาคือ เมื่อมีการส่งเสริม

การตลาดด้วยโปรโมช่ัน การลด แลก แจกแถมก็จะท�าให้

กระตุน้การอยากซือ้ของผูบ้รโิภค เพือ่เปรยีบเทยีบพจิารณา

ในเรือ่งของราคา จะเหน็ได้ว่าปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และด้าน

ราคามีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูปท้ังส้ิน 

ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน

ส�าเร็จรูปมากท่ีสุด คือ ตัวผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจเอง ซึ่ง

สอดคล้องกับ งานวิจัยของ รชวิกร สถาวร (2553) เรื่อง 

พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อ

การซื้อเสื้อผ้าส�าเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดนัด ถนนคน

เดินมีโชคบาซ่า ที่กล่าวไว้ว่าในการเลือกซื้อเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

เพื่อซ้ือให้ตนเองและตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผ้าส�าเร็จรูปด้วย

ตนเองพิจารณาเลือกซื้อเสื้อผ้าส�าเร็จรูปโดยค�านึงถึงความ

เหมาะสมของผู้สวมใส่เองเป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

จากผลการวิจัยท�าให้ผู ้ประกอบการสามารถน�า

ข้อมูลและผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์

ทางการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด

การแข่งขันในตลาดที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้รโิภค จงึท�าการสรปุข้อเสนอ แนะดงัต่อไปนี้

1. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรให้ความ

ส�าคัญกับผลิตภัณฑ์ในเรื่อง การ ออกแบบท่ีทันสมัย และ 

มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและ

ให้เหมาะสมตามแฟช่ัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบ

การควรสร้างให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ รู้จักร้านค้าผ่าน

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด ที่จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจใน

ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

3. ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ควรให้

ความส�าคัญ ในด้านการติดตามลูกค้า โดย ควรจะมีการ

เก็บข้อมูลของลูกค้า และ สอบถามถึงปัญหาของสินค้า

และการใช้บริการเพื่อที่บริษัทจะน�าไปปรับปรุงแก้ไขให้

เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ

4. ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เก็บข้อมูลเฉพาะร้าน 

H&M และ Uniqlo ในเขตกรุงเทพฯเท่านั้น จึงอาจมีข้อ

จ�ากัดเกี่ยวกับขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการ

ศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลในสถานที่ต่างๆที่กว้างมาก

ขึ้น เพ่ือให้มองเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในภาพรวมท่ี

มากขึ้นทั่วทั้งประเทศ

ข้อเสนอแนะงำนวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการจัดการหรือกลไก

ทางการตลาดอื่นๆ เพื่อหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อพัฒนาร้านและ

ตราสินค้าให้ได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ในอนาคต 

2. ควรมีการขยายขอบเขตของงานวิจัย โดยการ

ขยายประชากรกลุ่มตัวอย่างออกไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น 

เพื่อให้ครอบคลุมประชากรของผู ้บริโภคสินค้าประเภท

เสื้อผ้าแฟช่ันส�าเร็จรูปในประเทศได้มากข้ึน 

3. ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  

research) เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) 

เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ 

t-test F-test LSD และ Chi-square ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 30 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 

บาท ส่วนผู้บริโภคสินค้าลินน์ อาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท ผลการ

วิจัยสรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมการซื้อส่วนใหญ่มีการซ้ือสินค้าประเภทกระเป๋าสะพายข้าง จ�านวนครั้งละ 1 - 2 ช้ิน ความถี่

ในการเลือกซื้อเดือนละ 1 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 2,001-3,000 บาท และรับรู้ข่าวสารผ่าน

ทาง Facebook/Line เหมือนกัน พฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีแตกต่างกันคือผู้บริโภคสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ ซ้ือเพราะ

คุณภาพสินค้า ส่วนผู้บริโภคสินค้าลินน์ ซื้อเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, ชาร์ลส แอนด์ คีธ, ลินน์

Abstract

This research is aimed at studying the consumers buying behavior of Charles & Keith, a 

fast fashion footwear and accessories retailer, and LYN products in Bangkok. This research was a  

quantitative research using questionnaires as a collection tool. Sample size was 400 respondents. 

Statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, LSD and Chi-square. Result showed 

that most respondents were female, age between 20-30 years, and who held an undergraduate  

degree. Respondents who consumed Charles & Keith products worked at private companies and 

had incomes between 10,000 - 20,000 baht. However, respondents who consumed LYN products 

were students with the income of less than 10,000 baht. The hypotheses testing revealed that  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำ ชำร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์

 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร

Factors Affecting Buying Decision of Charles & Keith  

and LYN Product in Bangkok
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บทน�ำ

แฟชั่นเป็นกระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 

ซ่ึงท�าให้เกิดกระแสสังคมที่แตกต่างกันกลุ่มคนและตาม

ยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างก้าวไกล คนในสังคมไทยส่วน

ใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับค่านิยมของทางด้าน

เอเชียตะวันออกที่เข้ามามีอิทธิพลจนท�าให้สินค้าแฟชั่นมี

ขายมากมายตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าน�าเข้า หรือ

สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากความหลงไหลศิลปิน 

และกระแสทางวฒันธรรม กท็�าให้ผูป้ระกอบการผลติสนิค้า

ตามกระแสหรือตามค่านิยมที่สังคมก�าลังให้ความสนใจ

และเป็นที่ยอมรับ แต่ด้วยความเจริญทางด้านวัฒนธรรม

และเทคโนโลยี จึงได้มีการพัฒนารูปแบบ รองเท้า เสื้อผ้า 

กระเป๋า และเครื่องประดับต่างๆ ให้มีความแปลกใหม่อยู่

เสมอ จึงท�าให้สินค้าแฟชั่นเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ถึง

วัฒนธรรม ประเพณ ีเชือ้ชาต ิและฐานะทางสงัคมได้อกีด้วย

ภายใต้เหตุการณ์ที่มีการน�าเข้าสินค้าในหมวด

สินค้าฟุ ่มเฟือยจากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ในปี 

2559 มียอดน�าเข้าเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนตุลาคมอยู่ที่ 153 

ล้านบาท ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 3 เดือน จึงท�าให้

ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี

ได้เพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทย มีผู้น�าเข้าสินค้าประเภทสินค้า

ฟุ่มเฟือยอยู่มากมาย โดยบริษัทผู้น�าเข้าชั้นน�าของประเทศ

คือบริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าเข้า

สินค้าหลากหลายยี่ห้อที่เป็นที่นิยมและที่ชื่นชอบของผู ้

บริโภคจ�านวนมาก มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด และ

อกีหน่ึงบรษิทัทีเ่ป็นผูน้�าเข้าและผูผ้ลติทีต้่องการแย่งชงิส่วน

แบ่งทางการตลาดโดยการส่งสนิค้าลนิน์ ทีเ่ป็นสนิค้าสัง่ผลติ

ภายในประเทศเข้าสู่ตลาดโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 

respondents were concerned about marketing mix at a high level. The consumers buying behavior of 

bags were 1-2 pieces per month. They made their own decisions to buy and spent between 2,001 - 3,000 

baht each time. They received information from Facebook & Line. The difference of the consumers’  

buying behavior between Charles & Keith products was based on good quality, while with LYN  

products it was based on strengthening confidence.

Keywords: buying behavior, Charles & Keith, LYN

กลุม่วยัคนท�างานและกลุม่วยัรุน่ทีช่ืน่ชอบสนิค้าแฟชัน่ต่างๆ 

เช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับของผู้หญิงที่มีราคาไม่

สูงมาก และมีคุณภาพที่ดี จึงท�าให้บริษัทคู่แข่งอย่างบริษัท

ไมเนอร์ ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีในการกระตุ้นยอด

ขายสินค้าที่มีกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันอย่างชาร์ลส 

แอนด์ คีธ ท่ีมียอดขายท่ีเพิ่มข่ึนในทุกๆ ปี เพื่อให้รักษา

ส่วนแบ่งทางการท่ีมีไว้ได้

จากทีไ่ด้กล่าวมานีท้�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีท่�าการ

ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรม การเลอืกซือ้สนิค้า

ทีน่�าเข้ามาจากต่างประเทศและสนิค้าทีผ่ลติในประเทศไทย

ว่าผูบ้รโิภคจากกลุม่ตวัอย่างนัน้ให้ความส�าคญัในด้านตราสนิ

ค้าและตัวสินค้าอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางผู้บริโภคใหม่ที่

สนใจในสินค้านั้น มีข้อมูลในการตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูล

ให้บรษิทัผูผ้ลติสนิค้าในประเทศและ ผูน้�าเข้าสนิค้าจากต่าง

ประเทศสามารถน�าไปพัฒนา ปรับปรุงตัวสินค้า และการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินค้าชาร์ลส 
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แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลาก

หลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ 

ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย เป็นต้น โดยจะแสดงถงึความ

เป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความ

แตกต่างและหลากหลายของบุคคลจะสามารถบ่งบอกได้

ถงึลกัษณะการแสดงออกและการตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนัทีม่ี

สาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือ

ความเป็นมาของบคุคลนัน่เอง (วชริวชัร งามละม่อม, 2558)

1. อายุ (age) นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์

จากการแบ่งแยกอายุในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

เน่ืองจากผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการและ

ความจ�าเป็นต่อสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น วัยเด็กจะมีความ

ต้องการสินค้า หรือบริโภคที่ต่างกับวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2. เพศ (sex) เป็นตัวแปรที่มีความส�าคัญในการ

แบ่งส่วนตลาด ซึ่งความแตกต่างของเพศเป็นตัวแปรท่ีบ่ง

ชี้ถึงความต้องการของผู้บริโภค เพราะลักษณะของเพศที่

แตกต่างกันในปัจจุบันสามารถอธิบาย และแยกแยะการ

ตอบสนองของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ค่อนข้างชัดเจน 

เน่ืองจากเพศชาย และเพศหญิงจะมีค่านิยม ความคิด วิธี

คิด วิธีการตัดสินใจและทัศนคติที่แตกต่างกันในการตัดสิน

ใจเลือกซื้อสินค้า

3. สถานภาพการสมรส (marital status) ประเภท

ของสภาพสมรสจะมผีลต่อการตัดสนิใจของบคุคล เนือ่งจาก

วิธีคิด ทัศนคติ ความจ�าเป็น หรือแนวทางการตัดสินใจ หรือ

บุคคลที่มีอิทธิต่อความคิดของบุคคลจะมีความแตกต่างกัน

ตามแต่สภาพการสมรส เช่น บุคคลที่มีสถานภาพโสดจะ

มีอิสระทางความคิด สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การ

ตัดสินใจต่างๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่สมรสแล้ว เป็นต้น

4. รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ (income, 

education and occupation) การแบ่งส่วนตลาดโดย

ใช้เกณฑ์ด้านรายได้อย่างเดียว เป็นตัวชี้วัดการมีหรือไม่มี

ความสามารถในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งในความ

เป็นจริงแล้ว การเลือกซ้ือสินค้าอาจจะมาจากรูปแบบของ

การด�ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่วนตัว เป็นต้น 

นักการตลาดส่วนใหญ่จึงมักใช้ตัวแปรด้านรายได้รวมกับ

ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้สามารถก�าหนด

เป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

Belch (2015, p. 56) ให้ความหมายไว้ว ่า

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่

บุคลต่างๆ มีส่วนร่วมในการค้นหา การเลือก การซื้อ การ

ใช้งาน กระประเมินผล และการก�าจัดทิ้งของสินค้าและ

บริการ ซ่ึงสร้างความพึงพอใจของความจ�าเป็นและความ

ต้องการของผู้บริโภค

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการ

ตลาด

ความหมายของส ่วนประสมทางการตลาด  

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555, น. 19) ได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมาย

ถึง การประกอบรวมกัน ของผลิตภัณฑ์ (product) ราคา 

(price) การจัดจ�าหน่าย (place) และการส่งเสริมการ

ตลาด (promotion) หรือท่ีเรียกว่า 4p’s แต่ถ้าหากเป็น

ธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นคือ 

พนักงาน (people) กระบวนการให้บริการ (process) และ

สิ่งต่างๆ ภายในส�านักงาน (physical evidence) รวมเรียก

ว่า 7p’s แต่เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ 

ในปัจจุบันพบว่าทั้ง 7p’s นั้นไม่เพียงพอต่อการด�าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากการประกอบธุรกิจ ในปัจจุบัน

นั้นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม การเมือง ท�าให้

ธุรกิจต้องค�านึงอีก 2P’s ซ่ึงได้แก่ สาธารณชน (public) 

และการเมือง (political) 

องค์ประกอบและรายละเอียดของส่วนประสม

ทางการตลาด

ธุรกิจต้องมีการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาด 

โดยเริ่มตั้งแต่การเชื่อมโยงการท�าความเข้าใจกับลูกค้ากลุ่ม

เป้าหมาย และอาศยัทรพัยากรการตลาด นัน่คอื ทกัษะและ

ความสามารถของนักการตลาดในการท�าความเข้าใจกับ

การให้คุณค่าของลูกค้า เพื่อน�ามาจัดวางยุทธวิธีและส่วน

ประสมทางการตลาด ตั้งแต่การก�าหนดแผนงานด้านสินค้า
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และบริการ (product and services) ในด้านคุณภาพการ

ออกแบบ รูปทรง และการบรรจุหบีห่อท�าการผลติและมกีาร

บวนการให้บริการอย่างไร ต่อไปถึงส่วนที่ส�าคัญคือ การจัด

จ�าหน่าย (place) ที่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้คนกลางทางการ

ตลาดแบบใด มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายกี่ระดับ เช่น มีผู้ค้า

ส่ง(wholesalers) หรือผู้ค้าปลีก(retailers) หลังจากนั้น

ธุรกิจต้องท�าการสื่อสารกับลูกค้าให้ทราบถึงลักษณะสินค้า

และคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการโดยใช้เครื่องมือ

การส่งเสริมการตลาดที่เรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ (integrated marketing communication) 

ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการ

ขาย การขายตรง และการใช้พนักงานขายเพื่อสร้างตราสิน

ค้า รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ และสุดท้ายคือ

ต้ังราคา (pricing) ว่าจะก�าหนดราคาจากฐานของต้นทุน

หรือตั้งราคาตามก�าไรที่ต้องการหรือมีการใช้ราคาเป็นการ

จูงใจและกระตุ้นลูกค้า นอกจากนี้ นักการตลาดยังต้องน�า

ความคิดเห็นสาธารณะและปัจจัยทางการเมืองมาพิจารณา

ในการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดด้วย 

โดยรายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาด

ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขาย

โดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552, น. 80) ซึ่งได้แก่สินค้า (good) 

และบริการ (service) ที่ธุรกิจพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

มีทั้งที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ บางครั้งเป็นตัว

บุคคลหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยัง

รวมไปถึงตราสินค้า(brand) การบรรจุหีบห่อ (packaging) 

การรับประกัน (guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (quality) 

บางธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้เพียงอย่าง

เดียว ไม่มีบริการเสริมเช่น สินค้าสะดวกซื้อ บางผลิตภัณฑ์

รวมไปถึงบริการเสริมหรือบางธุรกิจมีแต่การบริการเท่านั้น 

(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555, น. 21) 

2. ราคา(price) หมายถึง จ�านวนเงินที่ลูกค้าต้อง

ช�าระให้กับผู้ขายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการ โดยธุรกิจ

ต้องก�าหนดราคาให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ การ

ก�าหนดราคานั้นมีจุดมุ ่งหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันในระดับที่ธุรกิจยังคงมีก�าไร 

3. การจัดจ�าหน่าย (place) หมายถึง การจัดการ

เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกในการซื้อสินค้าของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการน�า

สินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้าภายในเวลาที่ลูกค้า

ต้องการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันตามลักษณะของสินค้า 

พฤตกิรรมของลกูค้า สถานทีต่ัง้ของธรุกจิ และทีต่ัง้ของลกูค้า 

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง 

การก�าหนดแนวทางการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ราคา และข้อมูลอื่นๆ ของสินค้า

และบริการ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อและบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ข้างต้น ควรมี

ความสอดคล้องไปในทิศทางการด�าเนินงานเดียวกัน จึง

จะมีโอกาสสร้างความน่าเชื่อถือและชักจูงใจผู้บริโภคให้

เกิดความต้องการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในที่สุด 

แต่หากนักการตลาดไม่สามารถที่จะจัดวางส่วนประสม

ทางการตลาดเหล่านี้ให้มีความกลมกลืนกันในแผนงาน

ทางการตลาด อาจให้การด�าเนินกิจกรรมทางการตลาด

ขององค์กรมีประสิทธิภาพลดลงหรือประสบความล้มเหลว

ได้ ดังนั้นการก�าหนดราคาจ�าหน่ายจึงควรก�าหนดให้อยู่ใน

ระดับราคาสูงและบริหารช่องทางการจัดจ�าหน่าย ให้มีวาง

จ�าหน่ายเฉพาะสถานที่ที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มี

ความนิยมและเช่ือมั่น ถึงมาตรฐานของสินค้าท่ีจ�าหน่าย

ที่เหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้ในส่วนของการส่งเสริม

การตลาด ท้ังการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ยังควรมุ่ง

เน้นการสื่อสารด้วยกลวิธีต่างๆ ท่ีจะเป็นการส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเด่นชัดยิ่งขึ้นอีกด้วย (วิทวัส 

รุ่งเรืองผล, 2553, น. 96)

Kotler (1997, p. 92) ได้ให้ความหมายของส่วน

ประสมทางการตลาด (marketing mix) ว่าเป็นเครื่องมือ

ทางการตลาดทีก่จิการน�ามาใช้เพือ่ตอบสนองความต้องการ

และสร้างความพึงพอใจ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดย

ส่วนประสมทางการตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม 

โดยที่รู้จักกันว่า “7Ps” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา 

(price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) การส่งเสริมการ

ตลาด (promotion) บุคคล (people) ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง วัตถุ หรือสิ่งที่

เสนอขายแก่ผูบ้รโิภคเพือ่ตอบสนอง ความจ�าเป็นหรอืความ
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ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่

จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ฉลากบรรจุภัณฑ์ สีของ

ผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ ราคา คุณภาพ ตราสินค้า การให้

บริการ และชื่อเสียง ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าประเภท

บริการ เช่น สถานที่ให้บริการ พนักงาน ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์ (utility) และคุณค่า (value) ในจิตใจของ 

ลูกค้า ส่งผลท�าให้สินค้าสามารถขายได้ การก�าหนดกลยุทธ์

ด้านผลิตภัณฑ์ต้องค�านึงถึงปัจจัย ต่อไปนี้ 

1.1 ความแตกต่างของสินค้า (product  

differentiation) หรือการแข่งขันที่แตกต่าง ระหว่างคู่แข่ง 

(competitive differentiation) 

1.2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (product 

component) เช่น ประโยชน์ พื้นฐาน รูปลักษณ์คุณภาพ 

การบรรจุภัณฑ์ตราสินค้า ฯลฯ 

1.3 การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ (product 

positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เหมือนกับ

คู่แข่งและให้คุณค่าในจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย 

1 .4  การพัฒนาผลิตภัณฑ ์  (p roduct  

development) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น หรือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น (new and improved) ซึ่ง

ต้องค�านึงถึงความสามารถในการ ส่งมอบคุณค่าตามความ

ต้องการของลูกค้าดียิ่งขึ้น 

2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูป

ตัวเงิน ซึ่งลูกค้าเสนอจ่าย โดยผู้บริโภคใช้ เปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า (value) ของผลิตภัณฑ์ (product) กับราคา 

(price) ของผลิตภัณฑ์นั้นถ้า คุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภค

จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นจึงควรก�าหนดกลยุทธ์ด้านราคาโดย

ต้องค�านึงถึง คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ต้นทุนสินค้า

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบสินค้า สภาวะการ

แข่งขันในตลาด และปัจจัยอื่นๆ 

3. ช ่องทางการจัดจ�าหน ่าย (place หรือ  

distribution) ช่องทางซึ่ง ประกอบด้วยหน่วยหรือกิจกรรม

ที่ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจการไปยัง

ตลาดไปยงั กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย การจัดจ�าหน่ายจงึประกอบ

ด้วย 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (channel of 

distribution หรอื distribution channel หรอื marketing 

channel) หมายถงึ กลุม่บคุคลหรอืธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วข้อง

กับการเคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือ

ผู้ประกอบธุรกิจ กล่าวคือ เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และ/หรือ 

กรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ดังนั้นช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิตคนกลาง ผู้บริโภค หรือ

ผู้ประกอบธุรกิจ หรือประกอบอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้

ช่องทางตรง (direct channel) จากผู้ผลิต (producer) 

ไปยังผู้บริโภค (consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

(industrial user) และใช้ช่องทางอ้อม (indirect channel) 

จากผู้ผลิต (producer) ผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือตัวแทน

ไปยังผู้บริโภค หรือเจ้าของอุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายสินค้าหรือการสนับสนุนการ 

กระจายตัวสินค้าออกสู่ตลาด (physical distribution 

หรือ market logistic) หมายถึง การควบคุมการเคลื่อน

ย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและ สินค้าส�าเร็จรูป จากจุดเร่ิม

ต้น คือ ผู้ผลิต ไปจุดสุดท้ายของการบริโภค คือ ผู้บริโภค

คนสุดท้าย หรือ อุตหาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้อง 

การของลูกค้า หรือธุรกิจโดยมุ่งหวังก�าไร 

4. การส่งเสริมการขาย (promotion) เป็นการ

ติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู ้ ซ้ือกับผู้ขายเพ่ือ

สร้างทัศนคติแนวคิด ความเช่ือ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการ

ซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจใช้ คน (personal selling) และ

ไม่ใช้คน (non personal selling) เป็นเครื่องมือส�าหรับ

การสื่อสารหลายๆ อย่าง จะเลือกใช้เครื่องมือเหล่านั้น

อย่างเดียวหรือหลายๆ เครื่องมือ โดยเลือกใช้แบบประสม 

ประสานกัน (Integrated Marketing Communication 

--IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ ลูกค้า เครื่อง

มือส่งเสริมท่ีส�าคัญมีดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (advertising) เพื่อเสนอ

ข่าวสาร ข้อมูลของขององค์กร หรือข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 

บริการ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินสนับสนุนโดย

กลยทุธ์ในการโฆษณาจะเกีย่วข้อง กบักลยทุธ์การสร้างสรรค์

งานโฆษณา (creative strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา 

(advertising tactics) กลยุทธ์สื่อ (media strategy) 

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal 

selling) การใช้บุคคล หรือตัวแทนขาย แจ้งข่าวสารและ
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จงูใจตลาด มีกลยทุธ์การขายโดยใช้พนกังานขาย (personal 

selling strategy) และ การจัดการการขาย (sales force 

management) 

4.3 การส่งเสริมการขาย (sales promotion) 

เป็นกิจกรรมการส่งเสริมที่นอกเหนือจาก การโฆษณา การ

ขายโดยใช้พนักงานขาย และโดยการกระจายข่าวและ

ประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุ้น ความสนใจ อยากทดลอง

ใช้หรือการซื้อ โดยลูกค้าในช่องทางการส่งเสริมการขาย

มี 3 รูปแบบ คือ 

(1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริม

การขายที่มุ่งสู่คนกลาง (consumer promotion) 

(2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริม

การขายที่มุ่งสู่คนกลาง (trade promotion) 

(3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่ง

เสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่นักงานขาย (sales force promotion) 

4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (publicity 

and public relation) การให้ข่าวเป็นการเสนอข้อมูล

ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ใหม่แก่สื่อมวลชน ส่วนการ

ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การ สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.5 การตลาดทางตรง (direct marketing 

หรือ direct response marketing) และ การตลาดทาง

ตรง (online marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม

เป้าหมายโดยตรง เพื่อให้เกิด รับรู้และเกิดปฎิสัมพันธ์โดย

ใช้วิธีการต่างๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรง

กับผู้ซ้ือและท�าให้เกิดการตอบสนองในแบบทันทีประกอบ

ด้วย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง/ 

จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ การขายโดยใช้รปูพร้อมรายละเอยีด

สินค้า การขายทางโทรทัศน์วิทยุหรือ หนังสือพิมพ์ซึ่งจูงใจ

ให้ลูกค้าเกิดปฏิสัมพันธ์ ตอบกลับ เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ 

คูปองส่วนลด เป็นต้น

5. ด้านบุคคล (people) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก 

ฝึกอบรมลารจูงใจ เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน เจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผู้ใช้บริการขององค์กร 

ต้องมีความสามารถและทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้

ใช้บริการ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้

6. ด้านการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(physical evidence and presentation) เป็นการสร้าง

และน�าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมให้กับลูกค้า ทั้ง

ทางด้านกายภาพและรปูแบบการให้บรกิารเพือ่สร้างคณุค่า

ให้กับลูกค้า เช่นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาต้อง

สุภาพอ่อนโยน การให้บริการท่ีรวดเร็ว และน�าเสนอผล

ประโยชน์อื่นๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ

7. ด้านกระบวนการ (process) เป็นกิจกรรมที่

เกีย่วข้องกบัระเบียบวธิกีารและการปฏบัิตใินด้านการบรกิาร 

ที่น�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่าง

ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
        ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์

- เพศ             - อายุ

- สถานภาพ      - การศึกษา

-  อาชีพ           - รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนประสมทางการตลาด (4P)

-   ด้านผลิตภัณฑ์                   -  ด้านราคา

-  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย    -  ด้านส่งเสริมการตลาด

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรม

การซื้อสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภค

2. ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดมีผลต ่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์                 

ของผู้บริโภค

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิง

ส�ารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูลและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และอภิปรายผล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้ผู้บริโภคท่ีเคยใช้

สินค้าหรือก�าลังซื้อสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ จาก

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีสินค้า

ทั้ง 2 ยี่ห้อจ�าหน่าย  เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และ

ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดตัวอย่างสามารถ

ค�านวณได้ตามตัวอย่างแนวคิดของ Cochran (1953) ซ่ึง

ได้ก�าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่าระดับความ

เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน (e) 

เท่ากับ 0.05

สูตรค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

n = 

 
P(1-P)Z2  

e2 

โดยก�าหนดให้

 n แทน จ�านวนตัวอย่าง

 p แทน ค่าร้อยละที่ต้องการจะสุ่มจากประชากร

ทั้งหมด มีค่าเท่ากับร้อยละ 50  หรือ 0.5 ของประชากร

ทั้งหมด

 e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

มีค่าเท่ากับ 0.05

 Z แทน ระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ใช้

ท่ีความเช่ือมั่นร้อยละ 95 มีค่าเท่ากับ 1.96 จะได้ค่าดังนี้

n = (0.5)(1-0.5)(1.96)2

             (0. 05)2

   = 384.16 หรือ 385

 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล จ�านวน 

385 คน โดยส�ารองความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล 15 

ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 400 คน

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน แบ่งกลุ่มลูกค้า

ของสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และกลุ่มลูกค้าสินค้า ลินน์ 

โดยจะเลือกเก็บตามอัตราส่วนจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือก

เก็บข้อมูลจากศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่มีร้าน

ค้าของ Charles & Keith (ชาร์ลส แอนด์ คีธ) และ LYN 

(ลินน์)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดย

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผู้

ตอบแบบสอบถาม เพือ่วดัตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

อาชีพ และรายได้ เป็นแบบสอบถามประเภทค�าถามแบบ

ปลายปิด แบบเลือกตอบเพียง 1 ค�าตอบ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้า เป็นแบบสอบถามประเภทค�าถามแบบปลายปิด 

แบบเลือกตอบเพียง 1 ค�าตอบ

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด เป็นแบบสอบถามประเภทค�าถามแบบปลายปิด 

แบบให้ประมาณค่า ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนนดังนี้

มีความส�าคัญมากท่ีสุด คะแนน 5

มีความส�าคัญมาก  คะแนน 4

มีความส�าคัญปานกลาง คะแนน 3
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มีความส�าคัญน้อย  คะแนน 2

มีความส�าคัญน้อยที่สุด คะแนน 1

ส่วนที่ 4 เป็นค�าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิด

เห็นอื่นๆ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามจ�านวน 

400 ชุดโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ ชาร์ลส 

แอนด์ คีธ และ ลินน์ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง

ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ ข้อมูล

จากอินเตอร์เน็ต และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

จากการส�ารวจโดยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและน�าไป

วิเคราะห์เพื่อน�ามาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

SPSS เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) โดย

หาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ 

และ ลินน์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน 

2. สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการสมมุติฐาน 

Independent-Samples t - test ใช้ทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระ 

ต่อกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

One-Way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระ ต่อกัน 

ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และ ถ้าผลมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส�าคัญแล้ว ต้องน�ามาทดสอบด้วยการใช้วิธี Fisher’s 

Least Significant Difference (LSD) 

ไค - สแควร์ (chi - square test ) ซ่ึงจะแบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี 

กรณีแรกนั้นจะเป็นการทดสอบกรณีแบบตัวแปร

เดียว หรือบางครั้งอาจจะเรียกว่า การทดสอบความพอดี 

ซึ่งการทดสอบกรณีตัวแปรเดียวนั้นจะเป็นการทดสอบ

เกี่ยวกับว่าความถ่ีท่ีสังเกตได้โดยวิธีจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับความถี่ที่ได้จากความคาดหวังนั้นมีความแตกต่าง

กันมากน้อยเพียงใด 

กรณีที่สองนั้นจะเป็นการทดสอบในกรณีแบบสอง

ตัวแปร ซึ่งจะเป็นการทดสอบเพื่อดูว่าตัวแปรสองตัวนั้นได้

มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ดังนั้นแล้วบางทีจึงได้

มีการเรียกว่าอิสระ

ส่วนที ่1 ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ โดยการน�าผลที่

ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาแจกแจง

ความถ่ีแล้วน�าเสนอเป็นค่าร้อยละ

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือชาร์ลส 

แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ�านวน 

5 ข้อ คือการเป็นสมาชิกสินค้า ประเภทสินค้าท่ีเลือก

ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ระยะเวลาในการเลือกซ้ือแต่ละครั้ง

และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ

วิเคราะห์โดยการน�าผลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของ

กลุ่มตัวอย่างมาแจกแจงความถ่ีแล้วน�าเสนอเป็นค่าร้อยละ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดในการซ้ือชาร์ลส แอนด์ คีธและ ลินน์ ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด น�าผลที่ได้จากการ

ตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง มาหาค่าเฉลีย่และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกกับความคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีต่อชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ซึ่งเป็น

ค�าถามแบบปลายเปิด ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซื้อสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และลินน์ ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาสามารถสรุปผล

การวิจัย ดังนี้ 

ข ้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้

บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิงมีอายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทที่มีรายได้

ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์

ของผู้บริโภคสินค้าลินน์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 

20 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ ต่อเดือน

ต�่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท

ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู ้

บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ พบว่าประเภทสินค้า ที่

เลือกซื้อมากที่สุดคือกระเป๋า สะพายข้าง จ�านวนในการ

เลือกซื้อ 1 - 2 ชิ้นต่อครั้ง เหตุผลในการเลือกซื้อคือสินค้า

มีคุณภาพสูง จะเลือกซื้อประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ส่วน

ใหญ่จะตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง

ประมาณ 2,001 - 3,000 บาท และได้รับข่าวสารจาก 

Facebook/Line มากที่สุด

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้า

ของผู้บรโิภคสินค้าลนิน์ พบว่าประเภทสนิค้าทีเ่ลอืกซือ้มาก

ที่สุดคือกระเป๋าสะพายข้าง จ�านวนในการเลือกซื้อแต่ละ

ครั้งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น ในขณะนั้น เหตุผลในการเลือกซ้ือ

คือเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ จะเลือกซื้อประมาณ เดือน

ละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง 

มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 2,001- 3,000 บาท และได้

รับข่าวสารจาก Facebook/Line มากที่สุด

ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธพบ

ว่าให้ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

สนิค้าแต่ละประเภทตรงตามความต้องการ อยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือสินค้ามีคุณภาพที่ดีอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 สินค้ามีความหลาก

หลายและทันสมัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 

ตรายี่ห้อของสินค้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จักของคนท่ัวไป 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และรูปทรง สี มี

เอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากตราสินค้ายี่ห้ออื่น ๆ  อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ตามล�าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลติภณัฑ์ของผูบ้รโิภคสนิค้าลนิน์ พบว่า ให้ความส�าคญั

ด้านผลติภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากเนือ่งจากสนิค้ามคีณุภาพทีด่ี 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือสินค้า

แต่ละประเภทตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตรายี่ห้อของสินค้ามีช่ือเสียงและเป็นที่

รู้จักของคนท่ัวไป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 

สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ รูปทรง สี มีเอกลักษณ์ที่แตก

ต่างจากตราสินค้ายี่ห้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.96 ตามล�าดับ

ด้านราคา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

ด้านราคาของผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ พบว่าให้

ความส�าคัญด้านราคาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสินค้ามี

หลากหลายราคาให้เลือกซื้ออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย

ละ 4.189 รองลงมาคือราคามีความเหมาะสมกับประเภท

ของสินค้าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.054 ราคามี

ความเหมาะสมกับ ตราสินค้ายี่ห้อนั้นอยู่ในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 4.050 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินค้า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.991 และราคา

สินค้าถูกกว่าตราสินค้ายี่ห้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 3.987 ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด
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ด้านราคาของผู้บริโภคสินค้าลินน์ พบว่า ให้ความส�าคัญ

ด้านราคาอยู่ในระดับมาก เนื่องจากราคามีความเหมาะสม

กับตราสินค้า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.056 รอง

ลงมาคือมีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ อยู่ในระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 4.033 ราคา มีความเหมาะสมกับคุณภาพ

ของสินค้า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.921 ราคา

สินค้าถูกกว่าตราสินค้ายี่ห้ออื่นๆ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 3.865 และราคามีความเหมาะสมกับประเภทของ

สินค้า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.848 ตามล�าดับ

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายของผู้บริโภคสินค้า ชาร์ลส 

แอนด์ คีธ และลินน์ พบว่าให้ความส�าคัญ ด้านช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายอยูใ่นระดับมาก เนือ่งจากให้ความส�าคญัในเรือ่ง

ซ้ือสินค้าสามารถหาซือ้ได้ตามห้างสรรพสนิค้า รองลงมาคอื

สามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซด์ของผู้ผลิตสินค้าได้เหมือนกัน

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการส่งเสริมการตลาดของผู ้บริโภคสินค้า ชาร์ลส 

แอนด์ คีธ พบว่าให้ความส�าคัญด้านราคา อยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากมีการลดราคาสินค้าในช่วงฤดูกาลต่างๆ อยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.34 รองลงมาคือ มีพนักงาน

ขายคอยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสินค้า อยู่ในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 4.23 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง 

ๆ เพื่อสร้างความสนใจแก่ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ อยู่ในระดับ

มาก คิดเป็น ร้อยละ 4.19 มีส่วนลดราคาสินค้าให้แก่ลูกค้า

ที่เป็นสมาชิก อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.14 และมี

การลดราคาสินค้าเมื่อซื้อสินค้าชิ้นต่อไป อยู่ในระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 4.11 ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคสินค้าลินน์พบว่า

ให้ความส�าคัญด้านราคาอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากมีการ

ลดราคาสินค้าในช่วงฤดูกาลต่างๆ อยู่ในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 4.13 มีพนักงานขายคอยให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับ

สินค้าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.07 มีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสนใจแก่ลูกค้า

อย่างสม�่าเสมอ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.08 มีการ

ลดราคาสินค้าเมื่อซื้อสินค้าชิ้นต่อไป และมีส่วนลดราคา

สินค้าให้แก่ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 4.02 ตามล�าดับ

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

เพศของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ ที่

แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของ

ประเภทสินค้าท่ีเลือกซ้ือ จ�านวนสินค้าท่ีซ้ือต่อครั้ง สาเหตุ

ในการเลอืกซือ้ และค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อครัง้ ทีไ่ม่แตกต่าง

กัน แต่เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน

เรื่องของความถี่ในการซื้อต่อเดือน ผู้ที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจและการรับข่าวสารของสินค้าท่ีแตกต่างกัน

เพศของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าลินน์ ท่ีแตกต่างกันมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในเรื่องประเภทสินค้าท่ีเลือก

ซ้ือ จ�านวนสินค้าท่ีซ้ือต่อครั้ง ผู้ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ ค่า

ใช้จ่ายในการซ้ือต่อครั้ง และการรับข่าวสารของสินค้า ที่ไม่

แตกต่างกัน แต่เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าในเรื่องของสาเหตุในการเลือกซื้อและความถี่ในการ

ซ้ือต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน

อายุของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ ที่

แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของ

จ�านวนสินค้าที่ซื้อต่อครั้ง สาเหตุในการเลือกซื้อ ความถี่ใน

การซื้อต่อเดือนและการรับข่าวสารของสินค้า ที่ไม่แตกต่าง

กัน แต่อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าใน

เรื่องของประเภทสินค้าท่ีเลือกซ้ือ ผู้ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

และค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อครั้งท่ีแตกต่างกัน

อายุของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าลินน์ ท่ีแตกต่างกันมี

ผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของจ�านวนสินค้าที่

ซ้ือต่อครั้งและสาเหตุในการเลือกซ้ือ ท่ีไม่แตกต่างกัน แต่

อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่อง

ของประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ความถ่ีในการซื้อต่อเดือน 

ผู้ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อครั้งและ

การรับข่าวสารของสินค้าท่ีแตกต่างกัน

สถานภาพของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ 

คีธ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือในเรื่องของ

ประเภทสินค้าท่ีเลือกซ้ือจ�านวนสินค้าท่ีซ้ือต่อครั้ง สาเหตุ

ในการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน ผู้ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจและค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อครัง้ ทีไ่ม่แตกต่างกนั แต่
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สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ใน

เรื่องของการรับข่าวสารของสินค้าที่แตกต่างกัน

สถานภาพของกลุ่มผู ้บริโภคสินค้าลินน์ ที่แตก

ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของประเภท

สินค้าที่เลือกซื้อ สาเหตุในการเลือกซื้อ ความถ่ีในการซ้ือ

ต่อเดือน ผู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ และการรับข่าวสาร

ของสินค้า ที่ไม่แตกต่างกัน แต่สถานภาพที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของจ�านวนสินค้า

ที่ซื้อต่อครั้งและค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษาของกลุ่มผู ้บริโภคสินค้าชาร์ลส 

แอนด์ คีธ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าใน

เรือ่งของประเภทสนิค้าทีเ่ลอืกซือ้ จ�านวนสนิค้าทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

สาเหตุในการเลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อต่อเดือนและผู้ที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินที่ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาที่แตก

ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน

การซ้ือต่อคร้ังและการรับข่าวสารของสินค้า ที่แตกต่างกัน

ระดบัการศึกษาของกลุม่ผูบ้รโิภคสนิค้าลนิน์ ทีแ่ตก

ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของประเภท

สินค้าทีเ่ลอืกซือ้ ความถีใ่นการซือ้ต่อเดอืน และผูท้ีส่่งผลต่อ

การตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาท่ีแตกต่าง

กันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของจ�านวนสินค้าท่ีซ้ือ

ต่อครั้ง สาเหตุในการเลือกซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง

และการรับข่าวสารของสินค้าที่แตกต่างกัน

อาชีพของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ 

ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของ

ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อต่อเดือน ผู้ท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจและการรับข่าวสารของสินค้าที่ไม่

แตกต่างกัน แต่อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าในเรื่องของจ�านวนสินค้าที่ซื้อต่อครั้ง สาเหตุใน

การเลือกซื้อ และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน

อาชีพของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าลินน์ ที่แตกต่างกัน

มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันในเรื่องของ

ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ จ�านวนสินค้าที่ซื้อต่อครั้ง ความถ่ี

ในการซ้ือต่อเดอืนผูท้ีส่่งผลต่อการตัดสนิใจ ค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อต่อครั้งและการรับข่าวสารของสินค้าที่แตกต่างกัน แต่

อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่อง

ของสาเหตุในการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน

รายได้ต่อเดือนของกลุ ่มผู ้บริโภคสินค้าชาร์ลส 

แอนด์ คีธ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ในเรื่องของจ�านวนสินค้าท่ีซ้ือต่อครั้ง และการรับข่าวสาร

ของสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน แต่รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน

มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของประเภทสินค้า

ท่ีเลือกซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อครั้ง สาเหตุในการเลือก

ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือต่อเดือนและผู้ท่ีส่งผลต่อการตัดสิน

ใจท่ีแตกต่างกัน

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มผู ้บริโภคสินค้าลินน์ ที่

แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเรื่องของ

สาเหตุในการเลือกซื้อ ที่ไม่แตกต่างกัน แต่รายได้ต่อเดือน

ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในเรื่องของ

ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อต่อเดือน ผู้ท่ีส่ง

ผลต่อการตัดสินใจ จ�านวนสินค้าท่ีซ้ือต่อครั้งค่าใช้จ่ายใน

การซ้ือต่อครั้งและการรับข่าวสารของสินค้าท่ีแตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

จากท่ีได ้ศึกษาในเรื่องของ ป ัจจัยท่ีมีผลต ่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าชาร์ล แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน�ามาอภิปราย

ผลได้ ดังนี้

ด้านผลติภณัฑ์ พบว่า ผูบ้รโิภคสนิค้า ชาร์ลส แอนด์ 

คีธมีความพึงพอใจในตัวสินค้าเพราะสินค้าแต่ละประเภท

ตรงกบัตามความต้องการของผูบ้รโิภค มเีอกลกัษณ์ทีบ่่งบอก

ถึงการเป็นสินค้า ชาร์ล แอนด์ คีธได้ดี และผู้บริโภคสินค้า

ลินน์ มีความพึงพอใจในตัวสินค้าเพราะสินค้ามีคุณภาพที่

ดี จึงส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนว

ความคิด ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ท่ีกล่าวว่าผลิต

ภันฑ์เป็นสิ่งท่ีเสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด มีท้ังท่ีจับต้องได้และไม่

สามารถจับต้องได้ บางครั้งเป็นตัวบุคคลหรือสถาบันใด

สถาบันหนึ่ง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงตราสินค้า 

การบรรจุหีบห่อ การรับประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคสินค้า ชาร์ลส แอนด์ 

คธี มคีวามพงึพอใจในราคาสนิค้าเพราะสนิค้ามหีลากหลาย

ราคาให้เลือกซื้อ และผู้บริโภคสินค้าลินน์ มีความพึงพอใจ

ในราคาสินค้าเพราะราคามีความเหมาะสมกับตราสินค้า 
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ซึ่งราคาจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่าง

มาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Kotler (1997) ท่ี

กล่าวว่า คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซึ่งลูกค้าเสนอจ่าย 

โดยผู้บริโภคใช้ เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) ของ

ผลิตภัณฑ์ (product) กับราคา (price) ของผลิตภัณฑ์นั้น

ถ้า คุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นจึงควร

ก�าหนดกลยุทธ์ด้านราคาโดยต้องค�านึงถึง

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่า ผู ้บริโภค

สินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ มีความพึงพอใจในช่องทางการจัด

จ�าหน่ายสินค้าของผู้บริโภคสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ และ

ลินน์ เนื่องจากสินค้าสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า 

และสามารถซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ของผู้ผลิตสินค้า ซึ่งช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายสามารถสร้างความมั่นใจว่าผู้บริโภคจะ

ได้สินค้าที่เป็นตราสินค้านั้นจริง รวมไปถึงสามารถอ�านวย

ความสะดวกในด้านของสถานที่จอดรถและระยะเวลาที่

จะใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ที่กล่าว

ว่า การจัดการเกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกในการซ้ือ

สนิค้าของลกูค้ากลุม่เป้าหมายให้มคีวามสะดวกสบายสงูสดุ 

ด้วยการน�าสินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้าภายใน

เวลาทีล่กูค้าต้องการ ซึง่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะ

ของสินค้า พฤติกรรมของลูกค้า สถานที่ตั้งของธุรกิจ และ

ที่ตั้งของลูกค้า 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคสินค้า 

ชาร์ลส แอนด์ คีธและผู้บริโภคสินค้าลินน์ มีความพึงพอใจ

ในการส่งเสรมิการตลาด เน่ืองจากสนิค้ามกีารลดราคาสนิค้า

ในช่วงฤดูกาลต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงการมีพนักงาน

ขายคอยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งส่งผลการตัดสินใจ

ซือ้สนิค้าทีง่่ายขึน้ส�าหรบัผูบ้รโิภค สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

Kotler (1997) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นการ

ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู ้ ซื้อกับผู ้ขายเพื่อ

สร้างทัศนคติแนวคิด ความเชื่อ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการ

ซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้คนหรือสิ่งอื่นๆ เป็นเครื่องมือ

ส�าหรับการส่ือสาร จะเลือกใช้เครื่องมือเหล่านั้น โดยเลือก

ใช้แบบประสม ประสานกันก็ได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

จากการศกึษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

กลุ่มผู้บริโภคชาร์ลส แอนด์ คีธ และ สินค้าลินน์ ท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านสถานท่ี จัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริม

ทางการตลาดในระดับมาก ซ่ึงท�าให้เห็นได้ว่าค่านิยมการ

บริโภคสินค้าแบรนด์เนมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่

ตรงกับความต้องการในด้านต่างท่ีแตกต่างกันออกไป ตาม

รสนิยม บุคลิคลักษณะของแต่ละบุคคล ผู้บริโภคให้ความ

ส�าคญักบัสนิค้าท่ีน�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก แม้ว่าราคาในประเทศไทยจะสูงกว่าต่างประเทศก็ตาม 

ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้งึตวัผลติภณัฑ์จงึท�าให้ยอมรบัในราคา

ท่ีประเทศไทยจ�าหน่ายได้เมื่อเทียบกับคุณภาพท่ีได้รับ ซึ่ง

สินค้าแต่ละแบรนด์ต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีดี 

เพื่อตอบสนองความต้องการและได้ส่วนแบ่งทางการตลาด

ท่ีสูงข้ึน อาทิเช่น จัดให้มีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือรุ่นพิเศษ

มากข้ึน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจสินค้ามากข้ึน ควร

มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการบริการให้น่าสนใจและ

ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นการสร้างความแตกต่าง จะท�าให้

เกิดความได้เปรียบเทียบการแข่งขัน และท�าให้ผู้บริโภค

เกิดความภูมิใจในสินค้าและบริการท่ีได้รับ

ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. เพิ่มเครื่องมือในการท�าการวิจัย อย่างเช่น การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกข้อมูลกับผู้บริโภคชาร์ลส แอนด์ คีธ 

และ สินค้าลินน์ เป็นต้น โดยสุ่มจากตัวแทนด้านประชากร

ท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เข้าถึงความต้องการ ความคาดหวัง 

จากความรู้สึกของผู้บริโภคให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อ

เสนอแนะเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างมากยิ่งข้ึน

2. ควรศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งปัจจยัท่ีมผีลต่อพฤตกิรรม

การซื้อสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคโดย

ใช้วธิเีจาะลกึในส่วนของห้างสรรพสนิค้าหรอืศนูย์การค้าตาม

เขตพื้นที่อื่น ๆ  เช่น ผู้บริโภคที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีห้างสรรพ

สนิค้าหรอืศนูย์การค้าชัน้น�าในจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นต้น เพือ่

ทราบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน สามารถ

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันกันในการตัดสิน

ใจซ้ือของผู้บริโภคในแต่ละพื้นท่ีได้
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3. ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อติดตามความพึงพอใจ

หลังการใช้งานของสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ 

เพื่อผู้ประกอบการจะได้ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนา

กระบวนผลิตและกระบวนการขาย ท่ีจะจูงใจและรักษาจง

ความภักดีต่อสินค้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม

ไปถึงช่วยในการขยายฐานลูกค้าได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุพปัจจัยของความจงรักภักดีของเว็บไซต์ 

และ (2) ศึกษาผลทางตรงและผลทางอ้อมของบุพปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ โดยศึกษาแนวคิดจาก

ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม แล้วเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเคยซ้ือสินค้า/

บริการผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเว็บไซต์นั้นเป็นประจ�าจ�านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แบบ

เจาะจง และแบบบอลล์หิมะร่วมกัน จากน้ันจึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอนและ

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เพื่อทราบอิทธิพลระหว่างตัวแปรท่ีมีต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า 

(1) ความไว้วางใจส่งผลเชิงบวกทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ (2) การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและ

ความพึงพอใจส่งผลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ และ (3) การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลเชิง

ลบทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ผลทางอ้อมจากการบอกต่อด้านไม่

ดีและพฤติกรรมการร้องเรียนต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์นั้นไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: ความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์, ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม, ความไว้วางใจ, การตอบสนองความต้องการเฉพาะ

บุคคล, ความพึงพอใจ, การรับรู้ความเสี่ยง

Abstract

This survey research aims at studying the (1) relationship between antecedents of website 

loyalty and (2) direct and indirect effects of antecedents affecting website loyalty based on Theory of 

Planned Behavior. This research was adopted using questionnaires to collect data from 400 samples 

that reside in Bangkok and who are used to buying products and services via website or other platforms 

on the internet. Data were collected by accidental, purposive and snowball sampling methods, and 

then the effects were analyzed between antecedents affecting to website loyalty by using stepwise 

multiple regression and path analysis. The findings were shown as follows (1) trust has direct and 

positive effect to website loyalty (2) both customization and satisfaction have direct and indirect 
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บทน�ำ

เ นื่ อ ง จ ากพฤติ ก ร รมผู ้ บ ริ โ ภค ในป ั จ จุ บั น

เปล่ียนแปลงไป การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านออนไลน์จัด

เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้ง

แรก ในขณะทีก่ลุม่ผูบ้ริโภคเดิมทีซ่ือ้ผ่านออนไลน์เป็นประจ�า

ให้การยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อผ่านออนไลน์

มากขึน้ทัง้ความถีแ่ละความหลากหลายของหมวดหมูส่นิค้า

หรือบริการ โดยมีกลุ่มคน Gen Y เป็นก�าลังส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ทั้ง

ในฐานะผู้ประกอบการและลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นการค้าขาย

กับลูกค้าในประเทศ โดยมีปัจจัยสนับสนุนท�าให้มูลค่าของ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้น ได้แก่ (1) ได้รับการส่ง

เสริมและผลักดันจากภาครัฐ (2) ผู้ประกอบการค้าขายผ่าน

ออนไลน์มากขึ้น (3) ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง 

และ (4) มีกลุ่มทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ

มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันใน

ตลาดค้าปลกีออนไลน์ซึง่เปรยีบเสมอืนตลาดแข่งขนัสมบรูณ์

ที่มีความยืดหยุ่นกว่าและขยายตลาดได้มากกว่า สอดคล้อง

กันกับกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่

การเป็นกลุ่มประเทศมีรายได้สูงที่มีการส่งเสริมการสร้าง

และพัฒนานวัตกรรม ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และ

เทคโนโลยี โดยการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วย

ลดความเหลื่อมล�้าและเกิดการกระจายรายได้ให้สังคมไทย 

(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559; ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560a, 2560b)

จากที่กล่าวมา เว็บไซต์ถือเป็นหน้าร้านท่ีส�าคัญ

ส�าหรับการค้าขายออนไลน์ที่ท�าให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม

จนตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้นการท�าให้ลูกค้ากลับมาใช้

บริการซ�้าจ�าเป็นต้องสร้างความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ให้

positive effects to website loyalty and (3) perceived risk has indirect and negative effect to website 

loyalty, which are statistically significant at .05 level. Furthermore, indirect effects of negative word 

of mouth and complaint behavior to website loyalty are not statistically significant at .05 level.

Keywords: website loyalty, theory of planned behavior, trust, customization, satisfaction, perceived risk

กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซ้ือซ�้าอย่างต่อเนื่องซ่ึงช่วยลดค่า

ใช้จ่ายของธุรกิจลงได้ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงได้

ง่ายและพร้อมสนับสนุนธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและ

สร้างก�าไรได้มากข้ึน ด้วยเหตุผลดังกล่าว เว็บไซต์จึงต้อง

ทราบเหตุท่ีท�าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีเพื่อน�าเหตุนั้น

มาสร้างกลยทุธ์ในการรกัษาลกูค้าเดมิและเพิม่ลกูค้าประจ�า 

แต่สิ่งที่ธุรกิจพึงระวัง คือ ปัจจุบันพฤติกรรมความจงรัก

ภักดีของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจึง

ต้องปรับตัวและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ

แม่นย�า (Srinivasan, Anderson & Ponnavolu, 2002; 

Agustin & Singh, 2005; Kassim & Abdullah, 2008; 

Chen, 2012; Ladhari & Leclerc, 2013; Nyadzayo 

& Khajehzadeh, 2016) แต่อย่างไรก็ตามการท่ีผู้บริโภค

เลอืกแสดงพฤตกิรรมใดๆ ออกมานัน้ย่อมมเีหตผุลเสมอ ด้วย

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาโดยใช้แนวคิดจากทฤษฎีการวางแผน

พฤติกรรม (Ajzen, 1991) โดยศึกษาทั้งผลทางตรงและผล

ทางอ้อมของตัวแปรอิสระ (independent variable) และ

ตัวแปรคั่นกลาง (mediating variable or mediator) ที่

ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุพปัจจัยของ

ความจงรักภักดีของเว็บไซต์

2. เพื่อศึกษาผลทางตรงและผลทางอ้อมของบุพ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Ajzen (1991) เผยแพร่ทฤษฎีการวางแผน

พฤติกรรม (Theory of Planned Behavior--TPB) ซ่ึง

เป็นส่วนขยายทีพ่ฒันามาจากทฤษฎกีารกระท�าด้วยเหตผุล 

(Theory of Reasoned Action--TRA) ซึ่ง เป็นทฤษฎีท่ี

มีพื้นฐานมาจากความเชื่อว่าผู้ใดที่แสดงพฤติกรรมออกมา

ย่อมมเีหตผุลเสมอ โดยอธบิายความยุง่ยากและซบัซ้อนจาก

องค์ประกอบทางจติวทิยาและบรรทดัฐานทางสงัคมออกมา

เป็นกรอบภาพกว้างเพือ่เป็นกรอบในการศกึษาเชงิประยกุต์

เกี่ยวกับพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ดังภาพ 1

ภำพ 1 ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม

 จากภาพ 1 ความต้ังใจ (intention) คือ การ

รวบรวมปัจจัยกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่สะท้อน

ถึงความพยายามในการแสดงออกมากหรือน้อยแตกต่าง

กันไป โดยทั่วไปแล้วความต้ังใจอย่างแรงกล้าย่อมส่งผล

ให้เกิดพฤติกรรมมากกว่าและชัดเจนกว่า ซึ่งขอบเขตของ

พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับโอกาสและทรัพยากร

ที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม รวมถึงความเข้ม

ข้นของความตั้งใจที่ส่งผลให้พฤติกรรมนั้นส�าเร็จ

 ถัดมา คือ การควบคุมพฤติกรรมการรับรู ้  

(Perceived Behavioral Control--PBC) หมายถึง บุคคล

รับรู้ความยาก/ง่ายในการแสดงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก

ความสนใจ (Rotter, 1966) กล่าวคือ ความสนใจจะถูก

แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมได้ยาก/ง่ายเพียงใดขึ้นอยู่กับ

การควบคมุพฤตกิรรมการรบัรูด้้วย ทัง้นีต้้องมอีงค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องมากเพียงพอที่จะท�าให้เกิดการแสดงพฤติกรรม

ออกมา อาทิ อุปสรรคที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า พฤติกรรม

ในอดีต รวมถึงธรรมชาติของมนุษย์ท่ีไม่สามารถควบคุม

ความตั้งใจในการกระท�าพฤติกรรมนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ 

(Ajzen, 2002) ซ่ึงแปรผันตามกันกับผลคูณระหว่างความ

เช่ือในความสามารถในการควบคุม (control belief: c) 

และอ�านาจหรือโอกาสในการรับรู้ (perceived power: 

p) ดังสมการ (1)

  (1)

 ล�าดบัถดัมา ทศันคตเิกีย่วกบัพฤตกิรรม (attitude 

toward the behavior: A) คือ ระดับความเหมาะสมที่

บคุคลประเมนิโดยดจูากข้อค�าถาม ซึง่แปรผนัตามกนักบัผล

คูณระหว่างความเช่ือหลัก (salient belief: b) และการ

ประเมินผลท่ีเก่ียวกับ จิตวิสัย (subjective evaluation: 

e) ดังสมการ (2)

  (2)

บรรทัดฐานทางสังคม (subjective norm: SN) คือ การที่

บุคคลรบัรูถึ้งแรงกดดนัทางสงัคมเพือ่ท่ีจะแสดงหรอืไม่แสดง

พฤติกรรมออกมา  ซึ่งแปรผันตามกับผลคูณระหว่างความ

เชื่อเชิงบรรทัดฐาน (normative belief: n) และแรงจูงใจ

จะปฏิบัติตาม (motivation to comply: m) ดังสมการ (3) 

  (3)

 โดยการศึกษาจะมุ ่งเน ้นไปยังสถานการณ์ท่ี

มนุษย ์มิอาจควบคุมสถานการณ ์นั้นได ้ทั้ งหมด ซึ่ ง

ทฤษฎีนี้มีเงื่อนไขจากข้อค้นพบในหลักฐานเชิงประจักษ์  

(empirical evidence) 3 ข้อ ประกอบด้วย (1) การ

วัดความตั้งใจกับการควบคุมพฤติกรรมการรับรู ้จะต้อง

สอดคล้องและเข้ากันได้กับพฤติกรรมท่ีท�านาย (2) ความ

ตั้งใจกับการควบคุมพฤติกรรมการรับรู้จะต้องอยู่ระหว่าง

ค่าประเมินกับค่าสังเกต และ (3) จะต้องกระท�าบนพ้ืน

ฐานของการควบคมุการรบัรูพ้ฤตกิรรมทีถู่กต้องและแม่นย�า

 Oliver (1997, p.8) ได้ให้ความหมายค�าว่า ความ

พึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง การตอบ สนองต่อการ

เติมเต็มของผู้บริโภคที่ได้ตัดสินจากลักษณะหรือตัวสินค้า
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หรือบริการนั้นๆ เป็นระดับความประทับใจที่ได้รับการเติม

เต็มจากการบริโภคอันเป็นผลจากองค์ประกอบด้านความ

คาดหวงั การยนืยนัคณุภาพ และการรบัรูค้ณุภาพของลกูค้า 

ซึ่งใช้อารมณ์ประเมินผลว่าพึงพอใจหรือไม่ (Oliver, 1980; 

Balanch, Casaló & Guinalíu 2012; Chiu, Cheng, 

Huang & Chen, 2013) เป็นทัศนคติที่แสดงความช่ืนชอบ

ต่อสินค้าหรือบริการใดๆ (Nadeem, Andreini, Salo, & 

Laukkanen, 2015) ซึ่งก็คือผลรวมของความรู้สึกหรือ

ทัศนคติผ่านปัจจัยต่างที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของสินค้า

หรือบริการที่เกิดขึ้น (Bailey & Pearson, 1983) 

 จากการศึกษาที่ผ่านมา (Harris & Goode, 2004; 

Chen, 2012; Ladhari & Leclerc, 2013; Valvi & West, 

2013) ชี้ให้เห็นว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

ความจงรักภักดี โดยผ่านความตั้งใจที่จะแสดงความจงรัก

ภกัด ีและมคีวาม สมัพนัธ์ทางเดยีวกนักบัผลก�าไรทีเ่พิม่มาก

ขึ้น โดยขึ้นอยู่กับระดับที่ผู้ให้บริการตอบสนองความต้อง 

การลูกค้าว่า น้อยหรือมากกว่าความต้องการของผู้ บริโภค 

(Agustin & Singh, 2005; Han, Kim, Y., & Kim E-K., 

2011) สิ่งที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความจงรักภักดีไป

พร้อมกันได้ก็คือความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่ลูกค้า

ให้คุณค่าหรือความ ส�าคัญ (Flint, Blocker & Boutin Jr., 

2011) อาทิ การสร้างความสมดุลระหว่างราคากับคุณภาพ 

การบอกต่อด้านดี การค้าขายด้วยราคาที่เป็นกันเอง (rela-

tive price) มีระบบการสื่อสารดี (Kassim & Abdullah, 

2008; Valvi & West, 2013) ยกเว้นสินค้าอรรถประโยชน์ 

(utilitarian products) ทีร่าคามพีฤตกิรรมเป็นตวัแปรปรบั

เปลีย่นเชงิลบต่อความพึงพอใจ (Frank, Torrico, Enkawa & 

Schvaneveldt, 2014) แต่อย่างไรกต็าม ในการสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้าต้องเน้นการตอบสนองความต้องการ

เป็นหลกั เพราะโดยธรรมชาตแิล้วมนษุย์แต่ละคนมทีศันคติ

แตกต่างกันตามส่วนผสมระหว่างอารมณ์ (affective) และ

ความเข้าใจอย่างมีเหตุผล (cognitive) ซึ่งก่อให้เกิดความ

พึงพอใจ แต่สุดท้ายแล้วความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนั้น

มักเกิดจากการใช้อารมณ์และความรู้สึกน�าเสมอ และเมื่อ

ท�าให้ลูกค้ามีทัศนคติและความพึงพอใจที่ดีจนกลายเป็น

ประสบการณ์ที่ดีไปแล้ว ในที่สุดลูกค้าจะเกิดความยึดมั่น

หรือจงรักภักดี (Ajzen, 1991; Frank, Torrico, Enkawa 

& Schvaneveldt 2014; Hsiao, Chen, Chang & Chiu, 

2016)

 การตอบสนองความต ้องการเฉพาะบุคคล  

(customization) เป็นการรับรู้ความยากง่ายในการแสดง

พฤติกรรมระหว่างการซ้ือผ่านออนไลน์ (Elwalda, Lü & 

Ali, 2016) สอดคล้องกับการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม

ตามทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมของ Ajzen (1991) แต่

หากพิจารณาในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับเว็บไซต์แล้ว Ansari & 

Mela (2003) ได้แบ่งการตอบสนองความต้องการเฉพาะ

บุคคลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลบน

ไซต์ (on-site customization) ท่ีผู้ใช้งานสามารถระบุค�า

ส�าคัญ (keyword) เพื่อคัดกรองหรือค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ 

ช่วยให้ลูกค้าตั้งค่าและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น 

มีตัวชี้วัด คือ จ�านวนคลิก (click) หรือลิงค์ (link) กล่าวคือ 

ยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลดี

เท่านั้น (Kalyanaraman & Sundar, 2006) ซึ่งแบ่งได้อีก 

2 ลักษณะย่อย คือ (1) โดยทางเลือก (by-alternative) ซ่ึง

ท�าได้โดยการสร้างข้อก�าหนดทั้งหมดแล้วให้ลูกค้าระบุส่ิงท่ี

ต้องการจากข้อ ก�าหนดท่ีเสนอให้ และ (2) โดยคุณลักษณะ 

(by-attribute) ที่ลูกค้าสร้างและระบุความคาดหวังหรือ

สิ่งท่ีตนต้องการได้เองในระดับปัจเจกได้ (tailor-made 

or individual) (Valenzuela, Dhar & Zettel -meyer, 

2009)

 2.การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลแบบ

ภายนอก (external customization) เป็นความพยายาม

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเมื่อไม่ได้ใช้งานเว็บไซต์ 

โดยมุ่งหวังให้ลูกค้ากลับมาใช้งานเว็บไซต์และเป็นลูกค้า

ประจ�าโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) แบนเนอร์

โฆษณา (banner advertising) เว็บไซต์เช่ือมโยง (affiliate 

site) หรือสื่อรูปแบบอื่น

 นอกจากนี้ เว็บไซต์ควรมีศิลป์ในการท�าให้ลูกค้า

รับรู้คุณภาพของสิ่งที่ตนน�าเสนอเพื่อสร้างผลกระทบเชิง

บวกที่เป็นผลดีต่อยอดขายและความไว้วางใจ (Das, 2014) 

โดยสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าโดย (1) ให้ความสนใจกับความ

ชอบในเชิงลึกกับลูกค้า (2) สามารถตอบสนองความชอบ

นั้นโดยเร็วและ (3) ท�าให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับสินค้าได้มาก

ข้ึน (Frank, Kienz & Steger, 2009) หากสามารถตอบ
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สนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้ดี ท�าให้ผู้บริโภคมีความ

ต้ังใจซื้อซ�้า (repurchase intention) 

 ความไว้วางใจ (trust) คือ ความเชื่อมั่นกับการ 

กระท�าในอนาคต และต้องท�าให้ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยความเตม็ใจ 

(Cyr, Hassanein, Head & Ivanov, 2007) เป็นความมัน่ใจ

และคาดหวังในความต้ังใจของสิง่ทีผู่อ้ืน่จะกระท�าในอนาคต

โดยพิจารณาจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต (Ajzen, 1991) หากผู้

ประกอบ การออนไลน์ต้องการประสบความส�าเร็จในการ

ค้าขายแล้ว จะต้องท�าให้ลูกค้าไว้วางใจและสร้างความน่า

เชือ่ถอื เน่ืองจากลกูค้าใช้เป็นปัจจยัในการพจิารณาคดักรอง

และคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะร่วมท�าธุรกรรมด้วย โดยมี

องค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ ความซื่อสัตย์ ความเมตตาและ

อ่อนน้อม และมีความรอบรู้ในสิ่งที่ตนขายอยู่ (Blomqvist, 

1997; Gefen, 2000; Lu, Fan & Zhou, 2016)

 ปัจจัยเสริมอื่นที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจเว็บไซต์ 

คอื ความคุน้เคยต่อผูใ้ห้บรกิาร คุณภาพของข้อมลู มาตรการ

รักษาความปลอดภัยของทางเว็บไซต์ การมีประสบการณ์

ในการใช้เว็บไซต์เพื่อซื้อผ่านออนไลน์มาก่อน รวมถึงขนาด

และชื่อเสียงขององค์กรที่ท�าธุรกิจผ่านออนไลน์ ยิ่งมีมาก

เท่าไรยิ่งท�าให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้นเท่าน้ัน (Gefen, 

2000; Kim, S. & Park, 2013; Ponte, Crvajal-TruJillo 

& Escobar-Rodríguez, 2015) แต่มีสิ่งหนึ่งที่เว็บไซต์

หรือผู้ประกอบการจะต้องตระหนัก คือ การสร้างความ

ไว้วางใจออนไลน์น้ันท�าได้ยากกว่าแบบด้ังเดิม (Valvi & 

West, 2013) แต่เมื่อสร้างได้แล้วจะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึน

ของอัตรารายได้หรือผลตอบแทนมากกว่าความพึงพอใจ

อย่างเห็นได้ชัด (Augustin & Singh, 2005)

 ความจงรกัภกัดีต่อเวบ็ไซต์ (website loyalty) คอื 

การแสดงทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการ

ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงตราสินค้า โดยลูกค้าหรือผู้บริโภค

จะตอบสนองด้วยอารมณ์และความรู้สึกผ่านพฤติกรรมการ

ซ้ือซ�้าในอนาคต (Srinivasan, Anderson & Ponnavolu 

2002; Anderson & Srini vasan, 2003; Wang, Wu, Lin 

& Wang,Y-Y, 2011) รวมถึงความตั้งใจและเต็มใจมีส่วน

ร่วมกับเว็บไซต์ และเลือกใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์

แรกเพื่อดูหรือซื้อสินค้าหรือบริการ แม้ว่าการสร้างความ

จงรักภักดีต่อเว็บไซต์มีความซับซ้อน แต่จัดว่าเป็นตัวชี้

วัดที่ใช้วัดความส�าเร็จขององค์กรได้ดี (Cyr, Hassanein, 

Head & Ivanov, 2007; Nyadzayo & Khajehzadeh, 

2016)

 ความจงรักภักดีเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลดีต่อการ

อยู่รอด ผลก�าไร และนวัตกรรมของธุรกิจในระยะยาว ซึ่ง

กลุ่มลูกค้าท่ีจงรักภักดีมีเพียงร้อยละ 5 สามารถสร้างยอด

ธุรกรรมท่ีส่งผลต่อก�าไรของธุรกิจได้ตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึง

ร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าความจงรักภักดีเป็นปัจจัยที่

บอกความอยู่รอดให้กับธุรกิจได้ดีปัจจัยหนึ่ง (Hallowell, 

1996; Augustin & Singh, 2005; Chen, 2012) ทั้งนี้

พฤติกรรมส�าคัญของลูกค้าท่ีมีความจงรักภักดี คือ (1) มี

ความยืดหยุ่นต่อราคาน้อยกว่าลูกค้าที่ไม่มีความจงรักภักดี 

(2) พร้อมจ่ายมากกว่าเพื่อให้ได้ด�าเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการ

ท่ีพึงพอใจมากกว่า (3) มักไม่มองหาทางเลือกอื่น และ (4) 

สามารถเข้าถงึได้ง่ายและพร้อมสนบัสนนุธรุกจิ (Reichheld 

& Sasser, 1990; Srinivasan, Anderso & Ponnavolu 

2002; Ladhari & Leclerc, 2013)

 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผู ้ขายความพยายามขาย

สินค้าท่ีเก่ียวเนื่องกัน (cross-selling) ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่

มีนิสัยและทัศนคติจงรักภักดีจะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่าง

กนัชดัเจน โดยเฉพาะการซือ้ซ�า้ แต่ถ้าผูข้ายมคีวามพยายาม

ท�าโปรโมช่ัน (promotion) เพื่อขายสินค้าท่ีมีความเกี่ยว

เนื่องกันไปด้วยกันแล้ว นอกจากจะไม่ได้ผลกับกลุ่มลูกค้า

ท่ีมีนิสัยการซ้ือแบบเดิมๆ แล้ว ยังส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อการซ้ือปกติท่ีพวกเขาเคยซ้ืออีกด้วย (Liu-Thompkins 

& Tam 2013)

 จากท่ีกล่าวมา Oliver (1999) ได้อธิบายอธิบาย

องค์ประกอบของกลไกของความจงรักภักดี (loyalty 

mechanism) โดยได้อธิบายตามโครงสร้างของพัฒนาการ

ของผู้บริโภคท่ีจะมาเป็นผู้ซ่ือสัตย์หรือจงรักภักดี 4 ระยะ 

ได้แก่ (1) ระยะตระหนักรู้ในความจงรักภักดี (cognitive 

loyalty) เป็นระยะที่ลูกค้ามีความเชื่อหรือไว้วางใจใน

ตราสินค้า รวมถึงมีความรู้เก่าและประสบการณ์ปัจจุบันที่

เก่ียวข้องกับตราสินค้าจนพัฒนาไปเป็นประสบการณ์ของ

ผู้บริโภค (consumer experience) ในท่ีสุดแล้วจึงพัฒนา

ไปเป็น (2) ระยะรู้สึกจงรักภักดี (affective loyalty) เป็น

ระยะที่ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และมีความรู้สึกเชื่อม

ที่โยงโดยตรงกับตราสินค้า สามารถพัฒนาเพิ่มระดับความ

ผูกพันต่อตราสินค้าได้เป็น (3) ระยะที่มีความตั้งใจท่ีจะ
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จงรักภักดีเชิงพฤติกรรม (conative loyalty) ที่ผู้บริโภคได้

รับอิทธิพลหรือผลพวงทางบวกของตราสินค้าจนเกิดความ

ตั้งใจกระท�าบางอย่างต่อตราสินค้านั้นๆ โดยจัดเป็นความ

ผูกมัดระดับสูง กล่าวคือ ยิ่งผู้บริโภคมีความตั้งใจมากเท่าไร

ยิ่งมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมออกมามากเท่านั้น 

เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการจากตราสินค้าหรือธุรกิจนั้น 

(Ajzen, 1991; Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996; 

Harris & Goode, 2004) เมื่อผู้บริโภคมีพัฒนาการครบ

ทั้ง 3 ระยะแล้วจึงน�าไปสู่ (4) ระยะแสดงออกว่ามีความ

จงรักภักดี (action loyalty) จัดว่าเป็นการมีส่วนร่วมเชิง

พฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตราสินค้านั้น เช่น 

การซื้อซ�้า เป็นต้น

 การรับรู้ความเสี่ยง (perceived risk) คือ การ

ที่ผู้บริโภครับรู้ผลลัพธ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการซื้อ

ผ่านออนไลน์ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียจาก

สินค้าหรือบริการตลอดกระบวน การทั้งก่อน ระหว่าง 

และหลังการขาย ความปลอด ภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

ความเส่ียงในด้านการเงิน รวมถึงอารมณ์และความรู้สึก

ในการซื้อแต่ละครั้งของผู้บริโภคจนส่งผลไปถึงพฤติกรรม

การซื้อในที่สุด (Bhatnagar, Misra & Rao, 2000; Kim 

& Lennon, 2013; Kotcharee & Jiraprawat, 2013; 

Cho, Bonn & Kang, 2014; Pappas, 2016)

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับราคา คุณภาพ และความ

ปลอดภัยของเว็บไซต์ของผู้ขายส่งผลกระทบทางลบต่อ

ความไว้วางใจ เน่ืองจากลูกค้ากังวลใจเกี่ยวกับการตรวจ

สอบสินค้าก่อนได้รับ การบริการหลังการขาย กลัวว่าสินค้า

หรือบริการที่ได้รับจะไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป รวมถึงการ

ถูกฉ้อโกงและข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือถูกละเมิดความ

เป็นส่วนตวั แต่ผูป้ระกอบการหรอืเวบ็ไซต์สามารถลดความ

เสี่ยงเหล่าน้ีได้ด้วยวิธีการดังนี้ (1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ 

(brand image) กับสินค้าหรือบริการและเว็บไซต์ท่ีเป็นสื่อ

กลางในการขายและสื่อสารกับลูกค้า (2) เพิ่มความน่าเชื่อ

ถือในการท�าธุรกรรมออนไลน์ (3) รักษาข้อมูลของลูกค้ามิ

ให้ร่ัวไหล (4) เปิดช่องทางการช�าระเงินปลายทางให้ลูกค้า 

และ(5) ท�าเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ (Kassim & Abdullah, 

2008; Udo, Bagchi, & Kirs 2010; Hong & Yi, 2012; 

Khotcharee & Jiraprawat, 2013; Wang,Y., Min & 

Han, 2016; Pappas, 2016)

 ดังที่ ได ้กล ่าวมาแล ้วนั้น Kotcharee and  

Jiraprawat (2013) และ Pappas (2016) ได้สรุปการรับ

รู้ความเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุด 3 ด้าน คือ การท�างานของสินค้า 

ความเป็นส่วนตัว และการเงิน

 การบอกต่อด้านไม่ด ี(negative word of mouth) 

เป็นการบอกอารมณ์ผดิหวงั (disappoint) อบัอาย (shame) 

กลัว (fear) โกรธ (anger) เสียใจ (sadness) ให้ลูกค้าผู้

อื่นทราบ ซ่ึงเป็นอคติด้านลบ (negativity bias) ที่ได้รับ

มาจากความล้มเหลวของบริการจากผู้ประกอบการหรือ

เว็บไซต์ (Gheorghe & Liao, 2012; Chen, Z., 2013) 

ท�าให้ผู ้บริโภคที่ไม่พึงพอใจ (dissatisfied) เดิมร่วมมือ

กันบอกต่อสิ่งไม่ดีนั้นไปสู่วงกว้าง ไม่ว่าจะบอกเองหรือไม่

ก็ตาม (Richins, 1983; Ranaweera & Menon, 2013) 

เพราะผู้บริโภคมักเชื่อการบอกต่อด้านไม่ดีมากกว่าด้าน

ดี โดยเฉพาะสินค้าประสบการณ์ (experience goods) 

(Pan, Chiou, 2011)

 หากพิจารณาระยะเวลาในการเป็นลูกค้าจากผล

การวิจัยของ Ranaweera & Menon (2013) แล้ว พบว่า 

ลูกค้าเก่าจะมีพฤติกรรมบอกต่อด้านดีน้อยกว่าลูกค้าใหม่ 

แต่ผลกระทบจากการบอกต่อด้านไม่ดีของลูกค้าเก่าจะมี

มากกว่าลูกค้าใหม่ โดยมีการรับรู้ข้อมูลระหว่างลูกค้าด้วย

กันเองผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น รวมถึง

ความรู้ผ่านกระทู้แสดงทัศนะ (forum) บล็อก (blog) ซึ่ง

วิธีการลดอคติหรือทัศนคติทางลบจากการบอกต่อด้านไม่ดี

มใิช่การพยายามลดจ�านวนหรอืคณุค่าหรอืกดีกนับทวจิารณ์

ทางลบ แต่เป็นการสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์

ทางบวก พร้อมท้ังเปลี่ยนความเช่ือของผู้บริโภคซ่ึงจะต้อง

สื่อสารให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของบทวิจารณ์ทางบวก 

เพราะข้อมูลทางบวกเป็นข้อมูลท่ีจะต้องได้รับเป็นปกติอยู่

แล้ว แตกต่างจากข้อมูลทางลบที่ได้รับความสนใจมากกว่า 

(Bambauer-Sachse & Mangold, 2011; Ghorghe & 

Liao, 2012; Chen & Lurie, 2013)

 เมื่อลูกค้ารู ้สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ

หรือผู้ขายจะส่วนใหญ่จะตอบสนองโดย (1) เปลี่ยนตราสิน

ค้าหรือไม่สนับสนุนธุรกิจนั้นอีก โดยเฉพาะธุรกิจท่ีกระท�า

ผิดกฎหมาย (2) ร้องเรียนผู้ขายหรือบุคคลท่ีสาม และ (3) 

บอกผูอ้ืน่ถึงความไม่พอใจท่ีมต่ีอสนิค้าหรอืบรกิารหรอืผูข้าย 

ดังนั้น สิ่งที่ธุรกิจพึงกระท�า คือ (1) แสดงความตั้งใจในการ
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รกัษาลกูค้าทีท่�าการร้องเรยีนไว้เป็นลกูค้าของตนต่อไป และ 

(2) สร้างมาตรการและกลไกในการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ลูกค้าต้องเจอ เพราะต้นทุน

การรักษาลูกค้าเดิมไว้ 1 คนน้ันมีความคุ้มค่ากว่าการหา

ลูกค้าใหม่ 5-8 คน (Richins, 1983; Wu, 2013) 

 พฤติกรรมการร้องเรียน (complaint behavior)  

คือ การที่ลูกค้าบอกความไม่ประทับใจ ปัญหาหรือข้อ

บกพร่องของธุรกิจผ่านผู้ให้บริการหรือพนักงานโดยตรง

ด้วยความรู้สึกปรารถนาดี แต่การบอกต่อด้านไม่ดีนั้นเกิด

จากการเล่าสู่กันฟังในหมู่ลูกค้าหรือบอกต่อกับผู้อื่นที่มิใช่

ผู้ให้บริการ ซึ่งปกติแล้วการร้องเรียนมักเกิดกับสินค้าที่มี

มูลค่าสูงหรือมีขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่ลูกค้าให้ความส�าคัญและ

มักร้องเรียนกลับมายังธุรกิจ คือ การบริการที่เกี่ยวเนื่อง

กับสินค้านั้น และสามารถเป็นเหตุท�าให้เกิดการบอกปาก

ต่อปากด้านไม่ดีได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขจะส่ง

ผลกระทบต่อระยะยาวต่อธุรกิจส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนไป

เป็นลูกค้าของธุรกิจรายอื่นอย่างแน่นอน (Zeelenberg & 

Pieters, 2004; Carson Research, 2009; Cho Y. C., 

2011; Ranaweera & Menon, 2013) 

 ด้านการจัดการกับการร้องเรียน Fornell & 

Wernerfelt (1988) แนะน�าว่าผู้ประกอบการหรือธุรกิจ

ควรจะ (1) ส่งเสริมลูกค้าท่ีไม่พึงพอใจให้เข้ามาร้องเรียน

กับธุรกิจโดยตรงพร้อมอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า (2) ให้

ทดแทนความรู้สึกที่ลูกค้าเสียไปมากกว่าที่ลูกค้าคาดหมาย

ว่าจะได้รับ (3) สร้างประสบการณ์ท่ีเหนือความคาดหมาย

หรือประทับใจให้กับลูกค้า และ (4) การให้รางวัลหรือสิ่ง

ตอบแทน (referral) ด้วยความเคารพและจริงใจ ท้ังหมดนี้

เป็นแนวทางหลักในการจัดการกับปัญหาด้านการร้องเรียน

ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางที่ค้นพบตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีธุรกิจต้องค�านึงถึงควบคู่กับ

การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการกับพฤติกรรมการร้องเรียน 

คือ สินค้าหรือบริการนั้นมีความยืดหยุ่นทางเศรษฐศาสตร์ 

(elasticity) เป็นอย่างไร (Zeelemberg & Pieters, 2004; 

Kuester & Benkenstein, 2014)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

 1. H1: ความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับการ

ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล ความพึงพอใจ และ

ความไว้วางใจ

 2. H2: ความไว้วางใจขึ้นอยู่กับการรับรู ้ความ

เสี่ยง การบอกต่อด้านไม่ดี พฤติกรรมการร้องเรียน ความ

พึงพอใจ และการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล

 3. H3: ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับการตอบ สนอง

ความต้องการเฉพาะบุคคล 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey  

research) มีขั้นตอนของวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาทฤษฎีองค์ความ

รู้ ข้อค้นพบ และการบูรณาการองค์ความ รู้จากบทความ

วิจัย ต�ารา วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต�ารา และข้อมูลจาก

หน่วยงานต่างๆ แล้วจึงสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน

ของการวิจัย

 2. สร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม)  โดยพัฒนา

รายละเอียด และตรวจสอบความสมบูรณ์ โดย (1) น�าร่าง

แบบสอบถามให้ผูท้รงคณุวฒุติรวจ สอบความเทีย่งตรงของ

เนื้อหา (content validity) แล้วแก้ไขจนทุกข้อค�าถามผ่าน

เกณฑ์ และ (2) น�าแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่

มใิช่กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 50 ราย (3) ตรวจสอบคณุภาพของ

มาตรวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย

ข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correction) 

ต้องมีค่าไม่ต�่ากว่า 0.3 จึงถือว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ 

และค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Alpha Cronbach) 

เพื่อวัดความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ที่

มีค่าไม่ต�่ากว่า 0.7

 3. น�าแบบสอบถามที่ใช้ได้ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 400 คน จากนั้นจึงน�ามาวิเคราะห์โดยการ

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) และสถิติเชิง

อนุมาน (inferential statistic) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากร คือ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

และเคยซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม

ของเว็บไซต์ มีประมาณ 24 ล้านบัญชี

 ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับระดับความเชื่อ

มั่นทางสถิติท่ีระดับ .05  Effect Size (ES) ระดับ Large 

จากตารางของ Cohen (1992, p.158) ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 

45 คนต่อหนึ่งตัวแปรอิสระ รวม 270 คน จึงได้เก็บตัวอย่าง

เผื่อความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นย�าให้กับผลวิจัยที่

ระดับ ES ดังกล่าว จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมา 400 

คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีข้อค�าถามรวมท้ังสิ้น 71 ข้อ 

ประกอบด้วย 10 ส่วน ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป มี 5 ข้อค�าถาม เป็นค�าถาม

รูปแบบส�ารวจรายการ (check list)

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการผ่าน

ออนไลน์ มี 8 ข้อค�าถาม เป็นค�าถามรูปแบบส�ารวจรายการ 

(check list)

 ส่วนท่ี 3 ถึง 9 พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ในมิติ

ต่างๆ ตามกรอบแนวคดิ โดยใช้มาตรวดัแบบลเิคร์ิท (Likert 

scale) 5 ระดับ มี 55 ข้อค�าถาม

 ส่วนท่ี 10 ความคิดเห็นเพิ่มเติม สิ่งท่ีควรพัฒนา 

และสิ่งท่ีควรปรับปรุง มี 3 ข้อค�าถาม เป็นค�าถามปลาย

เปิด 

 ผลการทดสอบแบบสอบถาม พบว่า มีค่า IOC 

= 0.67 ข้อค�าถามเดียว นอกนั้นได้คะแนน 1 ทั้งหมด 

ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ

คะแนนรวมมีค่าระหว่าง .321 - .864 และมีค่า  ระหว่าง 

.701 - 912
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 1. สถิติเชิงพรรณนา โดยท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(mean) ค่าร้อยละ (percent) ค่าความถี่ (frequency) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 2. สถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ

ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) และ

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis)

ผลกำรวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงาน/

ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 

บาทต่อเดือน นิยมซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมความงาม/สุขภาพ/

ยากับ www.lazada.co.th มีการซ้ือซ�้าทุก 2 เดือน ยอด

ซื้อแต่ละครั้งซื้อไม่เกิน 1,000 บาท ใช้ smartphone/

tablet ช�าระเงินผ่านระบบ mobile banking เพราะ

สะดวกกว่าการไปซ้ือด้วยตนเองและรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Line

 เมื่อใช้เกณฑ์ของ Best (1986) พิจารณาภาพรวม

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ในระดับ

ปานกลาง ( =3.33, SD=0.84) 

 พิสูจน์สมมติฐานตามกรอบแนวคิด ดังนี้

 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน

ตำรำง 1

เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตัวแปร LOY SAT CUS TRU RISK NEWOM

SAT .527**

CUS .571** .555**

TRU .632** .598** .724** -

RISK -.065 -.031 -.028 . 246**

NEWOM .217** .130 .212** .146 .271**

COM .080 .165* .067 .081 .271** .242**

* P< .05   ** P < .01

หมายเหตุ: 

LOY แทนความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ (website loyalty)

SAT แทนความพึงพอใจ (satisfaction)

CUS แทนการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (customization)

TRU แทนความไว้วางใจ (trust)

RISK แทนการรับรู้ความเสี่ยง (perceived risk)

NEWOM แทนการบอกต่อด้านไม่ดี (negative electronic word of mouth)

COM แทนพฤติกรรมการร้องเรียน (complaint behavior)
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 1. ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

(r) ต้องมีค่าน้อยกว่า .75 จึงถือว่าตัวแปรอิสระไม่มีความ

สัมพันธ์กันสูงเกินไป หากมีค่ามากไปท�าให้ค่าสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามไม่ถูกต้อง 

 ผลลัพธ์ในตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทุก

ตัวไม่มีความสัมพันธ์กันสูงมากเกินไป แต่ความสัมพันธ์

ระหว่างความไว้วางใจกับการตอบสนองความต้องการ

เฉพาะบุคคลโดยมีค่าของสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์สูงสุด

ในตาราง คือ .724

 2. ผลการวิเคราะห์สมการเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน

ตามกรอบแนวคิด ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ปรับมาตรฐาน  

(standardized coefficient: β ) เพื่อน�าไปใช้เป็นค่า

สัมประสิทธิ์เส้นทาง

 2.1 สมมติฐานที่ 1: ความจงรักภักดีต่อ

เว็บไซต์ขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล 

ความพึงพอใจ และความไว้วางใจ ดังสมการ (1)

LOY = .189CUS + .196SAT + .378TRU  (1)

          (2.063)      (2.489)     (3.976)

R=.671, R2=.450, SEE=.629, F=39.505, Sig.=.000

หมายเหตุ: ในวงเล็บ คือ ค่าของ t

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 พบว่า 

ทั้ง H
1a
 H

1b
 และ H

1c
 เป็นจริง โดยสามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ได้ร้อยละ 45 ที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .000

 2.2 สมมติฐานที่ 2: ความไว้วางใจขึ้นอยู่

กับการรับรู้ความเสี่ยง การบอกต่อด้านไม่ดี พฤติกรรมการ

ร้องเรียน ความพึงพอใจ และการตอบสนองความต้องการ

เฉพาะบุคคล ดังสมการ (2)

TRU = –.222RISK + .280SAT + .562CUS  (2)

           (–4.383)     (4.598)      (9.245)

R=.793, R2 =.629, SEE = .437, F = 81.853, Sig. = .000

หมายเหตุ: ในวงเล็บ คือ ค่าของ t

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 พบว่า มี

เพียง H2b H2a และ H2e ที่เป็นจริง โดยสามารถอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงความไว้วางใจได้ร้อยละ 62.9 ท่ีระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ .000

 2.3 สมมติฐานที่ 3: ความพึงพอใจขึ้นอยู่

กับการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลดังสมการ (3)

SAT = .555CUS   (3)

    (8.081)

R=.555, R2=.308, SEE=.462, F=65.295, Sig.=.000

หมายเหตุ: ในวงเล็บ คือ ค่าของ t

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 พบว่า H3 

เป็นจริง สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจ

ได้ร้อยละ 30.8

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์

จากผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว สามารถ

เขียนเป็นเส้นทางความสัมพันธ์ ดังภาพ 2

หมายเหตุ: 

คือ ตัวแปรมีอิทธิพลหรือส่งผลระหว่างกัน

คือ ตัวแปรไม่มีอิทธิพลหรือไม่ส่งผลระหว่างกัน
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เมื่อพิจารณารายละเอียดในภาพ 2 พบว่า การรับ

รู้ความเสี่ยงเป็นตัวแปรเดียวที่ส่งผลเฉพาะทางอ้อมไปยัง

ความจงรักภักดีต่อเว็บไซต ์แต่การตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะบุคคลและความพึงพอใจเป็นตัวแปรที่ส่งผลทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมไปยังความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ และ

ความไว้วางใจส่งผลเฉพาะทางตรงไปยังความจงรักภักดี

ต่อเว็บไซต์ ซึ่งได้แสดงการส่งผลของบุพปัจจัยต่อความ

จงรักภักดีต่อเว็บไซต์ดังตาราง 2

ตำรำง 2 

ผลของตัวแปรอิสระทั้งทางตรงและทางที่มีต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์

ตัวแปร รวม
เชิงสาเหตุ

มิใช่เชิงสาเหตุ
ทางตรง ทางอ้อม

ความไว้วางใจ .632 .378 - .254

ความพึงพอใจ .527 .196 .106 .225

การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล .571 .189 .380 .002

การรับรู้ความเส่ียง -.065 - -.084 .019

หมายเหตุ:

(ก)  ผลทางอ้อมของความพึงพอใจ คือ .280 × .378 = .106

(ข) ผลทางอ้อมของการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล 

คือ (.562 × .378) + (.555 × .196) + (.555 × .280 × .378) = .380

(ค) ผลทางอ้อมของการรับรู้ความเสี่ยง คือ –.222 × .378 = –.084

(ง) ผลรวม คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากตาราง 1 ระหว่างตัวแปรอิสระนั้นๆ กับตัวแปรตาม

(จ) ความสัมพันธ์มิใช่เชิงสาเหตุ คือ ผลรวม – ผลรวมของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท้ังทางตรงและทางอ้อม

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความไว้วางใจส่งผลทาง

ตรงต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ ใน ขณะที่ความพึง

พอใจและการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลส่ง

ผลต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

โดยความพึงพอใจส่งผลทางอ้อมผ่านความไว้วางใจไป

ยังความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ ส่วนการตอบสนองความ

ต้องการเฉพาะบุคคลส่งผลทางอ้อม โดยแบ่งเป็น 2 ทาง 

ทางแรก ผ่านทางความพึงพอใจไปยังความไว้ วางใจไปสู่

ความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ ทางที่สองคือ ผ่านทางความไว้

วางใจไปยังความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ ทั้งนี้มีความสัมพันธ์

มิใช่เชิงสาเหตุอยู่ด้วย ซึ่งตัวแปรที่มีความสันพันธ์มิใช่เชิง

สาเหตุต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์น้อยที่สุด คือ การ

ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาบุพปัจจัยของความจงรัก ภักดีต่อ

เว็บไซต์ โดยศึกษาผลทางตรงและทางอ้อม สามารถสรุป

ประเด็นในการอภิปรายได้ ดังนี้

1. ความพึงพอใจ เว็บไซต์ต้องใส่ใจ ควบคุม และ

พัฒนาคุณภาพในการให้บริการท้ังก่อน ระหว่าง และหลัง

การขายด้วยโปรโมช่ัน (promotion) ท่ีโดนใจ โดยไม่ลด

อรรถประโยชน์ทีล่กูค้าพงึได้รบัและมคีวามคุม้ค่าต่อราคาที่

จ่าย และสร้างความสุขขณะใช้เว็บไซต์ให้กับผู้บริโภค (Cyr, 

Hassanein, Head & Ivanov 2007; Valvi & West; 

2013; Wang,Y-S, Yeh & Liao, 2013; Nyadzayo & 

Khajehzadeh, 2016)

2. การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล โดย
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เว็บไซต์ต้องมีฉลาดพอที่จะค้นหาค�าส�าคัญได้รวดเร็ว ถูก

ต้อง และแม่นย�า ไม่สร้างภาระให้กับผู้บริโภค สามารถ

ให้ค�าแนะน�า แก้ไขปัญหา หรือสรรหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ได้ตรงใจด้วยเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพด้านความ

ปลอดภัยสูง (Srinivasan, Anderson & Ponnavolu 

2002; Kalya-naraman  &  Sundar;  2006;   Chiu  et  

al.,  2007; Kassim & Abdulah, 2008)

3. ความไว้วางใจ ชื่อเสียงของเว็บไซต์หรือผู ้

ประกอบการ ความจริงใจที่แท้จริง รวมถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้สัมผัสได้และให้ความส�าคัญ

มาก โดยจะเช่ือบทวิจารณ์ (review) จากลูกค้าตัวจริง

มากกว่าบล็อกเกอร์ (bloggers) (Kassim & Abdulah, 

2008; Go, You, Jung & Shim, 2016; Wang, Y., 2016)

4. การรับรู้ความเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างไม่ได้แสดง

ความกังวลต่อความเสี่ยงอย่างเด่นชัด เพราะส่วนใหญ่

เป็นกลุ่ม Gen Y ที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี

ดี สามารถป้องกันตัวเองจากการจารกรรมข้อมูลได้ระดับ

หนึ่ง (Kotcharee & Jiraprawat, 2013)

5. การบอกต่อด้านไม่ดี ไม่มีนัยส�าคัญ เพราะผู้

บริโภคมักให้โอกาสผู้ประกอบการหรือเว็บไซต์หากแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ และแม้ว่าจะรับรู้ข้อมูล

ด้านไม่ดีจากการบอกต่อมา แต่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

ที่น่าสนใจ คือ จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนว่าข้อมูลท่ีได้

รับมาถูกต้องหรือไม่

6. พฤติกรรมการร้องเรียน ไม่มีนัยส�าคัญ เพราะ

กลุม่ตวัอย่างมกัร้องเรยีนให้ผูป้ระกอบการหรอืเวบ็ไซต์แก้ไข

ข้อผิดพลาด โดยให้โอกาสกับผู้ประกอบการหรือเว็บไซต์

แก้ไขปัญหาน้ันก่อน หากปัญหาที่เสนอไปถูกมองข้ามหรือ

ไม่แก้ไขแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะเลือกไม่ซื้อซ�้ากับเว็บไซต์นั้น

หรือเปลี่ยนไปใช้บริการกับเว็บไซต์อื่น

7. ความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ ผู้บริโภคมีความ

จงรักภักดีลดลง มีแนวโน้มเพิกเฉยต่อความจงรักภักดี 

กล่าวคือ เป็นความจงรักภักดีไม ่แท้จริง (spurious  

loyalty) ที่พร้อมเปลี่ยนเป็นความไม่จงรักภักดี (no 

loyalty) แม้ว่าจะมีพฤติกรรมซื้อซ�้าแต่เป็นพฤติกรรมท่ี

ไม่ยาวนาน เนื่องจากปัจจุบันมีเว็บไซต์ให้เลือกซ้ือผ่าน

ออนไลน์อย่างหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบราคาได้

แทบจะทันที ซ่ึงลูกค้าพร้อมเปลี่ยนไปซ้ือกับเว็บไซต์อื่นที่

มีข้อเสนอท่ีดีกว่าและราคาต�่ากว่า

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน

ออนไลน์ให้ความส�าคัญท่ีสุด ซึ่งธุรกิจจะต้องสร้างความ

ไว้วางใจ ท�าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นท้ังต่อเว็บไซต์และ

ธุรกิจในระยะยาว โดยต้องท�าให้ลูกค้าเห็นและรับรู้ได้ถึง

ความจริงใจในการท�าธุรกิจด้วยการสื่อสารที่เรียบง่าย เป็น

กันเอง พร้อมทั้งการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล

ท่ีดี คือ เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวก มีความสามารถในการ

แนะน�าสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม ด้วยความโดด

เด่นด้านการออกแบบที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มีความ

สามารถในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องการจาร

กรรมข้อมูลดีเยี่ยม และต้องมีการออกแบบปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligent--AI) ให้มีความฉลาดมากเพียงพอที่

จะคาดการณ์และเรยีนรูพ้ฤตกิรรมของผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์ โดย

มีบุคคลากรคอยบริการเสริมในสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถ

ท�าไม่ได้อย่างลงตัว ด้วยการวางต�าแหน่งต�าแหน่งทางการ

ตลาด (positioning) ชัดเจนและแข็งแรง และรวมถึงการ

สร้างความแขง็แกร่งให้กบัตราสนิค้าและการรบัรูจ้ดจ�าด้วย

เพราะผูบ้รโิภคมแีนวโน้มมคีวามจงรกัภกัดไีม่แท้จรงิมากขึน้

และชดัเจนขึน้ พร้อมเปลีย่นไปใช้บรกิารเวบ็ไซต์ทีต่อบสนอง

ความต้องการได้ดีกว่าและมีความจริงใจมากกว่านั่นเอง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า การวิจัยท่ีเก่ียวข้องในครั้ง

ถัดไปควรมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่หลาก หลายโดยท�าการ

วิจัยแบบผสม เช่น มีการสัมภาษณ์เชิงลึกในทุกประเด็นที่

น่าสนใจจนถึงจุดอิ่มตัวทางทฤษฎีพร้อมทั้งวิจัยเชิงปริมาณ

กับกลุ ่มตัวอย่างจ�านวนมากเพื่อให้ได้ความแม่นย�าใน

การท�านายสูง เป็นต้น หรือการวิจัยเชิงทดลอง เช่น การ

วิเคราะห์ฮอร์โมนและคลื่นสมอง การสังเกตพฤติกรรม

ของกลุ่มตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพราะผู้

บริโภคมีพฤติกรรมท่ีซับซ้อนข้ึน และแสดงความต้องการ

ท่ีแท้จริงให้เห็นได้ชัดเจนน้อยลง
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการบริหารก�าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารกับก�าไรในอนาคตเป็นก�าไรเชิงฉกฉวยโอกาส 

(opportunistic earning management)หรือก�าไรเชิงผลประโยชน์ (benefit earning management) โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2555 - 2559 จ�านวนท้ังสิ้น 615 ปีบริษัท ซึ่ง

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Panel จากระบบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ ใช้การวิเคราะห์ Panel Least Square 

แบบ Fixed Effect ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแบบ ที่ได้รับการยอมรับ 4 ตัวแบบ ในการวัดค่าการบริหารก�าไรผ่านรายการคงค้าง 

ได้แก่ วิธีของ Jones (1991) วิธีของ Dechow, Sloan & Sweeney (1995) วิธีของ Kasznik (1999) และวิธีของ 

Dechow, Richardson & Tuna (2003) จากการศึกษาพบว่า วิธีของ Kasznik (1999) มีแนวโน้มท่ีสามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ดีที่สุดผู้วิจัยจึงเลือกวิธีดังกล่าวส�าหรับกาวัดค่าการบริหารก�าไรผ่านรายการคงค้างและใช้แบบ

จ�าลองของของ Subramanyam (1996) วัดค่าความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิของ

ปีปัจจุบันกับก�าไรสุทธิของปีก่อนหารด้วยสินทรัพย์รวมและใช้โครงสร้างผู้ถือหุ้น, การตรวจสอบบัญชี, ขนาดของบริษัท 

และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานเป็นตัวแปรควบคุม จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารก�าไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการบริหารก�าไรเชิงฉกฉวยโอกาส เนื่องจากรายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ

ฝ่ายบริหารมีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับการท�าก�าไรในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารก�าไร,ขนาดของบริษัท, รายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจผู้บริหาร, โครงสร้างผู้ถือหุ้น, การตรวจ

สอบบัญชี, ขนาดของบริษัท, กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน, การบริหารก�าไรในเชิงฉกฉวยโอกาส, การบริหารก�าไร

ในเชิงผลประโยชน์

Abstract

This research aims to study the profitable management that depends on discretion of  

executives responsible for future profitability: “Opportunistic Earning Management” or benefit  

earning management that use the sample of companies listed on the stock exchange of Thailand 

กำรบริหำรก�ำไรแบบเชิงฉกฉวยโอกำส หรือ เชิงผลประโยชน์

กรณีศึกษำบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Earning Management  by Opportunistic Earning or Efficient Earnings: Case 

Study of Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand
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บทน�ำ

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงนิทีน่�าเสนอข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของ

บริษัท ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นรายงานที่มีความส�าคัญต่อ

บริษัทเพื่อน�าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร อีกท้ังยังมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้น ข้อมูลจากงบการเงินดัง

กล่าวจะต้องมคีณุภาพ มคีวามถกูต้อง เชือ่ถอืได้และสะท้อน

ข้อเท็จจริงของธุรกิจนั้น ๆ เนื่องจากการจัดท�าบัญชีใช้วิธี

เกณฑ์คงค้าง (accrual basis) ซึ่งเป็นขั้นตอนการบันทึก

รายการบัญชีโดยเน้นการจับคู่ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย 

โดยไม่ได้ค�านึงถึงการรับหรือจ่ายเงินสด เช่น การให้บริการ

ลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน การให้บริการนี้ต้องบันทึกเป็นราย

ได้ของกิจการแม้ยังไม่รับเงินสดการรับเงินสดจากการขาย

นัน้ อาจจะเกิดขึน้ในปีเดียวกนัหรอืปีถดัไปกไ็ด้ แต่มาตรฐาน

การบัญชียังวางกฎเกณฑ์ในการคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน

ของการขายเชื่อที่เกิดขึ้นจากหลักเกณฑ์คงค้างท�าให้เกิด

ช่องโหว่ของหลักการทางบัญชีที่เรียกว่า “ช่องทางการ

บริหารก�าไร” โดยผู้บริหารเป็นบุคคลที่ส�าคัญที่สุดในการ

ก�าหนดนโยบายทางการบัญชี และสามารถอาศัยความได้

during 2012 - 2016. The total number of companies are 615. Data was collected in panel system 

from online database of stock exchange and then analyzes the panel least square in fixed effect. 

Researchers used 4 accepted models in measurement of profitable management through accrual 

lists, such as, Joni’s method (1991), Dechow, Sloan and Sweeney’s method (1995), Kasznik’s method 

(1999) and Dechow, Richardson and Tuna’s method (2003). From the result, it was found that Kasznik’s 

method (1999) has the most accurate results. Researchers chose that method to measure the  

profitable management through accrual lists and used model of Subramanyam (1996) to measure 

the ability of future profitability from changing of current year net-profit with last year’s net-profit. 

And then, dividing all assets that used the ownership structure, auditing, firming size and cash flow 

from operations which are controlled variables. From these research results, it was found that  

earnings management of companies listed on the stock exchange of Thailand follow opportunistic 

earning management in accordance with accrual lists that depend on the discretion of executives which  

effect contrarily in future profitability.

Keywords: earnings management, discretionary accruals, ownership structure, auditing, firm size, 

cash flow from operating, opportunistic earning management, beneficial earnings management

เปรยีบของช่องโหว่ของหลกัการทางบญัชแีละทางเลอืกต่าง 

ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ

ปรบัเปลีย่นข้อมลูในงบการเงนิจากสิง่ทีค่วรจะเป็นไปสูส่ิง่ที่

ผู้บริหารต้องการท่ีจะให้เป็นในงบการเงิน Demski (2004) 

เช่น การเลือกที่จะประมาณการต้นทุนให้สูงในงวดปัจจุบัน

ในรูปของการตั้งส�ารองเพื่อจะได้ให้งวดต่อๆ ไป มีค่าใช้จ่าย

ลดน้อยลงการบันทึกประมาณการขาดทุนครั้งใหญ่ในการ

ปรับโครงสร้างเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือวิธีการค�านวณ

ค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี เป็นต้น 

การบริหารก�าไรจึงถือเป็นการเข้าแทรกแซง

กระบวนการการจัดท�ารายงานทางการเงินของผู้บริหาร

ภายใต้หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเพื่อให้ได้ระดับก�าไรที่

รายงานเป็นตามความต้องการ สามารถแบ่งการบรหิารก�าไร

ออกเป็น 2 รปูแบบ คอื การบรหิารก�าไรในเชงิฉกฉวยโอกาส 

(opportunistic earning management) และการบริหาร

ก�าไรเชิงผลประโยชน์ (efficient earning management) 

ซึ่งการบริหารก�าไรในเชิงฉกฉวยโอกาส คือ การบริหาร

ก�าไรโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการสร้างรายการทาง
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ธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้บริหารมีพฤติกรรมการ

ฉวยโอกาสในการปรับแต่งก�าไรทางบัญชี เพื่อผลประโยชน์

ของตนเอง (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995) ส่วน

การบริหารก�าไรเชิงผลประโยชน์ คือ การปรับแต่งก�าไรโดย

ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการสร้างรายการทางธุรกิจเพื่อ

ช่วยให้บริษัทสามารถ มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต 

เพือ่เพิม่ความน่าเชือ่ถอืของผูบ้รหิารโดยการท�าให้ก�าไรของ

บริษัท ตรงตามความคาดหวังของนักลงทุน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วาสุกาญจน์ งามโฉม (2558) และ Siregar 

& Utama (2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารก�าไร และ

พบว่าการบริหารก�าไรเชิงผลประโยชน์จะช่วยให้เกิดผล

ดีกับบริษัท ตัวอย่างเช่น Bartov, Gul &Tsui (2001) ท่ี

กล่าวว่าการเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้บริหารโดยการท�า

ก�าไรให้เป็นไปตามเป้าหมายของนักลงทุนซึ่งอาจส่งผล

ให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารก�าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้บริหารเป็นการบริหารก�าไรเชิงฉกฉวยโอกาสหรือเชิง

ผลประโยชน์ที่มีต่อก�าไรในอนาคตโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึง

น�าไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารก�าไรผ่านรายการคง

ค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดท�าบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง จะสามารถเปิด

โอกาสให้เกิดการบริหารก�าไรผ่านรายการคงค้างได้ ทั้งนี้

การบรหิารก�าไรจะส่งผลกระทบต่อคณุภาพก�าไร หากมกีาร

บริหารก�าไรมากคุณภาพของก�าไรก็จะต�่าลง ในทางตรงกัน

ข้ามการไม่มีการบริหารก�าไรก็ไม่ได้ยืนยันว่าคุณภาพก�าไร

จะสูงขึ้น เน่ืองจากคุณภาพก�าไรจะสูงหรือต�่านั้นข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย

ความหมายของการบริหารก�าไร

การบริหารก�าไร คือ เจตนาในการจัดรูปแบบการ

รายงานหรือการตัดสินใจในการผลิตหรือลงทุนที่มีผลกระ

ทบต่อก�าไรของบริษัท รวมท้ังพฤติกรรมการเลือกรายงาน

ผลก�าไร ตามที่ผู้บริหารต้องการ อันจะส่งผลต่องบการเงิน

ไม่สามารถสะท้อนสถานะทางเศรษฐกจิทีแ่ท้จรงิของบรษิทั 

หรือ ผู ้บริหารจะบริหารก�าไรเพื่อให้เกิดผลต่อรายงาน

ทางการเงินที่จะน�าเสนอต่อบุคคลภายนอก แนวคิดของ

การบริหารก�าไรมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปใน

แต่ละบริบทของงานวิจัย เช่น Mulford & Comiskey 

(1996) กล่าวว่าการบริหารก�าไรเป็นการปรับแต่งผลการ

ด�าเนินงานด้วยความจงใจที่จะสร้างภาพลักษณ์ของผลการ

ด�าเนินงานให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง ที่ต้องการและการ

บริหารก�าไรเป็นการกระท�าเพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตัว

ของผู้บริหาร (Cornell & Shapiro, 1987) โดยผู้บริหาร

จะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการจัดท�ารายงานทางการ

เงินท่ีจะน�าเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ Ronen & 

Yaari (2008) ได้จ�าแนก การจัดการก�าไรเป็น 3 สี ได้แก่ 

สีขาว สีเทา และสีด�าโดยสีขาว หมายถึง การใช้ประโยชน์

จากความยืดหยุ่นของมาตรฐานการบัญชีในการเพิ่มความ

โปร่งใสให้กับรายงานทางการเงินในขณะท่ีสีเทา หมายถึง 

การใช้ทางเลือกนโยบายการบัญชีที่มาตรฐานการบัญชีเปิด

โอกาสให้เลือกใช้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้บริหาร

ตั้งไว้ และสีด�า หมายถึง การที่ผู้บริหารใช้เทคนิคในการ

บิดเบือนความจริงหรือลดความโปร่งใสของการรายงาน

ทางการเงิน ดังนั้นผู้บริหารจึงอาศัยช่องทางการบริหาร

ก�าไรผ่านรายการคงค้างซึ่งจะท�าให้ก�าไรในงวดปัจจุบัน

เพิ่มสูงขึ้น การบริหารก�าไรจึงถือเป็นการเข้าแทรกแซง

กระบวนการการจัดท�ารายงานทางการเงินของผู้บริหาร

ภายใต้หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเพื่อให้ได้ระดับก�าไรที่

รายงานเป็นตามความต้องการ 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารก�าไรในเชงิฉกฉวย

โอกาสหรือเชิงผลประโยชน์

การท่ีผู้บริหารใช้วิธีการต่างๆ หรือ การกระท�า

ต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป

เพื่อให้ระดับของก�าไรท่ีรายงานเป็นไปตามความต้องการ 

และผู้บริหารบริหารก�าไรเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อรายงาน

ทางการเงินเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การบริหารก�าไรในเชิงฉกฉวยโอกาส

จากการศกึษาของ Dechow, Sloan & Sweeney 
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(1995) พบว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มจะลดงบประมาณในการ

วิจัยและพัฒนาในช่วงปีสุดท้ายของการบริหารของตนเพื่อ

ให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และ Erikson & 

Wong (1999) พบว่า ผู้บริหารมีแนวโน้มจะบริการก�าไร

ในไตรมาสที่บริษัทจะท�าการควบรวมกิจการเพื่อกระตุ้น

ให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยจ�านวน

มาก อาทิ Healy (1985) และ DeAngelo (1988) เป็นต้น

2. การบริหารก�าไรในเชิงผลประโยชน์

จากการศึกษาของ Subramanyam (1996) พบ

ว่า การบริหารก�าไรอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าทาง

เศรษฐกิจที่แท้จริง ท�าให้นักลงทุนทราบถึงราคาหุ้นที่แท้

จริงท�าให้นักลงทุนทราบถึงราคาหุ้นที่ควรจะเป็นในเกณฑ์

คงค้าง และยังกล่าวเริมอีกด้วยว่ารายการคงค้างที่ขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมประเด็นของ

การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไร ซึ่งทาง Louis 

& Robinson (2005) พบว่า ผู้บริหารจะท�าการแบ่งแยก

หุ้นเมื่อกิจการมีผลการด�าเนินงานที่ดี ดังนั้นจึงพบว่า ผู้

บริหารท�าการแบ่งแยกหุ้นเพื่อส่งสัญณาณบวกให้กับผู้ถือ

หุ้นและทุกคนได้รับทราบ และพบว่าผู้บริหารใช้รายการ

คงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารร่วมกับการแตก

หุ้นเพื่อเพิ่มสัญญาณบวกให้กับผลการด�าเนินงานและหุ้น

ของบริษัทอีกด้วย 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารก�าไรและตัว

แบบที่ใช้ในการการวัดค่ารายการคงค้าง

งานวิจยัในอดีตทีผ่่านมานัน้มกีารศกึษาการบรหิาร

ก�าไรผ่านรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร

ตามแนวทางทฤษฎีว่าด้วยการบริหารก�าไรนั้น มีปัจจัยต่าง 

ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารก�าไรจ�านวนมาก ทั้ง

ในงานวิจัย เอกสาร ต�ารา หรือแม้กระทั่งบทความท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การก�ากับดูแลกิจการ 

ขนาดของบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ฯลฯ ซึ่ง Liu & Lu 

(2007) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก�ากบัดูแลกจิการกบั

การบริหารก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการใช้ตัวแบบ

ของ Dechow, Sloan & Sweeney (1995) พบว่าการ

บริหารก�าไรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการก�ากับ

ดูแลกิจการ และหากบริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะ

สามารถช่วยลดปัญหาต้นทุนจากการมีตัวแทนได้อีกด้วย 

Leuz, Nanda & Wysocki (2003) ได้ตรวจสอบความ

แตกต่างอย่างเป็นระบบในการบริหารก�าไรใน 31 ประเทศ 

พบว่า มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการก�ากับดูแลกิจการกับ

การบริหารก�าไรส่วน Siregar & Utama (2008) ศึกษา

ความสมัพนัธ์ของการบรหิารก�าไรกบัโครงสร้างของผูถ้อืหุน้ 

ขนาดของบรษิทัและการปฏบิตัติามการก�ากบัดแูลกจิการที่

ดีเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จาการ์ตา (JSE) จ�านวน 144 บริษัท โดยเลือกใช้ตัวแบบ 

Jones (1991) เป็นเครื่องมือส�าหรับการวัดการบริหาร

ก�าไรและพบว่าผู ้บริหารในประเทศอินโดนีเซียมักเลือก

ใช้วิธีการบริหารก�าไรที่มีประสิทธิภาพด้วยการถือหุ ้น

ของครอบครัวโดยมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญกับการเลือก

ประเภทของการบริหารก�าไร นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทที่

มีการถือหุ้นของครอบครัวมากกว่าร้อยละ 50 มีแนวโน้ม

ที่จะเลือกประเภทการบริหารก�าไรอย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่าการถือหุ้นในประเภทอื่นๆ ซ่ึง Lee, Li & Yue 

(2006) ได้ท�าการวัดคุณภาพก�าไรจากแนวคิดของการ

บรหิารก�าไรโดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารก�าไร

กับก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทและการพยากรณ์ 

การเจริญเติบโตของกิจการไปพร้อมกัน ซึ่งการพยากรณ์

ก�าไรนั้นอาศัยการวัดคุณภาพก�าไรจาก Jones model 

(1991) เช่นเดียวกับ Liu & Lu (2007) ส่วน วาสุกาญจน์  

งามโฉม (2558) ได้ท�าการศึกษาการบริหารก�าไรในเชิง

ฉกฉวยโอกาสหรือเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทย 

ระหว่างปี 2552 – 2556 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทั้ง

สิ้น 1,607 ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การบริหารก�าไรใน

ประเทศไทยเป็นการบรหิารเชิงฉวยโอกาส เนือ่งจากรายการ

คงค้างที่ขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของผู ้บริหารมีผลในทิศทาง

ตรงกันข้ามกับมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ยังพบว่าคณะ

กรรมการบรษิทัท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญทางด้านการเงนิและ

บัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช�านาญ

ในด้านการเงินและบัญชีท�าให้มูลค่ากิจการเพิ่มสูงขึ้น ส่วน

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัท�าให้มลูค่าของบรษิทัลดลง 

ขนาดของบริษัทเป็นตัวแปรหนึ่งที่นิยมส�าหรับการหาความ

สมัพนัธ์หรอืการพยากรณ์ก�าไรในอนาคตของบรษิทั จากงาน

วิจัยของ Moses (1987) พบว่าบริษัทขนาดใหญ่จะมีแรง

กระตุ้นในการสร้างรายได้หรือก�าไรให้ราบเรียบ (income  

smoothing) มากกว่าบริษัทขนาดเล็กเช ่นเดียวกับ 
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Michelson, Jordan-Wagner & Wootton (1995) 

และ Degeorge, Patel & Zeckhauser (1999) พบ

หลักฐานสอดคล้องกันว่าบริษัทขนาดใหญ่จะได้รับความ

สนใจมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กท�าให้บริษัทขนาดใหญ่

ไม่ต้องการที่จะให้ตัวเลขของผลก�าไรต�่ากว่าตัวเลขที่นัก

วิเคราะห์ทางการเงินได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งจากงานวิจัยดัง

กล่าวนี้ใช้สินทรัพย์รวมปีก่อนเป็นตัวแทนขนาดของบริษัท 

และใช้ค่ามธัยฐานในการจ�าแนกขนาดของบรษัิท โดยบรษิทั

ที่มีสินทรัพย์ รวมปีก่อนมากกว่าค่ามัธยฐานจะถูกจัดเป็น

บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมปีก่อนน้อย

กว่าค่ามัธยฐานจะถูกจัดเป็นกิจการขนาดเล็ก โดยก�าหนด

ให้ขนาดของบรษิทั (firm size) เป็นตวัแปรเทยีม (dummy 

variable) มีค่าเป็น 1 ส�าหรับบริษัทขนาดใหญ่ และมีค่า

เป็น 0 ส�าหรับบริษัทขนาดเล็ก นอกจากตัวแปรขนาดของ

บริษัทแล้ว งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมานั้นพบว่าการบริหาร

ก�าไรและโครงสร้างผูถ้อืหุน้นัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัสอดคล้อง

กับ Fan & Wong (2002) พบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้

กับผลตอบแทนและโครงสร้างความเป็นเจ้าของ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ส�าคัญในหลายประเทศ

ทีท่�าการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างผูถ้อืหุน้และ

การบริหารก�าไรโดยการทดสอบความสมัพนัธ์ดังกล่าวจะวดั

โครงสร้างผู้ถือหุ้นจากการถือหุ้นแบบครอบครัว (family 

ownership) นอกจากน้ียังมีนักวิจัยที่ท�าการศึกษาความ

สัมพันธ์ดังกล่าวและได้ผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป

ทั้งที่พบความสัมพันธ์และไม่พบความสัมพันธ์ ส�าหรับการ

ศกึษาในคร้ังน้ีผูว้จัิยก�าหนดให้โครงสร้างผูถ้อืหุน้เป็นตวัแปร

เทยีมโดยก�าหนดให้มค่ีาเป็น 1 เมือ่กจิการมสีดัส่วนทีถ่อืหุน้

โดยครอบครัวมากกว่า 50 % และมีค่าเป็น 0 เม่ือกิจการ

มีสัดส่วน ที่ถือหุ้นโดยครอบครัวน้อยกว่า 50 % ส�าหรับ

คุณภาพการสอบบัญชีนั้นมีงานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็น

ว่าการบริหารก�าไรและคุณภาพ การสอบบัญชีนั้นมีความ

สัมพันธ์กัน โดย Francis (2004) กล่าวว่า ความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 คือ กลุ่มผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับสากลว่ามีคุณภาพในการสอบบัญชีสูง

กว่ากลุ่ม Non-Big 4 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Inaam, 

Khmoussi & Fatma (2012) นอกจากนี้ Van Tendeloo 

& Vanstraelen (2008) ยังพบว่าบริษัทเอกชนในยุโรปท่ี

ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพสามารถ

ช่วยลดการบริหารก�าไรได้อีกด้วย ดังนั้นการศึกษาในครั้ง

นี้ใช้ตัวแปรเทียมในการแยกคุณภาพการสอบบัญชี(audit 

quality) โดยก�าหนดค่า เป็น 1 เมื่อบริษัทได้รับการตรวจ

สอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชี Big 4 และก�าหนดค่า

เป็น 0 เมื่อบริษัทไม่ได้รับการตรวจสอบบัญชีจากส�านักงาน

สอบบัญชี Big 4 งานวิจัยฉบับนี้สนใจศึกษารูปแบบการ

บริหารก�าไรผ่านรายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช้แบบจ�าลองของ Subramanyam 

(1996) เพื่อหาความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคต

และหารูปแบบของการบริหารก�าไร ซึ่งในตัวแบบจ�าลอง

ของ Subramanyam (1996) นั้นมีตัวแปรอื่นๆประกอบ

ในสมการ ดังนี้ กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน รายการ

คงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร รายการคงค้างที่

ไม่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูบ้รหิาร ขนาดของบรษิทั สดัส่วน

การถอืครองหุน้โดยครอบครวั และการตรวจสอบบญัช ีโดย

ตวัแปรส่วนใหญ่ สามารถเกบ็ข้อมลูได้จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ส่วนรายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ

ของผูบ้รหิารและรายการคงค้างทีไ่ม่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ

ผู้บริหารนั้น ต้องหาค่าจากตัวแบบท่ีได้รับการยอมรับ 4 ตัว

แบบ Siregar & Utama (2008)ประกอบด้วย 

1. วิธีของ Jones (1991)

ACCR
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2. วิธีของ Dechow, Sloan & Sweeney (1995) 
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3. วิธีของ Kasznik (1999)
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4. วธิขีอง Dechow, Richardson & Tuna (2003) 
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ซึ่งทั้ง 4 วิธี นั้นสามารถวัดค่ารายการคงค้างได้ทั้ง 

4 วิธี ซึ่งหาค่าตัวแปรทุดตัวแปรเพื่อแทนค่าลงในสมการ 

อาทิ REV คือ รายได้ของบริษัท REC คือ ลูกหนี้การค้าง

ของบริษัท PPE คือ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ของบริษัท และ 
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CFO คือ กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัท โดย

ข้อมูลของตัวแปรดังกล่าวน้ันสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล

ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนั้นก็ด�าเนิน

การทดสอบทั้ง 4 วิธีโดยพิจารณาจากค่า R-squared ของ

แต่ละตัวแบบ ซ่ึงค่า R-squared นั้นเป็นสถิติท่ีใช้วัดว่าตัว

แบบคณิตศาสตร์ท่ีได้นี้มีความเหมาะสมหรือไม่ กล่าวคือ 

หากตัวแบบนั้นเหมาะสมก็จะมีค่า R-squared ในระดับสูง 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การบริหารก�าไร 4 วิธี

- Jones (1991)

- Dechow, Sloan &

Sweeney (1995)

- Kasznick (1999)

- Dechow, Richardson 

&Tuna (2003)

รายการคงค้าง

ที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้บริหาร (DAC)

พิจารณาจากค่า  

Residuals รูปแบบการ

บริหารก�าไร

Subramanyam

(1996)

ความสามารถ

ในการท�าก�าไร

ในอนาคตรายการคงค้าง

ที่ไม่ข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจ

ของผู้บริหาร (NDAC)

พิจารณาจากค่า  

Fitted Value

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนของกำรวิจัย

จากแนวคิดทฤษฎีตัวแทนนั้นกล่าวได้ว่าผู้บริหาร

ของบรษิทัขนาดใหญ่มกัจะค�านงึถงึผลประโยชน์ของตนเอง

มากกว่าของบริษัท จึงมักบริหารก�าไรในรูปแบบฉกฉวย

โอกาสมากกว่ารูปแบบเชิงผลประโยชน์

H1: ผู ้บริหารมีแนวโน้มที่จะบริหารก�าไรผ่าน

รายการคงค้างทีข่ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิในรปูแบบฉกฉวยโอกาส

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวนทั้งสิ้น 588 

บริษัท ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 รวม 2,940 ปีบริษัท แล้ว

ตัดรายการบริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการด�าเนินงาน บริษัท

ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

รวมทั้งบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนในการค�านวณ ท้ัง 5 ปี 

ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ�านวน 615 

ปีบริษัทซึ่งทั้ง 615 บริษัทที่จัดเก็บข้อมูลนั้นมีข้อมูลครบ

ถ้วนทุกปีเหมาะสมในการน�ามาศึกษาครั้งนี้และเนื่องจาก

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล Panel ซ่ึงมีการวิเคราะห์ 2 

วิธี ได้แก่ วิธีท่ี 1 Random Effect โดยพิจารณาค่า 

Probilityโดยท�าการทดสอบว่า Random Effect นัน้เหมาะ

สมในการวิเคราะห์ค่าหรือไม่ หากผลการวิเคราะห์ออกมา

ค่า Probility น้อยกว่าค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 แสดง

ว่า Random Effect นั้นไม่เหมาะสม ต้องเลือกใช้วิธีที่ 2 

คือ Fixed Effect ซ่ึงในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้การวิเคราะห์ 

Panel Least Square แบบ Fixed Effect ในการศึกษา

รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (DAC) ซึ่ง

เป็นตัวแปรอิสระส่วนตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการ

ท�าก�าไรในอนาคต (FP) โดยมีกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

งาน , โครงสร้างผู้ถือหุ้น,การตรวจสอบบัญชีและขนาดของ

บริษัทเป็นตัวแปรควบคุมโดยความสามารถในการท�าก�าไร

ในอนาคต (FP) ค�านวณได้จากการเปลี่ยนแปลงของก�าไร

สทุธขิองปีปัจจบัุนกบัก�าไรสทุธขิองปีก่อนหารด้วยสนิทรพัย์

รวม ในส่วนของรายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้
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บริหาร (DAC) ค�านวณได้จากตัวแบบที่ได้รับการยอมรับ 4 

ตัวแบบ Siregar & Utama (2008) ประกอบด้วย 

1. วิธีของ Jones (1991)

ACCR
i1
 = α

0
 + α

1
 ∆ REV

it
 + α2PPE

it
 + ε

it 

2. วิธีของ Dechow, Sloan & Sweeney (1995) 

ACCR
it
 = α

0
 + α

1
 [∆ REV

it
 - ∆ REC

it
 ]+ 

α2PPE
it
 + ε

it

3. วิธีของ Kasznik (1999)

ACCR
it
 = α

0
 + α

1
 [∆ REV

it
 - ∆ REC

it
]+ α2PPE

it 

+ α
3
 ∆ CFO

it
 + ε

it

4. วธิขีอง Dechow, Richardson & Tuna (2003) 

ACCR
it
 = α

0 
+ α

1
 [∆ REV

it
 - (1-k) ∆ REC

it
]+ 

α2PPE
it
 + α 

3
ACCR

it
 – 1 + α

5
 ∆ REV

it
 +1+ ε

it

โดยที่  

ACCR = รายการคงค้างรวม

∆ REV = การเปลี่ยนแปลงของรายได้ปีปัจจุบัน

กับรายได้ของปีก่อน

∆ REC = การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าสุทธิ

ปีปัจจุบันกับลูกหนี้การค้าสุทธิของปีก่อน

PPE = ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปีปัจจุบัน

∆ CFO = การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจาก

การด�าเนินงานปีปัจจุบันกับปีก่อน

t = ปี 2556, 2557, 2558

k = ความลาดชันของสัมประสิทธิ์จากสมการ

ถดถอยของการเปลีย่นแปลงของลกูหน้ีการค้าสทุธปีิปัจจบัุน

กับลูกหน้ีการค้าสุทธิของปีก่อนและการเปลี่ยนแปลงของ

รายได้ปีปัจจุบันกับรายได้ของปีก่อน

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตยังไม่พบหลักฐาน

ที่แน่ชัดว่าทั้ง 4 ตัวแบบวิธีใดมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�าการทดสอบทั้ง 4 ตัวแบบ โดยพิจารณา

จากตัวแบบที่มีค่า Adjusted R Square สูงที่สุด เพื่อ

ค�านวณหาค่า Fitted Value ที่เป็นตัวแทนของรายการ

คงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้บริหาร (NDAC) และหาค่า 

Residuals ท่ีเป็นตัวแทนของรายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจผู้บริหาร (DAC) และแทนค่าในแบบจ�าลองของ 

Subramanyam (1996) ในการทดสอบสมมติฐานงาน

วิจัยต่อไป ส่วนตัวแปรควบคุมอันประกอบไปด้วย กระแส

เงินสดจากการด�าเนินงาน (CFO) เก็บข้อมูลได้จากงบ

กระแสเงินสดของแต่ละบริษัท ซึ่งเปิดเผยจากข้อมูลงบ

การเงินประจ�าปี, ขนาดของบริษัท (SIZE) เก็บข้อมูลจาก

สินทรัพย์รวมของแต่ละบริษัทโดยวัดค่าเป็นตัวแปรเทียม

ซ่ึงมีค่าเป็น 1 เมื่อเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมีค่าเป็น 0 

เมื่อเป็นบริษัทขนาดเล็ก, โครงสร้างผู้ถือหุ้น (FAM) เก็บ

ข้อมูลจากสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยครอบครัว โดยวัด

ค่าเป็นตัวแปรเทียมซ่ึงมีค่าเป็น 1 เมื่อบริษัทมีสัดส่วนที่ถือ

หุ้นโดยครอบครัวน้อยกว่าร้อยละ 50 และตัวแปรควบคุม

ตัวสุดท้าย คือ คุณภาพการสอบบัญชี (AUDIT) เก็บข้อมูล

จากรายงานของผู้สอบบัญชีโดยวัดค่าเป็นตัวแปรเทียมซ่ึง

มีค่าเป็น 1 เมื่อบริษัทได้รับการตรวจบัญชีจากส�านักงาน

สอบบัญชีท่ีได้รับการยอมรับ (Big-4) และมีค่าเป็น 0 เมื่อ

บริษัทไม่ได้รับการตรวจสอบบัญชีจากส�านักงานสอบบัญชี

ท่ีได้รับการยอมรับ (Non-Big4) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นบรษิทัทีอ่ยูร่ะหว่าง

ฟื้นฟูการด�าเนินงานและบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน

และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากโครงสร้างของ

กลุ ่มอุตสาหกรรมนี้แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

อย่างมาก อีกท้ังมีหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลโดยเฉพาะ และ

มีการน�าเสนองบการเงินจะมีการรายงานสินทรัพย์และหนี้

สินท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็น

ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 – 2559 ท�าให้มีกลุ่ม

ตัวอย่างท้ังสิ้น 615 ปี บริษัทโดยเก็บข้อมูลจากระบบฐาน

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ (SET Market Analysis 

and Reporting Tool--SETSMART)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการบริหาร

ก�าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารเป็นการบริหารก�าไร
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เชงิฉกฉวยโอกาสหรอืเชงิผลประโยชน์ทีม่ต่ีอก�าไรในอนาคต 

กรณีศึกษา: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส�าหรบัปี 2555 - 2559 ซึง่เกบ็ข้อมลูสนิทรพัย์

รวม รายได้ ก�าไรสุทธิ ลูกหน้ีการค้า ชื่อส�านักงานสอบ

บัญชี สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยครอบครัว ที่ดิน อาคาร 

อุปกรณ์ และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานจากเว็บไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากฐานข้อมูล 

Set Smart ที่รวบรวมงบการเงินประจ�าปี 2555 - 2559 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ปี 2555 

- 2559 และใช้โปรแกรม “R” ในการวิเคราะห์เศรษฐมิติ

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ Panel Least 

Square แบบ Fixed Effect ในการศึกษารายการคงค้าง

ที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้บริหาร (DAC) โดยใช้แบบจ�าลอง

ของ Subramanyam (1996) ในการทดสอบสมมติฐาน :

FP
it
 = β

0
 + β

1
DAC

it
 + β

2
NDAC

it
 + β

3
DFAM

it
 

+ β
4
DSIZE

it
 + β

5
AUDIT

it 
+ β

6
CFO

it
 + ε

it

โดยที่

FPit = ความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคต

วัดได้จากการเปลี่ยนแปลงของก�าไรสุทธิของปีปัจจุบัน

กับก�าไรสุทธิของปีก่อนหารด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัท 

i ณ ปีปัจจุบัน (t)

CFO
it 

= กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของ

บริษัท i ณ ปีปัจจุบัน (t)

NDAC
it
 = รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ผู้บริหารของบริษัท i ณ ปีปัจจุบัน (t)

DAC
it
 = รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู ้

บริหารของบริษัท i ณ ปีปัจจุบัน (t)

SIZE
it
 = ก�าหนดค่าเป็น 1 เมื่อกิจการมีขนาดใหญ่

และก�าหนดค่าเป็น 0 เมื่อกิจการขนาดเล็กของบริษัท i ณ 

ปีปัจจุบัน (t)

FAM
it
 = ก�าหนดค่าเป็น 1 เมือ่กจิการมสีดัส่วนทีถ่อื

หุ้นโดยครอบครัวมากกว่า 50% และก�าหนดค่าเป็น 0 เมื่อ

กิจการมีสัดส่วนท่ีถือหุ้นโดยครอบครัวน้อยกว่า 50%ของ

บริษัท i ณ ปีปัจจุบัน (t)

AUDIT
it
 = ก�าหนดค่าเป็น 1 เมื่อบริษัทได้รับการ

ตรวจสอบบญัชจีากส�านกังานสอบบญัชBีig 4 และก�าหนดค่า

เป็น 0 เมื่อบริษัทไม่ได้รับการตรวจสอบบัญชีจากส�านักงาน

สอบบัญชี Big 4 ของบริษัท i ณ ปีปัจจุบัน(t)

ผลกำรวิจัย

จากงานวิจัยข้างต้นที่ได้กล่าวมานั้นต้องการหา

ค่าความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัทจาก

ตัวแบบของ Subramanyam (1996) นั้น ซ่ึงจากสมการ

ของ Subramanyam นั้น มีตัวแปรจ�านวน 2 ตัวท่ีต้องใช้

ในการค�านวณ ได้แก่ รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ

ของผู ้บริหาร (DAC) และรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู ่กับ

ดุลพินิจของผู้บริหาร (NDAC) ซ่ึงหามาได้จาก ตัวแบบที่ได้

รับการยอมรับ 4 ตัวแบบ ซ่ึงได้แก่ วิธีของ Jones (1991) 

วิธีของ Dechow, Sloan & Sweeney (1995) วิธีของ 

Kasznik (1999) และวิธีของ Dechow, Richardson & 

Tuna (2003) โดยพิจารณาจากค่า R-squared ของแต่ละ

ตัวแบบ ซ่ึงค่า R-squared นั้นเป็นสถิติท่ีใช้วัดว่าตัวแบบ

คณิตศาสตร์ที่ได้นี้มีความเหมาะสมมากน้อยอย่างไรและ

สามารถอธิบายความผันแปรของค่าตัวแปรมากน้อยเท่าใด 

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R ของทั้งตัว

แบบและสมการแสดงผลดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำง 1 

แสดงสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของตัวแบบท่ีใช้ในการค�านวณรายการคงค้างจ�านวน 4 วิธี

R-squared Adjusted R-squared

Jones (1991) 0.519182 0.276415

Dechow, Sloan & Sweeney (1995) 0.518685 0.275667

Kasznick (1999) 0.926443 0.889032

Dechow, Richardson & Tuna (2003) 0.542119 0.307540

จากตารางที่ 1 ประเมินตัวแบบค�านวณรายการ

คงค้างเพื่อหารูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์หลัก ดังนั้นผู้

วิจัยใช้ค่า R Squared ของแต่ละวิธีเพ่ือใช้เปรียบเทียบ

ความสามารถในการอธิบายของสมการตัวแบบที่มีจ�านวน

พยากรณ์ตัวแปรแตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า วิธี

ของ Kasznick (1999) มีค่า R – Squared ร้อยละ 92.64 

รองลงมาคือ วิธีของ Dechow, Richardson & Tuna 

(2003) มีค่า R – Squared ร้อยละ 54.21 รองลงมาคือ

วิธีของ Jones (1991) ที่มีค่า R-Squared ร้อยละ 51.91 

และวิธีของ Dechow, Sloan & Sweeney (1995) มีค่า 

R – Squared น้อยที่สุด คือ เท่ากับร้อยละ 51.86 จาก

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นวิธีของ Kasznick (1999) นั้น

มีแนวโน้มที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ดี

ที่สุด เนื่องจากวิธีดังกล่าวนั้นความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ

สูงและมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามถึงร้อยละ 92.64 ดังนั้น ผู้

วิจัยจึงใช้วิธีของ Kasznick (1999) ในการวิเคราะห์หลัก

ของการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือน�าไปหาค่าตัวแปร อันได้แก่ 

รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้บริหาร (NDAC) 

สามารถหาค่าได้จาก Fitted value และรายการคงค้าง

ที่ขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจผู ้บริหาร (DAC) สามารถหาค่าได้

จาก Residuals หลังจากนั้นน�าตัวแปรทั้งหมดทดสอบใน

ตัวแบบของ Subramanyam (1996) เนื่องจากข้อมูลเป็น

แบบ Panel จึงต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมซึ่งมี 2 แบบ คือ 

Fixed Effect และ Random Effect โดยใช้ Haustman 

test ในการทดสอบว่าวิธีใดมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ซึ่งการเลือกวิธีที่เหมาะสมระหว่าง Fixed Effect และ 

Random Effect ว่าควรใช้การประมาณค่าแบบใด โดย

ทดสอบค่า β ท่ีได้จากการประมาณค่าท่ีได้ด้วยวิธีทั้งสอง 

ถ้าทดสอบว่าค่า β ไม่มีความแตกต่างกันแสดงว่าตัวแปรที่

ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ

อื่นๆจึงควรใช้การประมาณค่าแบบ Random Effect แต่

ถ้าผลการทดสอบ Haustman test พบว่า ค่า β มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติแสดงว่าตัวแปรที่ไม่สามารถ

เก็บข้อมูลได้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอื่นๆจึงควรใช้

การประมาณค่าแบบ Fixed Effect เหมะสมมากกว่า หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ถ้าการทดสอบ Haustman test ค่า 

p-value ท่ีค�านวณน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธ H0 แสดงว่า

ค่า β ของ Fixed Effect และ Random Effect มีความ

แตกต่างกัน ดังนั้นแบบจ�าลอง Fixed Effect เหมาะสม

กว่า Random Effect แต่หากค่า p-value ท่ีค�านวณได้

มากกว่า 0.05 จะยอมรับ H0 แสดงว่าค่า β ของ Fixed 

Effect และ Random Effect ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นแบบ

จ�าลอง Random Effect จะเหมาะสมกว่า Fixed Effect 

โดยงานวิจัยฉบับนี้เริ่มท�าการทดสอบแบบ Random  

Effect เป็นอันดับแรก (ตาราง 2)
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ตำรำง 2 

แสดงผลการวิเคราะห์ Panel Least Squares แบบ Random Effect

Variable Coefficient Standart Error t-Statistic Prob.

Constant -0.005439 0.003480 -1.562646 0.1187

CFO 0.049241 0.028751 1.712662 0.0873

NDAC 0.010476 0.033894 0.309088 0.7574

DAC -0.866308 0.063273 -13.69150 0.0000

DFAM 0.004004 0.004592 0.871846 0.3836

DSIZE 0.000648 0.003668 0.176594 0.8599

AUDIT 0.001891 0.003138 0.602662 0.5470

Variable Coefficient F-statistic 33.61884

Constant -0.005439 Prob(F-statistic) 0.000000

จากตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมลู Panel 

Least Squares แบบ Random Effect ของสมการท่ี

ทดสอบการบริหารก�าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร

เป็นการบริหารก�าไรเชิงฉกฉวยโอกาสหรือเชิงผลประโยชน์

ท่ีมีต่อก�าไรในอนาคต กรณีศึกษา: บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการศึกษา พบว่า

ค่า Probility เท่ากับ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ค่า β ของ Fixed 

Effect และ Random Effect มีความแตกต่างกัน ดังนั้น

แบบจ�าลอง Fixed Effect เหมาะสมกว่า Random Effect 

ดังนั้นจึงต้องท�าการทดสอบแบบ Fixed Effect (ตาราง 3)  

ตำรำง 2 

แสดงผลการวิเคราะห์ Panel Least Squares แบบ Random Effect

Variable Coefficient Standart Error t-Statistic Prob. 

Constant 0.079598 0.022979 3.463958 0.0006

CFO -0.797508 0.246921 -3.229815 0.0013

NDAC -0.910005 0.270619 -3.362680 0.0008

DAC -0.865737 0.064066 -13.51328 0.0000

DFAM 0.018742 0.021589 0.868132 0.3858

DSIZE -0.039966 0.016434 -2.431832 0.0155

AUDIT -0.015251 0.014663 -1.040109 0.2989

R-squared 0.489617 F-statistic 1.845539

Adjusted R-squared 0.224320 Prob(F-statistic) 0.000000
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จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล Panel 

Least Squares แบบ Fixed Effect ของสมการท่ีทดสอบ

การบริหารก�าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารเป็นการ

บริหารก�าไรเชิงฉกฉวยโอกาสหรือเชิงผลประโยชน์ท่ี

มีต่อก�าไรในอนาคต กรณีศึกษา: บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการทดสอบโดย 

Huastman Test พบว่าการทดสอบแบบ Fixed Effect 

มีความเหมาะสม ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ีจึงใช้วิธีวิเคราะห์

แบบ Panel Least Square แบบ Fixed Effect ในการ

ประมาณค่าสัมประสิทธิ์จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระ

สามารถอธิบายความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตได้

ถึงร้อยละ 48.96 และมีความสัมพันธ์ทางสถิติ ที่ระดับ

นัยส�าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

พบว่า รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้บริหาร (DAC) 

มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการท�าก�าไรใน

อนาคต (FP) จากสมมติฐานงานวิจัยที่ก�าหนดว่า ผู้บริหาร

มีแนวโน้มที่จะบริหารก�าไรผ่านรายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับ

ดลุยพินิจในรูปแบบการฉกฉวยโอกาส ผลการทดสอบพบว่า 

รายการคงค้างท่ีขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิผูบ้รหิารมค่ีาสมัประสทิธิ์ 

เท่ากับ - 0.865 และ sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส�าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยที่ก�าหนดว่า 

ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะบริหารก�าไรผ่านรายการคงค้างท่ี

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในรูปแบบฉกฉวยโอกาสเนื่องจากค่า

สัมประสิทธิ์มีเครื่องหมายในทิศทางตรงกันข้ามกับความ

สามารถในการท�าก�าไรในอนาคต

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาการบริหารก�าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

ผู้บริหารกับก�าไรในอนาคต “ก�าไร” เชิงฉกฉวยโอกาส หรือ

เชิงผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยนั้นจากผลการศึกษาจะเห็นได้ชัดว่า การ

บริหารก�าไรที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารนั้นเป็นการ

บริหารก�าไรแบบเชิงฉกฉวยโอกาส เนื่องจากรายการคง

ค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้บริหารมีผลในทิศทางตรงกันข้าม

กับความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตสอดคล้องกับ

สมมติฐานงานวิจัยที่ก�าหนดว่าผู้บริหารมีแนวโน้ม ที่จะ

บริหารก�าไรผ่านรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในรูป

แบบการฉกฉวยโอกาส ซึ่งผลการทดสอบพบว่า รายการคง

ค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจผู้บริหารมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ – 

0.865 และ Probility เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัย

ส�าคัญ 0.05 ด้วยความเช่ือมั่น 95 % จึงยอมรับสมมติฐาน 

นอกจากนี้งานวิจัย ยังแสดงให้เห็นอีกว่า กระแสเงินสดจาก

การด�าเนินงาน รายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้

บริหาร และขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง

กนัข้ามกบัความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษทั 

กล่าวคือ ถ้ารายการคงค้างท่ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจผู้บริหารลด

ลงจะส่งผลให้ความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของ

บริษัทดียิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่ากระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ – 0.797 และ 

Probility เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 

ด้วยความเชื่อมั่น 95 % กล่าวคือ ถ้าบริษัทมีกระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานมากโดยไม่น�าเงินดังกล่าวไปลงทุนอาจ

ส่งผลให้ความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัท

ลดลงและในส่วนของขนาดบริษัทพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากับ – 0.039 และ Probility เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อย

กว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05 ด้วยความเช่ือมั่น 95 % ถ้าขนาด

ของบรษิทัมขีนาดใหญ่อาจท�าให้มภีาระต้นทุนในการด�าเนนิ

งานและบริหารสูงกว่าในขณะที่บริษัทที่มีขนาดเล็กอาจ

มีต้นทุนที่น้อยกว่าส่งผลให้ความสามารถในการท�าก�าไร

ในอนาคตของบริษัทลดน้อยลงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Fan and Wong (2002) ส่วนคุณภาพการสอบบัญชีและ

โครงสร้างของผู้ถือหุ้นไม่พบความสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารก�าไรที่ขึ้น

อยูก่บัดลุยพนิจิของผูบ้รหิารกบัก�าไรในอนาคต “ก�าไร” เชงิ

ฉกฉวยโอกาส หรือเชิงผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับการวิจัยใน

อนาคตสามารถน�าตวัแบบอืน่ๆ เช่น Jones Model, Healy 

Model หรือ DeAnglo Model มาใช้ในการพยากรณ์

ความสามารถในการท�าไรในอนาคตของบริษัทหรือน�ามา

เป็นข้อมูลประกอบการวิจัยเพื่อลดระดับการจัดการก�าไร

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือน�าทุกตัวแบบมาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตก

ต่างของแต่ละตัวแบบว่าตัวแบบใดท่ีสามารถตรวจจับ

รายการคงค้างได้มากกว่า นอกจากนี้ในการประมาณค่า
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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจ

ค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จ�านวน 367 คน และท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

191 คน วิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 

ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ 

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี 

ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และด้านค�าติชมของผู้โดยสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และสมการถดถอยท่ีได้สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 82.3 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract

The purposes of this research are (1) to study the work efficiency levels of screening  

officers at Don Mueang international airport classified by personal factors (2) to study the work  

efficiency levels of screening officers at Don Mueang international airport classified by their working  

environment. The population for this study was 367 screening officers which used simple random 

sampling on 191 screening officers in the security department at Don Mueang international airport. 

Data were collected using questionnaires. The statistics used for analysis were t-test, one-way 
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บทน�ำ

ปัจจุบันธุรกิจท่าอากาศยานเป็นธุรกิจที่มีความ

ส�าคญั เนือ่งจากเปรียบเสมอืนประตูบานแรกทีน่�าพาชาวต่าง

ชาติ ทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้น 

ความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งที่ท่า

อากาศยานต้องให้ความส�าคัญ  ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความ

ปลอดภัยภายในท่าอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือให้ระบบการรกัษาความปลอดภยัได้มาตรฐานเดยีว

กับท่าอากาศยานสากลทั่วโลก นั้น บริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารท่า

อากาศยานระดับชาติจ�าเป็นต้องมีมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานบทบญัญตัขิององค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศได้บัญญัติภาคผนวก 17 (Annex 17) ของ

อนุสญัญาว่าด้วยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ค.ศ.1944 

(Convention on International Civil Aviation 1944) 

หรือ อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ.1944 (Chicago Convention 

1944) ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย และเช่นเดียวกัน

กับ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ทดม.) หนึ่งในท่า

อากาศยานภายใต้การกับก�าดูแลของ ทอท. เพื่อให้การ

รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทดม.ได้

ก�าหนดแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง

ขึ้นมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยการบิน และระเบียบปฏิบัติที่จ�าเป็นต้องใช้ ณ ท่า

อากาศยาน เพือ่เป็นข้อบงัคบัใช้ส�าหรบัการรกัษาความสงบ

เรียบร้อย และความปลอดภัยบริเวณรอบพื้นที่ของ ทดม. 

อีกด้วย (ทอท., 2560)

ANOVA, Pearson’s correlation coefficient and a multiple regression. The results showed that (1) the  

differences in personal factors, including, gender, age, education, and duration of work did not affect 

work efficiency of screening officers at Don Mueang international airport (2) the environmental factors, 

including, technology, colleagues and supervisors, along with passenger feedback were related to 

the work efficiency of screening officers at Don Mueang international airport. The obtained regression 

equation could explain 82.3 percent of work efficiency at the significance level of .05.

Keywords: personal factors, environment factors, work efficiency

ดังนั้น ประสิทธิภาพของบุคคลที่ปฏิบัติงานด้าน

การรักษาความปลอดภัยจึงมีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อท่า

อากาศยาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย

เกีย่วกบัชวีติและทรพัย์สนิของผูโ้ดยสารและผูใ้ช้บรกิาร รวม

ถึงผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานด้านการตรวจค้นท่ีมีหน้าท่ีตรวจค้น ป้องกัน

และยับยั้งไม่ให้มีอาวุธหรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายต่อการ

บินข้ึนไปกับอากาศยาน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด้าน

ตรวจค้น คือ พนักงานตรวจค้น และเพื่อให้ผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานตรวจค้นอยู่ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้

วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจ

ค้น กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพ่ือน�า

ข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง

ขึน้ และสามารถปฏบิตังิานบรรลเุป้าหมายทีอ่งค์กรวางไว้ได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ประสทิธภิาพทีดี่จะน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ได้

อย่างรวดเร็ว ดังนั้น รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงานสามารถน�ามาพัฒนา

ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถรองรับกับสถานการณ์

ในปัจจุบันได้ โดยประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงาน

หรือด�าเนินการให้บรรลเุป้าหมายภายในเวลาทีก่�าหนด และ

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญ

เสียน้อยทีสุ่ด ซ่ึงต้องอาศยับคุลากรทีม่ปีระสบการณ์มคีวาม

รู้สึกผูกพันกับองค์กร ท�างานเป็นทีม มีการประสานงาน 

และรู้บทบาทหน้าที่ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงาน (นภารัตน์ สุขสนอง 2552, น. 18) ดังนั้น การ

ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นัน้ ต้องมปัีจจยัภายนอก

ที่มาเกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) รายได้หรือค่าตอบแทน (2) ความ

มั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (3) สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ (4) ต�าแหน่งหน้าที่ และปัจจัยภายใน ได้แก่(1) 

ความต้องการเข้าหมู่คณะ (2) ความต้องการแสดงความ

รู้สกึเกีย่วกบัการจงรกัภกัดคีวามเป็นเพือ่นและความรกัใคร่ 

(3) ความต้องการในศักดิ์ศรีของตนเอง (สุขสันต์ อินทร์ผาย 

2551, น. 14) นอกจากนี้ การสื่อสารที่เหมาะสม ท�างาน

เป็นทมี และก�าลงัใจจากทมี สามารถส่งผลต่อประสทิธภิาพ

เช่นกัน (Kjærgaard, Leon, & Fink, 2015, pp. 644-666)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญในการเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานให้ด�าเนินไปได้

อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ถ้าหากสภาพแวดล้อม

ในการท�างานมีความพอเหมาะ หรือมีความปลอดภัยต่อ

สภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานก็

จะสามารถท�างานนั้นได้อย่างเป็นสุข สภาพแวดล้อมใน

การท�างานออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ (physical environment) ได้แก่ ความร้อน ความ

เยน็ เสยีงดงั ความสัน่สะเทอืน แสงสว่าง บรรยากาศ รวมถงึ 

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ท�างาน (2) 

สภาพแวดล้อมทางเคมี (chemical environment) ได้แก่ 

สารเคมีชนิดต่างๆ ที่เป็นวัตถุดิบหรือผลผลิต หรือของเสีย

ท่ีต้องก�าจัด ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของฝุ่น ควัน ละออง ก๊าซ 

หรืออยู่ในรูปของของเหลว เช่น สารตัวท�าละลายต่างๆ (3) 

สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (biological environment) 

ของผู้ปฏิบัติงานนั้น มีทั้งชนิดที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น 

ไวรัส เช้ือรา สัตว์อื่นๆ ฝุ่น และพืชต่างๆ(4) สภาพแวดล้อม

ทางจิตวิทยาสังคม (psychosocial environment) หรือ

บางครั้งเรียกว่า ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมในการท�างาน 

(psychosocial factors at work) ครอบคลุมถึงภาวะทาง

จิตวิทยาสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การท�างานเป็นผลัดการ

อยู่หรือท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานท่ีแปลกหน้า ค่าจ้าง

แรงงานไม่เหมาะสม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกร ท�างาน

ที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกายและจิตใจ และ

การท�างานทีม่ข้ีอจ�ากดัเรือ่งเวลาและผลผลติ (มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2534, น. 705-707) หากพิจารณา

อย่างง่าย สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) สภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ 

แสงสว่าง อุณหภูมิ (2) สภาพแวดล้อมของบุคคล ได้แก่ ผู้

ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา (3) สภาพแวดล้อมของสังคม ได้แก่ 

เศรษฐกิจ บทบาทของการเมือง (4) สภาพแวดล้อมของ

รายได้ ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน (บุญทัน ดอกไธสง 

2540, น. 25) และนอกจากนี้ การท่ีองค์กรหรือบริษัทที่

ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว ย่อมมีผล

ต่อประสิทธิภาพในการท�างานของผู้ปฏิบัติงานทั้งทางตรง

และทางอ้อมมากกว่าบริษัทอื่นๆ ท่ียังไม่ได้รับการรับรอง 

(Melnyk, Sroufe & Calantone, 2003, pp. 329-351)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องร่วมกัน

ท�างาน โดยมีมาตรการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมร่วมกนั และค�านงึถงึสขุอนามยั ทัง้ยงั

ต้องได้รับการเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ท้ังจากผู้บังคับบัญชา

และเพือ่นร่วมงาน เพือ่ให้องค์กรมคีวามเจรญิก้าวหน้า เป็น

ทีย่อมรบัและบรรลวุตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้ การท�างานต่างๆ จะ

ต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้อย่างรวดเร็ว 

ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู ้บริหารจะต้องจัด

สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท�างาน

มี 3 ประการคือ (1) สภาพแวดล้อมทางภายภาพของท่ี
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ท�างาน ประกอบด้วย อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ แสงสว่าง อุณหภูมิ การ

ถ่ายเทอากาศ ห้องท�างานเป็นสัดส่วนพร้อมทั้งสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการท�างาน รวมถึงการให้สวัสดิการต่างๆ 

(2) สภาพแวดล้อมทางชีวะ-เคมี คือ บรรดาสิ่งเหลือใช้ สิ่ง

มีชีวิตเล็กๆ และสิ่งแวดล้อมทางเคมี ที่คนท�างานอาจเข้าไป

สัมผัสโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวในระหว่างชั่วโมงการท�างาน ซ่ึง

อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เช่น แสงจากเครือ่งถ่ายเอกสาร 

อาจมีผลต่อสายตา ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ จะท�าให้

เลือดน�าออกซิเจนไปใช้ได้น้อยกว่าปกติ หรือสารตะก่ัวท่ี

ท�าให้เกิดโรคโลหิตจาง (3) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

และสังคม คือ สภาพเศรษฐกิจและความเกี่ยวพันระหว่าง

คนที่ท�างานด้วยกันนั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานไม่น้อย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

อาจแยกเป็นเรือ่งของความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน การบงัคบั

บัญชา ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ 

ในองค์กร เช่น บรรยากาศประชาธิปไตยหรือเผด็จการ 

และค่านิยมวัฒนธรรมภายใน (จินตนา บุญบงการ 2542, 

น. 56) นอกจากนี้ (1) โอกาสในการก้าวหน้า (2) ความ

ท้าทายของงาน (3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (4) การ

ได้รับการยกย่อง (5) ความรับผิดชอบในงาน (6) ความ

มั่นคงในงาน (7) ความเป็นอิสระ (8) โอกาสของความ

เจริญเติบโต (9) สภาพแวดล้อมของการท�างานที่รวมท้ัง

ปัจจัยทางกายภาพและจิตใจที่อยู่ล้อมรอบงาน ล้วนแล้ว

แต่สัมพันธ์กับการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 

(สมยศ นาวีการ, 2544, น. 394) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

-เพศ

-อายุ

-ระดับการศึกษา

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

-เทคโนโลยี

-การฝึกอบรมและการสัมมนา

-เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

-ค�าติชมของผู้โดยสาร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน คือ ด้าน

เทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมและการสัมมนา ด้านเพื่อน

ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และด้านค�าติชมของผู้โดยสาร 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ใช ้การวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช ้



264 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

พนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีศ่กึษา คอื พนกังานตรวจค้น ฝ่ายรกัษา

ความปลอดภัย ทดม.ที่ปฏิบัติงานกะและงานเวรทั้งช่วง

เวลากลางวันและกลางคืน ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จ�านวน 367 

คน โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูปของ

ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1970, pp. 580-581) ท่ีระดับ

ความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง 191ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ลกัษณะเครือ่งมอืการวจิยั เป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด ครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการศึกษา จ�าแนกออกเป็น 3 

ส่วน ดังตารางท่ี 1 

ตำรำง 1

แบบสอบถามงานวิจัย

ส่วนที่ รายการ มาตรการวัด
จ�านวนข้อ

ค�าถาม

1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 4 ข้อ

2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 34 ข้อ

3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 11 ข้อ

รวม 49 ข้อ

หมายเหตุ: แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรง (validity) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) รวมทุกข้อค�าถามเท่ากับ 0.97 และด�าเนินการน�า

แบบสอบถามไปทดสอบ (tryout) โดยแจกแบบสอบถาม

ให้กลุ่มทดลองจ�านวน 30 ชุด และทดสอบความเช่ือมั่น 

(reliability) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cron-

bach’s coefficient alpha) ผลการทดสอบเครื่องมือท่ี

ใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเช่ือ

มั่นเท่ากับ .854 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นได้ตั้งแต่ .08 ขึ้นไปจะ

มีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข ้อมูลโดยส ่ง

แบบสอบถามไปยังส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ทดม. โดยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลถึง ผู้อ�านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทดม. เพื่อ

แจกจ่ายแบบสอบถามจ�านวน 191 ชุด และจะขอรับคืน

แบบสอบถามภายในก�าหนดเวลา 1 สัปดาห์โดยเริ่มด�าเนิน

การช่วงเดือนกันยายน 2560 ท้ังนี้ ได้รับแบบสอบถามที่

สมบูรณ์ครบถ้วนกลับคืนมาท้ังหมด จ�านวน 191 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 100

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู ้วิจัยได ้น�าข ้อมูลมาท�าการวิเคราะห์โดยใช ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ หาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่ท�าการศึกษา โดยใช้สถิติค่า t-test ใช้

ส�าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่ม และสถิติค่า F-test ใช้ส�าหรับทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม และเปรียบเทียบพหุ

คุณ ด้วยวิธีของ Scheff’s test และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(correlation analysis) ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson 
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product-moment coefficient) และพยากรณ์ตัวแปร

ตามโดยใช้การวเิคราะห์การถดถอย (regression analysis) 

แบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (multiple regres-

sion analysis)

ผลกำรวิจัย

1. ผลการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น 

จากการทดสอบโดยใช ้สถิติ  t-test ด ้วยวิธี  

Independent Samples t-test พบว่า ค่า Sig = 0.35 

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนด α = 0.05 จึงสรุปได้

ว่า พนักงานตรวจค้นที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

จากการทดสอบโดยใช้สถิติ One – WayANOVA 

พบว่า ค่า Sig = 0.34, 0.94 และ 0.30 ซึ่งมากกว่าระดับ

นัยส�าคัญที่ก�าหนด α = 0.05.จึงสรุปได้ว่า พนักงานตรวจ

ค้นที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติ

งาน (เรียงตามล�าดับ) แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

2. ผลการทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น 

จากการทดสอบ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ที่ระดับ 0.01 มี 4 

ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต้ังแต่ 0.550-0.880 

โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับด้านค�าติชมของ

ผู้โดยสาร (r = 0.880) รองลงมา ได้แก่ ด้านเพื่อนร่วม

งานและผู้บังคับบัญชา (r = 0.835) ด้านการฝึกอบรมและ

การสัมมนา (r = 0.698) และด้านเทคโนโลยี (r = 0.550) 

3. ผลการวิเคราะห์อ�านาจในการพยากรณ์ของ

ตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจค้น 

จากการผลการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านสภาพ

แวดล ้อมการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ

ประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของพนกังานตรวจค้นอย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองได้อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ 0.05 โดย

มีค่าอ�านาจพยากรณ์เท่ากับ 0.823 (R2= 0.823) กล่าว

คือ ปัจจัยท้ังหมดสามารถพยากรณ์ความผันแปรของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ 

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองได้ คิดเป็นร้อยละ 82.30 

ท่ีเหลืออีกร้อยละ 17.70 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น 

และเพื่อหาความสามารถร่วมกันพยากรณ์ของปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานโดยการใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณแบบเป็นข้ันตอน (Stepwise multiple regres-

sion analysis) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ความถดถอย

มาตรฐาน (beta) พบว่า ค่าน�้าหนักของผลกระทบของ

ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

พบว่า ปัจจัยด้านค�าติชมของผู้โดยสาร (Beta = 0.574) มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมากท่ีสุด รองลงมา 

ได้แก่ ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (Beta = 0.318) 

และด้านเทคโนโลยี (Beta = 0.095) ดังตารางท่ี 2 และ 3
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ตำรำง 2

แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าอ�านาจแห่งการพยากรณ์ (R2) และค่าอ�านาจการพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้น 

(R2change) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมและ

การสัมมนา ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และด้านค�าติชมของผู้โดยสารสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

Model R R Square Change Statistics

R Square Change F Change

0.907 0.823 0.820 289.863*

ตำรำง 3

แสดงค่าสัมประสิทธ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยมาตรฐาน (beta) 

ทดสอบความมีนัยส�าคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.

B S.E. beta

(Constant) 0.268 0.141 1.899 0.059*

เทคโนโลยี 0.091 0.035 0.095 2.579 0.011*

เพื่อนร่วมงานฯ 0.332 0.057 0.318 5.829 0.000*

ค�าติชมฯ 0.544 0.050 0.574 10.813 0.000*

ตัวแปรตาม: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

*ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ดงัน้ัน สรุปผลจากการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูเพือ่

พยากรณ์ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานตรวจ

ค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (y) ด้วยตัวแปร

อิสระทั้งสี่ ตัวแปรอิสระทั้งสี่ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ 

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (y) กล่าวคือ ไม่เป็น

ตามสมมติฐาน ทั้งนี้ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X
1
) ปัจจัย

ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา(X
3
) และปัจจัยด้าน

ค�าติชมของผู้โดยสาร (X
4
) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตดิอนเมอืง (Ỳ) ได้ร้อยละ 82.30 และสามารถเขยีน

เป็นสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (Raw Score) ได้

ดังน้ี Ỳ = 0.268 + 0.091 X1 +0.332 X3 + 0.544 X4

กำรอภิปรำยผล 

จากผลจากการวิจัยข ้างต ้นท่ีสอดคล ้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย สามารถอภิปรายได้ดังนี้

1. จากการศึกษา พบว่า เพศแตกต่างกันมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้ เนื่องจากการท่ีไม่ว่า

พนกังานจะมเีพศใดกส็ามารถปฏบิตังิานส�าเรจ็ได้ทนัเวลาที่

ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้น การท�างาน

เอาใจใส่ในงาน ตลอดการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้งานส�าเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

งานได้เหมือนกัน จึงท�าให้เพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตดิอนเมอืงไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวจิยันีส้อดคล้อง

กับงานวิจัยของเอกพงศ์ ตันทนิส (2546) ได้ศึกษาเรื่อง 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเห็นในการปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทไทย เค เค อุตสาหกรรม 

จ�ากัด พบว่า พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อ

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน

2. จากการศึกษา พบว่า อายุแตกต่างกันมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานตรวจค้น ณ ท่า

อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากการที่ไม่ว่าพนักงาน

จะมีอายุมากน้อยเพียงใดก็สามารถที่จะบริหารเวลากับ

งานได้อย่างเหมาะสม มีความทุ่มเทต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตได้ไม่ต่างกัน จึง

ท�าให้อายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เอกพงศ์ ตันทนิส (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความ

สัมพันธ์กับความเห็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ของพนักงาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ�ากัด พบ

ว่า พนักงานที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อการปฏิบัติ

งานอย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 

3. จากการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่าง

กันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากการท่ีผู้ท่ีมี

ระดับการศึกษามากหรือน้อยต่างกัน แต่เมื่อในเวลาปฏิบัติ

งานนั้น พนักงานแต่ละคนย่อมเอาใจใส่ในงานตลอดการ

ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งานส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวม

ถึงยังสามารถแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

จึงท�าให้การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ชุมศักดิ์ ชุมนุม (2541) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส�านักงาน

ศึกษาธิการอ�าเภอ กรณีศึกษา เขตการศึกษา10 พบว่า

ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. จากการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติ

งานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้ 

เนื่องจากการที่พนักงานมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกันนั้น แต่เมื่องานท่ีปฏิบัติเกิดผิดพลาด ก็พร้อม

ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ รวมถึงเมื่อเกิดแรงกดดัน สามารถ

หาทางออกของปัญหาได้เป็นอย่างดี อีกท้ังมีความทุ่มเทต่อ

หน้าท่ีการงานได้เหมือนๆ กัน ท�าให้เกิดประสิทธิภาพใน

การท�างาน จึงท�าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่าง

กันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพงศ์ ตันทนิส 

(2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

เห็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน 

บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ�ากัด พบว่า พนักงานที่

มีอายุงานที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน

5. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สามารถน�ามาพยากรณ์

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย

ของ วิศรุต มีแก้ว (2542) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีต�ารวจสังกัดต�ารวจภูธร 

จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความพร้อมด้าน

สถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

6. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมใน

การปฏบิตังิานด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สามารถ

น�ามาพยากรณ์ประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน ซึง่สอดคล้อง

งานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานปฏิบัติการ 

บริษัท เอเชียน มารีนเซอร์วิสส์ (จ�ากัด) ผลการศึกษา พบ

ว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานด้านบรรยากาศใน

การท�างานกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้

ปฏบัิตงิานกบัผูบั้งคบับัญชามคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ

ในการท�างานของพนักงานในทิศทางเดียวกันท่ีระดับค่อน

ข้างต�่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kjærgaard, Leon, 

& Fink (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการสื่อสารและ

ประสิทธิผลของการท�างานเป็นทีม ของหน่วยลาดตระเวน

ทหารปฏิบัติการพิเศษที่ปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมแถบ

ข้ัวโลก พบว่า การท�างานเป็นทีม ก�าลังใจ และการสื่อสาร 
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ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของทีม

7. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ในการปฏิบัติงานด้านค�าติชมของผู้โดยสาร สามารถน�า

มาพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง

งานวิจัยของ อัธยา แถบทอง (2539) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวพันต่อการปฏิบัติงานสอบสวนคดีอาญา 

ศึกษาจากพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตต�ารวจ

ภูธรภาค 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อผลส�าเร็จในการ

สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ได้แก่ การได้รับ

โอกาสและก�าลังใจจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนค�าชมเชย

จากประชาชนและหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ

ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจค้น กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ อาทิ 

1. ด้านเทคโนโลยี องค์กรควรจัดหาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้ให้มีความเพียงพอกับปริมาณงาน และควร

ตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เสมอ

2. ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา องค์กรควรจัด

อบรมพนักงาน เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมความรู ้ ความ

สามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยน หรือเรียนรู้กับหน่วยงานใกล้เคียง

3. ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในการ

ปฏิบัติงานเป็นทีมองค์กรควรมีการเปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน และยกย่องชมเชยการท�างาน

ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัอืน่ๆ ท่ีส่งผลประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง และใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมทั้ง

การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้สาเหตุเชิงลึก

ที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรต่อไป

2. ควรศกึษาปัญหาความต้องการของบคุลากรของ

พนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

เพื่อรับทราบปัญหา แนวทางการแก้ไขในการท�างานเพื่อ

ให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ความพึง

พอใจในการท�างาน ความผูกพันกับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน

ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในวิจัย โดยค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทา

โร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 213 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย 

การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรท่ีศึกษา คือ การรับรู้การสนับสนุนในองค์การ ความพึงพอใจ

ในการท�างาน ความผูกพันกับองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ และสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้การสนับสนุนในองค์การจัดอยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจในการท�างานจัดอยู่ในระดับมาก ความผูกพันกับองค์การจัดอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีต่อองค์การจัดอยู่ระดับมากที่สุด การรับรู้การสนับสนุนขององค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจในการท�างานมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความผูกพันกับองค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันกับองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ

Abstract

The purpose of this research was to study the influence of perception, job satisfaction, 

and organizational commitment on the organizational citizenship behavior of academic support  
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องค์กำรที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
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บทน�ำ

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Association of South East Asian Nations--ASEAN) 

เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคม

การเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Polit ical- 

Security Community--APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community--AEC) และ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community--ASCC) ซึ่งบทบาทส�าคัญที่จะส่ง

เสริมให้ประชาคมในด้านต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถ

แข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ คือ บทบาททางด้านการศึกษา

ซึง่จดัอยูใ่นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน เนือ่งจาก

การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้านของการ

แข่งขันและการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกส�าคัญในการ

ขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ

ดังนั้นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆท้ัง

คุณภาพการเรียนของนักศึกษา การสอนของอาจารย์ และ

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถผลิตบัณฑิต

personnel at a private university. Questionnaires were used as research tool. The sample size of 213 

people was analyzed by using Toro Yamane formula. Data were analyzed by percentage, mean, standard  

deviation in order to describe the variables in the study. Hypotheses were tested and multiple  

regression analysis was used to predict a value of variables. The results of the study revealed 

that the influence of academic support member in the organization was at the highest level. Such  

perception positively supported the organizational citizenship behavior for academic support  

personnel at the university which was at 0.05. Job satisfaction was found to be a major  

support element for the organizational citizenship behavior significantly at 0.05. Organizational  

commitment behavior was found as another supporting element for the organizational citizenship behavior  

significantly at 0.05

Keywords: perceived organizational support, job satisfaction organizational, commitment organiza-

tional, organizational citizenship behavior 

ท่ีมีคุณภาพออกสู ่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การท่ีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะ

ด�าเนนิงานให้ส�าเรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายได้

นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเป็น

กลไกส�าคญัทีส่ามารถท�าให้การพฒันาในสถาบนัอดุมศกึษา

นั้นๆ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ชุติมา คุณนะ, 2557)

บุคลากรในองค์การเป็นทรัพยากรทางการบริหาร

ที่มีความส�าคัญและมีคุณค่ามากที่สุด องค์การจะไม่อาจ

ประสบผลส�าเร็จได้ถ้าหากขาดความพร้อมของปัจจัยด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

คุณภาพ มีความรู้ (knowledge) มีทักษะ (skill) ที่เหมาะ

สมกับงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ มีความผูกพันกับ

องค์การ (organization commitment) และมีพร้อมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่มี

ประสิทธิภาพ มีความส�าคัญต่อองค์การจะช่วยให้องค์การ

ประสบผลส�าเร็จ เพราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเองของ

สมาชิกท่ีมีนิสัยช่วยเหลือผู้อื่น  นอกจากนี้ยังช่วยปกป้อง

ชื่อเสียงขององค์การ การให้ค�าแนะน�าพัฒนาสมาชิกท่ีมี

พฤติกรรมดังกล่าว จะแสดงออกโดยการหลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งท่ีไม่จ�าเป็น มีความมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่น โดย
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ปราศจากความเห็นแก่ตัว มีความอดทนต่อสิ่งที่รบกวน 

ให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ และ

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ซึ่งพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การสามารถส่งผ่านปัจจัยต่างๆได้หลาย

ปัจจัย ดังเช่น ปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนขององค์การของ

บุคลากร ความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากร ความ

ผูกพันกับองค์การของบุคลากร

บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ

ต่อภารกิจขององค์การทั้งในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และ

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่  ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการท�างานแบบเฉื่อยชา มี

ภาวะตึงเครียด เกิดปัญหาความขัดแย้งต่อกัน หลีกเลี่ยง

กิจกรรมต่างๆในองค์การ และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ต่อมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็นการไม่ดูแลทรัพย์สินอันเป็น

ทรัพย์สินส่วนรวมของมหาวิทยาลัย การกล่าวหาว่าร้าย

ท�าให้เกิดความเสียหายและเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวน้ีเป็นปัญหาส�าคัญที่มีผล 

กระทบต่อเน่ืองมาสู่การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดย

พฤติกรรมน้ีอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น มาตรฐาน

ในการประเมินผลงาน กฎ ระเบียบขององค์การ ซึ่งอยู่ใน

ปัจจัยของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ลักษณะของ

งาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ของบุคลากร เป็นเหตุท�าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ

ท�างาน รวมถึงความรู้สึกที่ไม่มีความสุขในการท�างาน ไม่มี

ความจงรักภักดีต่อองค์การซึ่งเกิดจากความไม่รู้สึกผูกพัน

กบัมหาวทิยาลยั  โดยพฤตกิรรมทีก่ล่าวมานีจ้ะส่งผลให้การ

ท�างานมีประสิทธิภาพลดลง  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงต้อง

ตระหนักถงึปัจจยัต่างๆข้างต้น ซึง่เป็นปัจจยัทีส่ามารถส่งผล

ถึงพฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดจากตัวบุคคลเองไม่ได้เกิด

จากการก�าหนดให้ปฏิบัติโดยองค์การ แต่เป็นพฤติกรรมที่

บุคลากรเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อองค์การโดยพฤติกรรมเหล่า

นี้สนับสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ (Organ, 

1988) ซ่ึงเป็นรูปแบบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

หรือมีประสิทธิภาพขององค์การ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุน

ขององค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การ

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการ

ท�างานมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันกับองค์การ

มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ (perceived 

organizational support) หมายถึง การที่บุคลากรจะ

พจิารณาว่าองค์การพร้อมทีจ่ะให้คณุค่าต่อการทุม่เทท�างาน

และห่วงใยในสวัสดิภาพของบุคลากรเพียงใด โดยเกิดจาก

ความเชื่อหรือความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ซึ่ง

เป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากองค์การในแง่มุม

ต่างๆการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การยังถูกมองว่าเป็น

สิ่งรับรองว่าองค์การพร้อมที่จะช่วยเหลือให้บุคลากรได้

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมท่ีจะแก้ปัญหารวม

ถึงช่วยแก้ไขสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ในการท�างานของ

บุคลากรด้วย (Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001) 

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนขององค์การ

นั้นจึงมีความส�าคัญ  3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ความ

ยุติธรรม (fairness) (2) การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 

(supervisor support) (3) รางวัลและสภาพการท�างาน  

(organizational rewards and job conditions) (บดนิทร์ 

หาญบุญทรง, 2555)

ฐิติวัจน์ ทองแก้ว (2560) ศึกษาเรื่อง การรับรู้

ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การและผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

รัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในของการรับ

รู้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ปัจจัยภายนอก

ของการรับรู้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพล

เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา อย่างมีนัยสาคัญ
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ที่ระดับ .001 

ฉนัธะ จนัทะเสนา (2559) ศกึษาเรือ่ง ธรรมาภบิาล

มีอิทธิพลอย่างไรต่อ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ

องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ธรรมาภิบาลมีอิทธิพล

ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานมี

อิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันกับองค์กร และการรับรู้

การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลด้านบวกต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

ยุวดี ศิรยทรัพย์ (2553) ศึกษาเรื่อง ความ

สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความ

ยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ กรณี

ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้

การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ 

นอกจากนี้ยังผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับผล

วิจัยดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวมา ดังเช่น ผลงานวิจัยของ 

Pianluprasidh (2005) ท�าการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพล

ของการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การและความผูกพัน

ต่อองค์การที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ของพยาบาลในประเทศไทย โดยท�าการศึกษากับพยาบาล

และหัวหน้าพยาบาลจ�านวน 164 คนจากโรงพยาบาลของ

รัฐในภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ไม่มี

ความสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การกับการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ

ความพึงพอใจในการท�างาน หมายถึง ระดับความ

รู้สึกในทางบวกหรือลบของแต่ละบุคลากรที่มีต่องาน ซ่ึง

เป็นเจตคติหรืออารมณ์ที่มีการตอบสนองต่องานที่ปฏิบัติ 

เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกในทางบวกต่องานก็จะส่งเสริม

ให้ผลการปฏิบัติงานนั้นสูงขึ้น (Schermerhorn, Hunt 

& Osborn, 2000)

Podsakoff, Ahearne & Mackenzie (2000) 

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในกลุ่มงาน 18 

กลุ่ม เป็นพนักงานในส่วนส�านักงาน (white-collar) และ

พนักงานมืออาชีพ (professional) จากองค์การ 12 แห่ง 

พบว่าพนักงานที่ถูกประเมินว่ามีระดับความพึงพอใจสูง

จะมีการแสดงระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การสูงกว่าพนักงานท่ีถูกประเมินว่ามีระดับของความ

พึงพอใจท่ีต�่ากว่า 

สุชาดา สีสุวรรณ (2546) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับความ

พงึพอใจในสภาพแวดล้อมการท�างานและผลการปฏบิตังิาน

ของพนกังานบรษิทั แองโกล – ไทย จ�ากดั พบว่า พฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

กรรณกิา ปาป้อง (2548) ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวิตกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงาน ผล

การวจิยัพบว่า พนกังานทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลด้านสถานภาพ

สมรสแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 ความพึงพอใจ

ในงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.01 

และความพึงพอใจในชีวิตของพนักงานมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการ

ให้ความช่วยเหลืออย่างมีนัยส�าคัญท่ี 0.01

ความผูกพันกับองค์การ (Allen & Meyer, 1997) 

หมายถึง ภาวะทางจิตใจท่ีสัมพันธ์กับงาน โดยมีเป้าหมาย

ที่จะแสดงออกทางเจตคติและพฤติกรรมการท�างานท่ี

เกี่ยวข้องกับความต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์การ 

ความตั้งใจและความพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถ 

ความพยายามทีม่อียูเ่พือ่ปฏบิตังิานให้องค์การ ความผกูพนั

ไม่ใช่สภาวะเพียงช่ัวคราวหรือเฉพาะการณ์เท่านั้น แต่ยัง

รวมถึง กระบวนการความคิดท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุม

และมีความต่อเนื่องไม่เฉพาะเพียงแค่เป้าหมายเป้าหมาย

หนึ่ง เหตุการณ์ บุคลากร หรือพฤติกรรมใดโดยเฉพาะ 

มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ (1) ความผูกพันด้านจิตใจ  

(affective commitment) (2) ความผูกพันด้านการคงอยู่

กบัองค์การ (continuance commitment) (3) ความผกูพนั
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ด้านบรรทัดฐานทางสังคม (normative commitment) 

อริสา ส�ารอง (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ

เป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การกบัความผกูพนัต่อองค์การ 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่กับองค์การ ในกลุ่ม

ตัวอย่างครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ�านวน 

225 คน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมและ

รายด้านทั้ง 2 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีประสิทธิภาพในการท�านาย

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้ร้อยละ 10

กษมา ทองขลิบ (2550) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างาน ความผูกพันกับองค์การ

กับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การของครโูรงเรยีน

ราชินีบน จากกลุ่มตัวอย่างครู จ�านวน 155 คน ซึ่งผลการ

วิจัยพบว่า ความผูกพันกับองค์การด้านบรรทัดฐานมีความ

สมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองค์การ 

และตัวแปรความผูกพันกับองค์การด้านบรรทัดฐานทาง

สังคมยังร่วมกันท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมาย

ถึง พฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรเอง

ซ่ึงองค์การไม่ได้ก�าหนดไว้ให้ปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมที่

บุคลากรเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองค์การ โดยพฤติกรรมเหล่านี้

เป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผลของ

องค์การ (Organ, 1988) โดยจ�าแนกรูปแบบพฤติกรรม 

5 ด้าน ดังนี้ (1) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (altruism) 

(2) พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น (courtesy) (3) พฤติกรรม

ความอดทนอดกล้ัน (sportsmanship) (4) พฤตกิรรมความ

ส�านึกในหน้าที่ (conscientiousness) (5) พฤติกรรมให้

ความร่วมมือ (civic virtue) 

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2549) ศึกษาเรื่อง ความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ

องค์การของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยของ

รัฐโดยศกึษาจากอาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ในมหาวทิยาลยั

ของรัฐ 13 แห่ง จ�านวน 438 คนในปีการศึกษา 2547 

ศึกษาแบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของอาจารย์คณะศึกษา

ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ปรับเป็นแบบจ�าลองทาง

เลือกมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี 

ซึ่งตัวแปรทั้งหมดในแบบจ�าลองที่พัฒนาขึ้นมาสามารถ

ใช้อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีต่อองค์การได้ร้อยละ 79 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันต่อองค์การ ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติได้แก่ 1. ความพึงพอใจในงานซึ่งมีอิทธิพลทาง

อ้อมผ่านความผูกพันต่อองค์การ 2. บรรยากาศองค์การ 

และ 3. ภาวะผู้น�าเปลี่ยนสภาพซ่ึงมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน

ความพึงพอใจในงาน

ธมนวรรณ วันทานุ (2557) การศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีส่งผ่านตัวแปร

อื่นอีก เช่น การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความ

ยุติธรรมในองค์การ ภาวะผู้น�า และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาบุคลากรของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของสถาบัน

นติวิทิยาศาสตร์มรีะดบัความสมัพนัธ์ระหว่างความยตุธิรรม

ในองค์การ ภาวะผู้น�า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การอยู่ในระดับสูง 

ชีวภาส ทองปาน (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ

บุคลากรในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยกลุ่ม

ตัวอย่างวิจัยจ�านวน 171 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากร

ในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมและรายด้าน (ด้านการ

ค�านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความ

ร่วมมือและด้านความส�านึกในหน้าท่ี) อยู่ในระดับดี ส่วน

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความ

ช่วยเหลืออยู่ในระดับปานกลาง

ณัฐยา ไพรสงบ (2546) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ แรงจงูใจ

ในการท�างาน และความผูกพันกับองค์การ พบว่า ความ

ผูกพันกับองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยด้านจิตใจและด้าน

บรรทัดฐานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่ด้านการคงอยู่
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กับองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อศึกษาถึง

ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดขีอง

องค์การได้ พบว่า แรงจูงใจในการท�างานด้านปัจจัยจูงใจ 

ปัจจัยค�้าจุน และความผูกพันกับองค์การด้านบรรทัดฐาน 

สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การได้ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัย

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ก�าหนดสมมติฐานการวิจัย เพื่อศึกษา

อทิธพิลของการรบัรูก้ารสนบัสนนุขององค์การ (perceived  

organizational support) จากแนวคิดของ Rhoades 

& Eisenberger (2002) แนวคิดของ Smith, Kendall 

& Hulin (1969) แนวคิดของ Allen & Meyer (1997)  

และแนวคิดของ Ogran (1988) ที่มีผลทางบวกต่อ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (organizational  

citizenship behaviors) ซ่ึงน�าสร้างกรอบแนวความคิด

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. การรบัรูก้ารสนบัสนนุขององค์การมผีลทางบวก

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

2. ความพึงพอใจในการท�างานมีผลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

3. ความผูกพันกับองค ์การมีผลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการรับรู ้การ

สนับสนุนของงองค์การ ความพึงพอใจในการท�างาน ความ

ผกูพนักบัองค์การทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีอง

องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน

แห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การ

สนับสนุนขององค์การ ความพึงพอใจในการท�างานและ

ความผูกพันกับองค์การท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นศึกษา

วิจัยเชิงส�ารวจ (survey research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากร

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง รวมบุคลากรท้ังสิ้นจ�านวน 

456 คน กลุ่มตัวอย่าง (sample) กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการ
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ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากรจากสูตร Taro 

Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาด

เคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.5

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 

ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ใช้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วน

บุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัย จ�าแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การ

สนับสนุนขององค์การ เป็นแบบสอบถามปรับปรุงจาก

แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้การสนับสนุนของ

องค์การของ Rhoades & Eisenberger (2002) มีเนื้อหา

ครอบคลุมการสนับสนุนขององค์การ ประกอบด้วย 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความยุติธรรม ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้า

งาน  และด้านรางวัลและสภาพการท�างาน มีจ�านวนข้อ

ค�าถามทั้งหมด 11 ข้อ

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ในการท�างาน เป็นแบบสอบถามปรับปรุงจากแนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท�างาน ของ Smith, 

Kendall & Hulin (1969) มีเนื้อหาครอบคลุมความพึง

พอใจในการท�างาน ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้านลกัษณะ

งาน ด้านค่าจ้าง ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านก�ากับดูแล 

และด้านเพื่อนร่วมงาน มีจ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 15 ข้อ

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนักบั

องค์การ เป็นแบบสอบถามปรับปรุงจากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับความผูกพันกับองค์การของ Allen & Meyer (1997) 

มีเนื้อหาครอบคลุมความผูกพันกับองค์การประกอบด้วย 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านความคงอยู่กับองค์การ และ

ด้านบรรทัดฐาน มีจ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 12 ข้อ

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นแบบสอบถามปรับปรุงจาก

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของ Ogran (1988) มีเนื้อหาครอบคลุมพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการค�านึงถึงผู้อื่น ด้านความ

อดทนอดกลั้น ด้านความส�านึกในหน้าท่ี และด้านการให้

ความร่วมมือ มีจ�านวนข้อค�าถามท้ังหมด 18 ข้อ

การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท�าการ

ทดสอบกับบุคลากรที่ไม่ได้ใช้เป็นกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 

40 คน (pre-test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha  

coefficient) ของ Cronbach มีค่ามากกว่า 0.70 ทุก

ด้าน และค่าอ�านาจจ�าแนก  (corrected item-total  

correlation) ของข้อค�าถามรายข้อมากกว่า 0.30 ทุกข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น จากการสังเคราะห์

หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย 

และวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องแล้วจึงเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

โดยแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งมี

จ�านวนท้ังสิ้น 456 คน โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 213 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1 .  ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( d e s c r i p t i v e  

statistics) เป็นสถติทิีบ่รรยายคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ  

(percentage) และเพื่อใช้บรรยายลักษณะส่วนบุคคล และ

หาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรท่ีศึกษา คือ การ

รับรู้การสนับสนุนขององค์การ ความพึงพอใจในการท�างาน 

ความผูกพันกับองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ต่อองค์การ

2. สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (inferential  

statistics) การน�าวธิทีางสถติมิาใช้ส�าหรบัทดสอบสมมตุฐิาน 

(hypothesis testing) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression 

analysis) โดยวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และถ้า

หากพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จะ

น�าไปหาความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหน โดยหาค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 277

ง่าย (Pearson’s correlation coefficient)

ผลกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ�านวน 

213 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.5  

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีประสบการณ์ในการท�างานอยู่

ระหว่าง 11-15 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.8 

การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ ด้านความ

ยุติธรรมมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.53 จัดอยู่ในระดับมาก 

ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

3.62   จัดอยู่ในระดับมาก และด้านรางวัลและสภาพการ

ท�างาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84  จัดอยู่ในระดับมาก 

ความพงึพอใจในการท�างาน ด้านลกัษณะงาน มค่ีา

เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 จดัอยูใ่นระดบัมาก ด้านผลตอบแทน 

มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.68 จัดอยู่ในระดับมาก ด้านโอกาส

และความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.30  จัดอยู่ใน

ระดับปานกลาง ด้านการก�ากับดูแล มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

3.30  จัดอยู่ในระดับปานกลาง และด้านเพื่อนร่วมงาน มี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 จัดอยู่ในระดับมาก

ความผูกพันกับองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ 

มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72  จัดอยู่ในระดับมาก ด้านการคง

อยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 จัดอยู่ในระดับ

มากและด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

4.12 จัดอยู่ในระดับมาก

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การด้านการ

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.17 จัดอยู่

ในระดับมาก ด้านการค�านึงถึงผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

4.28 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความอดทนอดกลั้น มี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.14 จัดอยู่ในระดับมาก ด้านความ

ส�านึกในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 จัดอยู่ในระดับ

มากทีสุ่ด และด้านการให้ความร่วมมอื มค่ีาเฉลีย่รวมเท่ากบั 

4.19 จัดอยู่ในระดับมาก

การรับรูก้ารสนบัสนนุขององค์การมผีลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนของ

องค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 1

ความพึงพอใจในการท�างานมีผลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจ

ในการท�างานมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การมีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 2

ความผกูพนักบัองค์การมผีลทางบวกต่อพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพัน

กับองค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 3

กำรอภิปรำยผล 

การรับรู ้การสนับสนุนขององค ์การ พบว ่า 

บุคลากรได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

กัน มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนที่จะอธิบาย

เกี่ยวกับระบบผลตอบแทนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ได้เป็นอย่างดี รวมถึงหัวหน้างานมีการเอาใจใส่และห่วงใย

ในสวัสดิภาพของผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู ้การ

สนับสนุนขององค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Pianluprasidh 

(2005) เรือ่ง อทิธพิลของการรบัรูก้ารสนบัสนนุขององค์การ

และความผูกพันต่อองค์การท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การของพยาบาลในประเทศไทย โดยท�าการ

ศึกษากับพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลจ�านวน 164 คน

จากโรงพยาบาลของรัฐในภาคเหนือของประเทศไทย ผล

การศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับการรับรู้การสนับสนุน

ขององค์การ

ความพึงพอใจในงาน พบว่า งานท่ีปฏิบัติมีความ

ท้าทายได้ใช้ความรู ้ความสามารถประสบการณ์ที่ส่ังสม
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จากการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงานให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานรวมถึงได้เรียนรู ้สิ่ง

ใหม่ๆจากการท�างาน พอใจในสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์ที่

ได้รับ บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความ

สามารถและได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ

ของตนเอง ได้รบัการพจิารณาเลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่งอย่าง

เป็นธรรม การก�ากับดูแลผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความ

คิดเห็นต่างๆของบุคลากร ให้ค�าแนะน�าต่างๆในเรื่องการ

ท�างานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ Organ (1988) ซ่ึงได้

ทดสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยสร้างแบบ

วัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ รวมทั้งสิ้น 

30 ข้อโดยให้หัวหน้างานประเมินพนักงานที่มีวุฒิการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี และใช้แบบวัดดัชนีพรรณนางาน (Job 

Descriptive Index--JDI) ในการวัดภาพรวมและแง่มุมต่าง 

ๆ ของความพึงพอใจในงาน พบว่า ค่าสัมพันธ์ระหว่างภาพ

รวมความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การเท่ากับ 0.41

ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า บุคลากรมุ่งปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มที่ มีความจงรักภักดี ยินดีและพร้อมท่ีจะ

ตอบแทนบุญคุณด้วยการท�าทุกอย่างเพื่อให้มหาวิทยาลัย

ก้าวหน้าและประสบผลส�าเร็จ บุคลากรยังความรู ้สึกมี

ความสุข มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

และคิดเสมอว่าปัญหาของมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนปัญหา

ของตน มีการจัดการที่ดี บุคลากรมีความจ�าเป็นอย่างมาก

ที่จะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีความยินดีที่

จะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะมีทางเลือกอื่น 

รวมถึงจะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยจนกว่าจะเกษียณ

อายุ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นความรู ้สึกผูกพัน

ของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Luthans (1992) ซึ่งได้มีการท�านายว่าบุคลากรที่มีระดับ

ความผูกพันกับองค์การแตกต่างกันจะมีความแตกต่างกัน

ในเรื่องของการท�างาน ซึ่งจากค�ากล่าวน้ีส่งผลให้เห็นว่า

ความผูกพันกับองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการท�างานของ

บุคลากร ซึ่งบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์การในระดับ

สูงมีแนวโน้มที่จะขาดงาน และลาออกจากงานในระดับต�่า 

ความผูกพันกับองค์การมีความสัมพันธ์กับความสมัครใจใน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในระดับสูง ดังนั้นจึงเป็นท่ี

คาดหวังว่าบุคลากรท่ีมีความผูกพันกับองค์การสูง บุคลากร

นั้นจะเต็มใจร่วมท�างานเป็นอย่างดี และบุคลากรที่มีความ

ผกูพนัในทางบวกกบัองค์การนัน้จะพยายามปฏบิตังิานและ

ไม่คิดเปลี่ยนงานใหม่ และสอดคล้องกับ Allen  & Meyer 

(1997) และ Organ & Ryan (1995) ซ่ึงได้ศึกษาเก่ียวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ผลการวจิยัพบว่า ความผกูพนักบัองค์การ ผลการศกึษาการ

รับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความผูกพันกับองค์การ 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างการ

วิจัย จ�านวน 329 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความ

ผูกพันกับองค์การโดยรวม ความผูกพันกับองค์การด้าน

จิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับสูง 

บุคลากรที่มีค่านิยมในการท�างานสูงมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การสูงกว่าบุคลากรที่มีค่านิยมในการ

ท�างานต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบ

ว่า บุคลากรมาท�างานและเลิกงานตรงตามเวลา ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบและนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้เวลา

ในการปฏิบัติงานไปกับงานส่วนตัว และมีการใช้อุปกรณ์

และเครื่องมือต่างๆด้วยความระมัดระวังอยู่ในระดับมาก

ที่สุด นอกจากนี้บุคลากรยังค�านึงถึงผู้อื่นโดยการปฏิบัติต่อ

ผู้อื่นอย่างสุภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะท�าให้เกิดการกระทบ

กระทั่งกับผู้อื่นอยู่ รวมถึงให้ความสนใจและรับฟังปัญหา

ของเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของชีวภาส 

ทองปาน (2554) เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรในบริษัทผลิตวัสดุ

ก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มตัวอย่างวิจัยจ�านวน 171 คน ผล

การวิจัยพบว่า บุคลากรในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง

มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมและ

รายด้าน (ด้านการค�านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลั้น 

ด้านการให้ความร่วมมือและด้านความส�านึกในหน้าที่) อยู่

ในระดับดี ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ด้านการให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. มหาวิทยาลัยควรจะก�าหนดนโยบายและการ
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บริหารให้มีความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงการจัดสรรค่าตอบแทน และการเลื่อนต�าแหน่งงาน

2. มหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานตามความสามารถให้กับบุคลากร มีขั้น

ตอนแนวทางการเติบโตในสายงาน ผู ้บังคับบัญชาตาม

สายงานควรให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือเมื่อบุคลากรซึ่ง

เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาประสบปัญหาในการท�างาน รวมถึง

ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพ่ือจะได้รู้ถึงปัญหา

ที่เกิดภายในองค์การ

3. มหาวิทยาลัยควรสร้างความผูกพันภายใน

องค์การอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการท�ากิจกรรมต่างๆ

ระหว่างบุคลากรกับองค์การ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิด

ขึ้นภายในองค์การ

4. มหาวิทยาลัยควรรักษาระดับของปัจจัยต่างๆ

ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกขององค์การ ได้แก่ การรับรู ้การสนับสนุนของ

องค์การ ความพึงพอใจในการท�างาน ความผูกพันกับ

องค์การ ก�าหนดนโยบายและการบริหารให้ยุติธรรมมาก

ยิ่งขึ้น การจัดสรรค่าตอบแทน การเลื่อนต�าแหน่งงาน และ

เสริมสร้างความสุข 

ข้อเสนอกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าการศึกษาต่อไปถึงความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับตัวแปรอื่นๆ 

เช่น ความยุติธรรมในองค์การ บรรยากาศองค์การ คุณภาพ

ชีวิต วัฒนธรรมองค์การ

2. ควรท�าการศึกษาการรับรู ้การสนับสนุนของ

องค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การซ�้า

อีกครั้งเพื่อดูว่าแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลการวิจัยใน

ครั้งนี้หรือไม่ อย่างไร

3. การวิจัยครั้ งนี้ศึกษาเฉพาะบุคลากรสาย

สนับสนุนเท่านั้น ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของบุคลากร

ในสายวิชาการ หรือบุคลากรท้ังหมดขององค์การ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท�างาน แรงจูงใจใน

การท�างาน และความพึงพอใจในการท�างานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่ง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานประจ�าของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 

4,120 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 365 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ จ�าแนกตามกลุ่มงาน ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน 

และความพึงพอใจในการท�างานมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิตการท�างาน, แรงจูงใจในการท�างาน, ความพึงพอใจในการท�างาน, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การ

Abstract

The purpose of this research was as follows: to study the influence of quality of work life, 

work motivation and job satisfaction on organizational citizenship behavior of commercial bank 

employees. The research population consisted of 4,120 regular employees of a commercial bank in 

Bangkok, with a sample of 365 people. Questionnaires were used as a research tool as were statistical 

analysis, frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested by multiple 

regression analysis. The results showed that (1) quality of work and life had a positive influence on 

organizational citizenship behavior at the statistically significant level of 0.05. (2) Work motivation had 

a positive influence on organizational citizenship behavior at the statistically significant level of 0.05. 

อิทธิพลของคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำน แรงจูงใจในกำรท�ำงำน และควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำน

ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง
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บทน�ำ

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เป็นไป

อย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ส่งผลให้

ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการพัฒนาประเทศให้ก้าวทัน 

และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โลกจึงตกอยู่ใน

กระแสของการแข่งขนัอย่างรนุแรงทางเศรษฐกจิ ท่ามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น

กลไกส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของการบริหารจัดการ

องค์การสมัยใหม่ การศึกษาพฤติกรรมองค์การจ�าเป็น

ต้องให้ความสนใจกับองค์ประกอบและระบบย่อยของ

องค์การ โดยเฉพาะบุคคลที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การ 

การท�าความเข้าใจธรรมชาติของบุคคล เพื่อที่จะสามารถ

เข้าใจและคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลที่อาจเกิดขึ้น 

และมีผลต่อการด�ารงอยู่ขององค์การ ท�าให้สามารถวาง

แนวทางส�าหรับจัดการ และแก้ปัญหาภายในองค์การ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู ้บริหารจะต้องเข้าใจในความ

แตกต่างและตระหนักถึงสมมติฐานส�าคัญเกี่ยวกับบุคคล  

(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) การกระท�าของแต่ละบุคคล

จะเป็นผลมาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน อีกทั้งพฤติกรรมโดย

ปกติแล้วต้องมีสาเหตุที่แน่นอน ซึ่งเกิดจากความต้องการ

ที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา 

ฉะน้ัน การจูงใจบุคคลจึงเป็นเรื่องส�าคัญมากในการปฏิบัติ

งานในองค์การ ซึ่งผู้บริหารควรเข้าใจและใช้การจูงใจเป็น

เคร่ืองมอืทีจ่ะชกัจงูหรอืผลกัดันให้พนกังานแสดงพฤตกิรรม

ตามที่องค์การต้องการ

การสร้างคุณภาพชีวิตการท�างาน เป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่ผู้บริหารควรต้องให้ความส�าคัญ เนื่องจากบุคลากร

ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์การมากที่สุด หากมี

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท�างานให้ดีขึ้นทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ จะช่วยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ

(3) Job satisfaction had a positive influence on organizational citizenship behavior at the statistically 

significant level of 0.05.

Keywords: quality of work life, work motivation, job satisfaction, organizational citizenship behavior

ในการท�างานมากข้ึน มีทัศนคติทางบวกต่อการท�างานและ

ต่อองค์การ ซ่ึงจะส่งผลให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ

องค์การสูงข้ึนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขาดงาน ลาออก และ

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยที่

เพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์การแทบทั้งสิ้น (Organ & 

Bateman, 1991, p. 364) การปฏิบัติงานของบุคคลใน

องค์การจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่

กับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลเป็นส�าคัญ หากบุคคลมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ย่อมน�าไปสู่ความผูกพันต่อองค์การ โดยการ

แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ และน�ามา

ซ่ึงการปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความรู้ความสามารถ ส่ง

ผลให้ผลการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลายองค์การมีการส�ารวจความคิดเห็นของ

พนักงานถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การ ซ่ึงบ่อยครั้งพบว่า องค์การต้องการเพียง

ผลลัพธ์ท่ีดี แต่อาจไม่สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริง ตลอด

จนการสือ่สารผลลพัธ์ทีไ่ม่ทัว่ถงึ ท�าให้ผูบ้รหิารหรอืองค์การ

ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้

วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิต

การท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน และความพึงพอใจใน

การท�างานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยผู้วิจัยมุ่งหวัง

ว่าผลจากการศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับปรับปรุง

การด�าเนินงานขององค์การ ตลอดจนพัฒนาปัจจัยที่ก่อให้

เกิดคุณภาพชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน และ

ความพึงพอใจในการท�างาน อันจะส่งผลให้พนักงานเกิด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท�างานที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท�างานที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

คุณภาพชีวิตการท�างานเป็นกระบวนการด�าเนิน

งานขององค์การทีส่ามารถท�าให้สมาชกิทกุระดบัในองค์การ

เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมที่จะเป็นการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท�างาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน และ

การเพิ่มผลผลิต โดยมีจุดมุ ่งหมายที่จะบรรลุเป้าหมาย 

2 ประการ คือ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตของ

องค์การและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน 

Walton (1973)  เป็นบคุคลทีไ่ด้ศกึษาเรือ่งคณุภาพชวีติการ

ท�างาน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคล ตลอดจน

สภาพแวดล้อมตัวบุคคลและสังคมที่ส่งผลท�าให้การท�างาน

ประสบความส�าเรจ็ ผลผลติทีไ่ด้รบัตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจของบุคคลในการท�างาน โดย Walton 

ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานว่าต้องประกอบด้วยเงือ่นไขต่างๆ อยู ่8 ประการดงันี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

(adequate and fair compensation) ค่าตอบแทนเป็น

สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตในการท�างานได้ เนื่องจาก

บุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ และมุ่งท�างาน

เพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการ

นี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการมีชีวิตอยู่รอด บุคคลนอกจากจะ

สร้างความคาดหมายในค่าตอบแทนส�าหรับตนแล้ว ยังมอง

ในเชงิเปรยีบเทยีบกบัผูอ้ืน่ในประเภทของงานแบบเดยีวกนั

2. สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ (safe and healthy working conditions) 

หมายถึง พนกังานควรอยูใ่นสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย

และสิ่งแวดล้อมของการท�างานท่ีป้องกันอุบัติเหตุและไม่

เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ควรก�าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยว

กับการคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมท่ีจะส่งเสริมสุขภาพและ

ปลอดภัย ซ่ึงเป็นการควบคุมสภาพทางกายภาพ

3. โอกาสในการใช้และพัฒนาความสามารถของ

พนักงาน (opportunity to use and develop worker 

capabilities) ในการท�างานนี้เป็นการให้ความส�าเร็จเก่ียว

กับการศึกษา อบรม การพัฒนาการท�างาน และอาชีพของ

บุคคล เป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท�างานประการ

หนึ่ง ซ่ึงจะท�าให้บุคคลสามารถท�าหน้าท่ีโดยใช้ศักยภาพที่

มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเมื่อมีปัญหาก็

จะใช้การแก้ไขตอบสนองในรปูแบบการด�าเนนิชวีติทีเ่หมาะ

สมพึงกระท�าเป็นผลให้บุคคลประสบความส�าเร็จในชีวิต

4. ความมั่นคงและโอกาสในการเจริญเติบโต  

(opportunity for continue growth and security) 

หมายถงึ งานทีพ่นกังานได้รบัมอบหมายจะมผีลต่อการคงไว้ 

และการขยายความสามารถให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ 

มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต�าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น

5. สภาพแวดล้อมทางสังคมภายในที่ท�างาน 

(social environment of work place) การท�างานร่วม

กันเป็นการท่ีพนักงานเห็นว่าตนมีคุณค่า สามารถปฏิบัติ

งานให้ประสบผลส�าเร็จได้ มีการยอมรับและร่วมมือกัน

ท�างานด้วยดี ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับสังคมขององค์การ 

ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การมีผลต่อ

บรรยากาศในการท�างาน

6. การปกป้องสิทธิของพนักงาน (protection of 

workers’ rights) หมายถงึ การบรหิารจดัการทีใ่ห้พนกังาน

ได้มีสิทธิในการท�างานตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมาย และ

แสดงออกในสิทธิซ่ึงกันและกัน หรือการก�าหนดแนวทางใน

การท�างานร่วมกนั บคุคลต้องได้รบัการเคารพในสทิธส่ิวนตวั

เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบ่งช้ีคุณภาพชีวิตการท�างาน

7. สมดลุระหว่างงานและกจิกรรมอืน่ทีอ่ยูภ่ายนอก

งาน (balance of work and non-work life) คือการที่

บุคคลจัดเวลาในการท�างานให้เหมาะสมและมีความสมดุล

กับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอื่น
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8.  ความรับผิดชอบต ่อสั งคมขององค ์การ  

(organizational social responsibility) คือ กิจกรรม

การท�างานที่ด�าเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม 

ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าความส�าคัญของงานและ

อาชีพของพนักงาน

แรงจูงใจในการท�างาน เป็นแรงกระตุ้น หรือแรง

ผลักดันที่ท�าให้พนักงานปฏิบัติงานให้แก่องค์การด้วยความ

เต็มใจ เกิดความพึงพอใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นท่ี

จะปฏิบัติงาน (ชุติมา คุณนะ, 2556, น. 30; Newstrom, 

2007, p. 101) เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง จึง

มีผลตามมาทั้งผลงานที่ให้กับองค์การ ในขณะที่พนักงาน

ก็ได้ผลตอบแทนแก่ตนด้วย (Robbins & Coulter, 2005, 

p. 392) แรงจูงใจเป็นสิ่งส�าคัญ ที่ผู้บริหารต้องให้ความ

สนใจและเข้าใจในแรงจูงใจของพนักงาน เพราะแรงจูงใจ

เป็นสิง่ทีก่่อให้เกดิความพงึพอใจและน�าไปสูก่ารกระท�าบาง

อย่างเสมอ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล 

ซ่ึงผู้บริหารควรเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานให้สูงข้ึน เพื่อ

ผลักดันให้บุคลากรทุ่มเทการท�างานและน�าศักยภาพของ

ตนเองออกมาแสดง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (พลชัย 

หอมสุวรรณ, 2558, น. 15)

ทฤษฎีสององค ์ประกอบของ  Herzberg  

(Frederick Herzberg’s two factors theory)  

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, pp. 113-

115) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยได้

แบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความ

พอใจ และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่

1. ความส�าเรจ็ในงาน (achievement factor) เป็น

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และความปลาบปลื้มใจใน

ผลส�าเร็จของงาน เมื่อเราได้ท�างานหรือสามารถแก้ปัญหา

ต่างๆ ได้เป็นผลส�าเรจ็ ปัจจยันีน้บัว่ามคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ

2. ความยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง 

การได้รับการยกย่อง ชมเชย ยอมรับนับถือ หรือได้รับการ

แสดงความยินดีจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน หรือบุคคล

อื่นๆ ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ ปัจจัยน้ีมักจะเกิดควบคู่

กับความส�าเร็จในงาน

3. ลักษณะงาน (work itself) หมายถึง ลักษณะ

งานทีน่่าสนใจ และท้าทายความสามารถ งานทีต้่องประดษิฐ์

คิดค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ท่ีท�าให้เกิดความพึงพอใจ

4. ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง 

การที่ผู ้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่ผู ้ท�างาน ได้รับผิดชอบ

ต่อการท�างานของตนอย่างเต็มท่ี ไม่จ�าเป็นต้องตรวจตรา

หรือควบคุมมากจนเกินไป

5 .  ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ใ น ห น ้ า ที่ ก า ร ง า น  

(advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน

หรือต�าแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้

ความสามารถในการท�างาน หรือเพิ่มความเจริญก้าวหน้า

ในการท�างานด้วย

ปัจจัยการบ�ารุงรักษา (maintenance factors) 

หรือปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) เป็นปัจจัยที่

ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท�างาน 

การเสนอปัจจัยสุขอนามัยไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุด แต่

เป็นการป้องกันความไม่พึงพอใจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบ

ด้วย วิธีการบังคับบัญชา (supervision) นโยบายและการ

บริหารของบริษัท (company policy) สัมพันธภาพกับ

ผู้บังคับบัญชา (relationship with supervisor) สภาพ

การท�างาน (working conditions) เงินเดือน (salary) 

สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (relationship with peers) 

ชีวิตส่วนตัว (personal life) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับ

บัญชา (relationship with subordinates) สถานภาพ 

(status) ความมั่นคง (security) (ศิริลักษณ์ สมัครวงศ์, 

2551, น. 33-34) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิด

ของ Herzberg ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและน�าไป

ศึกษาอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ (1) ความ

ส�าเร็จในการท�างาน (2) การยอมรับนับถือ (3) ลักษณะงาน

ที่น่าสนใจ (4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในอาชีพ

ความพึงพอใจในการท�างาน เป็นสภาวะของ

อารมณ์ ความรู ้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ

การท�างานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยเกิดจากการได้

รับการตอบสนองตามความต้องการของบุคคล (สาธิตา  

วงค์กาไชย, 2557, น. 23) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่ท�าอยู่ ซึ่งจะ
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เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงาน เช่น โอกาสในการเลื่อน

ต�าแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่วม

งาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล นอกจากนี้

ความพงึพอใจยงัเกดิขึน้จากปัจจัยแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ 

รูปแบบการบริหาร นโยบายและขั้นตอนการท�างาน สภาพ

แวดล้อมการท�างาน ตลอดจนประโยชน์และผลตอบแทน 

(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, น. 98) หากพนักงานมี

ความพึงพอใจ จะท�าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นท่ี

จะท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสิ่งต่างๆ 

เหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ในการท�างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

งานในองค์การด้วย (ชูศักดิ์ เจนประโคน, 2557, น. 123)

ทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg พบว่า 

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความพอใจในงาน และปัจจัยที่ท�าให้เกิด

ความไม่พึงพอใจในงานเป็นคนละกลุ่มกัน แม้ว่าทฤษฎีของ 

Herzberg จะถูกตั้งข้อสังเกตมากขึ้นในปัจจุบันในแง่ของ

ความถูกต้องเที่ยงตรง โดยเฉพาะความเข้าใจเรื่องความ

พอใจในงาน เนื่องจากผลงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎี

นี้ในระยะหลังพบว่า ทั้งปัจจัยการบ�ารุงรักษาและปัจจัย

จูงใจต่างมีผลต่อความพอใจและไม่พึงพอใจในงานท้ัง 2 

ด้าน แต่ทฤษฎีน้ียังคงมีความส�าคัญในการน�าไปใช้บริหาร

องค์การ โดยผู้บริหารได้รับการแนะน�าให้สนใจและเอาใจ

ใส่ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมความพอใจในงาน อีกทั้งทฤษฎีสอง

องค์ประกอบยังได้เสนอแนะขั้นตอนเพื่อป้องกันมิให้เกิด

ความไม่พึงพอใจข้ึน ซึ่งได้เน้นปัจจัยต่างๆ ที่เป็นปัจจัย

การบ�ารุงรักษาที่ควรได้รับการป้องกันเอาใจใส่ดูแลจากผู้

บริหาร ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของความ

พึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน เพื่อให้เหมาะสมกับการวิจัย 

ประกอบด้วย (1) นโยบายและการบริหารงานในองค์การ 

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (3) ค่าจ้างและ

สวัสดิการ (4) สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ความพึงพอใจในการท�างานของบุคคลในองค์การ 

จะมผีลต่อความส�าเรจ็ของงานและองค์การ รวมถงึความสขุ

ของพนักงาน ในทางตรงกนัข้าม หากพนกังานในองค์การใด

ไม่มีความพึงพอใจในการท�างาน จะส่งผลกระทบต่อความ

ส�าเร็จของงาน คุณภาพของงานลดลง การขาดหรือการลา

ออกจากงาน หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและ

ปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้แล้วความ

พึงพอใจในการท�างานยังเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของการท�างานและภาวะผู้น�าขององค์การ 

ดังนั้น องค์การควรตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้าง

ความพึงพอใจในการท�างานให้เกิดขึ้นกับพนักงานด้วย  

(ชูศักดิ์ เจนประโคน, 2557, น. 123-124)

พฤติกรรมการเป ็นสมาชิกที่ดีขององค ์การ  

(organizational citizenship behavior) เป็นพฤติกรรม

ของบคุคลทีท่�าให้การปฏบิตังิานขององค์การโดยรวมเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการจะมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ที่ดีขององค์การเป็นทางเลือกของบุคคลที่จะปฏิบัติหรือไม่

ก็ได้ ไม่ได้ถูกบังคับให้กระท�าตามบทบาทหน้าที่ หรือไม่ได้

ถูกก�าหนดไว้ในค�าบรรยายลักษณะงาน (job description) 

(Greenberg & Baron, 1993, p. 185; Organ, 1988, 

p. 4) และไม่ได้เก่ียวข้องกับการให้รางวัลหรือการลงโทษ

โดยตรง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

(Schnake & Dumler, 1997, pp. 216-229) ในการวิจัย

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดของ Organ (1988, pp. 8-12) 

ซึง่เป็นแนวคดิดัง้เดมิทีค่รอบคลมุพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ที่ดีของพนักงานในองค์การ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับและ

น�าไปศึกษาอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (altruism) 

คือ การให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเพื่อนร่วมงาน

ทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน มีลักษณะของการช่วย

เหลือผู้อื่นในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับงานหรือปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับองค์การ รวมถึงลูกค้าขององค์การ มีจิตใจอุทิศ

ตน คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในทุก ๆ ด้าน ที่

เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นท้ังในเวลาและนอก

เวลางาน หรือจะเป็นในหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม แม้จะไม่มีใคร

ร้องขอก็ยินดีและยังคงปฏิบัติอยู่

2. พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น (courtesy) คือ 

การค�านึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากระทบกระท่ัง

ท่ีอาจเกิดตามมา เนื่องจากในการปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องมี

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระท�าและการตัดสิน

ใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อคนอื่น จึงควรค�านึง

ถึงบุคคลอื่น เช่น เคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้สมบัติ

ร่วมกัน ตระหนักและให้ความส�าคัญกับผู้ร่วมงานอื่นเสมอ 

ว่าจะได้รับผลกระทบใดจากการกระท�าของตนหรือไม่
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3 .  พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม อ ด ท น อ ด ก ลั้ น  

(sportsmanship) คือ การอดทนอดกลั้นต่อการถูกรบกวน 

ความคับข้องใจ ความเครียด หรือความกดดันต่างๆ ด้วย

ความเต็มใจ เน่ืองจากในการปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องมีการ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ

และความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่อาจเพ่ิมภาระให้

กับผู้บังคับบัญชา และเกิดการโต้เถียงจนละเลยความสนใจ

ในการปฏิบัติงาน

4 .  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส� า นึ ก ใ น ห น ้ า ที่  

(conscientiousness) คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และสนองต่อนโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัดเกินกว่า

ความคาดหมายในบทบาทที่องค์การก�าหนดไว้ในระดับ

ต�่าสุด เช่น มีความตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาการท�างานเพื่อ

หาประโยชน์ส่วนตัว มีความส�านึกในหน้าท่ี ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ท�างานสนองต่อนโยบายขององค์การได้เป็น

อย่างดี ไม่หลบหลีกหรือเก่ียงงาน เต็มใจและยินดีท�างาน

ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเสมอ

5. พฤตกิรรมการให้ความร่วมมอื (civic virtue) คอื 

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานขององค์การ เช่น การเข้า

ร่วมประชุม การเก็บความลับขององค์การ การแสดงความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การ การให้ความส�าคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก 

ๆ กิจกรรมขององค์การ และมีปฏิกิริยาตอบสนอง รวมท้ังมี

ความรับผิดชอบในทุก ๆ  กิจกรรมขององค์การที่เปิดโอกาส

ให้เข้าไปมีส่วนร่วมเสมอ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. คุณภาพชีวิตการท�างานมีอิทธิพลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

2. แรงจูงใจในการท�างานมีอิทธิพลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

3. ความพึงพอใจในการท�างานมีอิทธิพลทางบวก

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey 

research) เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการ

ท�างาน และความพึงพอใจในการท�างานต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่ง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคอื พนกังานประจ�าของธนาคารพาณชิย์

แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 4,120 คน (ข้อมูล 
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ณ เดือนธันวาคม 2559) ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

สูตรของ Taro Yamane (1973, p. 886) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 365 คน สุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) 

จ�าแนกตามกลุ่มงาน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อศึกษาอิทธิพลของ

คุณภาพชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน ความพึง

พอใจในการท�างานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดย

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 

list) และเติมค�าในช่องว่าง (short answer) จ�านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตการท�างาน โดยมีข้อค�าถาม

จ�านวน 24 ข้อ แบ่งเป็น 8 ด้าน คือ (1) การจ่ายค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม (2) สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (3) โอกาสในการใช้และ

พัฒนาความสามารถของพนักงาน (4) ความมั่นคงและ

โอกาสในการเจริญเติบโต (5) สภาพแวดล้อมทางสังคม

ภายในที่ท�างาน (6) การปกป้องสิทธิของพนักงาน (7) 

สมดุลระหว่างงานและกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายนอกงาน (8) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 

ตอนที่ 3 แรงจูงใจในการท�างาน โดยมีข้อค�าถาม

จ�านวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ (1) ความส�าเร็จในการ

ท�างาน (2) การยอมรับนับถือ (3) ลักษณะงานที่น่าสนใจ 

(4) ความรับผิดชอบ (5) ความก้าวหน้าในอาชีพ

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการท�างาน โดยมีข้อ

ค�าถามจ�านวน 12 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ (1) นโยบาย

และการบริหารงานในองค์การ (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในองค์การ (3) ค่าจ้างและสวัสดิการ (4) สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน

ตอนที ่5 พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ 

โดยมีข้อค�าถามจ�านวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ (1) 

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (2) พฤติกรรมการค�านึง

ถึงผู้อื่น (3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (4) พฤติกรรม

การส�านึกในหน้าท่ี (5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 

ทดสอบความน่าเช่ือถือหรือความเช่ือมั่นของ

เครื่องมือ (reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ (alpha  

coefficient) แบบครอนบชั (cronbach alpha) จากการน�า

แบบสอบถามไปทดสอบกับตัวอย่างทดสอบท่ีมีคุณสมบัติ

เหมือนประชากรการวิจัยจ�านวน 40 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ท่ีมาของแหล่งข้อมูล มาจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ผู ้วิจัยเก็บ

รวบรวมข้อมลูส่วนนี ้จากการส�ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม

กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการ

ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร งาน

วิจัย และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติ

งาน ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) โดย

การค�านวณหาค่าแจกแจงความถี่ (frequency) และค่า

ร้อยละ (percentage)

2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ

ชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน ความพึงพอใจใน

การท�างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) โดยการ

ค�านวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)

3. การวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการ

ท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน และความพึงพอใจใน
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การท�างานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ใช้การวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (multiple regression) โดยวิธีหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  

correlation coefficient)

ผลกำรวิจัย

1. จากข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงาน

ประจ�าของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.1) มีอายุ 31-40 ปี (ร้อย

ละ 46.6) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 71.2) และ

มีระยะเวลาในการท�างานในองค์การปัจจุบันน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 5 ปี (ร้อยละ 38.3) 

2. คุณภาพชีวิตการท�างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท�างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M 

= 3.81) และทุกด้าน มีระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

เรียงตามล�าดับดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมภายในที่

ท�างาน (M = 3.93) รองลงมาเป็นด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์การ (M = 3.89) และด้านสมดุลระหว่างงาน

และกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายนอกงาน (M = 3.87)

3. แรงจูงใจในการท�างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M 

= 3.89) และทุกด้าน มีระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

เรียงตามล�าดับดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ (M = 4.00) รอง

ลงมาเป็นด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (M = 3.92) และด้าน

ความส�าเร็จในการท�างาน (M = 3.89)

4. ความพึงพอใจในการท�างาน กลุ ่มตัวอย่าง

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงมีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยความพึงพอใจในการท�างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(M = 3.75) และทุกด้าน มีระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากเรยีงตามล�าดบัดงันี ้ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลใน

องค์การ (M = 4.00) รองลงมาเป็นด้านสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน (M = 3.90) และด้านนโยบายและการบริหาร

งานในองค์การ (M = 3.68)

5. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กลุ่ม

ตัวอย่างของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีความคิด

เห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (M = 4.02) และทุกด้าน มีระดับมาก โดย

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากเรยีงตามล�าดบัดงันี ้ด้านพฤตกิรรมการ

ให้ความช่วยเหลอื (M = 4.06) รองลงมาเป็นด้านพฤตกิรรม

การค�านึงถึงผู้อื่น (M = 4.05) และด้านพฤติกรรมการส�านึก

ในหน้าท่ี (M = 4.02)

6. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า คุณภาพ

ชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน และความพึงพอใจ

ในการท�างาน ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มี

ค่าเท่ากับ 0.650 และสามารถร่วมอธิบายความแปรผัน

ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t ≥ 1.96) 

ได้ร้อยละ 42.2 (R2 = 0.422) 

คุณภาพชีวิตการท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน 

และความพึงพอใจในการท�างาน มีอิทธิพลทางบวกต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เส้นทางเท่ากับ 0.143, 0.378 และ 0.215 ตามล�าดับ อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

กำรอภิปรำยผล

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท�างาน มีอิทธิพลทางบวก

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษา

แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตในการท�างานท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของกิจการร่วมค้า 

NWR-SBCC พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างาน มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (สาธิตา 

วงค์กาไชย, 2557) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา

คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการท�างาน และพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษาข้าราชการ

นายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ท่ี 3 พบว่า 

คณุภาพชวีติในการท�างานของข้าราชการนายทหารประทวน

ในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (ฉัฐชัย มีช้ันช่วง, 2553) และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาการรับรู ้บรรยากาศองค์การ 



290 Vol. 9 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

คุณภาพชีวิตการท�างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ

องค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตเครื่องใช้

ไฟฟ้าภายในบ้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานโดยรวม มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การโดยรวม (ชนัดดา เพ็ชรประยูร, 2545)

ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน มีอิทธิพลทางบวก

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษา

แรงจูงใจในการท�างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์กรของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ (ชนิตา  

เศษลอื, 2556) พบว่า แรงจูงใจในการท�างานของคร ูสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กรของครโูรงเรยีน

ในเครือสารสาสน์ ทั้งภาพรวมและรายด้าน นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง คุณลักษณะงาน แรงจูงใจใน

การท�างาน ความพึงพอใจในงานต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีในองค์การบริหารส่วนต�าบล เขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง พบว่า แรงจูงใจในการท�างานมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ (วิไลพร 

ทะนะสาร, 2554)

ปัจจัยความพึงพอใจในการท�างาน มีอิทธิพลทาง

บวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษา

ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ ความพึงพอใจในงาน จิตวิญญาณใน

การท�างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ของหวัหน้างานในธรุกจิบตัรเครดติและสนิเชือ่ พบว่า ความ

พึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตร

เครดิตและสินเชื่อ (ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557) นอกจากนี้

ยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึ

พอใจในงานและความพงึพอใจในชวีติกบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน พบว่า ความพึงพอใจ

ในงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (กรรณิกา ปาป้อง, 2548) 

และสอดคล้องกบัผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบั

รู้วฒันธรรมขององค์การ ความพงึพอใจในงาน กบัพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัท ซี.พี. 

เซเว่นอีเลฟเว่น จ�ากัด (มหาชน) พบว่า ความพึงพอใจใน

งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การ (ชัยวัฒน์ ตันติภาสวศิน, 2548) 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

จากผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการ

ท�างาน แรงจูงใจในการท�างาน และความพึงพอใจในการ

ท�างานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

พนกังานธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้

เพือ่เกดิประโยชน์ต่อองค์การในการบรหิารจดัการทรพัยากร

บุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด ผู้วิจัย

จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญัเกีย่วกบัความเหมาะ

สมของอัตราก�าลังคนกับปริมาณงาน ตลอดจนทบทวน

สวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อพนักงานให้มากท่ีสุด อันจะน�าไปสู่คุณภาพ

ชีวิตการท�างานท่ีดีของพนักงาน 

2. ผู้บริหารควรเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานให้สูง

ข้ึน เพื่อผลักดันให้บุคลากรทุ่มเทและน�าศักยภาพของ

ตนเองออกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้มากที่สุด

3. ผูบ้รหิารควรทราบถึงความต้องการของพนกังาน 

เพื่อสามารถชักจูง ผลักดัน หรือควบคุมพฤติกรรมของ

พนกังาน ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของพนกังาน

ให้ได้มากที่สุด ด้วยการก�าหนดกลยุทธ์อย่างสอดคล้องและ

เหมาะสม โดยจะน�ามาซึ่งผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนพนักงานเกิดความพึงพอใจในการท�างาน

4. ผู ้บริหารควรส่งเสริมและให้การสนับสนุน

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เพื่อรักษา

และเพิ่มพูนระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด เพื่อขยายผลการวิจัยให้ครอบคลุม

มากข้ึน
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2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์

แห่งอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยว่ามีความสอดคล้อง

กันหรือไม่ อย่างไร

3. ควรศกึษาปัจจยัด้านอืน่ท่ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลาก

หลายและเป็นประโยชน์ส�าหรับองค์การมากท่ีสุด
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Abstract

This study aimed at investigating naming patterns of organizations in Thailand with an  

emphasis on franchise and SME business names. In so doing, the researcher first identified and analyzed  

English usage as well as ascertained the extent to which consumers understood and interpreted  

various product names. Consequently, data of product names were collected resulting in 658  

franchise and SME business names from six product categories: food (171 items), bakery and beverages 

(236 items), education (112 items), services (44 items), beauty and herbs (46 items), and retail shops 

(49 items). In addition, a questionnaire was conducted with Thai respondents (n= 104), selected by 

means of convenience sampling through such social media as Line, Facebook pages and Facebook 

Messenger. Together, they represented Thai office workers and university students. Major findings are 

as follows: (1) The entrepreneurs created their product names in three features as follows: English 

names (51%), code-mixed names (31%) and Thai names (18%), respectively. (2) The patterns of English 

usage for franchise and SME business names had many features. These were common noun, compound 

noun, noun phrase, initial, a mixture of Thai and English words, and a name that was modified by 

Thai or English words. And (3) most respondents selected the correct answers (77.8%), followed by  

unclear answer (16.7%) and wrong answer (5.5%) respectively. Apart from this, several external factors  

appeared to influence consumer understanding, such as advertising, multimodality, and creativity.

Keywords: utilization, franchise and SMEs, code-mixing

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของช่ือธุรกิจเฟรนไชส์และธุรกิจกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในประเทศไทย เริ่มจากผู้วิจัยจ�าแนกและวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการศึกษาช่ือธุรกิจเฟรนไชส์และกลุ่ม

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สืบค้นข้อมูลจากศูนย์รวมธุรกิจเฟรนไชส์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตีความหมาย
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Introduction

In Thai land, although the Engl ish  

language has never been considered as an official  

language, it is needed for general usage among the 

Thais in several professions; such as, education, 

economics, medical, business, foreign affairs, and 

trade. Therefore, it can be seen that English has 

become an important language among the Thais, 

and people utilize English as the lingua franca 

when communicating with foreigners for various 

purposes. It should be noted that a lingua franca 

is a language or dialect systematically used to 

make communication possible among people 

who do not share a native language or dialect, 

particularly when it is a third language that is 

distinct from both native languages 

Thai government has initiated various 

procedures to develop trade and investment in 

the country, as Thailand needs to increase the 

amount of revenue from the arrival of foreigners. 

One of the processes is creating SME’s business 

projects and increasing the number of branches 

into franchises, so that both Thais and foreigners 

ช่ือธุรกิจที่มีความหลากหลายได้ ผู้วิจัยจึงรวบรวมชื่อธุรกิจใน 6 ประเภทจ�านวน 658 ชื่อ ได้แก่ ธุรกิจประเภทอาหาร171 

ชื่อ ร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่ม236 ชื่อ สถาบันศึกษา 112 ช่ือ การบริการ44ช่ือ ธุรกิจความสวยงามและสมุนไพร 46 ชื่อ 

และร้านค้าปลีก 49 ชื่อ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามออนไลน์จ�านวน 104 ชุด จากผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวน 150 คน โดยส่งแบบสอบถามผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ค และโปรแกรมการแชทผ่านแอพ

พลิเคชั่นเฟซบุ๊ค ไปยังกลุ่มคนท�างานและนักศึกษาชาวไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า (1) ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์

ชื่อธุรกิจใน3รูปแบบ คือ ชื่อภาษาอังกฤษ (51%) ชื่อภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (31%) และช่ือภาษาไทย (18%) ตาม

ล�าดับ (2) โครงสร้างการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มธุรกิจเฟรนไชส์และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีหลายลักษณะ 

ได้แก่ การใช้ค�านามทั่วไป ค�านามประสม นามวลี ค�าย่อ ค�าข้ึนต้นช่ือ และการปนค�าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (3) ผู้

ตอบแบบสอบถามสามารถตอบชื่อและประเภทของธุรกิจได้ถูกต้องกว่า 77.8% ค�าตอบไม่ชัดเจน 16.7% และตอบไม่ถูก

ต้อง 5.5% นอกเหนือจากนี้ ปัจจัยภายนอกก็มีผลต่อการตั้งช่ือธุรกิจเพื่อดึงดูดความเข้าใจของผู้บริโภคอีกด้วย เช่น การ

โฆษณา การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ค�ำส�ำคญั: การใช้ประโยชน์, ธรุกจิเฟรนไชส์และกลุม่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, การปนค�าภาษาองักฤษและภาษาไทย

will know and use Thai products and services 

more resulting in those products and services 

becoming more widely known. Furthermore, 

brand naming should use both Thai and English 

languages, especially for a company that aims to 

sell in the international market. This is because 

code-mixing and code-switching are often used 

because foreigners can speak easily, understand 

the meaning, and make the language sound more 

interesting.

S e v e r a l  s t u d i e s  w e r e  a l s o  

focused on English names in pop songs, One  

Tambon One Product names (Snodin, Higgins &  

Yoovathaworn, 2016), Facebook conversations  

(Kongkerd, 2015) while no studyhas ever been 

undertaken focusing on franchise and SME business 

names in Thailand where English has become an 

important language among the Thais. Therefore, 

with this research, the author intends to investigate 

and analyze the language used for all the franchise 

and SME business names in Thailand including 

the source of the names in their linguistic forms. 
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This study aimed at investigating naming patterns 

of organizations in Thailand with an emphasis on 

franchise and SME business names. In addition, 

the author also studied how do the consumers 

understand and interpret various product names. 

However, the author hopes that it would help 

to complete the gap by exploring the usage of 

English in product and service names of franchise 

and SME businesses in Thailand. 

Objectives

1. To identify and analyze the English and 

Thai languages as used by franchise and SME 

business names in Thailand.

2. To assess the extent to which consumers 

understand and interpret various product names. 

Literature Review

In Thailand, SMEs are so important for 

the Thai economy; as such, it is important to 

increase their resilience. This project would  

continuously grow in the world market because the  

government had played an important role in 

supporting the development of SMEs as a means 

of achieving sustainable and healthy economic 

growth. Nowadays, SMEs are extensively known 

inside and outside the country, and some  

businesspeople have planned to expand their 

products and services by offering franchises. In 

addition, some goods have already been exported 

to neighboring countries. As such, franchisers have 

opened more branches quickly until franchisees 

become interested in wanting to buy these  

franchises from the businesspeople, so they 

can have their own business. Furthermore, after 

the franchises open everywhere including the  

countryside, tourists will come to visit those 

areas, too. Finally, some Thai franchises have 

become famous brand names; for instance, 7-11, 

Coffee Today, Signature Steak, and Wall’s Ice 

Cream. However, for the products to become 

known in the market, an important aspect that 

entrepreneurs should not overlook to establish 

is the name in which they must think of how to 

make the business name capture the interest 

of potential customers. This is because most  

customers would have to read the product name 

beforehand and understand what kind of product 

the name is referring. 

The researcher was interested in studying 

and analyzing how SMEs and franchise names  

became well-known and what were the  

prominent factors in generating the product names 

in order for the business and trade professions to 

progress from the utilization of English. 

An effective brand name should be easy 

to remember and be retained in the customers’ 

mindset. It is not simple to create product and  

service names, so most entrepreneurs have 

to study how to generate them by using  

various principles before introducing them to 

society. Carter (2014) described several brand 

name creation categories that could serve as a  

starting point for the brand naming process for 

example descriptive names, geographic names,  

personification, alliteration or rhyming names, 

acronyms and initials, and so on. At the same 

time, Wyro (2017) divided this process into steps, 

which are have an open mind when creating a 

brand name, specify the purpose, start with a 

competitive evaluation, select a strategic position, 

set the name, make it clear, and wait for getting 

feedback, respectively. 
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Conceptual Framework

Naming features The franchise and SMEs business names

Code-mixed mames Multimodality Creativity Advertising

Thai name

English names

Figure1 Conceptual diagram of the franchise and SME business names

Methodology

This study is a quantitative research. 

For the research design, the researcher chose a  

survey research because it best served to answer 

the research questions and the purposes of the 

study. Nworgu (1991) explained that the survey 

research realizes the group of people who is 

surveyed by collecting and analyzing data. Only 

a part of the population is studied, and findings 

from this are expected to be generalized for the 

entire population. This research design was used 

for the first research question for exploring the 

difference in percentage between Thai names, 

English names, and code-mixing English and Thai 

names. In addition, the second research question 

was disclosed by the questionnaire.

Population and Sample

The data consisted of 658 franchise 

and SME business names including six product  

categories: food (171 items), bakery and  

beverages (236 items), education (112 items), 

services (44 items), beauty and herbs (46 items), 

and retail shops (49 items). The data were 

taken from the Thai Franchise and SME Expo 

2018 and the Thai Franchise Center website  

(www.Thaifranchisecenter.com). All data were 

selected the franchise and SME business names 

for the period 2002-2018 for the analysis of the 

product names. For the questionnaire, they were 

distributed to all participants for collecting the 

data. A total of 104 completed questionnaires 

were returned from all 150 questionnaires. 

However, the questionnaires were distributed by  

convenience sampl ing in the group of  

working people and students through an online  

application; for example, Line, Facebook pages, 

and Facebook Messenger.

Research Tools

The researcher chose a survey research 

because it best served to answer the research 

questions and the purposes of the study.  

Nworgu (1991) explained that the survey research  

realizes the group of people who is surveyed 

by collecting and analyzing data. Only a part of 

the population is studied, and findings from this 

are expected to be generalized for the entire 

population. Similarly, McBurney (1994) defined a 

survey as assessing public opinion or individual 

characteristics by the use of a questionnaire 
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and sampling methods. Thus, collecting and  

analyzing data some part of the population was 

used for the first research question for exploring 

the difference in percentage between Thai names, 

English names, and code-mixing English and Thai 

names. In addition, creating the questionnaire was 

much easier because the Google website helped 

the researcher to do the questionnaire online by 

utilizing a Google Forms application. Thus, the 

second research question was disclosed by the 

percentage of online questionnaires, which were 

distributed among the participants.

Data Collection 

In order to answer the first research  

question, all data consisted of 658 franchise and 

SME business names in Thailand comprising six 

product categories from the Thai Franchise and 

SME Expo 2018 and the Thai Franchise Centre 

website during 2002-2018. The researcher spent 

two weeks collecting the 658 franchise and SME 

business names. The second research question 

was found by the questionnaire survey research. 

A total of 150 questionnaires were therefore  

distr ibuted and 105 questionnaires were  

returned. The questionnaires were distributed by  

convenience sampl ing in the group of  

working people and students through an online  

application; for example, Line, Facebook pages, 

and Facebook Messenger. The researcher found 

that there was one uncompleted questionnaire, 

so only 104 completed questionnaires were used 

within a month.

Data Analysis 

The author classified all data for the  

analysis process into two parts: Part 1 for answer-

ing the first research question, and Part 2 for 

answering the second research question. 

Part 1: The researcher needed to identify 

and analyze the patterns of English usage for 

franchise and SME business names. The author 

continued the process into three steps as follows: 

(1) selecting the data item by item from name 

No. 1 to name No. 658 into six categories, (2)  

classifying names into three types: Thai names, 

English names, and code-mixing names and  

calculating the percentage by using Microsoft 

Excel 2013, and (3) choosing only English and 

code-mixing names in order to identify the  

patterns of English used for franchise and SME 

business names.

Part 2: After 105 online questionnaires 

were returned by Google Forms, the application 

calculated the percentages of the findings from 

eighteen names as well as the pie charts. The 

author continuously analyzed the data which 

Google showed. The results of the Google Forms 

only described the percentage of each question, 

but it could not know what was the correct answer 

in each. The researcher printed and considered 

the most percentage of the eighteen questions. 

The most percentage of each question judged 

whether the participants could understand and 

interpret the meaning of the product names or not.

Results

Patterns of Franchise and SME business 

names using English language

Food

The data included 171 Thai food names. 

More than half (80%) of Thai food is named 

with English and code-mixed names although 
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the content is written in Thai and the target  

readership is Thais. A Thai name is only used for 

20% of all food names. 

With respect to the usage of the English 

language in the naming patterns, the findings are 

as follows:

1. The names used English common 

nouns to represent the goods; such as, Signature 

(steak house) and Subway (fast-food restaurant). 

These names are sometimes not associated 

with the products; moreover, it may lead to 

confusion for consumers if they do not have the  

knowledge about the products beforehand and the  

entrepreneurs do not show the package clearly.

2. The names used English compound 

nouns; for instance, Chill Steak, Long Potato, 

Noodle Box, and Mobile Steak. These names are 

clear because there are keywords or word choices 

in each name.

3. The names used initials; such as, ST 

Happy Chicken (restaurant), PJ Pizza (fast-food 

restaurant), and EZ’s Kitchen (restaurant). The 

abbreviations sometimes stand for the product’s 

ownership; for example, the product name ‘KFC 

(Kentucky Fried Chicken) originates from the 

owner’s state of Kentucky in the United States.

4. The names included a code-mixing of 

English; such as, Zaap Classic, Steak Dek Neaw, 

Rosded Noodle, Iyara Premium Fruits, and Rama 

Meatballs. The Thai words may be the proper 

name of a person, a place, or kind of product. 

5. The names included a word, which 

was modified by an English word; for example, 

Nong Fah (fried banana with honey milk choco 

dip), Lab-loy (traditional Thai Isan food), and  

Porterhouse by LE MATIN. An explanation of the 

name in English would probably be an advan-

tage for foreigners who might want to buy Thai 

products. Furthermore, customers may easily 

recognize the product by only hearing the name 

without seeing the actual product. 

Bakery and beverages

The data comprised 236 business names of 

franchise and SME bakery and drinks category. Most 

of the products (47.46%) were named in English 

followed by 64 products having a code-mixing of 

English and Thai (27.12%) while only 60 products 

(25.42%) were named in Thai, respectively. 

The findings showed that franchise and 

SME bakery and beverages names using English 

had the following patterns:

1. The names used basic common nouns, 

which consumers could understand worldwide; for 

example, The Waffle (waffle house) and Bud’s (ice 

cream).  From the name ‘The Waffle’, consumers 

could easily realize what type of product they 

are buying. In contrast, some product names do 

not present to customers what type of product 

they are purchasing; such as, Bud’s. Thus, this 

shows that English names of some products are 

sometimes not related to the products themselves.

2. The names used English compound 

nouns in the product. The name frequently 

contained at least one English word associated 

with the product; such as, Coffee World (coffee), 

Sweet Milk (milk), Fruit Pops (ice cream made with 

fruits), and Rainbow Crepe (crepe). Not only would 

Thai consumers recognize the product name with 

the English terms, but also this would be a good 

technique to attract foreign consumers.

3. The names began with initials; such as, 

N&B Pancake, SP Donut Jew, Dr. Cool (bakery), and 

Mr. Shake (milk tea). The abbreviations sometimes 

stand for the product’s ownership; for instance, 
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‘N&B Pancake’ is the brand which uses the  

owners’ personal names ‘Som and Pong’.

4. The names contained code-mixing and 

Thai words usually combining Thai with at least 

one English word in the product’s name. Some 

examples are Pern Coffee, Tee Dok Sadao Fried 

Ice-cream, and Pheungnoi Bakery. Most product 

names are combined with the product owner’s 

personal name or the origin of the product; such, 

as Southern Coffee. In addition, some names 

use a toponym with the English word, ‘coffee’, 

that would be simply understood by customers 

around the world.

5. The names included a word, which 

was modified by an English word; for example,  

Montonjaras (natural fresh coconut sugar for 

health) and Nai Cha (The original Chinese-style 

tea). Therefore, this is an appropriate strategy to 

make consumers become interested in the product. 

6. The name used English initials followed 

by Thai script. ‘DD Coffee Cup โกนาย’, which is 

the only Thai franchise product name that mixes 

Thai script with English to represent ownership. 

The word ‘โก’ means ‘uncle’ in the South of 

Thailand, so the product name translates to ‘DD 

Coffee Cup by Uncle Nai’ in English.

Education

The data included 112 franchise and SME 

business names of education in Thailand. Most 

of the products (64.29%) were named in English 

followed by 35 products with code-mixing of 

English (31.25%) while only five products (4.46%) 

were named in Thai, respectively.

The naming patterns found the following:

1. Among education business names, only 

two product names used a common noun or 

single English word; for example, Future (English 

tutor) and Sense (art teaching). These names are 

sometimes not associated with the products, so 

this may cause confusion for the consumer about 

the product.

2. Most products employed compound 

nouns in their business names; such as, Inter 

Math, Insight English, Brain Scan (for kids), Smart 

Kids, and Four Skills (for all students). The  

researcher found that entrepreneurs might  

create their name containing words, which have 

at least one implicit meaning; for example, ‘Math’ 

in Happy Math, ‘Science’ in Top Science, or ‘kid’ 

in Kids Able. These may help for understanding 

when customers search for information about  

education institutions.

3. The names started with init ials; 

such as, BE-Knowledge and MU Tutor. The  

abbreviation normally expresses the origin of the 

product names. Mu Tutor is the best example 

to describe this strategy because MU stands for 

Mahidol University.

4. The names included code-mixing of 

English and Thai words; for example, Morsornluk 

School (for children), I-fourry House Academy, and 

Pravinia Academy of Beauty and Spa. 

5. The utilization of several nouns in 

a name like a noun phrase; such as, Modern  

Academic Center, SE-ED Learning Center, The 

English Clinic, and Siam Computer and Language 

School. This type of name was found to have 

the highest number in this category because the 

owners want the customers to know what they 

will buy. 

Services

The data included 44 franchise and SME 

business names relating to services of which 30 
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products (68.18%) used entirely English names 

and 14 products (31.82%) were a hybrid of  

English and Thai. A Thai name was not generated 

in this category.

The observed patterns for franchise and 

SME services using English can be summarized 

as follows:

1 .  The names used at least  two  

English words. Some examples are Kerry Express  

(transportation), Smart Post, and Quick Service. It 

appears that these English product names ought 

to have at least one word, which is associated 

with the product in order to make understanding 

easier among both Thais and foreigners.

2. Initials could be seen in the names of 

products; such as, ETC Mail Boxes, Mr. Bag-fix, 

and PWT Express. These initials normally stand 

for product ownership; for instance, ‘J Wash 

System’ is derived from the product owner’s 

name ‘Jaroen’.

3. Some services are named using code-

mixing of English and Thai words; for example, 

Nong Fah Service and Maannam Design. It shows 

that Thai proper names appear in this type; such 

as, ‘Nong Fah’.

4. A noun phrase could be adapted in 

order to create the product names; for example, 

Buttercup Visa and Translation Service, Pay Point 

Service, Laundry Care and Dry Cleaning, and Thai 

Security Center.

Beauty and herbs

The data comprised of 46 franchise and 

SME beauty and herbs product names. A code-

mixing name was the most frequently employed 

(41.3%) followed by names that used English 

words (36.96%) while 10 products (21.74%) were 

named in Thai, respectively.

The findings showed that franchise and 

SME beauty and herbs used English language in 

product names are as follows:

1. The names used English compound 

nouns. Some examples are Golden Cosmetic, 

Hot Spa, Body Care, and Aura White. The  

consumers realize what kind of the product they are  

purchasing because of the keywords about beauty 

and herbs in the product names. 

2. SWL Skincare is only a name, which uses 

an initial in beauty and herbs product names. 

3. The names contain a code-mixing of 

English and Thai words, which normally uses a 

Thai owner’s personal name or anthroponym. 

Examples include Pijittra Cream, Kanlaya Perfume, 

and Pinyada Herb.

4. A noun phrase could be adapted in 

order to create the product names; for example, 

Bangkok Clinic Revolution, Impel Fresh Water 

Spray, Beauty Max Store, and Wuttisak Clinic 

Beauty Express.

Retail shops 

The data included 49 franchise and SME 

retail shops. Only 10 names (20%) carried Thai 

names whereas nearly 80% of the data used 

English names and code-mixed names. Most of 

the English words are widely used because of 

the growing influence of the English language 

and globalization. 

The naming patterns found using English 

are as follows:

1. The names used basic common nouns; 

for example, Singer and Jiffy. Sometimes the names 

may not explain the product clearly because this 

name type is quite obvious. Moreover, consumers 
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might have earlier knowledge about the product.

2. The names used English compound 

nouns in the product. The name type frequently 

contained at least one English word associated 

with the product; such as, Concept Furniture 

(furniture), Sun Store (glasses), City Phone  

(electronic tools), and Sixty-nine Minimart 

(minimart). 

3. The names started with an initial. CJ 

Express is the only name, which can be seen in 

the retail shops category. 

4. The names contained code-mixing and 

Thai words usually combining Thai and English 

words in the product name. Some examples are 

Top Charoen and Yoji Hardware. The product 

names are combined with the product owner’s 

personal names; such as, Aeko Shop. 

5. The use of more than two words; for 

instance, Expand Unique Lifestyle, Pink Powder 

Detergent, and Thai Flower Mate. This name type 

is quite longer than other types, so it will explain 

the products quite well and consumers would 

be satisfied.

The results of the six categories about 

franchise and SME business names in Thailand 

showed that the entrepreneurs created their 

product names in three features as follows: English 

names (51%), code-mixed names (31%) and Thai 

names (18%), respectively.

Consumers’ understanding of Franchise and 

SME product names through online questionnaires 

The answers from all questionnaires 

found that most participants selected the correct  

answers. The researcher calculated the results and 

reported the data from the highest percentage of 

each question that the participants had chosen. 

The results were presented by eighteen names. 

Most consumers chose 14 questions, which were 

the correct answers (77.8%), followed by the 

three unclear questions (16.7%) while only one 

question (5.5%) was answered wrong. 

Frequency(n) Percentage (%)

Correct 14 77.8

Unclear 3 16.7

Wrong 1 5.5

Total 18 100.0

Discussion

T h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  

franchise and SME business names obviously  

demonstrate the relevance of the Thai and English  

languages as found by the author when  

researching about English and code-mixing names. 

The entrepreneurs create an English name the most 

followed by Thai and English mixed names, and 

Thai names respectively. In addition, questionnaires 

illustrated that more than half of the participants 

answered the brand name products correctly. Some 

people said that they knew the product names  

because they had heard and used them  

before ,  or  they had seen them in an  

advertisement presence on television, and the  

Internet, as technology and media are also 

sources of knowledge. Furthermore, Crystal 

(2006) stated that people could never stop 

learning English because the higher they go 
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to a more advanced level, then they speak 

with more complexity that would help in  

opening up the meaning and understanding of the  

language. Normally, most customers have more  

capacity to learn English; moreover, the  

pa r t i c i pan t s  a l so  commented  on  the  

strategies of which the product names they knew 

by the word; such as, “The restaurant indicates 

the food category.” and “The mart refers to a 

retail shop. Thus, Thais or foreigners who live  

together in Thai society can access the  

franchise and SME business even if the names 

are used in English or Thai language.

The entrepreneurs ought to create  

English words in various features because  

English has variety. Furthermore, various English  

dialects are spoken in different parts of the world 

including not only American and British English, 

but such varieties as Indian, Australian, and New 

Zealand English, as well as the English spoken 

in various African and Asian countries. These are 

called ‘World Englishes’. As such, there is no 

correct or perfect English in World Englishes, but  

everyone can use English. This means they can  

communicate with others even if applying  

incorrect English. Franchise and SME businesses 

Thailand not always use English correctly, as the  

entrepreneurs sometimes generate the names from 

their own thinking. As a consequence, franchise 

and SME business names still have many patterns; 

for example, common noun, noun phrase, and 

initial. Therefore, the creation of English, Thai, and 

code-mixed names is a concept that has been 

introduced whereby the product would be well 

known and initiate the global market for exports 

and imports. Luckily, most business names are 

created for the consumers’ understanding. Even 

though it may not be a correct name grammatically, 

the wording can actually still be communicated 

in World Englishes.

Addit ionally, from the patent and  

naming factors associated with the consumers’  

interpretation, there are also external factors that 

influence the consumers’ understanding; such as, 

advertising, multimodality, and creativity.

Some people learn the names of the  

businesses of both English and Thai languages 

from advertising on television, the Internet and 

city signs. Participants argue that they observe and 

remember the interest of the business through 

advertising. They often read billboards on the 

BTS and bus stops while traveling to work every 

day. It makes them unavoidably absorb and have 

access to technology. 

Likewise, there are a lot of names in 

the food and bakery and beverages businesses, 

which have the symbol representing the type of  

business; for instance, ‘Signature’ has a picture 

of a fork and spoon in the logo, which indicates 

the food, and ‘Sweet Garden’ has designed a 

pink logo expressing the bakery and beverages  

business. At the same time, most consumers 

might remember and interpret the business  

categories by observing the symbol on logos or the  

multimodality. Multimodality focuses on  

analyzing and describing the full repertoire of 

meaning-making resources that people use; for 

example, visual, spoken, gestural, written, three- 

dimensional, and others depending on the domain 

of representation in different contexts. These are 

aspects that business owners should take into 

consideration, as it is these factors that help to 

promote the business as well as the products 

offered in the market. 

In addition, creativity is often presented 
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in various forms of naming creation: Thai, English, 

and code-mixing in order to present goods and 

services. Obviously, name creation might include the 

lexical form and keyword to present the product, 

as it has both a literal and connotative meaning; 

for example ‘Fogus Go Inter’. ‘Go’ or ‘โก๋’ means 

a Thai dessert made with flour and sugar, so it 

can be said that language creativity can be seen 

in the product names in Thailand.

In conclusion, for Thailand, although the 

English language has never been considered as 

an official language, it is needed for general uses 

among Thais in several professions; such as, 

education, economics, medical, business, foreign 

affairs, and trade. Therefore, the Thai people have 

the necessity to give importance to English even 

though the Thais have learned English, both in 

the classroom and in their daily life. As English is 

used in trade and commerce, entrepreneurs have 

set up their businesses for manufacturing products 

and exporting them in international markets. For  

communication, the business owners have to speak 

and present the products by using English language. 

Thus, English has spread worldwide rapidly.

Recommendations

The result of this study found that there 

were several English words in various features 

which were used to create the business names. 

The entrepreneurs create an English name the 

most followed by Thai and English mixed names, 

and Thai names respectively. English names were 

used the most because it is easy to read and  

remember. Some franchise businesses come 

from abroad that respondents are well-known 

in their products. However, there still have  

recommendations that an effective name should 

be easy to remember and be retained in the 

customers’ mindset. In addition, promoting the 

products by using techniques such as broadcast 

an interesting advertisement on media and  

develop creative label of goods are the ways to 

improve the business popularity in people from 

every society at all ages.

Future research might investigate a wider 

selection of product names in order to determine 

whether naming patterns would differ from the 

ones reported in this study. Also, analyzing a 

broader range of products might contribute to a 

more accurate realization of naming patterns in 

English, Thai and the mixture of both.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ ท�าขึ้นเพื่อศึกษารูปค�าของค�าเลียนเสียงธรรมชาติ （擬音語・擬態語）ท่ีปรากฏใน

ส่วนค�าที่ใช้บรรยายภาพของหนังสือการ์ตูน เพื่อศึกษาว่ารูปค�าที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนกับรูปค�าที่เป็นแบบแผนของ

ค�าเลียนเสียงธรรมชาติน้ันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากหนังสือการ์ตูนที่ปรากฏค�าเลียนเลียง

ธรรมชาติในส่วนการบรรยายภาพประกอบจ�านวน 13 เล่ม ผลการวิจัยพบรูปแบบค�าเลียนเสียงธรรมชาติโดยได้ตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 384 ค�า ผลที่ได้คือค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนในส่วนของค�าบรรยายภาพที่มีรูปแบบต่างจาก

ค�าเลียนเสียงธรรมชาติทั่วไปแบ่งได้ 18 รูปแบบ

ค�ำส�ำคัญ: ภาษาญี่ปุ่น, ค�าเลียนเสียงธรรมชาติ, หนังสือการ์ตูน

Abstract

This research aims to study the type of Japanese onomatopoeic words which appear in Japanese 

comic books. The purpose of this research is to compare between typical Japanese onomatopoeic 

words and those appeared in comic books. The data collected from 13 Japanese comic books. The 

result shows that there are 384 words appeared and can divide into 18 types.

Keywords: Japanese, onomatopoeic words, comic books

รูปแบบค�ำเลียนเสียงธรรมชำติภำษำญี่ปุ่นที่ปรำกฏในหนังสือกำร์ตูน
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บทน�ำ

ค�าเลียนเสียงธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาต้ังแต่สมัย

โบราณ โดยในสมัยแรกนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักการใช้ภาษา ก็

จะใช้ภาษาใบ้ เช่นการแสดงการเคลื่อนไหวทางอวัยวะ เช่น 

โบกมือ ชี้นิ้ว สั่นศีรษะเป็นต้น ต่อมาก็เป็นการสั่นเพื่อเสียง

ออกมาตามอารมณ์ความรู้สึก เช่น เมื่อดีใจ เสียใจ เมื่อใช้

เสียงนั้นบ่อยๆ ก็ท�าให้เป็นท่ีเข้าใจใน ซ่ึงมูลเหตุของการ

เกิดภาษานั้นนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากการ

เลียนเสียงแวดล้อมที่ปรากฏขึ้น เช่น เสียงของสัตว์ (กบ 

กาเหว่า จิ้งจก) เสียงของวัตถุ ( ตึง ตัง ปัง ครูด ครืด โครม 

ฉี่ ป๋อง แป๋ง กรับ ฉิ่ง ฆ้อง) เสียงธรรมชาติ (เปรี๊ยะ เปรี้ยง 
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ซู่ ซ่า) เมื่อมนุษย์ได้ยินเสียงเหล่านั้น ก็เกิดเลียนเสียงตาม

และก็เป็นภาษาขึ้น (ก�าชัย ทองหล่อ, 2540) นอกจากนี้

ยังมีผู้กล่าวว่าค�าเลียนเสียงธรรมชาติน้ันมนุษย์ใช้อวัยวะ

ออกเสียงเลียนเสียงจริงของธรรมชาติ แต่เสียงที่เปล่งออก

มานั้นไม่เหมือนกับเสียงจริง ๆที่เกิดขึ้น แต่แม้กระนั้นก็

พอจะรู้ว่าเสียงจริง ๆนั้น มีลักษณะอย่างไร เช่นเสียงปืน 

“ปัง” ค�าว่า ปัง นั้นอาจจะต่างจากเสียงปืนลั่นอยู่บ้าง แต่

ให้ความรู้สึกถึงเสียงที่เกิดอย่างฉับพลันรุนแรง และกังวาล 

(นววรรณ พันธุเมธา, 2539)

การใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นมีใน

ชีวิตประจ�าวัน ทั้งในหนังสือพิมพ์ นิยาย ป้ายโฆษณาต่าง 

ๆ ซึ่งค�าเลียนเสียงธรรมชาตินั้นมีรูปค�าที่ตายตัว คือ เป็น

ค�าหนึ่งพยางค์เช่น 「ふ」「ド」สองพยางค์ 

เช่น「キラ」「ぺこ」หรือ มีลักษณะที่ซ�้าค�า 

เช่น 「ぺらぺら」「トントン」แต่มี

อยู่ประเภทหนึ่งของการใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีมีท่ีใช้

มากและต่างไปจากรูปค�าที่มีอยู่ทั่วไปตามหนังสือพิมพ์หรือ

นิยาย เป็นต้น นั่นก็คือค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏใน

หนังสือการ์ตูน ที่ใช้บรรยายภาพว่าภาพนั้น ๆ มีบรรยากาศ 

หรือมีเสียงอะไรในขณะนั้นอันเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้เขียน

จะสื่อสารออกมาจากภาพนั้น ๆ ในการ์ตูนเป็นการสร้าง

อรรถรสให้แก่ผู้อ่าน เช่น 「パアアアア」「
ザアーッ」ซึง่ค�าเลยีนเสยีงเหล่านีม้รีปูค�าทีต่่างออก

ไปจากรปูค�าเลียนเสียงธรรมชาติทีป่รากฏในสื่อลักษณะอืน่ 

ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงรูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏ

ในหนังสือการ์ตูน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปค�าของค�าเลียนเสียงธรรมชาติใน

ภาษาญ่ีปุ่น

2. เพื่อศึกษารูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติในภาษา

ญี่ปุ่นแบบที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

Tamori & Lawrance (1999) กล่าวว่ารูปแบบ

ของเสียงของค�าเสียนเสียงธรรมชาติในภาษาญ่ีปุ่นนั้น มี

อยู่ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1. ค�าท่ีมีเสียงพื้นฐาน 1 โมระ

ค�าเลียนเสียงธรรมชาติมีเสียงพื้นฐานเพียง 1 โม

ระได้ก็จริง แต่ก็จะมีลักณะที่เพิ่มด้วยเสียงกัก/Q/ หรือ

เสียง /N/ อยู่ด้วย เช่น

(1) ふ（と）　つ（と）

(2) ちゅっ　ふっ　はっ　か
っ　きゅっ

ばん　ぼん　ちょん　かん
　こん

ซึ่งเสียงเหล่านี้มักใช้เลียนเสียงของคนหรือสัตว์ 

หรือเสียงต่าง ๆในธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วยังมีค�าท่ีเพิ่ม

เสียงยาวลงไปได้อีก เช่น

(3) がー　ぐー　ぎゃー　ぎ
ゅー　かー

เมื่อมีเสียงยาวแล้ว ก็มีที่เพิ่มเสียงกัก/Q/ หรือ

เสียง/N/ลงไปตอนท้ายได้อีกด้วย

(4) ばーっ　ふーっ　さーっ

ばーん　がーん　ごーん

นอกจากนี้ เสียงที่มีพ ้นฐานจากโมระเดียวนี้ก็

สามารถน�าเสียงมาซ�้ากันได้ เช่น 

(5) くっくっ　きゃっきゃっ
　きゅっきゅっ

ばんばん　ぼんぼん　かん
かん

がーがー　ぎゃーぎゃー　
かーかー

2. ค�าท่ีมีเสียงพื้นฐานจาก 2 โมระ

มีลักษณะเดียวกันกับโมระเดียว เช่น

(6) がば　ぐい　はた　ひし
　ぴた

เสียงลักษณะนี้เป็นเสียงแบบโบราณซึ่งในปัจจุบัน

ก็สร้างค�าโดยใส่เสียงกัก หรือเพิ่ม 「り」ลงไป เช่น
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(7) ばたっ　ばさっ　ぱらっ
　ぐさっ

ばたり　ばさり　ぱらり　
ぐさり

เสียงที่ลงท้ายด้วยเสียงกัก กับ 「り」นั้น

สามารถจับเป็นคู่ได้ โดยเกิดจากลักษณะของการละเสียง

สระ จากเสียงท้าย 「り」สระ /i/ นั้นถูกละออกไป

เหลือแต่เสียงพยัญชนะ /r/ ท�าให้เมื่อมาคู่กับค�าช่วย 「
と」ก็จะกลายเป็นเสียงกัก /Q/ ไป นอกจากเสียงกัก 

และ 「り」ในข้อ (7) แล้วก็ยังมีเสียง /N/ อีกเช่น 

(8) ばたん　ぼとん　どきん
　ごろん

แต่มีค�าอีกส่วนหนึ่งที่มีเสียงกัก และเสียง /N/ 

แทรกอยู่ตรงกลางระหว่างค�าเช่น 

(9) どっか　はっし　すっく

むんず　ざんぶ

ซ่ึงเป็นรูปในภาษาโบราณที่มักไม่ปรากฏในภาษา

ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีเสียงกัก หรือ

เสียง /N/ แทรกอยู่ตรงกลางและยังตามด้วย 「り」
อีก เช่น

(10) ばっさり　ばったり　が
っくり　ぐったり

ぼんやり　ふんわり　げん
なり　こんがり

เสียงที่เกิดจาก 2 โมระนี้ก็ยังมีลักษณะของการซ�้า

ค�าอยู่ด้วยเหมือนกัน เช่น

(11) ばさばさ　ばたばた　こ
ろころ

บางค�าเมื่อมีการซ�้าแล้วจะมีการเปลี่ยนเสียงไปป 

เช่น

(12) がさごぞ　がたごと　か
らころ　かさこそ

どたばた　むちゃくちゃ　
ぺちゃくちゃ　うろちょろ

เสียงโมระท่ีสองจะยังคงเดิมแต่เสียงโมระแรกนั้น

จะเปลี่ยนเสียงไป และยังมีค�าที่มีการเปลี่ยนเสียงคล้ายๆ

กันอีก เช่น 

(13) ちらほら　ちやほや　ど
ぎまぎ　のらくら

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนของโมระเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 

「どぎまぎ」คือไม่มีค�าที่เกิดจากการซ�้าค�าทั้ง 

「*どぎどぎ」และ 「*まぎまぎ」
ดังนั้น จึงไม่เรียกว่าการซ�้าค�า แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีค�าที่ทั้ง

สองโมระไม่มีเสียงเดียวกันเลยมารวมกันก็มี เช่น

(14) ぶつくさ　ちょこまか　
がたぴし　

นอกจากนี้การซ�้าค�ายังทั้งที่แบบมี 「り」
ต่อท้าย CVCVri หรือว่ามีเสียง /N/ CVCVN ก็ยังมีการ

ซ�้าค�าได้ เช่น

(15) ばたりばたり　ぼどりぼ
どり　どぎりどぎり

ばたんばたん　ぼとんぼと
ん　どぎんどぎん

ซ่ึงก็ยังมีการเปลี่ยนเสียงได้ด้วย เช่น

(16) がたんごとん　からんこ
ろん　かたんことん

がたりことり　かたりこと
り　ちらりほらり

นอกจากท้ังหมดท่ีกล่าวไปแล้ว ยังมีรูปแบบที่เป็น

ลักษณะพิเศษ เช่น 

(17) ほうほけきょう　こけこ
っこう　すっからかん　

すってんこんろり　とんち
んかん　つんつるてん

ซึง่ท่ีกล่าวมาท้ังหมดกเ็ป็นเสยีงและรปูของค�าเลยีน

เสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่น 

Kim (1996) ศึกษาถึงค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มี

ความหมายเดียวกันและความเป็นอิสระของค�า ค�าเลียน
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เสยีงธรรมชาตใินภาษาญ่ีปุน่น้ัน มคี�าทีม่คีวามหมายเดยีวกนั 

แต่มีลักษณะของค�าต่างกันออกไป เช่น がぶ　が
ぶかぶ　がぶっ　がぶり　がぶり
がぶり ซึ่งมีความหมายเดียวกันทั้งหมด แต่ลักษณะ

ของค�า เกิดจาก การซ�้าค�า การใช้เสียงกักต่อท้าย การใช้

ตัว「り」ต่อท้าย เพื่อท�าให้มีรูปเสียงที่หลากหลายขึ้น 

การศึกษาค�าเลียนเสียงธรรมชาตินี้มีสองลักษณะ

คือ การศึกษาด้านความหมายและ การศึกษาด้านรูปค�า 

โดยในด้านรูปค�านั้นจะมีการเพิ่มพยางค์เข้าไปเพื่อให้ได้ค�า

ที่หลากหลาย Kim (1996) ยังได้อ้างถึงงานของ Tamori 

(2002)ไว้ด้วยว่าค�าเลียนเสียงธรรมชาตินั้นมีอยู่ด้วยกัน

สองอย่าง อย่างแรกคือค�าที่จะต้องตามด้วยค�าช่วย と
กับอย่างที่สอง คือค�าที่ไม่ต้องตามด้วยค�าช่วย とซึ่งค�าที่

ตามด้วยค�าช่วย とนั้นจะท�าให้ “ความมั่งคงของค�าศัพท์” 

ต�่า นอกจากน้ี Kim (1996) ยังกล่าวไว้ว่า ลักษณะของค�า

เลียนเสียงธรรมชาตินั้นมี 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีมี 4 

พยางค์ และประเภทที่มีเสียงกัก ซึ่งค�าเลียนเสียงธรรมชาติ

ในภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นจะมี 4 พยางค์ซึ่งท�าให้สามารถ

ปรากฏในประโยคเดี่ยว ๆ ได้โดยไม่ต้องมีค�าช่วย ซ่ึงค�าท่ี

มีน้อยกว่า 4 พยางค์นั้นจ�าเป็นที่จะต้องใช้กับค�าช่วย と
โดยเฉพาะค�าที่มีเสียงกัก ซึ่งเสียงกักนั้นจะให้ความหมาย

ลักษณะที่เป็นเหตุการณ์แบบทันทีทันควัน และยังมีข้อ

เสนอว่าค�าที่มีเสียงยาว หรือเสียง /N/ น้ันมีความหมาย

เป็นอิสระมากกว่าค�าที่มีเสียงกัก Kim (1996) ยังให้ข้อ

เสนอว่าค�าที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมักจะมี 4 พยางค์ ซึ่งค�านั้น ๆ 

ก็สามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ต้องมีค�าช่วยใดๆ 

สมมติฐำนกำรวิจัย

ค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน

จะมีรูปค�ามีรูปค�าพิเศษที่ต่างจากค�าเลียนเสียงธรรมชาติ

ทั่วไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ศึกษารูปค�าของค�าเลียนเสียงธรรมชาติ ที่ปรากฏ

หนังสือการ์ตูนในส่วนค�าที่ใช้บรรยายภาพ เพื่อศึกษาว่ารูป

ค�าที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนกับรูปค�าที่เป็นแบบแผนของ

ค�าเลียนเสียงธรรมชาตินั้นต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 

โดยศึกษาเฉพาะค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือ

การ์ตนูในส่วนทีเ่ป็นค�าบรรยายภาพเท่านัน้ ไม่เกีย่วกบัส่วน

ท่ีเป็นเนื้อหาหรือบทพูด

การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (Simple random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก

จากหนังสือการ์ตูนที่ผู้วิจัยมีอยู่ ได้ตัวอย่างหนังสือการ์ตูนที่

จะน�ามาดูการใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติในส่วนค�าบรรยาย

ภาพได้ 13 เล่มดังนี้

1) Fujiko・F・Fujio. (1984). Doraemon, 

Vol.29. Shogakukan. (in Japanese)

2) Fujiko・F・Fujio. (1989). Doraemon, 

Vol.39. Shogakukan. (in Japanese)

3) Sakura Momoko. (1991). Chibimaruko-

chan, Vol.7. Shueisha. (in Japanese)

4) Takahashi Rumiko (1994). Ranma Ni Bun 

no Ichi, Vol.30. Shogakukan. (in Japanese)

5) Takeuchi Naoko (1994). Pretty Soldier 

Sailor Moon, Vol.8. Kodansha. (in Japanese)

6) CLAMP. (1996). Magic Knight Ray Earth 

2, Vol.3. Kodansha. (in Japanese)

7) Aoyama Gosho. (1999). Detective Conan, 

Vol.22. shogakukan. (in Japanese)

8) CLAMP. (1999). Card Captor Sakura, 

Vol.10. Kodansha. (in Japanese) 

9) CLAMP. (2000). X, Vol.14. Kadokawa. 

(in Japanese)

10) Saito Chiho. (2002). Anastasia Club, 

Vol.1. Shogakuakan. (in Japanese)

11) Oba Tsugumi and Obata Takeshi. (2005). 

Death Note, Vol.5. Shueisha. (in Japanese)

12) Adachi Mitsuru. (2007). Cross Game, 

Vol.9. Shogakukan. (in Japanese)

13) Ando Yuma and Asaki Masashi. (2007). 
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Shibatora, Vol.1. Kodansha. (in Japanese)

เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งโครงสร้างค�าของค�าเลียน

เสียงธรรมชาติแบบปกติ ได้มาจากงานของ Tamori & 

Lawrence (1999) ที่สามารถแบ่งโครงสร้างของรูปค�าได้

ชัดเจน และว่ามีส่วนที่เป็นเสียงพยัญชนะ เสียงสระ รวม

ทั้งเสียงกัก เสียงยาว และเสียงนาสิกได้ครบถ้วน

ผลกำรวิจัย

การศึกษารูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏใน

หนังสือการ์ตูนในส่วนค�าบรรยายภาพนั้น ตัวอย่างท่ีได้จาก

หนังสือการ์ตูนที่ผู ้วิจัยมีอยู่ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดย

ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 384 ค�า มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษา

รูปค�าของค�าเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ ่นและเพื่อ

ศึกษารูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏใน

หนังสือการ์ตูนว่ามีความแตกต่างจากทั่วไปอย่างไร โดยผล

ที่ได้มีดังต่อไปนี้

ตำรำง 1

ประเภทหนังสือการ์ตูน

ประเภทการ์ตูน จ�านวนเล่ม

การ์ตูนผู้ชาย 7

การ์ตูนผู้หญิง 6

รวม 13

โดยเกณฑ์ที่ใช้แบ่งระหว่างการ์ตูนผู้หญิงและการ์ตูนผู้ชาย

น้ัน แบ่งตามที่ส�านักพิมพ์ของหนังสือการ์ตูนนั้นๆ ก�าหนด

ไว้ว่าอยู่ในหมวดใด โดยกลุ่มที่ส�านักพิมพ์ก�าหนดให้เป็น  

「少年マンガ」จะเรียกว่าการ์ตูนผู้ชาย ส่วน 

กลุ่มทีส่�านักพมิพ์ก�าหนดให้เป็น「少女マンガ」
จะเรียกว่าการ์ตูนผู้หญิง

ตำรำง 2

ค�าและรูปเลียนเสียงธรรมชาติท้ังหมดท่ีปรากฏในหนังสือ

การ์ตูนท่ีใช้เป็นตัวอย่าง

ประเภทการ์ตูน จ�านวนค�า

การ์ตูนผู้ชาย 279

การ์ตูนผู้หญิง 105

รวม 384

จากตัวอย่างท้ังสิ้น 384 ค�า มีค�าท่ีมาจากการ์ตูนผู้ชาย 279 

ค�า และการ์ตูนผู้หญิง 108 ค�า

 รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือ

การ์ตูนแตกต่างจากรูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติทั่วไปที่

ปรากฏในสื่ออื่น

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบรูปแบบของค�าเลียน

เสยีงธรรมชาตทิีม่รีปูค�าทีต่่างจากรปูค�าแบบปกตติามเกณฑ์

ของ Tamori & Lawrence (1999) ท้ังสิ้น 139 ค�า โดย

มีรูปค�าท่ีต่างออกไปดังนี้

 1. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติพยางค์เดียวที่มีการ

ลากเสียงยาว หรือซ�้าค�ามากกว่าสองครั้งข้ึนไป หรือ A-, 

AA-, AAA, AAA…

ゲイ,ドドオ,ザザー,ガガガ,ド
ドド,ザザザ,ワワワワ,ゴゴゴゴ
ゴ。。。, ズズズズズ, てててて
て, ぢゃぢゃぢゃぢゃぢゃ, ジジ
ジジジ, ぱぱぱぱぱぱ,

ズズズズズズ,ドドドドドドド
ド,ゴゴゴゴゴゴゴ,ウウウウウ
ウウウウ,

 2. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ซ�้าเสียงพยางค์

แรก และพยางค์หลังเป็นเสียง นาสิก เสียงกัก หรืออีกหนึ่ง

พยางค์ และมีการซ�้าพยางค์ข้างท้ายก่อนเพิ่มเสียงนาสิก 

หรือ AAAN, AAB, AAN, AAQ, AABBN 

ぺぺぺん,ブブウ,ズズウウン,タ
タン,たたっ

 3. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงพยางค์หน้า

เป็นเสียงยาว หรือ A-B 
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キーコ,ひょーい

 4. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีการลากเสียงยาว

และลงท้ายด้วยเสียงนาสิก หรือ ABBBBBN, ABBBBN, 

ABB-N 

パアアアアアン,ドオオオオン,
ウイイーン

 5. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่พยางค์

หลังมีการลากเสียงยาว และรูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสอง

พยางค์ที่มีการซ�้าค�าและมีการลากเสียงยาวในพยางค์ท้าย

หรือ AB- และ ABAB- 

プガア,ザバー,ゴオー,ワアー,
フシュー, フウフウー, ガバア

 6. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่พยางค์ท้ายเป็น ri 

และซ�้าสองครั้ง หรือ ABriABri 

ニタリニタリ

 7. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่ซ�้าค�า

มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป หรือ ABABAB, ABABABAB…

ペコペコペコ,もじもじもじ,ば
さばさばさ,せかせかせか,ごき
ゃごきゃごきゃ,パシャパシャパ
シャ,シャワシャワシャワ,ザワ
ザワザワ,ドガドガドガ,じょご
じょごじょご,カンカンカン,く
るくるくる,バキバキバキ,キラキ
ラキラ,ザワザワザワ,メラメラメ
ラ,ヒソヒソヒソ,でふでふでふで
ふ,すたすたすたすた,どすどすど
すどす,つかつかつかつか,すたす
たすたすた,ドキドキドキドキ,ぱ
りぱりぱりぱり,バリバリバリバ
リバリバリバリバリ

 8. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่ซ�้าสอง

ครั้งที่พยางค์ท้ายเป็นเสียงกัก และเป็นเสียงนาสิก หรือ 

ABABQ, ABABCN 

ふるふるっ, ムカムカプン

 9. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่พยางค์

ท้ายซ�า้สองครัง้ขึน้ไป และบางค�าพยางค์ท้ายมกีารลากเสียง

ยาว หรือ ABB, ABBB, ABBB…, ABB- 

ブルル,ぎゅるる,ブロロオ,どざ
ざー,ぜへへーぜへへー,どたた
た,ぬ゛ううう,ビョオオオ,ズア
アア,ギャーハハハ,ひゅるるる
るる,パアアアア,ワアアアア,グ
アアアア,ずででででで,ひいい
いいい,ふるるるるるる,ゴオオ
オオ,ヴアアアア,ギェェェェェ
ェ,パララララララ

 10. รปูค�าเลยีนเสยีงธรรมชาตสิองพยางค์ทีล่งท้าย

ด้วยเสียงนาสิก หรือ ลากเสียงยาวแล้วลงท้ายด้วยเสียง

นาสิก หรือ สองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วยเสียงนาสิกแล้วซ�้าค�า 

หรือ ABN, AB-N, ABNABN 

バタン,ウガーン,ギャシーン,ガ
ラーン,ピシャーン,プルーン,ぼ
かーん,ガシャーン,ドシーン,ゴ
クンゴクン,スポンスポン,ちゅ
どんちゅどん,スコンスコン

 11. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีมีเสียงหลักสาม

พยางค์ ที่มีการซ�้าพยางค์ท้ายและมีเสียงนาสิก พยางค์

ท้าย หรือเสียงกักพยางค์ท้าย หรือ ABCB, ABCBCBCBC, 

ABCC, ABCN, ABCQ

バシイツ,どばしばしばしばし,ば
きべきぼき,ガシャアア,カラコ
ロ,がはげへごほ,ウラチパンチ,
どばじゃーん,そるおっ,ビチカッ

 12. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีมีพยางค์ท้ายเป็น

เสียงนาสิกและเสียงกัก หรือ ABNQ

パワンッ,ガチャンッ,タシンーツ

 13. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ลงท้ายด้วยเสียง

กักและบางค�าซ�้าค�า หรือ ABQ, ABQABQ, ABQQ

ビシッ,むにーっ,ズシッズシッ,
ぺこっぺこっ,ポタッポタポタポ
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タッ,ギャーハッハッハッハ,ず
りっっ

 14.รูปค�าเลยีนเสียงธรรมชาตทิี่มีเสียงนาสิกแทรก

อยู่กลางค�า หรือ ANBC, ANBCBC, ANB-N, ANNNB

どんごろ,ごんごろごろ,キンコー
ン,ウンンント

 15. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงท้ายเป็น

เสียงนาสิกและซ�้าค�า หรือ ANANAN, A-NA-NA-N

しゅんしゅんしゅん,パンパンパ
ン,ミーンミーンミーン

 16. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงกักแทรก

กลางค�า และที่ลงท้ายด้วยเสียงกักแล้วซ�้าค�า หรือ AQBC, 

AQBAQBAQBAQB, AQAQAQ

べっきし, どっきどっきどっきど
っき, タッタッタッ,ハッハッハ
ッ,たったったっ

 17. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงกักแทรก

กลางค�าและลงท้ายด้วยเสียงนาสิก หรือ AQA-N, AQBN, 

AQBNAQBN,AQN

ガッチャーン,パッカン,ゴット
ン,こっぜん,どっきーん,どっく
んどっくん,　ガッン

 18. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีหลายพยางค์

และมีการแผลงเสียงเป็นเสียงพยัญชนะในวรรคถัดไป

ばきべきぼき,カラコロ,がはげ
へごほ,ウラチパンチ,からーん
こらんーん

กล่าวโดยสรุปผลที่ได้คือค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏใน

หนังสือการ์ตูนในส่วนของค�าบรรยายภาพที่มีรูปแบบต่าง

จากค�าเลียนเสียงธรรมชาติทั่วไปแบ่งได้ 18 รูปแบบ ดังนี้

 1. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติพยางค์เดียวท่ีมีการ

ลากเสียงยาว หรือซ�้าค�ามากกว่าสองครั้งขึ้นไป 

 2. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ซ�้าเสียงพยางค์

แรก และพยางค์หลังเป็นเสียง นาสิก เสียงกัก หรืออีกหนึ่ง

พยางค์ และมีการซ�้าพยางค์ข้างท้ายก่อนเพิ่มเสียงนาสิก 

 3. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงพยางค์หน้า

เป็นเสียงยาว 

 4. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีการลากเสียงยาว

และลงท้ายด้วยเสียงนาสิก 

 5. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่พยางค์

หลังมีการลากเสียงยาว และรูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสอง

พยางค์ที่มีการซ�้าค�าและมีการลากเสียงยาวในพยางค์ท้าย

ห

 6. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีพยางค์ท้ายเป็น ri 

และซ�้าสองครั้ง 

 7. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่ซ�้าค�า

มากกว่า 2 ครั้งข้ึนไป 

 8. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่ซ�้าสอง

ครั้งท่ีพยางค์ท้ายเป็นเสียงกัก และเป็นเสียงนาสิก 

 9. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติสองพยางค์ที่พยางค์

ท้ายซ�า้สองครัง้ขึน้ไป และบางค�าพยางค์ท้ายมกีารลากเสียง

ยาว

 10. รปูค�าเลยีนเสยีงธรรมชาตสิองพยางค์ทีล่งท้าย

ด้วยเสียงนาสิก หรือ ลากเสียงยาวแล้วลงท้ายด้วยเสียง

นาสิก หรือ สองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วยเสียงนาสิกแล้วซ�้าค�า 

 11. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีมีเสียงหลักสาม

พยางค์ ที่มีการซ�้าพยางค์ท้ายและมีเสียงนาสิก พยางค์

ท้าย หรือเสียงกักพยางค์ท้าย 

 12. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีมีพยางค์ท้ายเป็น

เสียงนาสิกและเสียงกัก 

 13. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ลงท้ายด้วยเสียง

กักและบางค�าซ�้าค�า 

 14. รปูค�าเลยีนเสยีงธรรมชาตทิีม่เีสยีงนาสกิแทรก

อยู่กลางค�า

 15. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงท้ายเป็น

เสียงนาสิกและซ�้าค�า 

 16. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงกักแทรก

กลางค�า และท่ีลงท้ายด้วยเสียงกักแล้วซ�้าค�า 

 17. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีเสียงกักแทรก
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กลางค�าและลงท้ายด้วยเสียงนาสิก 

 18. รูปค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่มีหลายพยางค์

และมีการแผลงเสียงเป็นเสียงพยัญชนะในวรรคถัดไป

กำรอภิปรำยผล

 จากการศกึษาเร่ืองค�าเลยีนเสยีงธรรมชาติทีป่รากฏ

ในหนังสือการ์ตูนในส่วนค�าบรรยายภาพครั้งนี้ สามารถ

กล่าวได้ว่าการใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ใช้บรรยาย

ภาพนั้นเป็นการที่ผู ้เขียนต้องการที่จะให้ผู ้อ่านได้ทราบ

ถึงบรรยากาศหรือเสียงที่อยู่ในภาพนั้น ๆออกมาได้อย่าง

สมจรงิ ดงันัน้ค�าทีแ่สดงเสยีงในภาพนัน้ ๆ  จงึเป็นค�าทีแ่สดง

ถึงเสียงที่ผู้เขียนสร้างให้เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์นั้น การ

ใช้ค�าจึงพยายามท�าให้ใกล้เคียงกับเสียงจริงมากที่สุด ดัง

นั้นรูปค�าที่ใช้จึงแตกต่างออกไปจากรูปค�าที่ใช้เลียนเสียง

ในบทร้อยแก้วทั่วไป 

 นอกจากนี้ การ์ตูนบางเรื่องทีส�าหรับเด็กเล็ก เช่น 

『ドラえもん』 หรือ 『ちびまるこ
ちゃん』จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติ

ในปริมาณที่มากกว่าเรื่องอื่น ๆ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เขียน

ต้องการสือ่ให้เดก็ ๆ ทีอ่่านการ์ตนูนัน้ ๆ  ซมึซบัสถานการณ์ที่

อยูใ่นภาพการ์ตนูนัน้อย่างชดัเจน และนอกจากนีต้วัหนงัสอื

ที่อยู่ในภาพยังช่วยเสริมอรรถรสในด้านความขบขันอีกด้วย 

และรูปค�าที่ใช้โดยมากจะเป็นรูปค�าที่ตรงกับแบบที่ปรากฏ

ทั่วไป โดยไม่ค่อยมีรูปค�าที่ออกนอกกรอบเท่าไรนัก ท้ังนี้

อาจเพื่อให้เด็กผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องตีความมาก

 จะเหน็ได้ว่าการ์ตูนทีเ่น้นในแนวตลกอย่าง 『ら
んま１/２』 ก็มีการใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติใน

ส่วนค�าบรรยายภาพค่อนข้างมาก และนอกจากจะมากแล้ว

ส่วนใหญ่ค�าที่ใช้จะมีลักษณะที่แปลกออกไปจากแบบแผน

เดิม ทั้งน้ีค�าที่แปลกออกไปก็สร้างความตลกให้กับรูปภาพ

และตัวเน้ือเรื่องได้อีกด้วย

 ส�าหรับการ์ตูนส�าหรับเด็กผู ้ชายที่เลือกมาก็จะ

เป็นแนวสืบสวนสอบสวน『名探偵コナン』 

แนวลึกลับ『デスノート』 แนวกีฬา『ク
ロス・ゲーム』และแนวสังคมวัยรุ ่น『シ
バトラ』ค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏไม่ค่อย

มากท้ังนี้เพราะผู้เขียนจะบรรยายบรรยากาศต่าง ๆ ด้วย

ภาพมากกว่าตัวหนังสือ และบางครั้งเนื้อหาที่ส�าคัญจะ

ตกอยู่ในบทพูดมากกว่าภาพซึ่งเป็นส่วนประกอบเท่าน้ัน 

ในส่วนการ์ตูนแนวกีฬาจะมีการใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติ

มากกว่าแนวอื่นๆ เพราะจะใช้บรรยายเสียงบรรยากาศใน

สนามแข่งขันเบสบอล ดังนั้นรูปค�าที่ออกมามักจะเป็นเสียง

ซ�้าเพื่อแสดงความดังของเสียง หรือความยาวของเสียง 

ยังมีการใช้รูปค�าท่ีประกอบด้วยเสียงนาสิกท้ายพยางค์ซึ่ง

เป็นการแสดงเสียงท่ีกังวาลออกไป

 การ์ตนูผูห้ญงิทีใ่ช้เป็นกลุม่ตวัอย่างเป็นการ์ตนูแนว

เวทมนต์เหนือธรรมชาติ ดังนั้นค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ใช้

จะเป็นเสยีงของเวทมนต์ เสยีงต่อสูก้บัปีศาจ เสยีงสตัว์ต่างๆ 

ดังนั้นเสียงที่ใช้จะต่างจากเสียงที่มีอยู่จริงบนโลก จะมีเสียง

ขุ่น เสียงยาว เสียงก้อง ของพลังเวทย์ต่างๆ ซ่ึงช่วยสร้าง

อรรถรสในการจินตนาการเสียงร่วมกับการดูภาพประกอบ

 โดยสรุปแล้ว ค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีปรากฏ

ในหนังสือการ์ตูนในส่วนค�าบรรยายภาพนั้น เป็นสิ่งที่ผู ้

เขียนต้องการท่ีจะสื่อสารกับผู ้อ่านนอกเหนือจากภาพ

ประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้อ่านได้รับรู้ และสามารถ

มีจินตนาการ อารมณ์ร่วมไปกับงานเขียนต่างๆ ของผู้เขียน

เหล่านั้น และเพื่อท่ีจะพยายามให้ค�านั้นสามารถเลียนเสียง

ได้ใกล้กับจินตนาการของผู้เขียนมากที่สุด จึงเป็นการท�าให้

ผู้เขียนต้องเลือกใช้ค�าที่แปลกออกไปและบางครั้ง ค�าเลียน

เสยีงธรรมชาตทิีป่รากฏในหนงัสอืการ์ตนูเหล่านัน้กเ็ป็นการ

สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวผู้เขียนเองอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 งานวิจัยเรื่องค�าเลียนเสียงธรรมชาติท่ีปรากฏใน

หนังสือการ์ตูนในส่วนของค�าบรรยายภาพในครั้งนี้นั้น มี

ตัวอย่างท่ีเลือกมาใช้ก็อาจจะยังไม่กว้างขวางมากพอ จึง

มีข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยดังต่อไปนี้

 1. การสุ่มตัวอย่างยังไม่กว้างขวางพอที่จะอธิบาย

ลักษณะเฉพาะของค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏใน

หนังสือการ์ตูนท้ังหมดได้

 2. ค�าเลยีนเสยีงธรรมชาตใินภาษาญีปุ่น่มทีีใ่ช้มาก 

การตัดสินว่าค�าไหนแปลกออกไปจากพวกเกณฑ์ท่ีใช้น่าจะ
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ต้องครอบคลุมได้มากกว่านี้

 3. เป็นที่น่าศึกษาต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ค�าเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนแต่ละ

ยุคสมัย ว่าค�าท่ีมีความหมายเดิมจะมีรูปค�าเปล่ียนแปลง

ไปอย่างไรบ้าง และแนวโน้มของการเกิดรูปค�าแบบใหม่ๆ

นั้นจะเป็นในทิศทางใด

 4. การศกึษาในครัง้นีศ้กึษาเฉพาะรปูค�าเท่านัน้ ไม่

ได้ศึกษาในเรื่องความหมาย ซ่ึงถ้าศึกษาในเรื่องของความ

หมายด้วยก็อาจจะได้มุมมองที่ต่างไป เช่น ค�าที่มีรากเดียว

กับแต่มีรูปค�าท่ีต่าง ๆ กันออกไป ความหมายของแต่ละ

รูปค�าจะมีความแตกต่างในรายละเอียดอย่างไร สามารถ

ใช้แทนกันได้หรือไม่
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Mildset ใช้ความคดิเอาชนะโชคชะตา หนงัสอืเล่ม

นี้ มีจ�านวน 358 หน้า ประกอบด้วย 8 บท เป็นหนังสือท่ี

อ่านง่าย อ่านสบาย การเขียนจะเป็นการน�าเสนอหลักการ 

ประกอบ case สั้นๆ ซึ่งเมื่ออ่านในหลักการแล้ว อ่าน case 

ประกอบ ก็จะมองเห็นภาพ และเข้าใจได้ในทันที เนื้อหาใน

หนังสือจะกล่าวถึง Mildest ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

Fixed Mindset และ Growth Mindset กล่าวโดยรวม คือ 

Fixed Mindset หมายถึง มุมมองที่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จะคงที่ คงตัว และเป็นเช่นเดิม

ตลอดไป บุคคลที่มีมุมมอง แบบ Fixed Mindset นี้ หาก

เกิดมามีสติปัญญาไม่ดีนัก มีความอ่อนด้อยกว่าบุคคลอื่น ก็

จะมีมุมมองว่าตนเองจะต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไป อ่อนด้อย

ตลอดไป เมื่อมีมุมมองความคิดความเชื่อเช่นนี้ก็จะไม่เกิด

ความพยายามในการปรับปรุงตัวแต่อย่างใด เพราะเชื่อว่า

แม้พยายามปรับปรุงไปก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ 

ในขณะที่คนมีมุมมองแบบ Growth Mindset จะคิดใน

ทางตรงกันข้าม ซ่ึงโดยรวมหมายถึง คิดว่าคนเราสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ ปรับปรุงได้ และพัฒนาได้ นั่นเอง

บทท่ี 1: กรอบคิด

“ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง” ที่

พัฒนาเป็นตัวตน นั่นคือ กรอบคิด จากกรอบคิดที่ว ่า

คุณสมบัติของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีตายตัว ฝังรากลึก และไม่มีวัน

เปลี่ยนแปลงนี้ ได้เกิดข้อถกเถียงกับ กรอบคิดท่ีว่า มนุษย์

สามารถฝึกฝนได้ อบรมได้ พัฒนาได้ โดยแนวคิดท้ังสองนี้ 

เรียกว่า กรอบคิดแบบตายตัว (fixed mindset) และกรอบ

คิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset) ตามล�าดับ

ในบทท่ี 1 นี้ จะอธิบายให้เห็นภาพของกรอบคิด

ท้ัง 2 ประการ นี้ รวมท้ังแนวทางในการพัฒนากรอบคิด 

ให้ผู้อ่านได้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับกรอบคิด ในเรื่อง

ของความหมาย ความส�าคัญ และการพัฒนา เพื่อใช้ความ

เข้าใจเบื้องต้นเรื่องกรอบคิด (mindset) นี้ เป็นพื้นฐานใน

การท�าความเข้าใจเนื้อหาในบทท่ี 2 – 8 ตามล�าดับ ต่อไป

บทท่ี 2: ภายในกรอบคิด

เมื่อเราเดินเข้าไปในกรอบคิดแบบใดแบบหนึ่ง 

เท่ากับตัวเราได้ก้าวเข้าไปในโลกนั้นด้วย หมายถึง โลก

ของความสามารถแบบตายตัว และโลกของความสามารถ

แบบเปลี่ยนแปลงได้ ซ่ึงจริงๆ แล้วกรอบคิดเป็นความเชื่อ

ที่ทรงพลังมาก เป็นสิ่งที่อยู ่ในใจ ซึ่งเราก็ต้องตระหนัก

เสมอว่าแม้จะทรงพลังเพียงใด แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ คนท่ีมีกรอบคิดแบบตายตัว (fixed mindset) เวลาได้

รับความคิดเห็นที่สะท้อนความสามารถของตัวเองจะให้

ความสนใจเพียงเพื่ออยากรู้ว่าตัวเองถูกหรือผิด ในขณะ

ท่ีคนท่ีมีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset) จะ

ให้ความสนใจกับข้อมูลที่จะน�ามาช่วยขยายขอบเขตการ

เรียนรู ้และความรู้ของเขา ผู ้ที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 315

(growth mindset) จะใช้ความท้าทายเป็นปัจจัยในการ

พัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพของตนเอง

ในบทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและผู ้คน

จ�านวนมากทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้จากการพฒันากรอบคดิ 

เปลี่ยนกรอบคิด และรวมถึงการมองกรอบคิดเสียใหม่ การ

ยึดติดกับกรอบคิดที่ตายตัว (fixed mindset) อาจจะท�าให้

ความพ่ายแพ้ ล้มเหลว ตามหลอกหลอนไปตลอดชีวิต แต่

เมื่อหันมามองกรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset) 

จาก case หลายๆ case ที่ผู้เขียนหยิบยกมาเป็นตัวอย่างไว้

ในเนื้อหาส่วนนี้ เราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่ากรอบคิด

ที่พัฒนาได้ (growth mindset) จะท�าให้เกิดความพยายาม

อย่างเต็มที่และน�าไปสู่ความส�าเร็จในที่สุด

บทที่ 3: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสามารถและ

ความส�าเร็จ

ผู ้ เรียนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได ้ (growth  

mindset) จะจดจ่ออยู่กับการเรียนและแรงจูงใจของตัว

เองอย่างเต็มที่ หมั่นสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ คนท่ีมีกรอบ

คิดแบบพัฒนาได้นี้จะคิดถึงการเรียนรู้อยู่ตลอด จะมองหา

หนทางทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ แต่ส�าหรับคนท่ี

มีกรอบคิดแบบตายตัว (fixed mindset) จะหาทางท�าทุก

วิถีทางให้ได้เกรดดีๆ ยกเว้นการเรียนรู้กระบวนการที่จะได้

ช่วยพฒันาใหไ้ดเ้กรดดีๆ  ครจูะต้องยดึถอืยึดมั่นในกรอบคดิ

แบบพัฒนาได้ (growth mindset) และส่งต่อออกไปให้

แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเชื่อมั่นว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ 

กรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset) จะท�าให้คน

เราไขว้คว้าส่ิงต่างๆ ที่ต้องการ หรือมีประโยชน์ต่อตนเอง 

ในบทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและ

ความส�าเร็จที่เกิดจากกรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth 

mindset) ในบทนี้มี case ที่น่าสนใจหลาย case ท่ีผู้เขียน

หยิบยกมาให้ได้ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความคิดที่ว่า

กรอบคดิแบบพฒันาได้ (growth mindset) มคีวามสมัพนัธ์

กับการพัฒนาความสามารถและการประสบความส�าเร็จ

บทที่ 4 กีฬา: กรอบคิดของผู้ชนะ

ในทางการกีฬา ความเชื่อเรื่องพรสวรรค์นั้นเป็น

เรื่องที่หลายคนเชื่อมั่นมาก ค�าว่า เก่งแต่เกิด รูปร่างเหมาะ

กับการเป็นนักกีฬาเป็นที่มาของการเติบโตมาเป็นนักกีฬา 

ซ่ึงก็คือกรอบคิดแบบตายตัว (fixed mindset) นั่นเอง แต่

ในขณะเดยีวกนักรอบคดิแบบพฒันาได้ (growth mindset) 

อาจช่วยให้นักกีฬาประสบความส�าเร็จไปได้ไกลกว่าที่เป็น

อยู ่ซึง่หมายความว่า หากนกักฬีามมีมุมองโดยทัว่ไปว่า การ

จะเป็นนักกีฬาได้คือมีร่างกายก�าย�าและมีพรสวรรค์แต่เกิด 

(กรอบคิดแบบตายตัว) แต่ไม่ได้มองเรื่องการพัฒนาความ

สามารถต่างๆ (กรอบคิดแบบพัฒนาได้) ก็อาจจะไม่ประสบ

ความส�าเร็จถึงท่ีสุด

ในบทนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า คนที่เก่งตั้งแต่เกิด มี

พรสวรรค์ตั้งแต่เกิด แล้วคิดว่านั่นคือดีแล้ว เก่งแล้ว และ

ไม่พยายามอะไรเพิ่มนัก กับคนที่มีความพยายาม ฝึกฝน 

ฝึกซ้อม หรือ ผู้ท่ีมีพรสวรรค์ด้วย ฝึกซ้อมด้วย พยายาม

ด้วย แบบไหนจะไปสู่ความส�าเร็จได้ดีกว่ากัน ซ่ึงแน่นอน

ว่านักกีฬาทีมีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset) 

มากกว่ากรอบคิดท่ีตายตัว (fixed mindset) ย่อมน�ามา

ซึ่งความส�าเร็จได้มากกว่า เนื่องจากมีการเรียนรู้และการ

พัฒนา ไม่ใช่มุ่งแต่จะเอาชนะเพียงอย่างเดียว

บทท่ี 5 ธุรกิจ: กรอบคิดกับการเป็นผู้น�า

ในทางธุรกิจ ในทางการบริหาร ผู ้ท่ีมีกรอบคิด

แบบพัฒนาได้ (growth mindset) จะพยายามพัฒนาตัว

เองอยู่ตลอดเวลา คลุกคลีกับผู้มีความสามารถเพื่อค้นหา

ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของตนเองอย่างตรงไปตรง

มา รวมถึงพิจารณาว่าองค์กรต้องการทักษะแบบไหนใน

อนาคต เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ มีรากฐาน

มาจากข้อเท็จจรงิ ซึง่คนท่ีมกีรอบคดิแบบพฒันาได้ (growth 

mindset) จะไม่กังวลเรื่องการประเมินผล และพร้อมจะ

น�าผลประเมิน น�าข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับตนเอง มาใช้

พัฒนาข้อผิดพลาดของตัวเอง ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

แต่ส�าหรับผู้ที่มีกรอบคิดแบบตายตัว (fixed mindset)  

เมื่ออยู่ในองค์กรอาจมีความเชื่อว่าตนเหนือกว่าผู้อ่ืนและ

อยากพิสูจน์ พยายามแสดงความเหนือกว่าของตนเองต่อ

ผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบ ซ่ึงกรอบคิดแบบตัวเป็นตัวการ

ส�าคัญท่ีท�าให้เกิดทิฐิข้ึนในองค์กร

ในทางธุรกิจ กรอบคิดที่ตายตัว (fixed mindset) 

จะท�าลายความสนุก และความคิดสร้างสรรค์ นานวัน

เข้าการตอบสนองต่อความท้าทายจากคู่แข่งก็จะลดน้อย

ลงเรื่อยๆ และหันไปพึ่งไม้ตายของกรอบคิดแบบตายตัว 

(fixed mindset) ซ่ึงก็คือ การกล่าวโทษ การตัว และการ
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ปฏิบัติอย่างไร้เหตุผล ผู้น�าในองค์กรแบบกรอบคิดที่พัฒนา

ได้ (growth mindset) จะบริหารงานด้วยความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพและพัฒนาการของตัวเองและผู้อื่น

ในบทน้ีจะแสดงให้เห็นว่าในองค์กรนั้น การท่ีจะ

เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้ปฏิบัติงานน้ัน การมีกรอบคิดแบบ

ตายตัว (Fixed Mindset)  และกรอบคิดแบบพัฒนาได้ 

(Growth Mindset) ส่งผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงาน และ

ต่อการพัฒนาตนเองของบุคคลในแต่ละระดับ ไม่ใช่เพียง

กรอบคิดของพนักงานเท่านั้น กรอบคิดโดยรวมขององค์กร 

/ บริษัท ก็มีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กร การขับเคลื่อนงาน 

และการขับเคล่ือนบุคลากรด้วยเช่นกัน

บทที่ 6 ความสัมพันธ์: กรอบคิดด้านความรัก 

(หรือไม่รัก)

ในเรื่องความรัก เรื่องชีวิตคู่ นั้น คนที่มีกรอบคิด

แบบตายตัว (fixed mindset) จะคอยโทษคนอื่นอยู่ตลอด

เวลา ในขณะที่คนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth 

mindset) จะให้อภัยและเดินหน้าต่อไป เมื่อมีการยุติความ

สัมพันธ์และเลิกรากัน คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัว (fixed 

mindset) จะรูส้กึว่าถกูตดัสนิและถกูตราหน้า และเป็นการ

ตราหน้าแบบถาวรอีกด้วย อาจน�ามาซึ่งความเคียดแค้น

และการแก้แค้น แต่ส�าหรับคนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ 

(growth mindset) การเลิกราเป็นเรื่องของการท�าความ

เข้าใจ การให้อภัย และเดินหน้าต่อไป แม้ลึกๆ จะเจ็บปวด

กบัส่ิงทีเ่กดิขึน้ แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืบทเรยีนทีไ่ด้เรยีนรู ้เรยีน

รู้เพื่อน�ามาพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือป้องกันการผิดพลาดใน

เรื่องเดิมๆ อีก โดยไม่รู้สึกว่าถูกตราหน้าไปตลอดชีวิต แต่

จะมีประสบการณ์ในอนาคตที่ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา รู้วิธี

อ้าแขนรับอนาคตใหม่ๆ

ในบทนีจ้ะสะท้อนให้เหน็ถงึกรอบคิดทัง้สองทีเ่ชือ่ม

อยู่ระหว่างอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และความรัก การมี

กรอบคิดแบบไหน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ออกมาในรูปแบบ

ไหน ลักษณะไหน โดยผู้เขียนได้น�า case มาประกอบเป็น

ตัวอย่างจ�านวนหลาย case ให้ผูอ่้านได้เหน็ในหลายมมุมอง

บทที่ 7 พ่อแม่ ครู และโค้ช: กรอบคิดมาจากไหน

ค�าพูดที่มาจากพ่อแม่ ครู และโค้ช ที่มีต่อลูก 

นักเรียน นักกีฬา จะสะท้อนให้พวกเด็กๆ ทราบว่าตัวเขา

เองเป็นอย่างไร และคนอื่นคิดกับเขาอย่างไร สิ่งที่พ่อแม่ 

ครู และโค้ช สื่อสารออกมาจะเป็นกรอบคิดแบบตายตัว 

(fixed mindset) ท่ีส่งต่อมาถึงเด็กๆ เมื่อ พูดว่า เก่งแล้ว 

เด็กก็จะคิดว่าตัวเองนั้นเก่งแล้ว เด็กตัดสินตัวเองว่าตัวเอง

นัน้แก่ง โดยทีอ่าจจะคดิว่าความเก่งจะคงทนถาวรอยูต่ลอด

ไป โดยไม่ต้องพยายามอะไรอีกต่อไป ในขณะเดียวกัน พ่อ

แม่ท่ีมีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset) ไม่ได้

หมายความว่าเป็นพ่อแม่ท่ีโอ๋ลูก แต่พ่อแม่จะมีมาตรฐาน

ท่ีสูง ตั้งเป้าไว้สูง และสอนลูกว่าจะไปให้ถึงมาตรฐานที่สูง

นั้นได้อย่างไร โดยมีการรับฟังและเคารพในความคิดเห็น

ของลูก และหากจะมีการลงโทษจะสื่อสารให้ลูกเข้าใจว่า 

การลงโทษในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใด และเมื่อลงโทษแล้ว

จะน�าไปสู่สิ่งใด

ในบทนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ค�าพูดท่ีสื่อสารออกไป

ของพ่อแม่ ครู และโค้ช รวมท้ังกรอบคิดท่ี พ่อแม่ ครู และ

โค้ช มนีัน้ จะส่งผลต่อการพฒันากรอบแนวคดิของเดก็ และ

ยังสะท้อนให้เห็นว่าการจะเป็นพ่อแม่ ครู และโค้ช ท่ีดี ต้อง

เป็นอย่างไร ท�าอย่างไร คิดอย่างไร และสื่อสารอย่างไร

บทท่ี 8: เปลี่ยนกรอบคิด

บทสุดท้ายนี้จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกรอบ

แนวคิด ซึ่งการเปลี่ยนกรอบแนวคิดนี้ในความเป็นจริง

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะคนที่มีกรอบแนวคิดแบบ

ตายตัว (fixed mindset) เพราะเดิมทีก็ไม่เชื่อในเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การท่ีกรอบคิดของ

คนเราจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบ

ร่วมกัน รวมถึงการเรียนรู้จากเรื่องราวและประสบการณ์

จากคนอื่นรอบๆ ตัว น�าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้นี้มาย้อนคิด 

ให้เกิดความตระหนักรู้ และค่อยๆ เปลี่ยนกรอบคิดของ

ตัวเองจากบทเรียนที่ตกผลึกได้จากเรื่องราวเหล่านี้ ฉะนั้น

ในบทนี้ ผู้เขียนจึงได้น�า case และเรื่องราวจ�านวนมาก

มาเป็นตัวอย่าง ให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพ ผู้เขียนใช้กลวิธี

ในการน�าเสนอ โดยใช้ค�าว่า “ปฏิกิริยาจากกรอบคิดแบบ

ตายตัว” และ “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกรอบคิดแบบพัฒนา

ได้” ซ่ึงเป็นการล�าดับความให้เห็นว่า เมื่อยึดติดกับกรอบ

คิดแบบตายตัว (fixed mindset) ผลท่ีได้รับเป็นอย่างไร 

และหากเปลี่ยนกรอบคิดมาเป็นกรอบคิดแบบพัฒนาได้ 

(growth mindset) ผลจะได้ออกมาเป็นอย่างไร ในความ

เป็นจริงนั้น แค่เปลี่ยนกรอบคิด ผลก็เปลี่ยนแล้ว แต่การ

เปลี่ยนกรอบคิดนั้นแค่พูดอาจจะฟังดูง่าย แต่ในทางปฏิบัติ
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ต้องอาศัยทั้งเวลาและความอดทน โดยผู้เขียนพยายามช้ีให้

เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่คนเรา ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจาก Fixed 

Mindset มาเป็น Growth Mindset ได้นั้น ชีวิตก็จะดีข้ึน

และจะมีความสุขมากขึ้น

หนังสือเล่มน้ีแม้จะเป็นหนังสือทางจิตวิทยา แต่

ผู้เขียนเลือกใช้ภาษาแบบกลางๆ ใช้ค�าธรรมดาๆ ท่ีผู้อ่าน

คุ้นเคย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่ลึกหรือมากจนเกิน

ไปที่จะท�าให้เข้าใจยาก ดังนั้น ไม่ว่าผู้ที่หยิบหนังสือเล่มนี้

ขึ้นมาอ่านจะมีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาหรือไม่ก็ตาม ก็

สามารถอ่านได้อย่างสบายใจ เมื่ออ่านจบในแต่ละบทแต่ละ

ตอนก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี

การหยบิยก case สัน้ๆ มาประกอบเพือ่ให้ผูอ่้านได้มองเหน็

ภาพ มองเห็นการน�าไปประยุกต์ใช้ แม้แนวคิดในหนังสือ

เล่มนี้จะไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่หรือหวือหวาแต่อย่าง

ใด แต่องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีผู้เขียนพยายามสะท้อนออกมา

นั้น เป็นสิ่งท่ีผู้อ่านสามารถน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้ในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคตที่จะมี

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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