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บทคัดย่อ
การประเมินครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกัน และแก้ปญ
ั หายาเสพติด
ของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล โดยใช้รปู แบบการประเมิน CIPIEST Model ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น�ำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ
การประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนด�ำเนินโครงการ มีการเก็บ
ข้อมูล 2 ขัน้ ตอน 1) เป็นการประเมินความต้องการจ�ำเป็น (PNI Modified) ทัง้ 7 ด้าน โดยสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการด�ำเนินโครงการ และ 2) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
คณะกรรมการโครงการ จ�ำนวน 12 คน เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) และด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input)
ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างด�ำเนินการ ด้านกระบวนการ (Process) โดยสอบถามคณะกรรมการด�ำเนิน
โครงการ และระยะที่ 3 การประเมินผล หลังการด�ำเนินงานโครงการสิ้นสุด การประเมินด้านผลกระทบ
ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อเครื่องมือ ประกอบด้วย แบบสอบถาม 6 ฉบับ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานโครงการ (จ�ำนวน 2 ฉบับ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัด
เจตคติ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ประเภทละ 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสูตรค�ำนวณ ความต้องการจ�ำเป็น PNI modified
ผลการประเมินตอนที่ 1 ระยะที่ 1 ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั ของ
โครงการฯ ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านผลกระทบ
มีความคิดเห็นในระดับมาก นอกนั้นมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนค่าความคิดเห็นต่อสภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของโครงการโดยรวมมีความคิดเห็นระดับมากทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านบริบทมีความคิดเห็นระดับมาก ผลการจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นทั้ง 7 ด้าน
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เรียงล�ำดับ ความต้องการจ�ำเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 2) ด้านความยั่งยืน
3) ด้านประสิทธิผล 4) ด้านกระบวนการ 5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านปัจจัยน�ำเข้า และ 7) ด้านบริบท
ผลการประเมินระยะที่ 2 คณะกรรมการด�ำเนินโครงการมีความคิดเห็นด้านกระบวนการ โดยรวมค่าเฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ผลการประเมินระยะที่ 3 การประเมินผลหลังการด�ำเนินงานโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลกระทบด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า (1) ครูและคณะกรรมการ
ด�ำเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการด�ำเนินงานโครงการโดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็น ในระดับมาก จ�ำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความยั่งยืน ส่วนด้านอื่นมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน หลังการด�ำเนินงานโครงการการป้องกัน และแก้ปญ
ั หายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ทัง้ โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ตอนที่ 2 1) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และวัดเจตคติต่อโครงการฯ
(1) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง “การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด”
กลุ่มแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยรวม ได้คะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 46.47 หลังเรียนได้คะแนน
ร้อยละ 82.35 กลุ่มที่สองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยรวม คะแนนก่อนเรียน ได้ร้อยละ 45.83
หลังเรียนได้คะแนน ร้อยละ 91.25 (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีเจตคติทางบวกต่อการแก้ไขและ
ป้องกันยาเสพติดทุกข้อ 2) ผลการสังเกตพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานโครงการฯ (1) ครู คณะกรรมการ
ด�ำเนินโครงการฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และ
(2) นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การป้องกันและแก้ปญ
ั หายาเสพติด รูปแบบการบริหารการประเมินเชิงระบบแบบ CIPIEST Model

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the project of drug abuse prevention and
remedy using CIPIEST Model management of Watsuthimongkhol School through 7 aspects;
context evaluation, input evaluation, process evaluation, impact evaluation, effectiveness
evaluation, sustainability evaluation, and transportability evaluation. The study comprised
three stages and the 1st stage was separated into 3 phases. The first phase was Pre-valuation
of which the data collection comprised 2 steps as follows: 1) the need assessment of current
conditions and desired conditions of the drug abuse prevention and remedy project by using
PNI modified of 7 aspects and 2) the context and input evaluation by using the in-depth
interview with the 12 committees. Secondly, On–going evaluation or process evaluation was
conducted with project committees. Finally, Post evaluation or summative evaluation focused
on impact evaluation, effectiveness evaluation, sustainability evaluation and transportability
evaluation. The research instruments used consisted of 6 questionnaires; 2 questionnaires
2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

of satisfaction towards project management, an attitude evaluation form, an achievement
test, an interview form, and a structured observation form. To analyze data, percentage,
means, standard deviation and PNI modified (Priority Needs Index) were employed.
The findings were as follows:
Stage I, the analysis of the 1st phase revealed that the samples’ overall opinions
towards 7 aspects of current conditions of the project were at the moderate level. When
considering each aspect, the opinion towards impact aspect was at the high level while
other aspects were at the moderate level. Regarding the desired conditions of project, the
overall opinion was rated at the highest level. When considering each aspect, all aspects
were rated at the highest level, except the context aspect which was at the high level. The
descending order of priority of all 7 needs was as follows: 1) transportability 2) sustainability
3) effectiveness 4) process 5) impact 6) inputs and 7) context aspects. The analysis of the 2nd
phase indicated that the project committees’ opinion towards the overall process was at
the highest level. For the 3rd Phase, the post evaluation of impact, effectiveness,
sustainability, and transportability showed that (1) the overall opinions of teachers and project committee towards all aspects after project implementation were at the highest level.
When considering each aspect, the sustainability was rated at the high level while others
were at the highest level. (2) According to the opinions of parents and basic education
committees towards the project implementation of drug abuse prevention and remedy of
Watsuthimongkhol School, the opinions towards overall and each aspect were at the highest
level. Stage II, 1) the evaluation of project achievement and attitudes towards the project
indicated that (1) the pre and post evaluation of learning achievement of “prevention and
problems solving of drug” indicated that the first group of grade 3-4 students got the score
of 46.47% before learning and 82.35% after learning. The second group of grade 5-6 students
got the score of 45.83% before learning and 91.25% after learning. (2) the grade 3-6 students
had the positive attitude towards drug prevention and treatment. 2) the results of behavior
observation revealed that most students had a sense of drug abuse prevention at the high
level. Stage III, the results of satisfaction assessment towards the project implementation
indicated that (1) teachers, project committee and basic education committee had the
overall satisfaction at the highest level and (2) students and parents had the overall
satisfaction at the high level.
Keywords: Drug Abuse Prevention and Remedy, CIPIEST Model Systematic Management
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บทน�ำ
ยาเสพติดได้สร้างปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามกับประชากร โดยเฉพาะประชากรทีเ่ ป็นเยาวชน และ
ท�ำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยก็เช่นกัน
ยาเสพติดได้แพร่ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของไทยตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั แม้รฐั บาล
ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ มีนโยบายปราบปรามและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
มีบทลงโทษรุนแรงต่อผู้ค้า หรือผู้จ�ำหน่าย แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไปจากสังคม ยังคงสร้างปัญหาให้กับ
เยาวชนไทยตลอดเวลา จะเห็นได้จากค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ที่สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 กล่าวไว้ในส่วนทั่วไปว่า “ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดได้กลับมาสู่ภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ความสงบสุขของประชาชนและสังคม รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ” จากค�ำสั่งดังกล่าวประมวล
ได้ว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีความรุนแรงต่อไป เพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตการค้า
การจ�ำหน่าย การล�ำเลียง และการลักลอบขนย้ายยาเสพติดตาม แนวชายแดน เมื่อยาเสพติดได้ระบาดเข้าสู่
สังคม ชุมชนปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ ยาเสพติดยังได้สร้างปัญหาความรุนแรง
และความแตกแยกในระดับครอบครัว เยาวชนจ�ำนวนมากซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติต้องตกเป็นทาสของ
ยาเสพติด และน�ำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน และก่อการกระท�ำความผิดต่อผู้อื่นส่งผลกระทบต่อตนเอง
สังคม สุขภาพอนามัย และผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศในที่สุด (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามปัญหายาเสพติด, 2558)
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ ท�ำนา ฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน มีตง้ั แต่ระดับปานกลาง และระดับต�ำ่ นักเรียนส่วนใหญ่มพี นื้ ฐาน
ทางครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ไม่ค่อยดี และมีปัญหาที่ผู้ปกครอง
อยู่ห่างไกล ไปท�ำงานต่างจังหวัด ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างใกล้ชิด จึงเป็นส่วนท�ำให้นักเรียน
บางส่วนเมือ่ เกิดปัญหาขึน้ ไม่สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ อาจตัดสินใจไม่ถกู ต้อง หันไปพึง่ พายาเสพติด
นอกจากนี้ยังมีวัยรุ่นเข้ามาเล่น หรือท�ำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ส่งเสียงเอะอะโวยวาย บางครั้ง
ชักชวนนักเรียนไปเล่นด้วย เป็นต้น
การประเมินเป็นกิจกรรมทีส่ ำ� คัญและมีประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนิน
งานขององค์กร หรือการด�ำเนินงานของโครงการ เพราะการประเมินเป็นกลไกที่ดีและจ�ำเป็น ส�ำหรับผู้บริหาร
องค์กร หรือผู้บริหารโครงการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจะเป็นข้อสนเทศที่ผู้บริหาร
องค์กรหรือผูบ้ ริหารโครงการสามารถน�ำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ขององค์กร หรือของโครงการได้อย่างมาก อุทัย ดุลยเกษม (2556) สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2558) ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญของ การประเมินโครงการ คือ การหาแนวทางตัดสินใจ (Decision Making) และ
การประเมินผลโครงการไม่มเี ป้าหมาย เพือ่ การค้นหาสะสมความรูอ้ ย่างการประเมินต่อไป แต่จะมุง่ ไปสูก่ ารค้นหา
สิง่ ทีโ่ ครงการได้ดำ� เนินไปแล้ว สิง่ ใดทีค่ วรจะด�ำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาระหว่าง
ด�ำเนินโครงการนั้นมีปัญหาใดบ้างที่ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สกลนคร เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนานักเรียนให้มีจิตส�ำนึกในการต่อต้านยาเสพติด
จึงได้น�ำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลมาจัดท�ำโครงการการป้องกัน และแก้ไข
ยาเสพติดของโรงเรียน วัดสุทธิมงคล และได้ด�ำเนินการทุกปี ในปีการศึกษา 2559 ผู้ประเมินได้จัดท�ำโครงการ
เช่นกัน แต่มีการใช้กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
(ผู้น�ำชุมชน พระ ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) โดยให้การสนับสนุน ร่วมมือ ช่วยเหลือโรงเรียน และเห็น
ความส�ำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนจึงได้แต่งตั้งบุคคลกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น
ร่วมเป็นคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
ซึ่งผู้ประเมินมีความเชื่อว่าในการบริหารงานสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารว่าจะด�ำเนินการโครงการต่อไป หรือหยุดโครงการนั้น คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ก�ำลังด�ำเนินการ และการที่จะทราบว่าโครงการที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
วิธีการที่จะช่วยให้ค�ำตอบได้วิธีหนึ่ง คือ การประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบ
โครงการที่ด�ำเนินงานทั้งหมดในทุกขั้นตอนของการท�ำงาน ซึ่งการประเมินโครงการ เชิงระบบมีรูปแบบของ
โมเดลการประเมินที่หลากหลาย ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ปรับประยุกต์ใช้รูปแบบ การประเมิน
CIPIEST Model ของสตัฟเฟิลบีม และชิงค์ฟิลด์ (Stufflebeam & Shinkfied, 2007 อ้างถึงใน รัตนะ
บัวสนธ์, 2556) ประเมินใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท (C = Context) 2) ด้านปัจจัยน�ำเข้า (I = Input)
3) ด้านกระบวนการ (P = Process) 4) ด้านผลกระทบ (I = Impact) 5) ด้านประสิทธิผล (E = Effectiveness)
6) ด้านความยั่งยืน (S = Sustainability) และ 7) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (T = Transportability) โดยได้
ท�ำการประเมินเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนด�ำเนินโครงการ ระหว่างด�ำเนินโครงการ และหลังโครงการสิ้นสุด เพื่อ
น�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาใช้ปรับปรุง การวางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการด�ำเนินงาน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้การประเมินตามรูปแบบ
CIPIEST Model

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประเมินโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้การบริหารแบบ CIPIEST Model
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ผูป้ ระเมิน
ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล โดยใช้
การบริหารแบบ CIPIEST Model ในการประเมินครัง้ นี้ ผูป้ ระเมินใช้การประเมินโครงการตามรูปแบบประเมิน
CIPIEST Model ของสตัฟเฟิลบีม และชิงค์ฟิลด์ (Stufflebeam & Shinkfield, 2007, pp. 218-219 อ้างถึง
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ใน รัตนะ บัวสนธ์, 2556) มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ (1.1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context
Evaluation) ซึง่ จะช่วยตัดสินใจเกีย่ วกับการวางแผนในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ (1.2) การประเมินปัจจัยเบือ้ งต้น
(Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อก�ำหนดรูปแบบของโครงการ (1.3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมการด�ำเนินการ
ของกระบวนการ (1.4) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินโดยตั้งค�ำถามว่าสิ่งที่
ผู้รับผลประโยชน์ (จากโครงการหรือสิ่งแทรกแซง) ได้รับเกินไปกว่าเป้าหมายความต้องการ ที่จะได้รับ
ตอบสนองตามความต้องการจ�ำเป็นในทางบวกหรือทางลบนั้นคือ อะไรบ้าง (1.5) การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินโดยตั้งค�ำถามว่า โครงการหรือสิ่งแทรกแซงบรรลุ ตอบสนอง
ความต้องการจ�ำเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ (1.6) การประเมินความยั่งยืน
(Sustainability Evaluation) เป็นการประเมินโดยตั้งค�ำถามว่า แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ หรือ
เป็นทางการเกี่ยวกับการน�ำโครงการไปใช้ให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืนคืออะไร และ (1.7) การประเมิน
การถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) เป็นการประเมินโดยตั้งค�ำถามว่ามีการน�ำโครงการหรือ
สิ่งแทรกแซงที่ประสบความส�ำเร็จไปประยุกต์ หรือปรับปรุงใช้ในที่อื่น ๆ หรือไม่
2. ประเภทของการประเมินโครงการ แบบครบวงจรโครงการ
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนได้แบ่งการประเมินโครงการตาม
ระยะเวลาไว้ 3 ประเภท (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2558; รัตนะ บัวสนธ์, 2556) ได้แก่ (2.1) การประเมินก่อน
การด�ำเนินงาน (Pre-evaluation) มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับการก�ำหนดและการเลือกท�ำโครงการ
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของการด�ำเนินโครงการและการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ (2.2) การประเมิน
ระหว่างด�ำเนินงาน (Implementation-evaluation) โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ตรวจสอบว่าการด�ำเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเพื่อให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2.3) การประเมินหลังการด�ำเนินงาน (Post-evaluation) เป็นการประเมินที่
จัดท�ำขึน้ เมือ่ ปฏิบตั โิ ครงการเสร็จสิน้ และตรวจสอบว่าการด�ำเนินโครงการสามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายทีก่ ำ� หนด
ไว้เพียงใด มีผลอย่างอืน่ หรือไม่นอกเหนือจากทีร่ ะบุในจุดมุง่ หมาย และการสรุปผลรวมของการด�ำเนินโครงการ
3. การบริหารเชิงระบบ
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส�ำคัญ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2543) ดังนี้ (3.1) ปัจจัยน�ำเข้า
(Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร (Man) ด้านงบประมาณ (Money)
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ด้านการบริหารจัดการ (Management) และด้านแรงจูงใจ (Motivations)
(3.2) กระบวนการ (Process) หมายถึง การน�ำเอาปัจจัยทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการด�ำเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบครบวงจร ตัง้ แต่การบริหารการจัดการ การนิเทศ การวัดผลและประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบเพื่อให้ปัจจัยทั้งหลาย เข้าสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.3) ผลลัพธ์
(Product or Output) หมายถึง เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน�ำเอาปัจจัยมาปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ (3.4) ผลกระทบ (Outcome or Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ครู จ�ำนวน 10 คน นักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถม
ศึกษา ปีที่ 1-6 จ�ำนวน 95 คน ผูป้ กครองนักเรียน จ�ำนวน 95 คน (สัดส่วน 1: 1) กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน 9 คน ครูพระ 5 รูป ผูน้ ำ� ชุมชน 5 คน ครูตำ� รวจ 5 คน และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข 5 คน รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้
229 คน ในการประเมินครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปการด�ำเนินกิจกรรมการประเมินเชิงระบบโครงการทั้ง 3 ตอน
การประเมิน
ก่อนด�ำเนิน
โครงการ
ตอนที่ 1
(ระยะที่ 1)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- สอบถามสภาพ
1. การสอบถามสภาพ
การด�ำเนินงาน
ปัจจุบันและสภาพที่
ปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์
พึงประสงค์ (เพื่อ 2. น�ำผลจากข้อ 1. มา
ศึกษาและเรียงล�ำดับ
ค�ำนวณหาความต้องการ
ความต้องการจ�ำเป็น) จ�ำเป็น
จากองค์ประกอบการ
ประเมินทั้ง 7 ด้าน
- ศึกษาความพร้อมและ - การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ความเหมาะสมของ
โครงการฯ ด้านบริบท
และปัจจัยน�ำเข้า

เครื่องมือ

ผู้เกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก

แบบสอบถาม - ครู+คณะกรรมการด�ำเนินงาน
โครงการฯ
ฉบับที่ 1
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
รวมกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
103 คน
แบบสัมภาษณ์ - คณะกรรมการโครงการ
จ�ำนวน 12 คน
ฉบับที่ 1

ระหว่างการด�ำเนิน - ประเมินด้าน
กระบวนการ
โครงการ
(ระยะที่ 2)

- การสอบถามกระบวนการ แบบสอบถาม - คณะกรรมการโครงการ
จ�ำนวน 30 คน
ฉบับที่ 2
ด�ำเนินโครงการ

- ประเมินผลกระทบ
หลังสิ้นสุด
การด�ำเนินโครงการ ประสิทธิผล
(ระยะที่ 3)
- ความยั่งยืนและ
การถ่ายทอดส่งต่อ

1. การสอบถามผลกระทบ แบบสอบถาม - คณะกรรมการโครงการ
จ�ำนวน 30 คน
ประสิทธิผลความยั่งยืน ฉบับที่ 3
และการถ่ายทอดส่งต่อ

2. การสอบถามผลกระทบ
ประสิทธิผลความยั่งยืน
และการถ่ายทอดส่งต่อ
3. การสอบถามผลกระทบ
ประสิทธิผลความยั่งยืน
และการถ่ายทอดส่งต่อ
4. การสัมภาษณ์ด้านบรรลุ
วัตถุประสงค์ฯ
- สังเกตพฤติกรรมของ 5. สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน
นักเรียน

แบบสอบถาม - ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ�ำนวน 83 คน
ฉบับที่ 4
แบบสอบถาม - นักเรียน ป.3-6 จ�ำนวน
41 คน
ฉบับที่ 5
แบบสัมภาษณ์ - ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ�ำนวน 21 คน
ฉบับที่ 2
แบบสังเกต - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมปีที่ 6 จ�ำนวน 48 คน
พฤติกรรม
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การประเมิน
ตอนที่ 2

วัตถุประสงค์
- ทดสอบความรู้
นักเรียน

กิจกรรม
6. การวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

เครื่องมือ

ผู้เกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก

แบบทดสอบ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
3-4 จ�ำนวน 17 คน
วัดผลสัมฤทธิ์
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
2 ฉบับ
5-6 จ�ำนวน 24 คน

- วัดเจตคติเกี่ยวกับ การวัดเจตคติเกี่ยวกับ
แบบวัดเจตคติ - นักเรียนชั้นประถมศึกษา
การป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ
3-6 จ�ำนวน 41 คน
ปัญหายาเสพติด
การป้องกันและ
ยาเสพติดของนักเรียน
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ตอนที่ 3

- สอบถาม
ความพึงพอใจ

การสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 1. ครู คณะกรรมการด�ำเนิน
โครงการฯ และคณะ
ความพึงพอใจ
กรรมการสถานศึกษาขั้น
2 ฉบับ
พื้นฐาน จ�ำนวน 40 คน
2. ผู้ปกครองและนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 3-6
จ�ำนวน 67 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผูป้ ระเมินได้ดำ� เนินการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการด�ำเนินกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่างเครือ่ งมือการประเมิน
ตามกรอบแนวคิดของการประเมินและนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน น�ำเครื่องมือ
การประเมินไปหาคุณภาพปรากฏค่าคุณภาพ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้อง ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก และค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินโครงการ
ฉบับที่
1.
		
2
		
3
		

แบบสอบถาม/แบบวัด

IOC

แบบสอบถามการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพ
0.80-1.00
ที่พึงประสงค์ของโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการโครงการ
0.80-1.00
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
แบบสอบถามการประเมินหลังสิ้นสุดการด�ำเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (ส�ำหรับคณะกรรมการโครงการ) 0.80-1.00

8 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ�ำนาจจ�ำแนก Alpha
0.39-0.92

0.87

0.46-0.93

0.84

0.42-0.90

0.81

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ฉบับที่
4.
		
		
5
		
		
6
7
		
8
		
9
		
10
		
11
		

แบบสอบถาม/แบบวัด

IOC

แบบสอบถามการประเมินหลังสิ้นสุดการด�ำเนินโครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด (ส�ำหรับผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา)
แบบสอบถามการประเมินหลังการด�ำเนินประเมินโครงการ
การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (แบบสอบถามส�ำหรับ
นักเรียน)
แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
แบบสังเกตการประเมินหลังการด�ำเนินประเมินโครงการ
การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการฯ คณะกรรมการ
ด�ำเนินโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการฯ (ส�ำหรับผู้ปกครอง
และนักเรียน)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด” ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด” ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

อ�ำนาจจ�ำแนก Alpha

0.80-1.00

0.44-0.91

0.85

0.80-1.00

0.40-0.88

0.87

0.80-1.00
0.80-1.00

2.183-5.774 0.9449
0.22-0.68 0.93

0.80-1.00

0.48-0.95

0.91

0.80-1.00

0.49-0.93

0.89

0.80-1.00

0.37-0.84

0.86

0.80-1.00

0.48-0.83

0.86

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ประเมินได้ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การประเมินโครงการเชิงระบบโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคลตาม
รูปแบบ CIPIEST Model ดังนี้ (1) การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ (2) ความคิดเห็น
หลังการด�ำเนินโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล (3) การวัดเจตคติ
ต่อการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิมงคล และ (4) การสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการด�ำเนินงานโครงการ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ความคิดเห็นระหว่าง
การด�ำเนินโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
1. ตอนที่ 1 ระยะที่ 1 ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของโครงการฯ ทั้ง
7 ด้าน ในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านผลกระทบมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก นอกนั้นมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนค่าความคิดเห็นต่อสภาพที่พึงประสงค์ของ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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โครงการฯ โดยรวมมีความคิดเห็นระดับมากทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็นระดับมากทีส่ ดุ
ยกเว้นด้านบริบท มีความคิดเห็นระดับมาก ผลการจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นทั้ง 7 ด้าน เรียงล�ำดับ
ความต้องการจ�ำเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 2) ด้านความยัง่ ยืน 3) ด้านประสิทธิผล
4) ด้านกระบวนการ 5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านปัจจัยน�ำเข้า และล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ 7) ด้านบริบท ผลการสัมภาษณ์
ด้านบริบท และด้านปัจจัยน�ำเข้า คือ ควรก�ำหนดบทบาทหน้าที่แบ่งงานไว้ชัดเจนและท�ำอย่างเป็นระบบ
นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตส�ำนึกในการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด มีความกระตือรือร้น และมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ผลการประเมินระยะที่ 2 คณะกรรมการด�ำเนินโครงการมีความคิดเห็นด้าน
กระบวนการ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินระยะที่ 3 การประเมินผลหลังการด�ำเนิน
งานโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอด
ส่งต่อ พบว่า (1) ครูและคณะกรรมการด�ำเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการด�ำเนินงานโครงการโดย
รวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็น ในระดับมาก จ�ำนวน 1 ด้าน
ได้แก่ ด้านความยั่งยืน ส่วนด้านอื่นมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการด�ำเนินงานโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหา
ยาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ทัง้ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เรียงตามล�ำดับ ค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลกระทบ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ด้านความยั่งยืน และด้านประสิทธิผล
2. ตอนที่ 2 1) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และวัดเจตคติต่อโครงการฯ (1) ผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง “การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด” กลุ่มแรกนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยรวม ได้คะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 46.47 หลังเรียนได้คะแนน ร้อยละ 82.35 ส่วน
กลุ่มที่สองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยรวม คะแนนก่อนเรียน ได้ร้อยละ 45.83 หลังเรียนได้คะแนน
ร้อยละ 91.25 (2) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีเจตคติทางบวกต่อการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดทุกข้อ
3. ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานโครงการฯ จ�ำแนกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ครู คณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุด 2) นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
ผลการประเมินมีสาระส�ำคัญน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
ตอนที่ 1 ระยะที่ 1 จากผลการประเมินก่อนการด�ำเนินโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2559
ผลการส�ำรวจสภาพปัจจุบนั พบว่า มีความคิดเห็นระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านผลกระทบ มีความคิดเห็น
ระดับมาก ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน และจากการศึกษาความต้องการ
จ�ำเป็น ได้ผลการเรียงล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น ตามล�ำดับดังนี้ 1) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 2) ด้านความยัง่ ยืน
3) ด้านประสิทธิผล 4) ด้านกระบวนการ 5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านปัจจัยน�ำเข้า และล�ำดับสุดท้าย ได้แก่
7) ด้านบริบท การประเมินปรากฏผลดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลได้เร่งรัดการด�ำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจัง เข้มแข็ง และต่อเนือ่ ง จนสามารถลดระดับปัญหา
10 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยาเสพติด และขจัดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 โดยมีแนวคิดหลักของแผนยุทธศาสตร์ คือ ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาในเชิงพื้นที่โดยก�ำหนดเป้าหมาย และแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลแก้ปญ
ั หาแบบองค์รวมด้วยการแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นระบบครบวงจร สร้างความสมดุลย์ของยุทธศาสตร์ทงั้ ด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด และการลดอุปทาน
ยาเสพติด และเน้นผลสัมฤทธิเ์ ชิงคุณภาพโดยก�ำหนดมาตรฐาน และตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยเข้มแข็ง และรอดพ้นภัยจาก ยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกัน และมาตรการลด
ผูค้ า้ และผูเ้ สพ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณี และวิสยั ทัศน์ อาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2562” โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ หยุดยัง้ และลดระดับ การขยายตัวของปัญหายาเสพติด
ในขอบเขตทั่วประเทศไทยให้ได้มากที่สุด มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลต่อวิถีชีวิต และความสงบสุข ปลอดภัย
ของประชาชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558) โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
ได้สนองนโยบายรัฐบาล มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยมีการด�ำเนินโครงการการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดอย่างต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพเพือ่ ผลประโยชน์ทงั้ มวลทีจ่ ะส่งผลถึงนักเรียนซึง่ เป็นเยาวชนของชาติ
และในปีการศึกษา 2559 นี้ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ได้ด�ำเนินโครงการโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
ทั้งบุคลากรภายในโรงเรียน และบุคลากรภายนอกโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ ได้แก่
ผู้รายงาน ครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ครูพระ ครูต�ำรวจ ผู้น�ำ
ชุมชน (ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล)
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 30 คน ท�ำให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น มีการพัฒนา
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงท�ำให้ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องในการด�ำเนินโครงการส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ และได้รว่ ม
โครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคลมาหลายปี นับแต่โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรูค้ วามเข้าใจในเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์และการด�ำเนินกิจกรรมของโครงการนีค้ อ่ นข้าง
ดี ซึ่งสอดคล้องกับ โคทเซ (Coetzee, 2005) ที่กล่าวว่า แผนแม่บทที่จะท�ำให้โรงเรียนมีบทบาทในการป้องกัน
ยาเสพติด คือ 1) การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนละเว้นจาก ยาเสพติด 2) โรงเรียนมีโปรแกรมสร้างความมั่นใจ
ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการศึกษายาเสพติด 3) การสร้างความตระหนักในหมู่ครู ผู้ปกครองด้านต่าง ๆ ของ
ยาเสพติด 4) การพัฒนาประสิทธิภาพ กลยุทธ์การศึกษาของรัฐในระดับชาติและท้องถิ่น 5) สามารถเข้าถึง
ข้อมูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือในการให้คำ� ปรึกษา การรักษาฟืน้ ฟูและบริการหลังดูแล
และ 6) การพัฒนาและการใช้โปรแกรมการฝึกอบรม ส�ำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในบทบาทการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มานพ คณะโต (2556) ได้ทำ� การประเมินโครงการศึกษาและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประชากร คือ นักเรียน และครูผู้ปกครอง 11 จังหวัด ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน จ�ำนวน 30 เขตพื้นที่การศึกษา สุ่มเลือกสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 311 แห่ง พบว่า กิจกรรมการด�ำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การให้มีความรู้ผ่านกิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม การตรวจค้นและสอดส่อง ส่วนกิจกรรมที่ด�ำเนินการน้อย ได้แก่ การช่วย
เหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด และการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) ได้วิจัยเรื่อง บทเรียนการด�ำเนินงาน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาเป้าหมายที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
จ�ำนวน 6 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี มีแนวคิดในการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของนักเรียนด้วยการใช้ “หลักธรรมทางพุทธศาสนา” โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีแนวคิดในการ “เข้าถึง เข้าใจ และให้โอกาส” โดยเข้าถึง คือ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงานต้านยาเสพติด เข้าใจ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เข้าใจสภาพปัญหา ความสนใจ
ความต้องการร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และให้โอกาส คือ ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และ
นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดปรับปรุงตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินระหว่างการด�ำเนินงานโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหา
ยาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคลในด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ
ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
จ�ำนวน 31 ข้อ การทีผ่ ลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่ากระบวนการด�ำเนินกิจกรรมโครงการการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล มีการด�ำเนินงานที่มีความชัดเจนบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น โรงเรียนด�ำเนินกิจกรรมโครงการฯ โดยเน้นความส�ำคัญในการร่วมมือ ร่วมคิด
ร่วมพัฒนาของผู้ปกครอง และชุมชน นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสเรียนรู้จากการท�ำงานกลุ่มและการฝึกปฏิบัติ
จริงโรงเรียนติดตามผลให้ผปู้ กครองเอาใจใส่ และสนับสนุนการเรียนของนักเรียนทีบ่ า้ นครูผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
คอยก�ำกับนิเทศติดตามให้ขวัญก�ำลังใจผู้เรียนสม�่ำเสมอ ครูที่รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
นโยบายในการด�ำเนินโครงการให้กบั นักเรียนทราบ โรงเรียนมีการจัดหาแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนส�ำหรับให้นกั เรียน
ไปศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติชุมชนยินดีให้นักเรียนได้ใช้สถานประกอบการ หรือแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและ
ศึกษาเพิม่ เติม ซึง่ สอดคล้องกับ พีลเล่ (Peele, 2004) ทีก่ ล่าวว่า ความสามารถทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการเอาชนะ
ยาเสพติด หรือการหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้โดยสิ้นเชิง ต้องอาศัยคุณธรรมชีวิต คือ การใช้ชีวิตเชิงบวกกับชีวิต
คนอื่น ๆ สถาบันศาสนาเป็นความเชื่อที่จะสนับสนุน และเป็นเส้นทางชีวิตทางศีลธรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะ
เอาชนะยาเสพติดอีกวิธหี นึง่ และนักวิชาการอีกท่านหนึง่ คือ เลวินสัน (Levinson, 2000) ได้กล่าวว่า การสมาคม
กับเพื่อนที่ดีมีค่าเชิงบวกก็จะท�ำให้เป็นคนดี ซึ่งจะเป็นการก�ำจัด หรือลดความเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติด
เพราะยาเสพติ ด มั กจะเริ่มต้นจากแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน ถ้าคบเพื่อนดี เพื่อนจะมีโอกาสในการให้
ค�ำปรึกษาช่วยเหลือให้พน้ จากยาเสพติด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราพา พิพธิ ภัณฑ์ (2555) ได้เสนอแนวคิด
ในการป้องกันยาเสพติด ดังนี้ กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการด�ำเนินงาน
ป้องกันยาเสพติดแก่กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด เป็นการด�ำเนินการในด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว โดยมีมาตรการด�ำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) การให้ความรู้หรือผนวกเนื้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด เข้าไว้ในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน
3) การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 4) การฝึกทักษะชีวิต เพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติด และ
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5) การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน
ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลหลังการด�ำเนินงานโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหา
ยาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ได้แก่ (1) ผลการประเมินความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการด�ำเนิน
โครงการฯ หลังการด�ำเนินงานโครงการการป้องกัน และแก้ปญั หายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ทัง้ 7 ด้าน
พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่อนข้างมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ส่วนด้านอื่นนอกจากนี้มีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และ (2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
หลังการด�ำเนินงานโครงการ การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ด้านผลกระทบ
ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
การที่ผลการประเมินเชิงระบบโครงการ การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ซึ่ง
ประเมินจากครู คณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ปรากฏผลสอดคล้อง
กันในทุกด้านที่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในด้านอื่นก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมากที่สุด
หรือใกล้เคียงกับระดับมากที่สุด นับเป็นความส�ำเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์มาทุกปีตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งปรากฏผลว่าการด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกครั้ง โรงเรียนวัดสุทธิมงคลได้ด�ำเนินตามแนวทางใน
การด�ำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดังนี้
สถานศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดลงสู่นักเรียน
ท่ามกลางสถานการณ์ปญ
ั หาในรูปแบบทีห่ ลากหลายซับซ้อน และแปรเปลีย่ นอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาจ�ำเป็น
ต้องจัดระบบงานต้านยาเสพติดเพือ่ บูรณาการท�ำงาน ทัง้ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ ลระบบงานเพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านต้านยาเสพติด (1) ระบบ
ข้อมูล เพื่อการวางแผน และวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา ข้อมูลส�ำคัญในการด�ำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีดังนี้ (1.1) ข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติด เช่น สถานะสถานศึกษาสภาพการใช้
สารเสพติด ครู/นักเรียนแกนน�ำ และศูนย์ การเรียนรูด้ า้ นการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น (1.2) ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทุกด้านทั้งดีและเบี่ยงเบน และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมยาเสพติดและการแก้ไข
(1.3) ข้อมูลการด�ำเนินงาน เพือ่ องค์ความรูส้ ำ� คัญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) ระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัญหาและก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายด�ำเนินงานได้ชัดเจน
การด�ำเนินงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (2.1) กลุ่มนักเรียนทั่วไปที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด เน้นกิจกรรมด้าน
การป้องกัน ในภาพกว้างที่ครอบคลุมนักเรียนทั่วไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีมาตรการในการด�ำเนินงาน ดังนี้
มาตรการทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การก�ำหนดเนื้อหา
ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดในหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอดแทรกเนื้อหาไว้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีไ่ ม่สามารถผนวกหรือสอดแทรกในการเรียนการสอนปกติ มาตรการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันส�ำคัญต่าง ๆ การจัดเสียงตามสาย
กิจกรรมหน้าเสาธง หรือการจัดบรรยายพิเศษ เป็นต้น การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะ หรือ
ความสามารถในเชิงสังคมจิตวิทยา ให้กับนักเรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน อาทิ การระดมสมองในการฝึกและการฝึก
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ปฏิบัติโดยอาศัยบทบาทสมมติ เป็นต้น การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพราะมีอิทธิพลต่อความคิด เจตคติ และ
พฤติกรรมของวัยรุ่นด้วยกัน กิจกรรมกลุ่มเพื่อนด�ำเนินการโดยการฝึกอบรมนักเรียนที่มีบุคลิกเป็นผู้น�ำให้เป็น
แกนน�ำของกลุ่มเพื่อน และมอบหมายบทบาทให้ปฏิบัติ เช่น บทบาทของเพื่อนสนิทในการให้ค�ำแนะน�ำ หรือ
บทบาทของนักเรียนแกนน�ำ เป็นต้น กระจายให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ทุกระดับชัน้ นอกจากนีค้ วรส่งเสริมให้สร้าง
และขยายเครือข่ายการท�ำงานของนักเรียนแกนน�ำฯ เพื่อการท�ำงานและดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง
ตอนที่ 2 สรุปผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด” และ
การประเมินเจตคติของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดสุทธิมงคลต่อการด�ำเนินโครงการการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
1. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด” กลุ่มแรก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยรวม ได้คะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 46.47 หลังเรียนได้คะแนนร้อยละ
82.35 กลุ่มที่สองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยรวม คะแนนก่อนเรียนได้ร้อยละ 45.83 หลังเรียนได้
คะแนนร้อยละ 91.25 จากผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ที่ปรากฏเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่าในปีการศึกษา 2559 นี้
โรงเรียนได้ปรับเปลีย่ นคณะกรรมการด�ำเนินโครงการใหม่ มีทงั้ ครูพระ ครูตำ� รวจ (D.A.R.E.) ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักเรียนด้วย จึงท�ำให้การเรียนรู้เรื่องการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียนมีกิจกรรมน่าสนใจ น่าติดตาม นักเรียนจึงเรียนรู้ได้มากขึ้นกว่าปกติ
2. ผลการประเมิ น เจตคติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ โครงการการป้ อ งกั น และแก้ ป ั ญ หายาเสพติ ด ของ
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดทุกด้านและทุกข้อ
การที่ผลการประเมินเจตคติต่อโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
ซึ่งประเมินจากนักเรียนปรากฏผลสอดคล้องกันในทุกด้านที่ประเมินว่านักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการแก้ไข
และป้องกันยาเสพติดทุกด้านและทุกข้อ ในการประเมินเจตคติตอ่ โครงการการป้องกัน และแก้ปญ
ั หายาเสพติด
ใช้แนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ที่กล่าวว่า เจตคติ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ
ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้านความรู้
ความเข้าใจของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ เร้านัน้ ๆ เพือ่ เป็นเหตุผลทีจ่ ะสรุปความและรวมเป็นความเชือ่ หรือช่วยในการประเมิน
สิ่งเร้านั้น ๆ (2) องค์ประกอบด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ สิ่งเร้า เป็นผลเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมินผลสิ่งเร้า
นั้นแล้วว่า พอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ต้องการ ดี หรือเลว องค์ประกอบทั้งสองด้านนี้มีความสัมพันธ์
กัน เจตคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรูค้ วามเข้าใจมาก แต่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรูส้ กึ หรือ
อารมณ์น้อย แต่เจตคติบางอย่างก็มีลักษณะตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
จะมีองค์ประกอบด้านความรูค้ วามเข้าใจสูง แต่มอี งค์ประกอบด้านความรูส้ กึ หรืออารมณ์ตำ�่ ด้วยเหตุนจี้ งึ อยูท่ คี่ รู
จะเน้นองค์ประกอบด้านใดเป็นส�ำคัญ และเหมาะกับธรรมชาติของการเรียนรู้นั้น (3) องค์ประกอบพฤติกรรม
(Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านความพร้อมหรือความโน้มเอียงที่บุคคลจะประพฤติ
ปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ หรือความรู้สึก
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ของบุคคล ที่ได้รับจากการประเมินผลพฤติกรรมที่คิดจะแสดงออกมา จะสอดคล้องกับความรู้สึกที่มีอยู่ เช่น
คนที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อศาสนา ก็จะไม่สนใจเข้าวัดฟังธรรม หรือผู้ที่มีเจตคติต่อการเรียนดีก็จะมานะพยายามที่
จะเรียนให้ดี และเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานโครงการฯ ตามความคิดเห็นครู คณะกรรมการ
ด�ำเนินโครงการฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครองนักเรียน และนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 17 ข้อ และมีความพึงพอใจระดับมาก
จ�ำนวน 7 ข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 2 ข้อ ได้แก่ โครงการฯ มีแผนปฏิบัติการชัดเจนตลอดปี
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ “ยาเสพติด” เพิ่มขึ้น การที่
ผลการประเมินปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการด�ำเนินกิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล มีการด�ำเนินงานที่มีความชัดเจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป็นโครงการที่ผู้ปกครองและชุมชนสมัครเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ด้วยความเต็มใจ
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนประกวดเขียนเรียงความจากความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด นอกจากนี้
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการด�ำเนินโครงการฯ มีความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน ชุมชนน�ำความรู้
จากโครงการฯ ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน นักเรียนท�ำกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกันด้วยความสนุกสนาน นักเรียน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ชุมชนบ้านวังปลาป้อม บ้านหนองแวง และบ้านโคกชุมพร
ได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด การวางแผนและเตรียมการก่อนด�ำเนินงานมีความเหมาะสม วิธดี ำ� เนินการ
ในกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินโครงการฯ ชุมชนบ้านวังปลาป้อม
บ้านหนองแวง และบ้านโคกชุมพร ได้องค์ความรู้จากโครงการฯ น�ำมาบูรณาการพัฒนากับทักษะชีวิตของตน
และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานโครงการฯ ทุกระยะ นอกจากนี้ นโยบายด้านยาเสพติดส�ำหรับเด็ก
และเยาวชนจะต้องอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับการสนับสนุนระบบราชการของรัฐทั้งในด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร ทั้งยังควรพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของครู ผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน อาสาสมัคร
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ และระบบยุตธิ รรม เพือ่ จัดการกับปัญหาเด็กและเยาวชนในกระบวนการยาเสพติด และจ�ำเป็น
ต้องให้การสนับสนุนนโยบายเด็กและเพศสภาวะโดยเฉพาะส�ำหรับเด็กในยาเสพติด รวมไปจนถึงการสนับสนุน
ด้านข้อมูลข่าวสาร การศึกษา การรณรงค์ และการฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นส�ำคัญ จากผลการประเมิน
แบบ CIPIEST Model และเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นการยืนยันและตัดสินใจได้ว่าโครงการการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล เป็นโครงการที่ดีควรด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อเสนอแนะ
การประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้รายงานในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนและเป็น ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะทางการประเมิน ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะกรรมการด�ำเนินโครงการ ควรประกอบด้วย กลุ่มบุคคลหลายฝ่าย ทั้งครู นักเรียน ครูพระ ครู
ต�ำรวจ ผู้น�ำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กล่าวได้ว่าเป็นการร่วมมือด�ำเนินโครงการในทุกภาคส่วน
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติการนิเทศ ประเมินผลโครงการอย่างจริงจัง และน�ำผลมาร่วม
วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยเพื่อใช้ในการวางแผน การประเมินเพื่อพัฒนา เปิดโอกาสให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เรียนได้ประเมิน และหาแนวทางพัฒนาด้วยตนเอง
2. ครูควรให้ความส�ำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกความมีจิตส�ำนึกใน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และในการปฏิบัติกิจกรรมควรเน้นการกระตุ้นให้นักเรียนเผยแพร่
น�ำความรู้ ในโครงการสู่ชุมชนให้มีการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
3. ความส�ำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
ซึ่งเป็น ผู้ประเมิน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน ครูพระ ครูต�ำรวจ (D.A.R.E.)
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงควรจัดกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และชี้ให้เห็นประโยชน์ที่
ทุกฝ่ายจะได้รับจาก การด�ำเนินโครงการ กิจกรรมที่ควรจัด เช่น การประชุมรวม การประชุมกลุ่ม (Focus
Group) การนิเทศ การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติดีเด่น (Best
Practice) และจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่ท�ำโครงการในความรับผิดชอบเป็นผลส�ำเร็จ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการการป้องกัน และแก้ปญ
ั หายาเสพติด
และโครงการอื่นที่โรงเรียนรับผิดชอบ
2. ควรท�ำการประเมินโครงการเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้น�ำชุมชน ครูพระ ครูต�ำรวจ (D.A.R.E.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการบริหารโครงการ และสร้างความเข้าใจ และร่วมมือที่ดีต่อกันต่อไป

เอกสารอ้างอิง
จิราพา พิพิธภัณฑ์. (2555). การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนหรือสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันธัญรักษ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
ประชุม รอดประเสริฐ. (2543). นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:
เนติกุล การพิมพ์.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ.
มานพ คณะโต. (2556). การวิจัยโครงการศึกษาและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
รัตนะ บัวสนธ์. (2556). รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้อง
ในการใช้. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5 (2).
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2552). บทเรียนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
16 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์. (2558). รวมบทความทางการประเมินโครงการ (พิมพ์ครัง้ ที่ 9). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2558). แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์.
อุทัย ดุลยเกษม. (2556). ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว. วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้, 6 (2).
Coetzee, S. A. (2005). Drug testing in public schools. Africa Education Review, 2 (2).
Levinson, S. C. (2000). Presumptive meanings. Cambridge, MA: MIT.
Peele, S. J. D. (2004). Seven tools to beat addiction. New York: Three Rivers.
Stufflebeam, D. L. & Shinkfild, A. J. (2007). Evaluation theory, models and applications.
New York: John Wiley and Son.

คณะผู้เขียน
นายนรงณ์ เห็นหลอด
		
โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
		
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านวังปลาป้อม ต�ำบลพรรณา อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
		
e-mail: narong.henrord@gmail.com

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

17

18 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ตัว
ในการศึกษาพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี
An Application of Neutralization Theory to Study Illegal Lottery Buying
Behavior of Vocational Training Housewife in Chonburi Province
อรอินทร์ กิจส�ำราญ* ธีระ กุลสวัสดิ์ และอมรทิพย์ อมราภิบาล
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Onin Kidsumran* Teera Kulsawat and Amornthip Amaraphibal
Faculty of Political Science and Law, Burapha University

Received: March 12, 2019
Revised: May 3, 2019
Accepted: May 14, 2019

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัด
ชลบุรี ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงปริมาณกับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 350 คน จากประชากรแม่บา้ นฝึกอาชีพ เลือกตัวอย่างด้วย
แบบเจาะจงและตามความสมัครใจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดผู้ตอบเขียนตอบเอง การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิตพิ รรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
(MRA)
ผลการวิจยั พบว่า แม่บา้ นฝึกอาชีพมีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดนิ พนันในระดับมาก พบความสัมพันธ์ทาง
บวกที่สูงระหว่างการซื้อหวยใต้ดินและซื้อหวยรัฐบาล นั่นคือ แม่บ้านที่ซื้อหวยใต้ดินจะซื้อหวยรัฐบาลด้วย
ผลการวิเคราะห์ F-test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งหมดประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้สว่ นตัวและรายได้ครัวเรือน มีนยั ส�ำคัญต่อการซือ้ หวยใต้ดนิ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (MRA) พบว่า
จากปัจจัยท�ำนายทั้งหมด 6 ปัจจัย มี 4 ปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญต่อพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงสุดคือการปฏิเสธว่าไม่เดือดร้อนครอบครัว รองลงมาคือ ปัจจัยผู้ขายเรื่องความไว้วางใจและวิธีการล่อใจ
ปัจจัยแรงจูงใจภายในของผู้ซื้อเอง และลักษณะของหวยใต้ดินที่เข้าถึงง่าย ตามล�ำดับ ในขณะที่อีก 2 ปัจจัยที่
เหลือคือ และการโทษผู้อื่น และอ้างความภักดีต่อกลุ่มแม่บ้าน ไม่มีนัยส�ำคัญ งานวิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�ำ
ไปปฏิบัติและการวิจัยในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: ทฤษฎีการแก้ตัว พฤติกรรมซื้อหวยใต้ดิน แม่บ้านฝึกอาชีพ
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Abstract
The purpose of this study was to investigate illegal lottery purchasing behavior among
the vocational training housewives in Chonburi province. Quantitative approach involved 350
participants drawn from housewife population through purposive and voluntary sampling
methods. The self-administrated questionnaire was used for data collection. The analysis
included descriptive statistics, F-test (One-way ANOVA) and Multiple Regression Analysis (MRA).
The research findings indicated that the housewives had high level of involvement
in illegal lottery purchasing behavior. The analysis also showed high positive relationships
between the purchasing behavior of illegal lottery and legal lottery, that was the housewives
who had purchased illegal lottery also purchased legal lottery. The results of F-test showed
that all of personal factors, namely, age, marital status, education, personal income and
household income, were significant for purchasing behavior of illegal lottery. The results of
multiple regression analysis (MRA) revealed that, among 6 predicted factors, there were 4
significant factors affecting behavior. The highest influencing factor was denial of troubling
family, followed by factors of seller; trust and temptation, motivation of purchaser, and
characteristic of being easy to access, respectively. Whereas the rest 2 factors; condemnation
of the condemners and appealing to housewife group loyalty, were not significant. The study
provided recommendations for implementation and further research.
Keywords: Neutralization Theory, Illegal Lottery-Purchasing Behavior, Housewife
Vocational Trainee

บทน�ำ
ประโยคทีค่ นุ้ เคยส�ำหรับคนไทย “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุน้ ” แสดงให้เห็นว่าหวยเป็นทีน่ ยิ มของ
ชนชั้นกลางและชั้นล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และค�ำว่า “เล่นหวย” ถูกน�ำมาใช้เรียกพฤติกรรม
เล่นพนันหวย หรือการซื้อหวยกันอย่างคุ้นเคยและแพร่หลาย
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีการจัดประเภทออกเป็น 15 กลุ่ม การค้า
หวยใต้ดิน ถือเป็นหนึ่งใน 15 กลุ่ม ที่จะต้องปราบปราม (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2543) การพนันหวยใต้ดินเป็น
ข้อถกเถียงกันมานานแล้วในสังคมว่าควรจะจัดการอย่างไร แต่ละฝ่ายก็มักจะมีมุมมองต่อปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาที่เป็นมุมมองเชิงเดี่ยว ปัญหาด้านอื่น ๆ ถูกละเลย การพนันหวยจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้
ครอบคลุม โดยท�ำความเข้าใจพฤติกรรมและที่มาของพฤติกรรมผู้เล่นพนันหวยเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในช่วง
หลายสิบปีทผี่ า่ นมาหวยใต้ดนิ เป็นทีแ่ พร่หลายเข้าไปในกลุม่ ประชากรและทุกพืน้ ที่ กลายเป็นการพนันยอดนิยม
และมีจำ� นวนผูเ้ ล่นมากกว่าการเล่นพนันประเภทอืน่ ๆ ผลการวิจยั ของสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554 พบว่า จ�ำนวนผู้เล่นหวยใต้ดินมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับการพนันทุกประเภท โดยมีจ�ำนวนถึง
20 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

19,923,643 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้หญิงถึง 11,415,461 คน ยืนยันด้วยผลการศึกษาของศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน ในปี 2557 ว่าหวยเป็นการพนันยอดนิยมเพศหญิง โดยผู้หญิงมีการให้ความหมายและมุมมองต่อ
หวยต่าง ๆ กันไป เช่น มองว่าเป็นการเสี่ยงโชค เป็นการลงทุน เป็นแหล่งรายได้ และเป็นสันทนาการ (ฐิติมน
สื่อเสาวลักษณ์, 2556)
ผู้หญิงจ�ำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่อยู่ในบ้านหรือท�ำงานบ้าน บางคนอาจต้องหา
รายได้เพิ่มเติมเลี้ยงดูครอบครัว เช่น ขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตลาดหรือชุมชน ขายสินค้าเงินผ่อน ฯลฯ
หากครอบครัวที่อยู่ในภาคการเกษตรกรรม ผู้หญิงก็จะเข้าร่วมใช้แรงงานในฤดูกาลเกษตร ส่วนกลุ่มผู้หญิง
ออกไปท�ำงานนอกบ้านและมีบทบาทในการหารายได้สู่ครอบครัวมากขึ้น การมีส่วนรับผิดชอบรายได้
ในครอบครัว ท�ำให้มอี ำ� นาจการตัดสินใจการบริหารจัดการการเงิน การเล่นหวยเป็นส่วนหนึง่ ของความอยูร่ อด
ภายใต้เงื่อนไขส�ำคัญคือไม่ให้ครอบครัวได้รับผลกระทบ เช่น ผู้หญิงที่ท�ำงานในโรงงานใช้เงินรายได้จาก
การท�ำงานล่วงเวลามาเล่นหวย การเล่นหวยของผู้หญิงจึงเกี่ยวข้องกับแหล่งเงินที่น�ำมาเล่นและเป็นการแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557)
กลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี ตั้งขึ้นตาม “โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด�ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกิจกรรมมุง่ พัฒนาศักยภาพของราษฎร ให้มงี านท�ำ มีอาชีพเสริม
โดยเน้นทีภ่ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมพืน้ บ้าน ส่งเสริมการรวมกลุม่ กันท�ำงานในลักษณะกลุม่ อาชีพอยูใ่ น
ภูมิล�ำเนาของตนเอง ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 2,230 คน การที่สมาชิกเข้ามารวมกลุ่มท�ำกิจกรรม ท�ำให้เกิด
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและเกิดกิจกรรมอืน่ ๆ ขึน้ การเสีย่ งโชคกับหวยก็เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีแ่ พร่ขยาย
เข้าไปในกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพด้วยเช่นกัน
พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดนิ ทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั สิง่ เร้าทีจ่ งู ใจให้บคุ คลแสดงพฤติกรรม ประกอบ
ด้วยปัจจัยจูงใจส่วนบุคคลหรือความคาดหวังของแต่ละบุคคล ปัจจัยลักษณะของหวยใต้ดนิ เอือ้ และส่งเสริมให้
มีการซือ้ มากขึน้ ปัจจัยด้านผูข้ ายทีม่ คี วามไว้วางใจมีความเป็นเครือข่ายและมีเทคนิคล่อใจ เหล่านีจ้ งู ใจทีท่ ำ� ให้
บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554; ศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน, 2557; เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา, 2559)
ในมุมมองสาขาอาชญาวิทยา การซือ้ หวยใต้ดนิ เป็นพฤติกรรมกระท�ำผิดตามกฎหมาย ผูซ้ อื้ หวยแม้จะ
รับรู้ว่ามีกฎหมายระบุไว้ว่าเป็นการกระท�ำผิด แต่ผู้ซื้ออาจมีการให้เหตุผลต่าง ๆ ที่จะซื้อหวยได้โดยไม่รู้สึกผิด
หรือรู้สึกผิดน้อยลง เช่น ไม่ท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นการเสี่ยงโชค เป็นการลงทุน เป็นแหล่งรายได้ หรือ
เป็นสันทนาการ คนอื่นก็เล่นหวยเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งการให้เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการแก้ตัว
(Neutralization Theory) ของ Sykes and Matza (1957)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเล่นหวยใต้ดินมีบทบาทต่อผู้หญิง ผู้หญิงมีการเล่นหวยใต้ดินเพิ่ม
มากขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผูเ้ ล่น ต่อครอบครัว และต่อสังคม พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดนิ ของผูห้ ญิงขึน้ อยูก่ บั
หลายปัจจัย ผู้วิจัยจึงสนใจท�ำการศึกษาพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของผู้หญิง ด้วยการใช้ทฤษฎีการให้เหตุผล
แก้ตวั ซึง่ เป็นทฤษฎีอาชญาวิทยา ร่วมกับมุมมองด้านพฤติกรรมศาสตร์เกีย่ วกับแรงจูงใจ เป็นกรอบแนวทางใน
การศึกษา โดยท�ำการศึกษากลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใช้แก้ไขปัญหาต่อไป
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

21

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้าน
ฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมเล่นหวย
ใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หวยใต้ดิน
หวยเป็นการพนันที่มีอยู่ในสังคมไทยมานาน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามสถานการณ์ทางสังคม
และเงือ่ นไขทางกฎหมาย การเล่นพนันหวยในมุมมองของคนไทยเห็นว่าเป็นการเสีย่ งโชค สถานการณ์ปจั จุบนั
ยอมรับและอนุญาตให้เล่นหวยรัฐบาลหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยเหตุผล
หลายประการ เช่น ราคาแพง เข้าถึงได้ยาก และผูซ้ อื้ หวยต้องการเล่นบ่อยขึน้ ท�ำให้มกี ารลักลอบเล่นแบบผิดกฎหมาย
ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งหวยใต้ดิน ลักษณะของหวยใต้ดินที่เข้าถึงได้สะดวกและ
เล่นง่ายกว่าการพนันอืน่ ๆ หวยใต้ดนิ จึงแพร่หลายเข้าไปในทุกพืน้ ที่ จนกลายเป็นการพนันทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ ล่นมาก
เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีจ�ำนวนถึง 19,923,643 คน ในนี้เป็นผู้หญิงถึง 11,415,461 คน (ศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน, 2557) อย่างไรก็ตาม ผูซ้ อื้ หวยใต้ดนิ มักซือ้ หวยรัฐบาลด้วย โดยมีความคาดหวังต่อหวยทัง้ สองประเภท
ต่างกัน (เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา, 2559)
หวยในมุมมองของผู้หญิง
หวยเป็นการพนันยอดนิยมของเพศหญิง พฤติกรรมการเล่นหวยของผู้หญิงในสังคมวัฒนธรรมที่ต่าง
เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และพื้นที่ขอบชายแดน ท�ำให้มีการให้ความหมายและมุมมอง
ต่อหวยหลากหลาย เช่น มองว่าเป็นการเสี่ยงโชค เป็นการลงทุน เป็นแหล่งรายได้ หรือเป็นสันทนาการ (ฐิติมน
สื่อเสาวลักษณ์, 2556) และบางมุมมองเห็นว่าหวยเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคชะตา การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
ความเชือ่ ทางไสยศาสตร์ (เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา, 2559) ปัจจุบนั บทบาทของผูห้ ญิงในครอบครัวทีต่ อ้ งรับภาระ
ทัง้ งานนอกบ้านและงานในบ้าน ทีส่ ำ� คัญต้องรับผิดชอบต่อการจัดการด้านเงินภายในครอบครัว ผูห้ ญิงจึงแสวงหา
ความมั่นคงด้วยการรวมกลุ่มแชร์ หรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคด้วยการเล่นหวยใต้ดิน ดังนั้น การเล่นหวย
จึงไม่ใช่เพียงเพื่อการเสี่ยงโชคหรือสันทนาการ แต่การเล่นหวยยังสะท้อนให้เห็นความพยายามในการดิ้นรน
ให้ตนเองและครอบครัว อยู่รอด ภายใต้เงื่อนไขส�ำคัญคือต้องไม่ให้ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง
(ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557)
แนวคิดพฤติกรรมการเล่นพนัน
มุมมองด้านอาชญาวิทยาเห็นว่าพฤติกรรมเล่นการพนันเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง เป็น
อาชญากรรมประเภทไม่มีเหยื่อ คือ ผู้กระท�ำได้รับผลจากการกระท�ำของตัวเอง พฤติกรรมเล่นการพนันไม่ได้
เป็นความผิดโดยตัวของมันเอง แต่ผิดเนื่องจากกฎหมายก�ำหนดให้ผิด (Mala prohibita) ส่วนมุมมองในทาง
การแพทย์ พฤติกรรมเล่นพนันส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ หากมีการเล่นแบบเสพติด
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อาจส่งผลรุนแรงอาจถึงขัน้ เป็นความผิดปกติทางจิต เรียกว่า Pathological Gambling และซึง่ องค์การอนามัยโลก
จัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับการติดสารเสพติด เป็นความเจ็บป่วยที่ต้องบ�ำบัดรักษา (WHO, 2015) ในการศึกษา
วิจัยเกี่ยวพฤติกรรมเล่นพนันมีการวัดได้หลายลักษณะตามความสนใจและจุดเน้นของแต่ละสาขา เช่น การวัด
จากลักษณะพฤติกรรมและผลกระทบด้านความรู้สึกที่เกิดจากพฤติกรรม ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ชื่อ
DSM-IV-TR SOCG และ The Problem Gambling Severity Index ( PGSI ) (American Psychiatric
Association (1994) การวัดจากความถี่ของ การแสดงพฤติกรรม หรือวัดจากจ�ำนวนเงินหรือของมีค่าที่ใช้ใน
การเล่นพนันหรือใช้เดิมพัน เป็นต้น (ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์, 2556; นพนันท์ วรรณเทพสกุล, 2554; ธิดารัตน์
บุญเทียม, 2550; พัชระ คงพินิจบรรจง, 2552; Song, Norman, & Han, 2012; Shin & Montalto, C. P.,
2015)
ส�ำหรับพฤติกรรมการเล่นการพนันในคนไทย พบว่านิยมเล่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ กล่าวกันว่า
คนไทยสามารถเล่นพนันกันได้ทุกเรื่อง โดยเพศชายมีแนวโน้มเล่นการพนันสูงกว่าเพศหญิง ผู้มีรายได้น้อยมี
แนวโน้มที่จะใช้จ่ายในการพนันสูงกว่าผู้มีรายได้สูง นอกจากนี้ยังพบว่า การเล่นการพนันเพิ่มขึ้นตามอายุ และ
เมื่ออายุเพิ่มขึ้นถึงระดับ 50 ปี การเล่นการพนันจะเริ่มลดลง (คงกริษ ศรีเล็กนาค, 2555; สรวิช สรมณาพงศ์,
2559)
ทฤษฎีความคาดหวังและปัจจัยจูงใจ
ทฤษฎีความคาดหวังของ Victor Vroom (1964) อธิบายที่มาของพฤติกรรมในการที่บุคคลจะมี
ความคาดหวังก่อนที่จะแสดงพฤติกรรม โดยความคาดหวังประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) คาดหวังโอกาส
ในการที่จะท�ำส�ำเร็จ โดยพิจารณาความสามารถ ความพร้อมของตนเองในการท�ำพฤติกรรมนั้น 2) คาดหวัง
สิ่งที่จะได้รับจากการกระท�ำนั้น 3) ความคาดหวังในคุณค่าสิ่งที่จะได้รับจากการกระท�ำ ซึ่งความคาดหวัง
3 ส่วนนี้เป็นแรงกระตุ้นภายในจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
ทฤษฎีความคาดหวังยังได้ชี้ว่าคุณลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้านกายภาพและด้านสังคม ท�ำให้คน
มีความคาดหวังแตกต่างกันและส่งผลให้มีพฤติกรรมต่างกัน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินและ
หวยรัฐบาลของคนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจต่างกัน พบว่า กลุม่ ทีม่ รี ายได้สงู ไม่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง กลุม่ ทีม่ รี ายได้ตำ�่ จะหลีกเลีย่ งการใช้จา่ ยแบบเสีย่ ง เนือ่ งจากมีรายได้แค่พอทีจ่ ะใช้สอยประจ�ำวัน
ดังนั้น มีเพียงกลุ่มรายได้ปานกลางเท่านั้นที่ชอบเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่จะต้องการยกระดับความเป็นอยู่
ในสังคม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำรงชีวิตของตนให้ดีขึ้น พิจารณาด้านอายุ ผู้สูงอายุจะซื้อลอตเตอรี่
มากกว่าคนหนุ่มสาวเนื่องจากคนที่สูงอายุเห็นว่าตนเองไม่สามารถร�่ำรวยได้จากการท�ำงาน แต่อาจจะร�่ำรวย
ได้ดว้ ยการเสีย่ งโชคซือ้ ลอตเตอรี่ (พรเพ็ญ วรสิทธา, 2553; สรวิช สรมณาพงศ์, 2559) คนทีม่ สี ถานภาพแต่งงาน
เล่นการพนันและซื้อหวยมากกว่าสถานภาพอื่น ด้วยความคาดหวังว่าจะสร้างฐานะให้ดีขึ้น (เฉลิมพงษ์
พงษ์ประชา, 2559) เพศหญิงซือ้ หวยมากกว่าเพศชาย เนือ่ งจากเพศหญิงมีแนวโน้มทีจ่ ะเล่นการพนันแบบทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้ยทุ ธวิธีหรือทักษะมากนัก นอกจากนัน้ เพศหญิงมีมมุ มองบางอย่างทีจ่ ูงใจให้เล่นหวยมากขึน้ เช่น เป็นแหล่ง
รายได้ เป็นการระดมทุน เป็นสันทนาการ เป็นการเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทางสังคม (ศูนย์ศกึ ษาปัญหาการพนัน,
2557) นอกจากนั้น ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในอดีต พบว่า พฤติกรรมการซื้อหวยมีสิ่งเร้าจากภายนอก คือ
ลักษณะของหวยทีเ่ ข้าถึงง่าย เล่นง่าย ก�ำหนดจ�ำนวนเงินซือ้ และตัวเลขทีจ่ ะซือ้ ได้เอง (พรเพ็ญ วรสิทธา, 2553;
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557; ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์, 2556; นันธิชา ขอแช่มกลาง, ฌานนพ สืบลีลา และ
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ส�ำราญ บุญเจริญ, 2558) ปัจจัยด้านผูข้ าย คือ ความเชือ่ ถือได้ ความไว้วางใจกันระหว่างผูซ้ อื้ ผูข้ าย และกลยุทธ์
จูงใจของผูข้ าย และปัจจัยจูงใจภายในของผูซ้ อื้ เอง ซึง่ อาจเป็นปัจจัยด้านอารมณ์และบุคลิกภาพบางอย่าง เช่น
ชอบเสี่ยงโชค การระบายความเครียด ความสนุกตื่นเต้นท้าทาย หรือแม้แต่ความคาดหวังเงินรางวัล (คงกริษ
เล็กศรีนาค, ณรงค์ พลอยดนัย และวิเชียรโชติ สุกโชติรตั น์, 2555; วนิดา ศรีเหนีย่ ว และธนภูมิ อติเวทิน, 2558)
(Song, Lee, Norman and Han, 2012; Hogarth, Chase & Baess, 2012 และ Shin & Montalto, 2015)
ทฤษฎีการแก้ตัว (The Neutralization Theory)
ทฤษฎีการแก้ตัว ของ Grasham M. Sykes and David Matza (1957) จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎี
กระบวนการทางสังคม (Social Process) หรือทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) โดยให้ความส�ำคัญกับ
การเรียนรู้เรื่องแรงจูงใจ แรงขับ เหตุผลของการกระท�ำผิด ค่านิยมที่ชื่นชอบการกระท�ำผิด ทฤษฎีนี้ได้อธิบาย
ถึงเทคนิคการแก้ตัว 5 ลักษณะ ได้แก่ เทคนิคการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้น (denial
of responsibility) การปฏิเสธความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ (denial of injury) การปฏิเสธผู้เสียหายหรือ
เหยื่อ (denial of victim) การโทษผู้อื่นท�ำผิดมากกว่าตน (condemnation of condemners) การอ้าง
ความภักดีต่อคนอื่น (The appeal of higher loyalties)
ทฤษฎีการแก้ตัวกับพฤติกรรมการเล่นหวย
พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินถือเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย ผู้เล่นอาจใช้เทคนิคการแก้ตัวเพื่อ
ความสบายใจ และไม่ให้ตนเองถูกต�ำหนิจากบุคคลอืน่ เช่น การอ้างว่าต้องการช่วยเหลือเพือ่ นทีเ่ ป็นคนเดินโพยหวย
ไม่ได้ท�ำให้ครอบครัวล่มจม สามีใช้เงินกินเหล้าตัวเองซื้อหวยบ้างจะเป็นไรไป ไม่ได้ลักขโมยจี้ปล้นใครให้เขา
เดือดร้อน ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายมาซื้อหวยใต้ดินก็เพื่อครอบครัว เป็นต้น (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557)
ซึง่ การให้เหตุผลดังกล่าว สอดคล้องกับเทคนิคการแก้ตวั แบบการปฏิเสธความเสียหาย การโทษคนอืน่ ว่าท�ำผิด
มากกว่าตัวเอง และความภักดี มิตรภาพต่อกลุ่ม งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงลบจ�ำนวนมากที่น�ำทฤษฎี
การแก้ตวั มาประยุกต์ใช้ เช่น Odou & Bonnin (2014) พบว่า การ download ข้อมูลออนไลน์แบบผิดกฎหมาย
ใคร ๆ ก็ท�ำ เป็นเรื่องปกติ Pomering (2012) พบว่า ผู้เล่นใช้การพนันในคาสิโนอ้างว่ากิจกรรม CSR ของธุรกิจ
การพนันมีส่วนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจสังคม และเทคนิคปฏิเสธความรับผิดชอบและโทษผู้อื่นคือทุกคนเล่น
เป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่วนในประเทศไทยพบว่า มีการให้เหตุผลที่สร้างความชอบธรรมให้กับพฤติกรรม เช่น
พัชระ คงพินิจบรรจง (2552) พบว่า ปัจจัยการเล่นหวยคือการท�ำตามพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อน เป็นการแก้ตัว
แบบปฏิเสธความรับผิดชอบและโทษผู้อื่น
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ, รายได้, รายได้ครอบครัว,
ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส,
ความถี่การซื้อหวยรัฐบาลและหวยใต้ดิน
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านลักษณะหวยใต้ดิน
2. คุณลักษณะด้านผู้ขาย
3. ปัจจัยจูงใจด้านผู้ซื้อ

พฤติกรรม
เล่นหวยใต้ดิน

ปัจจัยการแก้ตัว
1. การปฏิเสธความเสียหาย
2. การโทษคนอื่นว่าท�ำผิดมากกว่าตัวเอง
3. ความภักดีและมิตรภาพต่อกลุ่ม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร: สมาชิกกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพใน 11 อ�ำเภอของจังหวัดชลบุรี จ�ำนวนสมาชิก 2,230 คน
ขนาดตัวอย่าง: จ�ำนวน 350 คน (การเก็บข้อมูลได้มากกว่าจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ค�ำนวนด้วยสูตร
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่รับได้ .05 ได้จ�ำนวนขั้นต�่ำ 339 คน)
การเลือกตัวอย่าง: ออกแบบกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)
ตารางที่ 1 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค�ำนวณและจากผลการเก็บข้อมูล
จ�ำนวนประชากร ค�ำนวนตามสัดส่วนประชากร
อ�ำเภอ
แม่บ้านฯ
อ.พนัสนิคม
อ.หนองใหญ่
อ.บ่อทอง
รวม

600
150
90
840

242.14
60.54
36.32
339

ผลการเก็บข้อมูล (%)
248 (70.9)
62 (17.7)
40 (11.4)
350 (100)
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การเลือกตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีเจาะจงเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน
(purposive sampling) และเป็นไปตามความสมัครใจผู้ตอบ (voluntary sampling)
เครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดผู้ตอบเขียนตอบด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ผู้ตอบ
โดยเฉลี่ยต่อเดือน รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ของการซื้อหวยรัฐบาลและหวยใต้ดิน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน
ลักษณะพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน จ�ำนวน 6 ข้อ สร้างโดยปรับปรุงมาจากบางส่วนของเครื่องมือ
มาตรฐาน APA และเครื่องมือฉบับภาษาไทยของกรมสุขภาพจิต
ส่วนที่ 3 ปัจจัยจูงใจ แบ่งเป็นกลุ่ม คือ ลักษณะของหวยใต้ดิน ปัจจัยด้านผู้ขาย และปัจจัยด้านผู้ซื้อ
สร้างจากการทบทวนทฤษฎีการจูงใจ และมุมมองของเพศหญิงต่อหวยใต้ดนิ จ�ำนวนรวม 10 ข้อ แบ่งเป็นปัจจัย
จูงใจ 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะหวยใต้ดิน 3 ข้อ ด้านผู้ขาย 4 ข้อ และด้านผู้ซื้อ 3 ข้อ เป็นมาตรวัดประมาณค่า
4 ระดับ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากทีส่ ดุ (การศึกษาเรือ่ งการพนันเป็นประเด็นละเอียดอ่อน
ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตอบในลักษณะกลาง ๆ ผู้วิจัยหลีกเลี่ยงการใช้มาตรวัด 5 ระดับ ซึ่งมีค่าปานกลางให้
เลือกตอบ)
ส่วนที่ 4 ปัจจัยการให้เหตุเชิงพฤติกรรม สร้างจากทฤษฎีการแก้ตัวของ Sykes และ Matza (1957)
และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค�ำถามจ�ำนวน 9 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้านย่อย ด้านละ 3 ข้อ
ด้านที่ 1 คือ การปฏิเสธความเสียหาย ได้แก่ ข้อ 1. ซื้อหวยใต้ดินไม่ใช่เรื่องผิด หากสามารถควบคุม
ไม่ให้เดือดร้อนเรื่องเงินครอบครัว ข้อ 2. หวยใต้ดินเป็นการเสี่ยงโชค มากกว่าเป็นการพนัน ข้อ 3. หวยรัฐบาล
ไม่ผิดกฎหมาย หวยใต้ดินก็ไม่น่าจะผิด
ด้านที่ 2 คือ การโทษผู้อื่นว่าท�ำผิดมากกว่าตนเอง ได้แก่ ข้อ 1. หวยและหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติใน
สังคมไทย ข้อ 2. การเล่นหวยใต้ดินเป็นเรื่องธรรมดาของสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ข้อ 3. คนเล่นการพนันอื่น ๆ อีก
หลายประเภทที่สร้างปัญหามากกว่าหวยใต้ดิน
ด้านที่ 3 คือ การอ้างความภักดีและมิตรภาพต่อกลุ่ม ได้แก่ ข้อ 1. การเล่นหวยใต้ดินท�ำให้สมาชิก
แม่บ้านสนิทสนมกันมากขึ้น ข้อ 2. การเล่นหวยใต้ดินท�ำให้มีเพื่อน มีเครือข่ายช่วยเหลือกันในเรื่องอื่น ๆ
ในอนาคต ข้อ 3. การเล่นหวยใต้ดินจะท�ำให้ไม่รู้สึกแปลกแยกแตกต่างจากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านคนอื่น ๆ
ส่วนที่ 2-4 ทุกข้อค�ำถามเป็นมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
1) ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ใช้ Index of item objective (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
3 คน
2) ความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาร์ค (α – Cronbach)
3) ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
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ตารางที่ 2 โครงสร้างแบบสอบถาม และผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
โครงสร้างแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
ส่วนที่ 2. พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดิน
ลักษณะพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน
ปัจจัยจูงใจ
ลักษณะหวย
ปัจจัยจูงใจด้านผู้ขาย
ปัจจัยจูงใจของผู้ซื้อ
ปัจจัยการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรม
การปฏิเสธความเสียหาย
การโทษคนอื่นว่าท�ำผิดมากกว่าตัวเอง
การอ้างความภักดีและมิตรภาพต่อกลุ่ม

α

IOC

การวิเคราะห์องค์ประกอบ
น�้ำหนัก ร้อยละความ
องค์ประกอบ แปรปรวน
*
*

*

*

1.00

.840

.640 - .846

60.277

1.00
1.00
1.00

.945
.818
.802

896 - .963
.875 - 911
.826 - .868

86.556
79.303
71.646

1.00
.67-1.00
.67-1.00

.786
.858
.765

.808 - .867
.861 - .908
.735 - .868

70.353
78.055
68.229

หมายเหตุ: * ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่หาค่า IOC และ α – Cronbach เนื่องจากเป็นค�ำถามเดี่ยว ระดับการวัด
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัด จากตารางที่ 2 ค่า IOC ของข้อค�ำถาม อยู่ระหว่าง
.67-1.0 แสดงว่าทุกข้อค�ำถามมีความตรงเชิงเนื้อหา ค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัด ตั้งแต่ .765 ถึง .954 แสดง
ว่าทุกข้อค�ำถามมีความเชื่อมั่นในเกณฑ์ดี-ถึงดีมาก และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) พบว่า
ทุกมาตรวัดเป็นองค์ประกอบเดียว โดยร้อยละของความแปรปรวน 60.27 ถึง 86.556 และน�ำ้ หนักองค์ประกอบ
ของแต่ละข้อมีค่าตั้งแต่ .640 ถึง .963 ทุกค่าดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก แสดงว่ามาตรวัดมีความตรง
เชิงโครงสร้าง

ผลการศึกษา
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 ด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 56.63 อายุน้อยที่สุด 25 ปี และมากที่สุด 87 ปี
โดยช่วงอายุ 61-70 ปี มีจ�ำนวนมากที่สุดคือ ร้อยละ 34.9 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51-60 ปี คือ ร้อยละ 25.1
1.2 ด้านสถานภาพสมรส พบว่ามากทีส่ ดุ คือ สถานภาพสมรส (แต่งงาน) ร้อยละ 67.1 รองลงมา
คือ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 21.1 สถานภาพแยกกันอยู่และโสด ร้อยละ 7.1 และ 4.6 ตามล�ำดับ
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1.3 ด้านระดับการศึกษา พบว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด คือ ร้อยละ 47.4
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 40.0 และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจำ� นวนเล็กน้อย
คือ ร้อยละ 2.3
1.4 ด้านรายได้ พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มากที่สุด คือ ร้อยละ 30.9
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 คือ ร้อยละ 29.7 และมีรายได้เฉลี่ย 20,001-25,000 บาท
น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 10.0 ตามล�ำดับ
1.5 ด้านรายได้ครัวเรือน พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท
มีจ�ำนวนมากที่สุด คือ ร้อยละ 34.4 รองลงมา คือ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 30.6
โดยสรุป กลุม่ ต้วอย่างมีอายุคอ่ นข้างมาก ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด รายได้และรายได้ครัวเรือน 15,001-20,000 บาท/เดือน แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
แม่บ้าน ฝึกอาชีพมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับปานกลาง
วัตถุประสงค์ข้อ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพ
1.1 พฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้าน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดิน (N = 350)
พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดิน
1. ท่านเคยหาเลขเด็ด มาวางแผนเสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน
2. ท่านเคยเสี่ยงโชคกับหวยใต้ดินโดยใช้เงินจ�ำนวนมากกว่างบประมาณ
ที่ตั้งใจไว้
3. ท่านเพิ่มเงินซื้อหวยใต้ดินมากขึ้นเพื่อเพิ่มความตื่นเต้น
4. หลังจากที่ไม่ถูกหวยในงวดที่แล้ว ท่านต้องซื้อหวยงวดถัดมา	
เพราะหวังว่าถูกรางวัลได้เงินคืนมา	
5. ท่านเคยยืมเงินคนอื่นเพื่อน�ำเงินมาเสี่ยงโชคกับหวย
6. ท่านเคยขายหรือจ�ำน�ำของมีค่าเพื่อน�ำเงินมาเสี่ยงโชคกับหวย
รวม

3.08
2.81

S.D.
.794
.817

ระดับ
มาก
มาก

2.91
2.93

.805
.941

มาก
มาก

2.09
1.47
2.55

1.034
.828
.674

ปานกลาง
น้อย
มาก

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.55 พฤติกรรมข้อที่ท�ำ
มากทีส่ ดุ คือ คือ พฤติกรรมหาเลขเด็ดมาวางแผนเสีย่ งโชค ค่าเฉลีย่ 3.08 รองลงมาคือ ซือ้ หวยงวดถัดมาเพราะ
หวังว่าถูกรางวัลได้เงินคืนมา ค่าเฉลี่ย 2.93 และเพิ่มเงินซื้อหวยใต้ดินมากขึ้นเพื่อเพิ่มความตื่นเต้น ค่าเฉลี่ย
2.91 ตามล�ำดับ และน้อยที่สุดคือ พฤติกรรมเคยขายหรือจ�ำน�ำของมีค่าเพื่อน�ำมาเสี่ยงโชคกับหวย มีค่าเฉลี่ย
1.47
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1.2 ความถี่ของพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินและหวยรัฐบาล
ตารางที่ 4 ความถี่ของพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินและหวยรัฐบาล (N = 350)
พฤติกรรมการซื้อหวย
การซื้อหวยใต้ดิน
ซื้อทุกงวด
ซื้อบ่อยเกือบทุกงวด
นาน ๆ ครั้ง
การซื้อหวยรัฐบาล
ไม่เคย		
เคย 		
		
ซื้อทุกงวด (N = 332)
		
ซื้อบ่อยเกือบทุกงวด (N = 332)
		
นาน ๆ ครั้ง (N = 332)

จ�ำนวน

ร้อยละ

109
175
66

31.1
50.0
18.9

18
332
13
277
42

5.1
94.9
3.9
83.4
12.7

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างซื้อหวยใต้ดินเกือบทุกงวดมากที่สุด คือ ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ
ซื้อทุกงวด ร้อยละ 31.1 และน้อยที่สุดคือ ซื้อนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 18.9 ตามล�ำดับ พิจารณากลุ่มซื้อหวยใต้ดิน
ทุกงวดและเกือบทุกงวดรวมกันพบว่ามีถึงร้อยละ 81.1 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.9 เคยซื้อหวยรัฐบาล และ
ส่วนใหญ่เป็นการซื้อบ่อยเกือบทุกงวด คือร้อยละ 83.4 แสดงให้เห็นว่า คนที่เล่นหวยใต้ดินมักจะเล่น
หวยรัฐบาลด้วย
วัตถุประสงค์ข้อ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของ
แม่บ้านฝึกอาชีพ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เฉลีย่ พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดนิ
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และจ�ำแนกตามความถี่ของพฤติกรรมการซื้อหวย
ปัจจัยส่วนบุคคล
F p-value
ข้อสรุป *
อายุ
24.168 .000*** กลุ่มอายุมากมีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่ากลุ่มอายุน้อย
สถานภาพสมรส
13.673 .000*** สถานภาพแต่งงานมีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่าสถานภาพอื่น
ระดับการศึกษา	
6.257 .000*** กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุ่มปริญญาตรีและ
			
สูงกว่า มีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่ากลุ่มอื่น
รายได้
4.141 .003** กลุ่มที่มีรายได้มากกว่าเล่นมีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่ากลุ่ม
(เฉลี่ยต่อเดือน) 			
รายได้น้อย
รายได้ครัวเรือน
8.384 .000*** กลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนสูงขึ้นเล่นหวยใต้ดินมากขึ้น แต่เมื่อ
(เฉลี่ยต่อเดือน) 			
รายได้สูงจนมากกว่า 30,000 บาท จะเล่นหวยน้อยลง
ความถี่ของการซื้อหวย 144.434 .000*** ความถี่ของการซื้อหวยมากพฤติกรรมเล่นหวยมาก
หมายเหตุ: ข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ดูตารางภาคผนวก; *** p < 0.001
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จากตารางที่ 5 บุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่างกัน
รายได้ครัวเรือน และความถี่การซื้อหวยที่ต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเล่นหวยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ (P-Value = .000***) โดยกลุม่ อายุมากมีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่ากลุม่ อายุนอ้ ย สถานภาพแต่งงาน
มีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่าสถานภาพอื่น กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุ่มปริญญาตรีและสูงกว่า
มีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่ากลุ่มอื่น กลุ่มที่มีรายได้มากเล่นมีพฤติกรรมเล่นหวยมากกว่ากลุ่มรายได้น้อย
กลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนสูงขึ้นเล่นหวยใต้ดินมากขึ้น แต่เมื่อรายได้สูงจนมากกว่า 30,000 บาท จะเล่นหวย
น้อยลง และความถี่ของการซื้อหวยมากพฤติกรรมเล่นหวยมาก
วัตถุประสงค์ข้อ 3. อิทธิพลของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมต่อพฤติกรรม
เล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพ
ตารางที่ 6 ค่าสถิตจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน
(n = 350)
Unstandardized Standardized
ตัวแปร
t
Sig
Coefficients (B) Coefficients (β)
ค่าคงที่
-.757
-3.107 .002**
1.ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของหวย
.126
.112
1.990 .047*
2. ปัจจัยจูงใจด้านผู้ขาย
.380
.337
6.811 .000***
3. ปัจจัยจูงใจของผู้ซื้อ
.148
.120
2.332 .020*
4. การปฏิเสธความเสียหาย
.531
.386
6.208 .000***
5. การโทษว่าคนอื่นท�ำผิดมากกว่าตนเอง
-.170
-.110
-1.831 .068
6. การอ้างความภักดีและมิตรภาพต่อกลุ่ม
-.050
-.035
-.677 .499
R = .707 , Adjusted R2 = .492
หมายเหตุ * <0.05, ** <0.01, ***<.001
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ ด้วยวิธี Enter Method พบว่า มี 4 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดนิ โดยเรียงล�ำดับตามขนาดอิทธิพล ได้แก่ การปฏิเสธความเสียหาย ขนาด
อิทธิพล .386 (β = .386**) รองลงมาคือ ปัจจัยจูงใจด้านผู้ขาย ปัจจัยจูงใจด้านผู้ซื้อ และปัจจัยจูงใจด้าน
ลักษณะของหวย ขนาดอิทธิพล .337, 120 และ .112 ตามล�ำดับ (β = .337***,.120*, .112*) ซึ่งทั้งหมดเป็น
อิทธิพลทางบวก ส่วนอีก 2 ปัจจัย คือ การโทษว่าคนอื่นท�ำผิดมากกว่าตัวเอง และอ้างความภักดีต่อกลุ่ม ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน (β = -.110, -.035)
ด้านประสิทธิภาพของโมเดล พบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเล่นหวย
ใต้ดินได้ร้อยละ 49.2 (Adjusted R2 = .492)

30 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรและนัยส�ำคัญทางสถิติที่ได้จากผลการวิเคราะห์นี้ สรุปได้ว่า บุคคลที่
มีปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของหวยใต้ดินมากขึ้น ปัจจัยจูงใจด้านผู้ขายมากขึ้น ปัจจัยจูงใจด้านผู้ซื้อมากขึ้น
การปฏิเสธความเสียหายมากขึ้น จะมีพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนการปฏิเสธ
ความเสียหายและอ้างความภักดีมากขึ้นหรือน้อยลง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดิน

อภิปรายผล
จากสรุปผลข้อค้นพบการวิจัย ผู้วิจัยท�ำการอภิปรายผลตามประเด็นส�ำคัญ และมีข้อเสนอแนะที่
สอดคล้องกับข้อค้นพบ ดังนี้
1. กลุ่มแม่บ้านฯ เล่นหวยใต้ดินกันเป็นประจ�ำ โดยซื้อเกือบทุกงวดและซื้อทุกงวดจ�ำนวนรวมกันได้
ถึงร้อยละ 81.1 หรือประมาณ 4 ใน 5 และพบว่าผู้ซื้อหวยใต้ดินก็มักซื้อรัฐบาลด้วย ผลการวิจัยครั้งนี้ยืนยัน
งานวิจยั ในอดีต ของ ธีรนุช พูศกั ดิศ์ รีกจิ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2557) ศูนย์ศกึ ษาปัญหาการพนัน (2557)
และเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา (2559)
2. กลุม่ แม่บา้ นมีพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดนิ แบบเสีย่ งต่อการเสพติดอยูใ่ นระดับมาก โดยมีลกั ษณะ
การครุ่นคิดวางแผนหาเลขเด็ดมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตจ�ำนวนมาก เช่น สรวิช สรมณาพงศ์
(2559) ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2557) คงกริษ เล็กศรีนาค, ณรงค์ พลอยดนัย และ
วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ (2555) ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2557) และยังมีการเพิ่มเงินซื้อมากขึ้นเพื่อ
ความตื่นเต้น การเล่นแก้มือ เคยยืมเงินอื่นและเคยขายหรือจ�ำน�ำของมีค่าเพื่อน�ำเงินมาเสี่ยงโชคกับหวย
สอดคล้องกับการศึกษาของ คงกริษ เล็กศรีนาค, ณรงค์ พลอยดนัย และวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ (2555)
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นไปตามแนวคิดพฤติกรรมการเล่นพนันแบบเสี่ยงของกรมสุขภาพจิต
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการยืมเงินอื่นและเคยขายหรือจ�ำน�ำของมีค่าเพื่อน�ำเงินมาเล่นหวยหรือใช้หนี้หวย
มีน้อยกว่าพฤติกรรมอื่น ๆ
3. อายุทแี่ ตกต่างกันมีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดนิ ต่างกัน ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ
สรวิช สรมณาพงศ์ (2559) พรเพ็ญ วรสิทธา (2553) ซึ่งพบว่าอายุมากขึ้นจะซื้อหวยมากขึ้นเนื่องจากเห็นว่า
ตนเอง ไม่สามารถร�่ำรวยได้จากการท�ำงานแต่จะร�่ำรวยทางลัดได้ด้วยการเสี่ยงโชค
4. สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดนิ ต่างกัน โดยกลุม่ สถานภาพสมรส (แต่งงาน)
มีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินมากกว่าทุกกลุ่ม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา (2559)
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2557) ธิดารัตน์ บุญเทียม (2550) ซึ่งพบว่าการเล่นหวยของผู้หญิงมีครอบครัว
(ซึ่งหมายถึงมีสถานภาพแต่งงาน) และมีบทบาทในดูแบบจัดสรรค่าใช้จ่ายในครอบครัว จะเล่นหวยมากกว่า
สถานภาพอื่น ๆ โดยเห็นว่าเป็นการบริหารจัดการเศรษฐกิจในครอบครัว
5. ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรเพ็ญ
วรสิทธา (2553) สรวิช สรมณาพงศ์ (2559) โดยกลุ่มที่มีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ คือกลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุ่มปริญญาตรีและสูงกว่า
6. รายได้ของบุคคลและรายได้ครัวเรือนต่างกันมีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ (พรเพ็ญ วรสิทธา, 2553; สรวิช สรมณาพงศ์, 2559) โดยพบว่ากลุม่ ทีม่ รี ายได้มากมีพฤติกรรม
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เล่นหวยใต้ดินมากกว่ากลุ่มรายได้น้อย
7. ความถี่ของการซื้อหวยใต้ดินมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการเล่นพนันหวยแบบเสี่ยงตามกรอบของ
กรมสุขภาพจิตมากขึ้น ซึ่งกรมสุขภาพจิตให้นิยามว่าเป็นการเล่นแบบหมกมุ่น มัวเมา
8. การแก้ตวั แบบการปฏิเสธความเสียหายมากขึน้ ท�ำให้มพี ฤติกรรมเล่นหวยใต้ดนิ มากขึน้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2557) Odou & Bonnin (2014) พัชระ คงพินิจบรรจง (2552)
Pomering (2012)
9. ปัจจัยจูงใจด้านผูข้ ายมากขึน้ ท�ำให้มพี ฤติกรรมเล่นหวยใต้ดนิ มากขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2557) ที่พบว่า ความไว้วางใจกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งวิธีการที่ผู้ขายใช้
จูงใจ ผู้ซื้อเป็นปัจจัยที่ท�ำให้มีการซื้อหวยมากขึ้น โดยข้อที่มีการอ้างมากที่สุดคือผู้ขายจูงใจด้วยส่วนลด
รองลงมาคือ เจ้ามือ/คนเดินโพย เชื่อถือได้ ไว้ใจได้และสามารถซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ซึ่งการจูงใจด้วยส่วนลดและ
ความเชื่อถือไว้วางใจกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท�ำให้มีการซื้อหวยใต้ดินมากขึ้น
10. ปัจจัยจูงใจด้านผูซ้ อื้ มากขึน้ ท�ำให้มพี ฤติกรรมเล่นหวยใต้ดนิ มากขึน้ โดยปัจจัยจูงใจทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คื อ ผู ้ ซื้ อ ต้ อ งการสร้ า งความใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมกั บ สมาชิ ก คนอื่ น เป็ น กิ จ กรรมทางสั ง คมที่ ส ามารถเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุม่ แม่บา้ นฯ รวมถึงแรงจูงใจด้านอารมณ์ เช่น เพือ่ ความสนุกสนาน
ตืน่ เต้น และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับการศึกษาของ พรเพ็ญ วรสิทธา (2553) ศูนย์ศกึ ษาปัญหา
การพนัน (2557) ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์ (2556) นันธิชา ขอแช่มกลาง, ฌานนพ สืบลีลา และส�ำราญ บุญเจริญ
(2558) คงกริษ เล็กศรีนาค, ณรงค์ พลอยดนัย และวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ (2555) วนิดา ศรีเหนี่ยว และ
ธนภูมิ อติเวทิน (2558) Song, Lee, Norman and Han, 2012; Hogarth, L., Chase, H. W. & Baess, K.
(2012) ที่พบว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ซึ่งเป็นแรงขับภายในที่ท�ำให้คนเล่นหวยมากขึ้น
11. ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของหวยใต้ดินที่เข้าถึงได้ง่าย เล่นง่าย มีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าหวย
รัฐบาลจูงใจให้มีการเล่นหวยใต้ดินมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นการเปรียบเทียบหวยใต้ดิน
กับหวยรัฐบาล ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ พรเพ็ญ วรสิทธา (2553) ศูนย์ศกึ ษาปัญหาการพนัน
(2557) ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์ (2556) นันธิชา ขอแช่มกลาง, ฌานนพ สืบลีลา และส�ำราญ บุญเจริญ (2558)
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hogarth, Chase & Baess (2012) ที่พบว่าลักษณะของหวยใต้ดินที่
เข้าถึงได้งา่ ย มีรปู แบบ การซือ้ ทีก่ ำ� หนดจ�ำนวนเงินซือ้ ได้เอง ใช้เงินไม่มาก เลือกซือ้ เลขทีต่ อ้ งการได้และมีโอกาส
ถูกรางวัลมากกว่าหวยรัฐบาลจูงใจให้มีการเล่นหวยใต้ดินมากขึ้น
12. ปัจจัยต่าง ๆ โมเดลสามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมเล่นหวยของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพได้สูงถึง
ร้อยละ 49.2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยการแก้ตวั เหมาะสมส�ำหรับน�ำไปศึกษาเพือ่ อธิบายพฤติกรรม
เล่นหวยได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. การแก้ตัวแบบการปฏิเสธความเสียหายส�ำคัญที่สุดต่อพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน คนไทยมีทัศนคติ
ยอมรับว่าการเล่นหวยเป็นเรือ่ งปกติในสังคมไทยทุกกลุม่ รวมทัง้ กลุม่ แม่บา้ นฯ ดังนัน้ ควรสร้างค่านิยมทัศนคติ
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ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นหวยใต้ดิน การให้ข้อมูลข่าวสารต้องไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลการถูกหวยถูกรางวัลต่าง ๆ
เพียงด้านเดียว ควรมีการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมผลกระทบของการเล่นหวย เช่น หนี้นอกระบบ เดือดร้อน
ครอบครัว
2. ปัจจัยจูงใจด้านผู้ขายมีความส�ำคัญ รัฐควรเข้มงวดควบคุมการขายหวยใต้ดิน กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการพนันยังมีความจ�ำเป็น ควบคู่ไปกับมาตรการและความร่วมมือทางสังคม อาจต้องปรับปรุง
กฎหมายการเอาผิดผู้ขาย ผู้ซื้อ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ละเลยปัญหา
3. ปัจจัยจูงใจของผูซ้ อื้ มีความส�ำคัญ โดยปัจจัยจูงใจทีต่ อ้ งการสร้างความใกล้ชดิ สนิทสนมกับสมาชิก
คนอื่น เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มแม่บ้านฯ แสดงให้เห็นถึงปัญหามิติด้านสังคม
วัฒนธรรมของการเล่นหวย ดังนั้น สังคมและชุมชนควรมีบทบาทมีส่วนร่วมในการหาแนวทางควบคุมปัญหา
4. ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของหวยใต้ดินมีความส�ำคัญ เห็นได้จากผู้เล่นหวยมักมีการเปรียบเทียบ
ลักษณะของหวยใต้ดินว่ามีลักษณะจูงใจกว่าหวยรัฐบาลในหลาย ๆ ประเด็น จึงควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับ
หวยรัฐบาลด้วย
5. คนรายได้น้อยจะเล่นหวยน้อยกว่าเนื่องจากต้องใช้จ่ายในเรื่องจ�ำเป็น ส่วนคนรายได้มากขึ้นจะมี
เงินเหลือหรือกันเงินส่วนหนึ่งไว้เล่นหวยด้วยเหตุผลว่าเป็นอนาคตเป็นความหวัง ดังนั้น ควรสนับสนุนให้กลุ่ม
รายได้เหลือเพียงพอทีจ่ ะซือ้ หวยมีทางเลือกในการออมส�ำหรับอนาคตในขณะเดียวกับทีต่ อบสนองความต้องการ
ด้านความตื่นเต้นสนุกสนานกับการลุ้นรางวัล เช่น หวยออมสิน หวย ธ.ก.ส. เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เป็นทางเลือกการออมที่ตอบสนองความต้องการด้านความตื่นเต้น
สนุกสนานกับการลุน้ รางวัล ทีต่ รงกับความต้องของกลุม่ แม่บา้ นฯ ศึกษาบทบาทครอบครัวและชุมชนในการลด
ปัญหาการเล่นหวยของกลุ่มแม่บ้านฯ
2. ศึกษาปัญหาการเล่นหวยผู้หญิงกลุ่มอื่น ๆ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดหรือโมเดลของการวิจัย
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทีส่ ง่ ผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์
ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ เพื่อการเปิดรับข่าวของผู้อ่าน ที่ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐ
ออนไลน์ เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูอ้ า่ นทีส่ ง่ ผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ และเพือ่ ศึกษา
ความพึงพอใจของผูอ้ า่ นทีส่ ง่ ผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ โดยวิธวี เิ คราะห์เชิงปริมาณ
จากกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนที่อ่านไทยรัฐออนไลน์ จ�ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะที่แตกต่างกัน เพศ อายุ สถานภาพ ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ไม่ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ ในขณะที่
ลักษณะทางด้านการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต�่ำกว่า 15,000 บาท ส่งผลมากที่สุดต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
การเปิดรับของผู้อ่าน สรุปได้ว่าการเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ในช่วงเวลา 06.01 น.-12.00 น. ใช้เวลาใน
การอ่านไทยรัฐออนไลน์ น้อยกว่า 15 นาที ความถี่ในการเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ โดย
ส่วนใหญ่มกี ารเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ในสถานทีท่ ำ� งาน และประเภทข่าวบันเทิงได้รบั ความนิยมในอ่านมากทีส่ ดุ
ด้านทัศนคติของผู้อ่าน อันประกอบด้วย ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ส่งผล
ต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่า
ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่าน ข่าวต่างประเทศส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
มากที่สุด
* อรวรางศ์ คนเพียร (Corresponding Author)
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ความพึงพอใจของผู้อ่าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านเทคนิค และด้านเนื้อหา ส่งผลต่อการน�ำไป
ใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่าความพึงพอใจ
ของผู้อ่าน ด้านเนื้อหาส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์มากที่สุด
จากการวิจยั สรุปได้วา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับทัศนคติและความพึงพอใจของผูอ้ า่ น
ไทยรัฐออนไลน์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนคติ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ ไทยรัฐออนไลน์

Abstract
This study was aimed to study the demographic characteristics affecting the
exploitation of Thairath Online’s readers, to study the news receiving affecting the
exploitation of Thairath Online’s readers, to study readers’ attitude affecting the exploitation
of Thairath Online’s readers and to study readers’ satisfaction affecting the exploitation of
Thairath Online's readers. The quantitative research was employed with 400 samples of
Thairath Online readers. The data were collected and analyzed by using questionnaire along
with the statistical software. Descriptive statistics included percentage, means, and standard
deviation and the inferential statistics with multiple regression analysis was used for
hypothesis testing.
The findings revealed that different gender, age and status of the samples who lived
in Bangkok and other provinces did not influence the exploitation of Thairath Online’s
readers. In contrary, different education, occupation and average monthly income influenced
the exploitation of Thairath Online’s readers. This finding indicated that the samples with
junior high school education, the occupation as the students and the monthly income less
than 15,000 baht most influenced the exploitation of Thairath Online’s readers.
The result showed that Thairath Online reader's news reading was at the period of
06:01 AM.-12:00 AM. The reading period was less than 15 minutes and the frequency of
reading was 1-2 days a week. Most of them read Thairath Online in the workplaces and the
entertainment news was the most popular among readers.
Regarding the readers’ attitude, economic news, social news, foreign news, and
entertainment news influenced the exploitation of Thairath Online’s readers at the statistical
significance level of 0.05. The readers’ attitude towards foreign news was found to most
influence the exploitation of Thairath Online’s readers.
For the readers’ satisfaction, quality, technique and content was found to influence
the exploitation of Thairath Online’s readers at the statistical significance level of 0.05. The
readers’ satisfaction towards the content most influenced the exploitation of Thairath
Online’s readers.
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In conclusion, different demographic characteristics, news receiving, attitude and
satisfaction of Thairath Online’s readers affected the exploitation of Thairath Online’s readers.
Keywords: Attitude, Satisfaction, Exploitation, Thairath Online

บทน�ำ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีทที่ นั สมัยในปัจจุบนั ท�ำให้มนุษย์ได้รบั ประโยชน์จากการน�ำเทคโนโลยีไปใช้
ช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และด้านความบันเทิง จนกระทั่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ท�ำให้ต้องตื่นตัวในการเรียนรู้และก้าวให้ทันเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจ
สือ่ มวลชนอย่างหนังสือพิมพ์ทที่ ำ� หน้าทีน่ ำ� เสนอข่าวสารและมีบทบาททีส่ ำ� คัญต่อสังคมมาอย่างยาวนานต้องมี
การปรับตัว นอกเหนือจากการพัฒนาปรับปรุงสื่อเก่าที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นแล้ว การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบของสื่อใหม่ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารนั้น ท�ำให้ผู้รับข่าวสารสามารถรับทราบ
ความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกวินาที และหากเกิดความผิดพลาดในการรายงานข่าวที่น�ำเสนอ
ออกไปสู่สาธารณะแล้วนั้น ก็สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลาเช่นกัน (กิติพงศ์ ไทยเจริญ,
2541: 9) น�ำไปสู่การรายงานข่าวที่สดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ (Real Time) และสามารถรองรับกลุ่มผู้อ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตและเพิ่มกลุ่มผู้อ่านรายใหม่ ๆ ที่สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์โดยไม่ต้องรอ
กระบวนการอันล่าช้าของการท�ำหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะการน�ำเสนอข้อมูลในรูปของสื่อประสม
ที่เรียกว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (Online newspaper)
เมือ่ หนังสือพิมพ์แบบดัง้ เดิมได้เผชิญกับปัญหาภาวะการแข่งขันของสือ่ ใหม่แล้วยังต้องเผชิญกับต้นทุน
การผลิตหนังสือพิมพ์ทเี่ พิม่ ขึน้ ตามราคาวัตถุดบิ คือ กระดาษ ทีม่ กี ารปรับตัวในทิศทางทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ย ๆ (รัตนศิริ
สุขัคคานนท์ และคณะ, 2548: 12) รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของรูปเล่ม การผลิตการจัดส่ง เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยจึงได้พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใหม่ ๆ ของผูบ้ ริโภค โดยการพัฒนาคุณภาพ ความรวดเร็วในการน�ำเสนอข่าวสาร และการพัฒนา
ด้านเนือ้ หา จนในปัจจุบนั มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับในประเทศไทยได้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาพัฒนา
การน�ำเสนอข่าวสาร โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้รับสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่คุณสมบัติที่เรียกว่า “สื่อประสม” (Multimedia) โดยมี
องค์ประกอบอยู่ที่ ตัวอักษร หรือข้อความ (Text) ภาพถ่าย (Image) ภาพกราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว
วีดีโอ (Video) เสียง (Audio) เป็นต้น (สุนทร สุจีรกุลไกร, 2539: 6) และลักษณะเด่นอีกประการของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ลักษณะปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบกันได้
(Two-way communication) เพราะผู้รับข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันเกี่ยวกับ
ข่าวที่น�ำเสนอได้ทันทีทันใด จึงท�ำให้ผู้ส่งสารสามารถรับทราบได้ว่าผู้รับสารมีความสนใจในเหตุการณ์หรือ
ข่าวสารเรื่องใดเป็นพิเศษ พร้อมยังสามารถระบุจ�ำนวนผู้เข้ามาอ่านข่าวในเว็บไซต์ได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
อุปสรรคในการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของผู้รับสาร อีกประการ คือ การจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีทักษะ
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ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเท่านั้น และกลุ่มผู้ใช้ต้องมีการศึกษา และต้องมีรายได้ดีเนื่องจากราคาของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีราคาที่สูง (เกรียงไกร ทวีโชติกิจเจริญ, 2543: 21)
“ไทยรัฐ” ถือเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ กี ารน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ
โมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการด�ำเนินมาจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมี
บทบาทในวงการหนังสือพิมพ์มาเป็นระยะเวลา 62 ปี และเมื่อวิวัฒนาการการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ได้เริ่ม
เข้ามามีอทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคมากขึน้ ไทยรัฐจึงได้เริม่ พัฒนาเข้าสูส่ อื่ ออนไลน์ โดยประมาณ 8-9 ปีทแี่ ล้วได้เปิดตัว
เว็บไซต์ www.thairath.co.th เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเปิดรับและเข้าถึงสื่อจากไทยรัฐได้
หลากหลายช่องทาง ที่ส�ำคัญเป็นการให้บริการฟรี ซึ่งลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบการน�ำเสนอจะแตกต่าง
ไปตามลักษณะที่เฉพาะของหนังสือพิมพ์ (กานตวี ปานสีเทา, 2545: 30) เพื่อรองรับกับสถานการณ์โลกใหม่
จึงขยายกิจการมาเป็น “ไทยรัฐออนไลน์”
จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันดังกล่าว ท�ำให้มนุษย์ได้ประโยชน์ การน�ำเทคโนโลยีมา
ปรับใช้และได้รับความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อต่าง ๆ พากันปรับตัวรับ
สถานการณ์กันอย่างกว้างขวาง จึงเกิดการแข่งขันการน�ำเสนอเนื้อหาที่รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ เพื่อรองรับ
กลุ่มผู้อ่านทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถเพิ่มกลุ่มผู้อ่านรายใหม่ ๆ จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่า มีปัจจัย
ใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอืน่ ๆ
ซึง่ เป็นกลุม่ ทีค่ นุ้ เคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และยอมรับนวัตกรรมได้เร็ว เพือ่ น�ำผลจากการวิจยั ทีไ่ ด้ไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบของไทยรัฐออนไลน์เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทีส่ ง่ ผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์
ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ เพื่อการเปิดรับข่าวของผู้อ่าน ที่ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐ
ออนไลน์ เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูอ้ า่ นทีส่ ง่ ผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ และเพือ่ ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้อ่านที่ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
การศึกษาตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นเป็นการศึกษาที่เน้นผู้รับสาร เป็นหลัก
(Media Consumer) กล่าวคือ การศึกษาว่าผู้รับสารมีการเลือกเปิดรับสื่ออย่างไร มีกระบวนการอย่างไร โดย
แคทซ์ และคณะ (Katz, Blumer & Gurevitch, 1973: 50) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจไว้ว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชนเน้นความส�ำคัญของผู้รับสาร
(Audience) ในฐานะเป็นผู้กระท�ำการสื่อสาร กล่าวคือ ตัวผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ และเลือก
รับเนื้อหาของข่าวสารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตน โดยระบุถึงความต้องการมีความสัมพันธ์กับ
การใช้สื่อไว้ 5 กลุ่ม คือ ความต้องการความรู้ (Cognitive Needs) ความต้องการความรัก (Affective Needs)
ความต้องการสร้างความเป็นตัวเอง (Personal Integrative Need) ความต้องการสัมพันธภาพทางสังคม
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(Social Integrative Needs) และความต้องการผ่อนคลายความตึงเครียด (Tension Release Needs)
บุคคลก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเพื่อที่จะสนองความพึงพอใจต่อบุคคล โดยแต่ละ
บุคคลนั้น ๆ จะเป็นผู้ก�ำหนดเองว่าต้องการอะไรจากสื่อมวลชน โดยจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับและ
ความพึงพอใจจากสื่อนั้น ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่าผู้รับสารเป็น
ผู้ก�ำหนดว่าตนเองต้องการอะไร จากสื่อไหน ที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อตนเองได้ ก็จะท�ำ
การแสวงหาและเลือกเปิดรับสื่อนั้น โดยมีการคาดหวังว่าจะตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของ
ผูร้ บั สารได้ซงึ่ แต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษาได้นำ� ทฤษฎีการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยได้แบ่งเป็น
4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อภาพรวมรายการ ความพึงพอใจต่อเนือ้ หารายการ ความพึงพอใจต่อการน�ำเสนอ
รายการ และความพึงพอใจต่อผู้ด�ำเนินรายการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของผู้อ่าน
ด�ำรงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ (2543: 23) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ (Learning) จาก
แหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูม่ ากมาย แหล่งทีท่ ำ� ให้เกิดทัศนคติทสี่ ำ� คัญ คือ ประสบการณ์
เฉพาะอย่าง (Specific Experience) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ (Communication from other)
สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) และความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น โรงเรียน วัด หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสถาบัน
เหล่านั้นจะเป็นแหล่งที่มีและสนับสนุนให้เกิดทัศนคติบางอย่างขึ้นได้
ชิฟแมน และคานัค (Schiffman and Kanuk, n.d.: 62 อ้างถึงใน เสรี วงษ์มณฑา, 2542: 106-107)
กล่าวถึงลักษณะส�ำคัญของทัศนคติ ดังนี้
1. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งหนึ่งประกอบด้วย แนวความคิดการบริโภคเฉพาะอย่างหรือแนว
ความคิดที่สัมพันธ์กับการตลาด
2. ทัศนคติเป็นเรื่องของสิ่งสะสมในสมองที่ได้เรียนรู้มา ได้แก่ ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งเป็น
ผลจากประสบการณ์โดยตรง ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลอื่นและการเปิดรับจากสื่อมวลชน
3. ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มจะคงเส้นคงวาและมีความสอดคล้องกันเป็นไปในทางเดียวกัน
4. ทัศนคติเกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อม เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมถูกกระทบโดย
สถานการณ์
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544: 202) พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับทัศนคติของบุคคล
คนนั้น โดยทั่วไปผู้บริโภคก่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ตามความโน้มเอียงของเขา ทัศนคติเหล่านี้ได้ให้แนวทางแก่
การตัดสินใจประเภทต่าง ๆ ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะต้องการท�ำและด�ำเนินวิธกี ารตามประเภทของการตัดสินใจนี้ ผูบ้ ริโภค
ซึ่งมีทัศนคติของความตระหนี่ย่อมจะใช้จ่ายน้อยและประหยัด ผู้บริโภคจะชอบพ่อค้าที่เสนอสิ่งจูงใจให้ซื้อที่
สอดคล้องกับทัศนคติหลักส่วนตัวของเขาแม้ความจริงจะไม่ปรากฎเช่นนัน้ ก็ตาม ทัง้ นีม้ ไิ ด้หมายความว่าทัศนคติ
เป็นเครือ่ งชีพ้ ฤติกรรมของผูบ้ ริโภคโดยไม่ผดิ เลยบางโอกาสผูบ้ ริโภคอาจตัดสินใจซือ้ โดยขัดกับทัศนคติทเี่ คยมี
มาก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสิ่งจูงใจที่จะก่อให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว เช่น ราคา พนักงานขาย ความมี
สินค้ามาก ความต้องการลองของใหม่ เป็นต้น
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากทัศนคติ มีขั้นตอนดังนี้
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K = Knowledge เป็นการเกิดความรู้ เช่น ทราบหรือไม่วา่ สินค้าตัวนีข้ ายทีใ่ ด ภาพยนตร์เรือ่ งนีฉ้ าย
ที่ใด เมื่อเราทราบแล้ว ขั้นต่อไปของพฤติกรรมคือ
A = Attitude เป็นการเกิดทัศนคติ เมื่อเกิดความรู้ในขั้นต่อมาจะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ทราบแล้วชอบหรือไม่ ซึ่งความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) จะส่งผลไปที่การกระท�ำ (Practice)
P = Practice เป็นการเกิดการกระท�ำหลังจากที่เกิดความรู้และทัศนคติแล้ว ก็จะเกิดการกระท�ำ
ผู้บริโภคจะประเมินทัศนคติโดยการถามค�ำถามหรือการลงความเห็นจากพฤติกรรมกระบวนการของผู้บริโภค
มีทัศนคติด้านบวกต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
โดยสรุป การน�ำแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติมาใช้ในงานวิจยั ครัง้ นีก้ เ็ พือ่ ศึกษาปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิด
ทัศนคติต่อไทยรัฐ ในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง
มาใช้ในการออกแบบกรอบแนวคิดและใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัย
ดังกล่าวที่ส่งผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร
การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารของประชาชนจากสื่อต่าง ๆ เมื่อท�ำ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเปิดรับข่าวสารอย่างละเอียดแล้ว ก็จะท�ำให้ทราบว่า ข่าวสารต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้น
ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ บุคคลจะไม่รบั ข่าวสารทุกอย่างทีผ่ า่ นเข้ามาสูต่ น
ทัง้ หมด แต่จะเลือกรับรูเ้ พียงบางส่วนทีค่ ดิ ว่ามีประโยชน์ตอ่ ตนเอง โดยแรงผลักดันทีท่ ำ� ให้บคุ คลมีการเลือกรับ
ข่าวสารนั้นเกิดจากคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รับสารในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เป็นองค์ประกอบทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้มนุษย์เกิดความสนใจ หรือ
เกิดความไม่สนใจต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต จิตใจจะเป็นตัวก�ำหนดหรือสั่งการที่ส�ำคัญ
2. องค์ประกอบทางด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว ของมนุษย์
เช่น ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี หรือแม้แต่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นต้น
การเปิ ด รั บ ข่ า วสารผู ้ รั บ สารอาจเปิ ด รั บ สารโดยผ่ า นกระบวนการในการเลื อ กรั บ ข่ า วสาร ซึ่ ง
กระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร (Klapper, 1960: 5 อ้างถึงใน โชติหทัย นพวงศ์, 2542: 15-16) ประกอบ
ไปด้วย การเลือกเปิดรับ การเลือกสนใจ การเลือกรับรู้ หรือตีความ และการเลือกจดจ�ำ
McCombs and Becker (1980: 45) ได้ให้ความเห็นว่าบุคคลเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ 4 ประการ คือ เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) เพื่อต้องการช่วยตัดสินใจ
(Decision) เพื่อการพูดคุยสัมมนา (Discussion) และเพื่อความต้องการมีส่วนร่วม (Participation)
สรุปได้วา่ จากแนวคิดเกีย่ วกับการเปิดรับข่าวสารเป็นปัจจัยส�ำคัญ ในการน�ำมาประกอบการตัดสินใจ
ของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใดบุคคลย่อมต้องการเปิดรับข่าวสาร
มากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จ�ำกัดว่าจะท�ำการเปิดรับข่าวสารจากสื่อใด ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อ
เฉพาะกิจ แต่ทั้งนี้บุคคลจะท�ำการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องที่ตนให้ความสนใจเท่านั้นเนื่องจากข่าวสารใน
ปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้ จึงท�ำให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีด้านข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
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ข่าว คือ การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคม โดยเฉพาะเมือ่ เหตุการณ์นนั้ มีผลกระทบต่อ
สังคม การเมือง สาธารณชน ข่าวจึงมีไว้เพื่อตอบค�ำถามสังคม ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดขึ้น
ที่ไหน เมื่อไร ท�ำไมจึงเกิด และมีผลกระทบอย่างไร (Berger, 1990: 121)
จากข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายในปัจจุบัน ผู้สื่อข่าวจะหยิบยกข้อมูลข่าวสารใดขึ้นมาข่าวนั้นต้องใช้
ประสบการณ์ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบว่าข้อมูลข่าวสารใดที่มีคุณค่าต่อผู้อ่านมากน้อย แตกต่างกันอย่างไร
ข่าวทีจ่ ะปรากฎอยูบ่ นพืน้ ทีใ่ นสือ่ มวลชน ไม่ควรเป็นเพียงแต่ขา่ วทีส่ มบูรณ์แบบด้วยความใหม่แต่ควรเป็นชนิด
ของข่าวทีผ่ อู้ า่ นต้องการจะอ่านด้วย นีค่ อื เหตุผลทีว่ า่ ท�ำไมหนังสือพิมพ์และผูอ้ า่ นจึงต้องมีหลากหลาย ค�ำตอบ
ในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า คุณค่าของข่าวที่มีต่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่มของตัวก็มีความส�ำคัญ
เมลวิน เมนเซอร์ (Melvin Mencher) กล่าวถึงการประเมินคุณค่าของข่าวว่า ต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร
ทีผ่ คู้ นต้องการ เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการด�ำเนินชีวติ แต่ผสู้ อื่ ข่าวและบรรณาธิการข่าว
จะทราบได้อย่างไรว่าเหตุการณ์ใดไม่ปกติธรรมดา เหตุการณ์ใดทีผ่ ้คู นควรทราบสิง่ บ่งชีน้ นั้ ก็คือคุณค่าของข่าว
นั่นเอง
การน� ำ เสนอข่ า ว คื อ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเหตุ ก ารณ์ บ างเหตุ ก ารณ์ ที่ ผิ ด ไปจากปกติ ม าก ๆ
(so unusual) และมีความจ�ำเป็นอย่างสูงต่อสาธารณชน (so necessary) ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการจะ
อาศัยปัจจัยบางประการว่าสิง่ ใดควรเป็นข่าวให้เป็นตัวชีว้ ดั ซึง่ ตัวชีว้ ดั เหล่านีเ้ รียกว่า คุณค่าของข่าว (The news
worthiness or news values) (ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, 2548: 35) อย่างไรก็ตาม การน�ำเสนอความผิดปกติ
ควรจะท�ำด้วยความระมัดระวัง ผู้เขียนบทข่าวหรือนักข่าวจะต้องอ้างอิงแหล่งข่าวให้ถูกต้องและให้ภาษา
ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ใช้ภาษาที่เกินความเป็นจริงเพียงเพื่อที่จะท�ำให้คนหยุดและหันมาสนใจ
ข่าว นอกจากนั้นผู้เขียนบทข่าวจะต้องไม่ใส่ความคิดเห็นหรือข้อความที่จะท�ำให้เรื่องนั้นบิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริง

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) โดยรวบรวมวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ
ท�ำการประมวลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปโดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผ่านการทดสอบความเที่ยง
ตรง (Validity) และทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) แล้วน�ำมาปรึกษากับอาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ แก้ไขปรับปรุง
อีกครั้ง และน�ำไปใช้เก็บข้อมูลภาคสนามจริงต่อไป
2. ท�ำการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลใช้วธิ ใี ห้กลุม่ ตัวอย่างกรอกแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้แชร์ไว้ในเฟซบุ๊กไทยรัฐ ตามที่ก�ำหนดไว้ในวิธีการสุ่มตัวอย่าง
3. ด�ำเนินการวิเคราะห์ เพื่อหาค�ำตอบด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป ส�ำหรับการวิเคราะห์สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 292 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73 อายุตั้งแต่ 31-40 ปี จ�ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 สถานภาพโสด จ�ำนวน 248 คน
คิดเป็นร้อยละ 62 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 อาชีพพนักงานเอกชน
จ�ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป จ�ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ
28.8 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3
2. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการเปิดรับข่าวไทยรัฐออนไลน์ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ในช่วงเวลา 06.01 น.-12.00 น. จ�ำนวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36 ใช้เวลาในการอ่านไทยรัฐออนไลน์ น้อยกว่า 15 นาที จ�ำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3
การเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42 การเปิดรับไทยรัฐออนไลน์
ที่ท�ำงาน จ�ำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 การเปิดรับข่าวสารไทยรัฐออนไลน์ประเภทข่าวบันเทิง จ�ำนวน
217 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 การอ่านไทยรัฐออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ สมาร์ตโฟน จ�ำนวน 377 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.9 มีวัตถุประสงค์ในการอ่านไทยรัฐออนไลน์คือ ติดตามข่าวสารบ้านเมือง จ�ำนวน 273 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.2
3. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับทัศนคติของผู้อ่านข่าวไทยรัฐออนไลน์ ค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข่าวต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( = 3.69) ด้านข่าวการเมือง พบว่า การน�ำเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.77) ด้านข่าว
เศรษฐกิจ พบว่า การเสนอข่าวเศรษฐกิจช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.59)
ด้านข่าวสังคม พบว่า ข่าวสารทางสังคมช่วยให้เราปรับตัวได้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงได้ทนั เวลา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
( = 3.76) ด้านข่าวต่างประเทศ พบว่า การน�ำเสนอข่าวรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ท�ำให้ได้รับทราบข้อมูลที่สด
ใหม่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.89) ด้านข่าวบันเทิง พบว่า การน�ำเสนอข่าวบันเทิง เช่น งานประกาศรางวัล
ในด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความส�ำเร็จในผลงานของศิลปิน ดารา นักแสดงหรือวงการบันเทิง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.63)
4. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้อ่านข่าวไทยรัฐออนไลน์
มีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.75) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคนิคและด้านเนือ้ หา
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 3.77) ด้านคุณภาพ มีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.70) พบว่า มีความรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 3.94) ด้านเทคนิค มีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.77)
พบว่า มีรปู แบบทีท่ นั สมัย และมีภาพและเสียงคมชัด มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 3.86) ด้านเนือ้ หา มีคา่ เฉลีย่ ในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.77) พบว่า มีขนาดสัน้ สามารถอ่านจบได้ภายใน 10 นาที มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 3.85)
5. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับการใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นข่าวไทยรัฐออนไลน์
ในชีวติ ประจ�ำวัน มีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.65) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพือ่ ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา การดูแล รักษา สิง่ แวดล้อมสาธารณูปโภคภายในบ้าน ชุมชนและในท้องถิน่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
( = 3.98) ระดับการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านข่าวไทยรัฐออนไลน์ การศึกษา/เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นประจ�ำวันทั้งในประเทศ44 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ต่างประเทศ เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.98) ระดับ
การใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นข่าวไทยรัฐออนไลน์ หน้าทีก่ ารงาน มีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( = 3.88)

การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ของการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน
การเปิดรับของผู้อ่านส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
ปัจจัยด้านการเปิดรับของผู้อ่าน

B

ค่าคงที่
การเปิดรับของผู้อ่าน

3.147
1.486

Beta

SE

0.119		
0.287
0.251

t

Sig

26.552
5.18

0.000*
0.000*

Adjusted R2 = .061, R = .251, F =26.833, *p < 0.05
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) โดย
วิธี Stepwise ระหว่างปัจจัยการเปิดรับของผู้อ่านและการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ พบว่า
ปัจจัยด้านการเปิดรับของผูอ้ า่ นมีความสัมพันธ์แบบพหุคณ
ู กับการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 (Sig) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.251 (R) และ
สามารถพยากรณ์ถึงการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ได้ร้อยละ 6.10 (Adjusted R2)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านการเปิดรับของผู้อ่าน
สามารถพยากรณ์การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ทรี่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ เท่ากับ 0.000
(Sig) มีคา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 1.486 มีคา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.287 สมการพยากรณ์การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์อันเนื่องมา
จากปัจจัยด้านการรับของผู้อ่าน สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบเป็นดังนี้
Y = 3.147 + 1.486X1
สรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยด้านการเปิดรับของส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่า
ปัจจัยด้านการเปิดรับของผู้อ่านส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
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ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ของการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านทัศนคติ
ของผู้อ่านส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่าน
ค่าคงที่
ข่าวการเมือง
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าวสังคม
ข่าวต่างประเทศ
ข่าวบันเทิง

B

Beta

SE

.601			
.040
.040
.052
.208
.215
.051
.211
.236
.057
.302
.318
.061
.107
.118
.046

t

Sig

6.349
.758
4.104
3.699
4.913
2.319

.000*
.449
.000*
.000*
.000*
.021*

Adjusted R2 = .753, R = .870, F =244.344, *p < 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) โดย
วิธี Stepwise ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่าน และการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่าน ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าวต่างประเทศ และข่าวบันเทิง มีความสัมพันธ์
แบบพหุคณ
ู กับ การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.000 (Sig.)
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.870 (R) และสามารถพยากรณ์ถึงการน�ำไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ได้ร้อยละ 75.3 (Adjusted R2)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่าน
ข่าวต่างประเทศ สามารถพยากรณ์การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ได้สูงสุด ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติระดับ เท่ากับ 0.000 (Sig) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.302 มีค่า
สัมประสิทธิก์ ารถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.318 รองลงมาคือ ข่าวสังคม และข่าวเศรษฐกิจ
มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ 0.000 (Sig) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.211
และ (B) เท่ากับ 0.208 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.236 และ (Beta)
เท่ากับ 0.215 ตามล�ำดับ
สมการพยากรณ์การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านทัศนคติ
ของผู้อ่าน สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบเป็นดังนี้
Y = 0.601 + 0.208X2 + 0.211X3 + 0.302X4 + 0.107X5
สรุ ป ได้ ว ่ า ตั ว แปรปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ข องผู ้ อ ่ า น อั น ประกอบด้ ว ย ข่ า วเศรษฐกิ จ ข่ า วสั ง คม
ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ
ของผู้อ่านข่าวต่างประเทศส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์มากที่สุด
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ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ของการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของ
ผู้อ่านส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อ
		
ไทยรัฐออนไลน์
ค่าคงที่
ด้านคุณภาพ
ด้านเทคนิค
ด้านเนื้อหา	

B

Beta

SE

t

Sig

.394		
.326
.351
.189
.193
.377
.389

.090
.044
.048
.053

4.388
7.396
3.979
7.099

.000*
.000*
.000*
.000*

Adjusted R2 = .786, R = .888, F = 490.814, *p < 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
โดยวิธี Stepwise ระหว่างความพึงพอใจของผู้อ่านและการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่าน ด้านคุณภาพ ด้านเทคนิค และด้านเนื้อหา มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณ
กับการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 (Sig.) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.888 (R) และสามารถพยากรณ์ถึงการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
ไทยรัฐออนไลน์ได้ร้อยละ 78.6 (Adjusted R2)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้อ่าน ด้านเนื้อหา
สามารถพยากรณ์การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ได้สูงสุด ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ
0.000 (Sig.) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.377 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.389 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ และด้านเทคนิค มีระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิตริ ะดับ 0.000 (Sig.) มีคา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 0.326 และ (B) เท่ากับ 0.189
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.351 และ (Beta) เท่ากับ 0.193
ตามล�ำดับ
สมการพยากรณ์การน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์อันเนื่องมาจากความพึงพอใจของ
ผู้อ่าน สามารถแสดงในรูปคะแนนดิบเป็นดังนี้
Y = 0.394 + 0.326X1 + 0.189X2 + 0.377X3
สรุปได้วา่ ตัวแปรความพึงพอใจของผูอ้ า่ น อันประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านเทคนิค และด้านเนือ้ หา
ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่าความพึงพอใจของผู้อ่าน ด้านเนื้อหาส่งผลต่อการน�ำไป
ใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์มากที่สุด
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการน�ำไปใช้
ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การเปิดรับข่าวของผู้อ่านที่ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์
ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของผู้อ่านที่แตกต่างกันส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์
ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
น�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

อภิปรายผล
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคนั้น สรุปได้ว่า ลักษณะที่แตกต่างกัน เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพื้นที่อาศัยของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอืน่ ๆ ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ ซึง่ สามารถอธิบาย
ได้ว่า ตัวแปรด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ และ
ตามผลการศึกษาพบว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐ
ออนไลน์ มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนตัวแปรด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
ไทยรัฐออนไลน์ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
ไทยรัฐออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนตัวแปรด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของ
ผูอ้ า่ นไทยรัฐออนไลน์ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่า 15,000 บาท ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผูอ้ า่ น
ไทยรัฐออนไลน์
ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิบายตามแนวคิดเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากสือ่ ของ แคทซ์ และคณะ
(1978) ที่ว่า บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อมาสนองความจ�ำเป็นของตนเองที่
แตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม ตัวแปรด้านอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน
ไทยรัฐออนไลน์ แต่การเปิดรับข่าวของไทยรัฐออนไลน์นนั้ อาจแตกต่างกันออกไป เนือ่ งมาจากลักษณะพืน้ ฐาน
ของแต่ละบุคคลทั้งทางด้านจิตใจ รวมไปถึงองค์ประกอบทางด้านสังคมต่าง ๆ ลักษณะทางประชากร ในขณะ
ที่ผลการวิจัยสามารถน�ำมาอธิบายตามแนวคิดการวิเคราะห์ผู้รับสารตามลักษณะทางประชากรของ ปรมะ
สตเวทิน (2546) ทีว่ า่ อายุ อาชีพ และรายได้ เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้แต่ละบุคคลเหมือนกัน และแตกต่างกัน
ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม โดยเฉพาะเรื่องของอายุเป็นปัจจัยที่ก�ำหนดพฤติกรรม ทั้งนี้บุคคลที่มีอายุ
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น้อยมักมีความคิดที่เสรีนิยม (liberal) มากกว่าบุคคลที่มีอายุมาก จึงท�ำให้บุคคลที่มีอายุน้อยสามารถรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดีกว่า
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเปิดรับของผู้อ่าน สรุปได้ว่าการเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ในช่วงเวลา
06.01 น.-12.00 น. ใช้เวลาในการอ่านไทยรัฐออนไลน์ น้อยกว่า 15 นาที เปิดรับไทยรัฐออนไลน์ 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่มกี ารเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ในสถานทีท่ ำ� งาน และประเภทข่าวบันเทิงได้รบั ความนิยม
ในการอ่านมากที่สุด
นอกจากนี้ข่าวสารยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ความต้องการข่าวสารจะเพิม่ มากขึน้ เมือ่ บุคคลนัน้ ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
นอกจากนั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ ชาร์ลส์ เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973: 208) ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสาร
มาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัยเหตุการณ์กว่าบุคคลที่
เปิดรับข่าวสารน้อย
จากผลการวิเ คราะห์ป ัจ จัยทัศนคติของผู้อ่าน สรุปได้ว ่าตัว แปรปัจจัยด้านทัศ นคติของผู้อ่าน
อันประกอบด้วย ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่าน
ข่าวต่างประเทศส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อา่ นไทยรัฐออนไลน์มากที่สุด จึงสอดคล้องกับวิจัยของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 56) กล่าวว่า เจตคติ บางครั้งเรียกว่า ทัศนคติ ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากที่บุคคลได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้น ความรู้สึกนี้แบ่งเป็นความรู้สึกในทางบวก
ความรู้สึกในทางลบ และความรู้สึกที่เป็นกลาง
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้อ่าน สรุปได้ว่า ตัวแปรด้านความพึงพอใจของผู้อ่าน
อันประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านเทคนิค และด้านเนื้อหา ส่งผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐ
ออนไลน์ คือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และพบว่าความพึงพอใจของผู้อ่าน ด้านเนื้อหาส่งผล
ต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pedersen (2006)
พบว่า การเสนอข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เพราะสามารถ
ใส่ข้อมูลใหม่ได้ตลอดเวลา สามารถส่งข่าวสารถึงผู้รับได้โดยสามารถส่งภาพ เสียง วีดีโอ และลิงค์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถตอบกลับสู่แหล่งข่าวได้

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้อ่านส่วนใหญ่อ่านไทยรัฐออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ตโฟน) รองลงมาคือ แท็บเล็ต
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจของไทยรัฐควรพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับโทรศัพท์มอื ถือ (สมาร์ตโฟน) และแท็บเล็ต
ให้ดีกว่าเดิม เพื่อท�ำให้ผู้อ่านมีช่องทางในการเปิดอ่านมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติตของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์นิยมบริโภคหรือเสพข่าวต่างประเทศ
มากกว่าข่าวอื่น ๆ เนื่องจากเป็นข่าวที่น�ำเสนอข่าวรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ท�ำให้ได้รับทราบข้อมูลที่สดใหม่
เสมอ ดังนั้น ผู้ผลิตของไทยรัฐควรรักษามาตรฐานคุณภาพของข่าว ความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
เพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของผู้อ่านให้มากที่สุด
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3. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูอ้ า่ นทีม่ ตี อ่ ไทยรัฐออนไลน์ ส่วนมากมีความพึงพอใจ
ต่อไทยรัฐออนไลน์ คือ มีเทคนิครูปแบบที่ทันสมัย มีภาพและเสียงคมชัด และเนื้อหามีขนาดสั้นกระชับ
นัน่ แสดงให้เห็นว่า ผูอ้ า่ นไม่ตอ้ งการอ่านเนือ้ หาทีม่ คี วามยืดยาว และต้องการภาพและเสียงทีค่ มชัด ผูผ้ ลิตของ
ไทยรัฐจึงควรพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพและเสียง รวมถึงการน�ำเสนอเนื้อหาที่สั้นและกระชับ
เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยงาน
วิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพกรณีศกึ ษาเชิงเดีย่ ว ท�ำการศึกษาในกรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ เป็น
หนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของประเทศไทย และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาน�ำ
ไปต่อยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยขัน้ ตอนการท�ำวิจยั มีดงั นี้ 1) การศึกษาทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง 2) การศึกษาเชิงประจักษ์
ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการต่อยอดงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สเู่ ชิงพาณิชย์
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้วิจัย 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 2 ท่าน และ
ผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพ 1 ท่าน 3) การสรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย จากการวิจัยพบว่า กระบวนการ
ต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การค้นพบแนวคิด 2) การปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4) การน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และในแต่ละ
ขัน้ ตอนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือร่วมกันทัง้ อาจารย์ผวู้ จิ ยั ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการในการผลักดันให้งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์
แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเนื่องจากปัญหาการมีบุคลากรหรือฝ่ายงานที่
ไม่เพียงพอต่อการให้ค�ำแนะน�ำให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ผู้วิจัยทั้งในด้านการหาแหล่งเงินทุน ด้านบริการ
วิชาการ ด้านการประเมินศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด การติดต่อ
ประสานงานกันระหว่างอาจารย์ผู้วิจัย และผู้ประกอบการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ไปยัง
ผู้ประกอบการ ซึ่งอาจท�ำให้สิ่งประดิษฐ์นั้นเกิดความล้าสมัยก่อนที่จะออกสู่ตลาด ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์อาจมีการจัดฝ่ายงาน หรือมีการสร้างกรอบความร่วมมือกับภาคส่วน หรือเครือข่ายทัง้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ผู้วิจัย และผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่
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ในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นการผลักดัน หรือเร่งให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้วิจัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ประกอบการบริษัท
สตาร์ทอัพ

Abstract
This research was aimed to study the collaboration pattern in research commercialization:
a case study of Thammasat University. This study was a qualitative research which was
conducted in a single case study. The case study was about Thammasat University, which is
one of the national research universities of Thailand and has commercialization innovations
that have been developed through research and development. The research process
comprises of three stages: 1) Reviewing the literature. 2) Conducting the empirical study by
an in-depth interview with stakeholders; 2 researchers, 2 staffs of Center of Intellectual
Property and Business Incubator, and 1 start-up entrepreneur 3) Concluding and analyzing.
The research commercialization process consists of four steps; 1) Idea Generation
2) Intellectual Property Protection 3) Prototyping 4) Commercialization. In each step, there
were activities that require collaboration between researchers, Center of Intellectual
Property and Business Incubator, and entrepreneurs to drive the research in the university
to be commercial. However, each step required an amount of time due to the problem of
having insufficient personnel or department to give researchers advice or assistance in the
field of finding funding sources, academic services, assessment of commercial potential,
intellectual property, marketing, communication between researchers and entrepreneurs,
and the technology or knowledge transfer to entrepreneurs. This may result in the artifacts
becoming obsolete before launching to the market. Therefore, Thammasat University may
organize the new department or create a framework for cooperation with sectors or networks
both inside and outside the university. This was in order to be able to fully assist researchers
and entrepreneurs at each step to accelerate the research commercialization of the
university more quickly and to better meet the needs of the market.
Keywords: University, Researchers, Center of Intellectual Property and Business Incubator,
Start-Up Entrepreneurs
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บทน�ำ
ในปัจจุบนั หลาย ๆ ประเทศได้ให้ความส�ำคัญในการต่อยอดงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยไปสูเ่ ชิงพาณิชย์
เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และน�ำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล (Leisyte,
2011) จึงได้มีการสร้างกรอบความร่วมมือซึ่งประกอบไปด้วยภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมขึ้น
(Lam, Hills & Ng, 2012) เช่น ภายในมหาวิทยาลัย ได้มกี ารต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์อย่างเป็นกระบวนการ
โดยเริ่มต้นจากการวิจัย และพัฒนา น�ำไปสู่การน�ำผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งในแต่ละ
กระบวนการได้มกี ารสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น นักวิจยั ทีด่ ำ� เนินงานในด้านการวิจยั และพัฒนา
ส�ำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (Technology Transfer Office: TTO) ที่ด�ำเนินงานในด้าน
การอ�ำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการออกใบอนุญาตสู่ภาคอุตสาหกรรม (Norman &
Eisenkot, 2017) ภาครัฐที่ด�ำเนินงานในด้านการสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย และพัฒนา และผู้ประกอบการ
หรือภาคอุตสาหกรรมที่ด�ำเนินงานในด้านการน�ำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(Powers & McDougall, 2005) โดยความร่วมมือในการด�ำเนินงานดังกล่าว สามารถท�ำให้กระบวนการต่อยอด
งานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์นนั้ มีประสิทธิภาพ (Belitski, Aginskaja & Marozau, 2018) และสามารถท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยสามารถออกไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของ
ประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการน�ำนวัตกรรมมาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการสร้างกรอบความร่วมมือทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมขึ้น
โดยภาครัฐเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการให้ทุนท�ำการวิจัย และการก�ำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ขณะเดียวกันภาคการศึกษา ก็ได้มกี ารสร้างศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัย (University
Business Incubator: UBI) เพื่ อ เป็ น สถานที่ ใ นการให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ นั ก วิ จั ย ใน
กระบวนการต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ เพือ่ เป็นแหล่งในการรวบรวมองค์ความรู้ หรือรวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กิด
ขึน้ ภายในมหาวิทยาลัยน�ำไปสูก่ ารต่อยอดงานวิจยั ไปยังภาคอุตสาหกรรม หรือผูป้ ระกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม
จากสถิติการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมจากการประชุม “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.” ครั้งที่ 1 พบว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และ
บ่มเพาะวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัยยังคงมีจำ� นวนการออกสิทธิบตั รงานวิจยั ทีเ่ กิดจากภายในมหาวิทยาลัยน้อย
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอื่น ๆ โดยมีจ�ำนวนการออกสิทธิบัตรทั้งหมด 9 สิทธิบัตร ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษารูปแบบความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
ในลักษณะของความร่วมมือของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการต่อยอดงานวิจยั คือ อาจารย์ผวู้ จิ ยั ศูนย์ทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพว่ามีรูปแบบความร่วมมือ และกระบวนการ
อย่างไร เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลเชิงลึกของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในแง่ของขัน้ ตอนต่าง ๆ ตลอดจนปัญหา หรืออุปสรรค
ในการต่อยอดงานวิจัย เพื่อน�ำไปสู่การเสนอแนะรูปแบบ หรือวิธีการในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ให้
มีประสิทธิภาพ และประสบผลส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

53

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือของอาจารย์ผู้วิจัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพในกระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดรูปแบบความร่วมมือสามประสาน (Triple Helix)
คือ แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมโดยประกอบด้วยหน่วยงานหรือสถาบัน 3 ฝ่ายซึ่งประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยทั้ง 3 ฝ่าย ต่างมีหน้าที่หรือบทบาทส�ำคัญ (Etzkowitz &
Leydesdorff, 2000)
เป็นรูปแบบของการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งเป็นการมุ่ง
เน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลัก ๆ อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยแนวคิด
Triple Helix นี้ มุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นระบบการรวมตัวกันของกระบวนการนวัตกรรม
โดยในแต่ละฝ่ายนั้นนอกจากจะท�ำหน้าที่ของตนแล้ว ยังมีการสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายอื่น ๆ อีกด้วย
เพื่อเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003) ดังภาพที่ 1

State

Industry

Academia

ภาพที่ 1 Triple Helix Model
ที่มา: Etzkowitz & Leydesdorff (2000)
แนวคิด Triple Helix นี้ประกอบด้วย 3 หน่วยงานซึ่งต่างฝ่ายต่างมีบทบาทที่แตกต่างกันกล่าวคือ
ภาครัฐ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ด้านกระบวนการนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการสนับสนุน
การยกระดับขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Armando et al., 2017) ในส่วนภาค
อุตสาหกรรมเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในฐานะเป็นผู้ลงทุน และเป็นผู้น�ำ
องค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในขณะที่
54 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ เป็นแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษา และเป็นแหล่ง
ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ การสร้าง
ความเป็นผูป้ ระกอบการและการสร้างสภาพแวดล้อมการเป็นผูป้ ระกอบการ (Mets, 2009) นอกจากนีม้ หาวิทยาลัย
จะต้องมีบทบาทในลักษณะของภารกิจที่สาม (Third Mission) คือ เป็นแหล่งแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
เป็นแหล่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่สังคมอีกด้วย (Nakwa & Zawdie, 2016) แนวคิด Triple Helix นี้
นอกจากที่แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแล้ว ในแต่ละหน่วยงานยังมีบทบาทในแง่ของการมี
ปฏิสมั พันธ์ หรือมีความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย กล่าวคือ บทบาทความร่วมมือของภาคการศึกษา และภาครัฐ
โดยภาคการศึกษา และภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริม และพัฒนานโยบายที่ส�ำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ภาครัฐเปรียบเสมือนเป็นแหล่งเงินทุนทีส่ ำ� คัญของภาคการศึกษา และเป็นผูส้ ร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการวิจัย ในขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็เป็นแหล่งทรัพยากรขององค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากร
ทีส่ ำ� คัญ โดยภาครัฐจะเป็นตัวกลางในการให้ผปู้ ระกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาได้พบปะ
กัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ (Abbas, Avdic, Xiaobao, Hasan & Ming, 2017) ในส่วน
บทบาท ความร่วมมือของภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมนั้น ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมมี
บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมออกสูส่ งั คม และน�ำไปสูก่ ารสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
โดยภาคอุตสาหกรรมสามารถน�ำรูปแบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) คือการน�ำองค์ความรู้จาก
ภายนอก เช่น จากมหาวิทยาลัยมาสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็เป็น
ผูถ้ า่ ยทอดองค์ความรู้ หรืองานวิจยั สูภ่ าคอุตสาหกรรม (Lam, Hills & Ng, 2012) โดยมหาวิทยาลัยอาจร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมกันท�ำงานวิจยั ซึง่ การมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์รว่ มกันระหว่างภาคการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรมก็มีส่วนส�ำคัญ เพื่อให้งานวิจัยนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในส่วนบทบาทความร่วมมือ
ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐอาจมีการสนับสนุนการลงทุนในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
การวิจัยและพัฒนา การดึงดูดการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม หรือเอกชน การอ�ำนวยความสะดวกทางด้าน
สถานที่ รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกในด้านเงินอุดหนุน การระดมทุน (Funding) และการร่วมลงทุน
(Venture Capital) นอกจากนี้ยังอาจมีการส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกันเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง (Guerrero & Urbano, 2016; จารุณี
วงศ์ลิมปิยะรัตน์, 2560) ในส่วนบทบาทความร่วมมือของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษานั้น
นโยบายของภาครัฐมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการก�ำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม นโยบายนั้นจะต้อง
มีความต่อเนื่อง ภาครัฐควรอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม
ในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Leisyte, 2011) ตลอดจน การสนับสนุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เอื้อประโยชน์ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์
2. แนวคิดกระบวนการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization Process)
กระบวนการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เป็นกระบวนการที่อาจใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาว และมีหลาย
ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ (Prasad, 2010) โดยในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยก็ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ กิด
จากภายในมหาวิทยาลัยน�ำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยเป็นการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรืองานวิจัย
ออกไปสู่ภายนอก เช่น สู่ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการ (Belitski, Aginskaja & Marozau, 2018) และ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีเหล่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาแล้วออกสูต่ ลาดผูบ้ ริโภค โดยกระบวนการต่อยอด
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งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นั้น สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยดังนี้ 1) การค้นพบแนวคิด (Idea
Generation) เป็นขัน้ ตอนเริม่ ต้นของกระบวนการต่อยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยเป็นขัน้ ตอนของการรวบรวมแนวคิด
การค้นพบแนวคิดใหม่ ๆ โดยแนวคิดเหล่านี้อาจเกิดจากนักวิจัย ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ
(Powers & McDougall, 2005) แนวคิดเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนว่าควรเป็นอย่างไร มีทศิ ทาง
อย่างไร มีลูกค้า หรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร (Banker, Bardhan & Asdemir, 2006) นอกจากนี้
จะต้องมีการประเมินแนวคิดเหล่านั้นว่ามีความสามารถทางการตลาดหรือไม่ หรือแนวคิดใดที่สามารถดึงดูด
ลูกค้า หรือผู้บริโภค หรือแนวคิดใดมีประโยชน์ในการใช้งานได้จริง หรือแนวคิดใดที่สามารถจัดหาวัตถุดิบที่
เหมาะสม หรือสามารถหาได้ง่าย เป็นต้น เพื่อเป็นการคัดกรองแนวคิดต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้
ความรู้ด้านการตลาดในการประเมินแนวคิด (Porter, 1985) โดยอาจมีการค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม และสังคม
ด้วยน�ำไปสู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดเหล่านั้น 2) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Protection) เป็นขั้นตอนของการประเมินสิ่งประดิษฐ์เพื่อปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับการจดสิทธิบตั รของผลิตภัณฑ์ หรือสิง่ ประดิษฐ์ทไี่ ด้จากการวิจยั
และพัฒนาแก่สาธารณชน (Liu, Mu, Hu, Wang & Wang, 2018; Norman & Eisenkot, 2017) โดยประโยชน์
จากการจดสิทธิบัตร คือ เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้อื่นท�ำการผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรในระยะเวลา
ทีจ่ ำ� กัด (รัชพงษ์ ทองดีแท้, 2547) 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ (Prototyping) เป็นขัน้ ตอนของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา (Karaveg, Thawesaengskulthai & Chandrachai, 2014)
และยังเป็นขั้นตอนของการน�ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นไปทดสอบสภาพการตลาดจริงในทุก ๆ ด้านก่อนที่จะมี
การน�ำไปจัดจ�ำหน่าย ซึง่ ในขัน้ ตอนนีอ้ าจจะมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ต�ำแหน่งทางการตลาด การโฆษณา
การจัดจ�ำหน่าย การตั้งราคาขาย การสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และงบประมาณจ�ำนวนการทดสอบ โดย
ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เงินทุนจ�ำนวนมาก และอาจใช้ระยะเวลานาน (Prasad, 2010) 4) การน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) เป็นขั้นตอนของการน�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบ หรือ
ได้รับการพัฒนาแล้ว ออกสู่ตลาดอย่างแท้จริง (Karaveg, Thawesaengskulthai & Chandrachai, 2014)
โดยมีการประเมินมูลค่าของสิทธิบัตร การเจรจาต่อรองในการซื้อขายสิทธิบัตร นักวิจัย หรือมหาวิทยาลัย
อาจมีการขายสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ออกสู่ภายนอก เช่น ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการ โดยอาจมี
การเจรจาต่อรองการซื้อขายสิทธิบัตรแบบสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Licensing) หรือซื้อสิทธิโดยไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนผู้รับอนุญาต (Non-Exclusive Licensing) (Norman & Eisenkot, 2017) และน�ำรายได้จากการขาย
กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย (Weckowska, 2014) นอกจากนี้อาจมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการขาย (Bandarian, 2007) หรือมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการแนะน�ำสินค้าให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง
ผู้วิจัยได้ศึกษา และพัฒนากรอบแนวคิดในงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดรูปแบบความร่วมมือ
สามประสาน (Triple Helix) มาเป็นแนวทาง โดยน�ำมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้วิจัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการบริษัท
สตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับการน�ำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยทั้ง 3 หน่วย
ต่างมีความร่วมมือ และมีกระบวนการในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ความร่วมมือสามประสานในกระบวนการต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มา: ผู้วิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท�ำการศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 1) อาจารย์ผู้วิจัย 2) ศูนย์
ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 3) ผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพ (Start-Up) ที่เกี่ยวข้องใน
การต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งขั้นตอนในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย
3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง (Literature Study) เพือ่ ศึกษากิจกรรมความร่วมมือ
และกระบวนการในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ในทางทฤษฎี
2. การศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Study) ด้วยวิธกี ารสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม (Observation)
ในกระบวนการต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างทีไ่ ด้พฒ
ั นาจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ของแนวคิดรูปแบบความร่วมมือสามประสาน (Triple Helix) และแนวคิดกระบวนการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
(Commercialization Process) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีประสบการณ์ใน
การต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย 1) อาจารย์ผู้วิจัย จ�ำนวน 2
ท่าน 2) เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ จ�ำนวน 2 ท่าน และ 3) ผู้ประกอบ
การบริษัทสตาร์ทอัพ (Start-Up) จ�ำนวน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน ทั้งนี้
3. การสรุปและการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
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3. การสรุปและการวิเคราะห์ผลการวิจัย โดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อนาผลที่ได้
จากการวิ
ามาวิ เคราะห์
รูปเแบบความร่
วมมือในการต่
ัยของมหาวิ
ยาลัยธรรมศาสตร์
สู่เชิงพาณิ ชย์
น�ำผลทีไ่ จด้ัยจนากการวิ
จยั น�ำมาวิ
คราะห์รปู แบบความร่
วมมืออยอดงานวิ
ในการต่อจยอดงานวิ
จยั ทของมหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
และให้
ผู้เชี่ยชวชาญด้
านการต่
ยอดงานวิ
จัยสู่เชิองยอดงานวิ
พาณิชย์ของมหาวิ
ยาลัยชธรรมศาสตร์
3 ท่าน ตรวจสอบความถู
สู่เชิงพาณิ
ย์ และให้
ผู้เชี่ยอวชาญด้
านการต่
จัยสู่เชิงทพาณิ
ย์ของมหาวิทจานวน
ยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวน 3 ก
น ตรวจสอบความถู
มูลอเพืงในการต่
่อให้ผู้ที่มอีสยอดงานวิ
่วนเกี่ยวข้อจงในการต่
อยอดงานวิ
จัยสูเ่เพืชิ่งอพาณิ
ชย์น�ำไปใช้
ต้ท่อางของข้
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ั ย สู่ เ ชิ ง พาณิ
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และศั
กยภาพในการต่
อยอดงานวิ
ัยสู่เชิงพาณิชย์อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ผลการศึ
ผลการศึ
กษากษา
ผลจากการศึกษาสามารถแบ่
กษาสามารถแบ่
งกระบวนการต่
อยอดงานวิ
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ขั้นแตอน
ได้แก่นพบ
ผลจากการศึ
งกระบวนการต่
อยอดงานวิ
จัยสู่เชิจงัยพาณิ
ย์ได้เป็ชนย์ไ4ด้ขัเป็้นนตอน4 ได้
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พย์สินทางปัProperty
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องทรัพย์2)สินการปกป้
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(Intellectual
Protection) Property
3) การพัฒนา
3) การพั
ฒนาผลิตภั4)ณการน
ฑ์ตน้ แบบ
4) การน�
ตภัชณย์ฑ์(Commercialization)
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ
ชย์
ผลิProtection)
ตภัณฑ์ต้นแบบ
(Prototyping)
าผลิต(Prototyping)
ภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์
ในเชิำงผลิ
พาณิ
และในแต่
(Commercialization)
้นตอนประกอบด้
วยกิจกรรมต่่ 1าง ๆ โดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ละขั
้นตอนประกอบด้วยกิจและในแต่
กรรมต่าง ๆละขั
โดยรายละเอี
ยดแสดงในตารางที
ตารางที่ 1 กิจกรรมในกระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ตารางที่ 1 กิจกรรมในกระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
ขั้นตอน (Process)
ขั้นตอนที่ 1
1.1
การค้นพบแนวคิด
1.2
(Idea Generation)
1.3
1.4
ขั้นตอนที่ 2
2.1
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
2.2
(Intellectual Property Protection)
2.3
ขั้นตอนที่ 3
3.1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3.2
(Prototyping)
3.3
ขั้นตอนที่ 4
4.1
การนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4.2
(Commercialization)
4.3

กิจกรรมหลัก (Activity)
การค้นพบแนวคิด
การประเมินแนวคิด
การหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งประดิษฐ์
การประเมินสิ่งประดิษฐ์สาหรับการจดสิทธิบัตร
การจดสิทธิบัตร
การประเมินความสามารถด้านการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
การประเมินมูลค่าของสิทธิบัตร
การเจรจาต่อรองการซื้อขายสิทธิบัตร
การขายสิทธิบตั รและการทาสัญญาให้ใช้
ใบอนุญาต

ที่มา: ผู้วิจัย

ที่มา: ผู้วิจัย

จากผลการศึกษาข้างต้น ท�ำให้พบว่ารูปแบบความร่วมมือในกระบวนการต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปในรูปแบบความร่วมมือสามประสานในกระบวนการต่อยอดงานวิจัย
สู่เชิงพาณิชย์ ดังภาพที่ 3
58 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากผลการศึกษาข้างต้น ทาให้พบว่ารูปแบบความร่วมมือในกระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปในรูปแบบความร่วมมือสามประสานในกระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิ ชย์
ดังภาพที่ 3

ภาพที
ายในมหาวิททยาลั
ยาลัยยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ภาพที่ 3่ 3ความร่
ความร่วมมื
วมมือสามประสานในกระบวนการต่
อสามประสานในกระบวนการต่ออยอดงานวิ
ยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ภายในมหาวิ
ทีที่ม่มา: ผู้วิจัย
จากภาพที
3 แสดงรู
ปแบบความร่
อสามประสานในกระบวนการต่
อยอดงานวิ
่เชิงพาณิ
ย์
จากภาพที
่ 3่ แสดงรู
ป แบบความร่
วมมืวอมมื
สามประสานในกระบวนการต่
อยอดงานวิ
จัยสู่จเชิัยงสูพาณิ
ชย์ภชายใน
ภายในมหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
เห็นถึงกระบวนการต่
งพาณิชย์ภทายในมหาวิ
ทยาลัย ที่
มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
แสดงให้เห็แสดงให้
นถึงกระบวนการต่
อยอดงานวิอจยอดงานวิ
ัยสู่เชิงพาณิจยั ชสูย์เ่ ภชิายในมหาวิ
ยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดย
จะต้องอาศัยความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือนั้นเกิดขึ้น
ความร่วมมือนัน้ เกิดขึน้ ระหว่าง อาจารย์ผวู้ จิ ยั ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ และผูป้ ระกอบการ
ระหว่าง อาจารย์ผู้วิจัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพ (Start-Up)
บริษัทสตาร์ทอัพ (Start-Up) ผู้วิจัยได้สรุปกิจกรรมในกระบวนการของรูปแบบความร่วมมือสามประสานใน
ผู้วกระบวนการต่
ิจัยได้สรุปกิจกรรมในกระบวนการของรู
วมมืทอยาลั
สามประสานในกระบวนการต่
อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิปชแบบความร่
ย์ภายในมหาวิ
ยธรรมศาสตร์ได้ดังนี้ อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
ภายในมหาวิ1.ทยาลั
ธรรมศาสตร์
ได้ดังนี้ ด (Idea Generation) เป็นขั้นตอนที่อาจารย์ผู้วิจัยค้นพบแนวคิดใหม่ ๆ
ขั้นยตอนการค้
นพบแนวคิ
ขั้ น ตอนการค้
พบแนวคิดดดั(Idea
เป็ น ขั้ นนตอนที
่ อ าจารย์ผู้ วิจัย ค้น พบแนวคิ
ดใหม่ ๆ หรือ
หรือสิ่ง1.ประดิ
ษฐ์ใหม่ ๆนโดยแนวคิ
งกล่าGeneration)
วจะผ่านการประเมิ
ความสามารถในการผลิ
ต ความสามารถใน
สิ่งการหาวั
ประดิษฐ์ตใหม่
โดยแนวคิดดังกล่าวจะผ่านการประเมิ
ความสามารถในการหาวั
ิบ และ
ถุดบิ ๆ และความสามารถในการใช้
ประโยชน์นใความสามารถในการผลิ
นเชิงพาณิชย์ หรือในเชิตงสาธารณะ
ผูป้ ระเมิน คือตตัถุดวของ
ความสามารถในการใช้
ในเชิ
งพาณิชย์ หรืดทีอ่มในเชิ
งสาธารณะ
ระเมิ
คือ ตัว่อของอาจารย์
ผู้ววิจก็ัยจเอง
่อเป็่ น
อาจารย์ผู้วิจัยเอง เพืป่อระโยชน์
เป็นการคั
ดกรองแนวคิ
ีความเป็
นไปได้ผูม้ปากที
่สุดน และเมื
ได้แนวคิดแล้
ะน�เพื
ำไปสู
การคั
ดกรองแนวคิ
นไปได้
่สุด นและเมื
่อได้งแเงินวคิ
จะน
่การหาแหล่
งเงิอนจากศู
ทุน ซึน่งอาจารย์
การหาแหล่
งเงินดทุทีน่มีคซึวามเป็
ง่ อาจารย์
ผวู้ จิ มยั ากที
อาจเป็
ผูห้ าแหล่
นทุดนแล้
เองวก็หรื
อได้าไปสู
รบั ความช่
วยเหลื
ย์ทรัพย์สผนิู้วิจัย
ทางปันผูญ้หญา
นอกจากนี
้แนวคิ
ดดันงย์กล่ทรัาพวอาจเกิ
ดจากผู
ัทสตาร์
ทอัพ ้
อาจเป็
าแหล่และบ่
งเงินทุมนเพาะวิ
เอง หรืสาหกิ
อได้รจับความช่
วยเหลื
อจากศู
ย์สินทางปั
ญญา้ประกอบการบริ
และบ่มเพาะวิสษาหกิ
จ นอกจากนี
เช่นดเดีดัยงวกั
โดยจะน�ดำจากผู
เสนอแนวคิ
ดนัน้ ต่ออาจารย์
ผวู้ จิ ทยั อัโดยตรง
ตามาเสนอแนวคิ
ผูป้ ระกอบการบริ
สตาร์ทอัผพู้วิจัย
แนวคิ
กล่นาวอาจเกิ
้ประกอบการบริ
ษัทสตาร์
พเช่นเดีแต่
ยวกัอย่นางไรก็
โดยจะน
ดนั้นต่ษอทั อาจารย์
ไม่มีเงินทุนอย่างเพียงพอในการวิจัย และพัฒนา จึงต้องมีการได้รับความช่วยเหลือในการหาทุนสนับสนุนจาก
อาจารย์ผู้วิจัย และศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ และเมื่อได้รับทุนสนับสนุนแล้ว จึงจะ
เริ่มต้นในการวิจัย และพัฒนา
2. ขั้นตอนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Protection) อาจารย์ผู้วิจัย
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เป็นผูเ้ ปิดเผยข้อมูลส�ำหรับการจดสิทธิบตั รของสิง่ ประดิษฐ์ทไี่ ด้จากการวิจยั และพัฒนา โดยขัน้ ตอนนีอ้ าจารย์
ผู้วิจัยได้มีความร่วมมือกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจในการขอค�ำแนะน�ำในการร่าง
สิทธิบตั ร และการด�ำเนินการโอนสิทธิของสิง่ ประดิษฐ์ไปยังมหาวิทยาลัย ในกรณีทสี่ งิ่ ประดิษฐ์เกิดจากแนวคิด
ของผูป้ ระกอบการบริษทั สตาร์ทอัพ ก็จะต้องด�ำเนินการเช่นเดียวกับกรณีทกี่ ล่าวมาในข้างต้น เนือ่ งจากทุนจาก
การวิจัย และพัฒนานั้นได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และเมื่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะ
วิสาหกิจได้รบั โอนสิทธิจากอาจารย์ผวู้ จิ ยั แล้ว ก็จะน�ำไปสูข่ นั้ ตอนการจดสิทธิบตั รในนามของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจจะเป็นผู้น�ำไปจดเอง ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
3. ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototyping) อาจารย์ผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ได้
จากการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด เพื่อพัฒนาวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ให้
มีความเหมาะสมทัง้ ด้านราคา และการใช้งาน ในขัน้ ตอนนีศ้ นู ย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจอาจ
เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำแก่อาจารย์ และนักวิจัยในด้านความสามารถด้านการขาย เช่น ด้านราคาต้นทุน ด้านราคา
ขาย รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำในการลดต้นทุนของวัตถุดิบในกรณีที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบมีราคาที่สูงเกินกว่าที่
ตลาดสามารถจ่ายได้ เมื่อพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์แล้ว ก็จะมีการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่
4. ขั้นตอนการน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) มีการประเมิน
มูลค่าของสิทธิบตั รโดยคณะกรรมการทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ
มีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในการขายสิทธิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และ
บ่มเพาะวิสาหกิจก็จะมีสว่ นส�ำคัญในการเจรจาต่อรองราคาขายสิทธิบตั รกับผูป้ ระกอบการ ตลอดจนการประเมิน
ความสามารถในการขาย และแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ กรณีที่ผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นผู้น�ำ
เสนอแนวคิดในการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ในขัน้ ตอนแรก ก็จะต้องผ่านกระบวนการในขัน้ ตอนนีเ้ ช่นเดียวกัน เนือ่ งจาก
สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์นั้นได้ตกเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาอาจารย์
ผูว้ จิ ยั อีกท่านหนึง่ พบว่าสิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์ผวู้ จิ ยั ไม่สามารถออกสูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
เนือ่ งจากขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลาทีย่ าวนาน และมีการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การซื้อสิ่งประดิษฐ์ของผู้ประกอบการ
จากข้อมูลกระบวนการในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ทั้ง 4 ขั้นตอนในรูปแบบความร่วมมือ
สามประสานของผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2

60 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางที่ 2 ตารางสรุปรูปแบบความร่วมมือสามประสานในกระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขั้นตอน
(Process)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อาจารย์ผู้วิจัย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
และบ่มเพาะวิสาหกิจ

ผู้ประกอบการ
บริษัทสตาร์ทอัพ

ขั้นตอนที่ 1
1.1 ค้นพบแนวคิด
1.5 ให้ความช่วยเหลือใน
1.6 เสนอแนวคิดไปยัง
การค้นพบแนวคิด
- ก�ำหนดขอบเขตของปัญหา
การหาแหล่งเงินทุน
อาจารย์ผู้วิจัย
(Idea Generation)
- ช่องว่างในสังคม
1.7 ร่วมกันวิจัยพัฒนากับ
1.2 ประเมินแนวคิด
อาจารย์ผู้วิจัย
- ประเมินความสามารถใน
		 การผลิต
- ความสามารถในการหาวัตถุดบิ
- โอกาสในเชิงพาณิชย์หรือ
		 ในเชิงสาธารณะ
1.3 หาแหล่งเงินทุน
- แหล่งเงินทุนจากภายในและ
		 นอกมหาวิทยาลัย
1.4 วิจัยและพัฒนา
- ผลิตสิ่งประดิษฐ์
- ทดสอบภายในมหาวิทยาลัย
- ทดสอบภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 2
2.1 ร่างสิทธิบัตร
2.3 ร่างสิทธิบัตร
การปกป้องทรัพย์สิน
- ขอค�ำแนะน�ำด้านทรัพย์สิน
- ให้ค�ำแนะน�ำด้าน
ทางปัญญา
		 ทางปัญญาและการร่างสิทธิ 		 ทรัพย์สินทางปัญญาและ
(Intellectual Property 		 บัตร
		 การร่างสิทธิบัตร
Protection)
- แก้ไข ปรับปรุงร่างสิทธิบัตร
- พิจารณาการจดสิทธิบัตร
2.2 โอนสิทธิสิ่งประดิษฐ์แก่
		 (สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร,
มหาวิทยาลัย
		 ลิขสิทธิ์)
- แนะน�ำการแก้ไข
		 ปรับปรุงร่างสิทธิบัตรแก่
		 อาจารย์ผู้วิจัย
2.4 รับโอนสิทธิสิ่งประดิษฐ์
จากอาจารย์ผู้วิจัย
2.5 จดสิทธิบัตร
ขั้นตอนที่ 3
3.1 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่ได้ 3.3 ให้ค�ำแนะน�ำแก่อาจารย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการวิจัยและพัฒนา
ผู้วิจัยในการปรับปรุง
ต้นแบบ
- ปรับปรุงวัตถุดิบ วัสดุ
วัตถุดิบ วัสดุให้สอดคล้อง
(Prototyping)
- พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้
กับความต้องการของ
		 สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาด
		 ของตลาด
3.2 ทดสอบสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอน
(Process)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อาจารย์ผู้วิจัย

ขั้นตอนที่ 4
4.1 จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์
การน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(Commercialization)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
และบ่มเพาะวิสาหกิจ

ผู้ประกอบการ
บริษัทสตาร์ทอัพ

4.2 ประเมินมูลค่าของสิทธิบัตร
4.3 ติดต่ออาจารย์ผู้วิจัยในการจัด
แสดงสิ่งประดิษฐ์
4.4 ประเมินผู้ประกอบการ
- ประเมินแผนธุรกิจของ
		 ผู้ประกอบการ
4.5 เจรจาต่อรองในการขาย
สิทธิบัตร
- พิจารณาราคาที่ผู้ประกอบ
		 การเสนอ
- สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive
Licensing) หรือ สิทธิโดย
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้รับอนุญาต
(Non-Exclusive Licensing)
4.6 ขายสิทธิบัตร

4.7 เสนอแผนธุรกิจ
4.8 เจรจาต่อรองใน
การซื้อสิทธิบัตร
- เสนอราคา
- สิทธิแต่ผู้เดียว
		 (Exclusive Licensing)
		 หรือสิทธิโดยไม่จ�ำกัด
		 จ�ำนวนผู้รับอนุญาต
		 (Non-Exclusive
		 Licensing)
4.9 ซื้อสิทธิบัตร

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า การสร้างความร่วมมือแบบสามประสานมีส่วนส�ำคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยการน�ำความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญทีแ่ ต่ละฝ่าย
มี มาท�ำงานร่วมกันเพื่อให้การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ประสบผลส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Abbas, Avdic, Xiaobao, Hasan & Ming (2017) ที่ได้กล่าวว่า การท�ำงานร่วมกันจะก่อให้เกิดการสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ ๆ เป็นการบูรณาการองค์ความรูเ้ พือ่ ให้เกิดผลส�ำเร็จในการต่อยอดงานวิจยั โดยการมีกระบวนการ
ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ท่ีดี จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Min, Vonortas &
Kim (2018) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ การสร้างความร่วมมือที่ดีกับพันธมิตร
และความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อความส�ำเร็จในการต่อยอดสู่เชิง
พาณิชย์ โดยผลจากการวิจยั ในบริบทภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท�ำให้ทราบถึงรูปแบบความร่วมมือของ
อาจารย์ผวู้ จิ ยั ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ และผูป้ ระกอบการบริษทั สตาร์ทอัพ (Start-Up)
ในกระบวนการต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Karaveg, Thawesaengskulthai & Chandrachai (2014) และ Belitski,
Aginskaja & Marozau (2018) โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการค้นพบแนวคิด (Idea Generation) ในขัน้ ตอนนีอ้ าจารย์ผวู้ จิ ยั มีหน้าทีห่ ลักในการสร้าง
แนวคิด ตลอดจนการประเมิน กลั่นกรองแนวคิด ถึงแม้ว่าอาจมีแนวคิดที่ได้รับการเสนอโดยผู้ประกอบการ
บริษัทสตาร์ทอัพ แต่หน้าที่หลักยังคงเป็นของอาจารย์ผู้วิจัย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ
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มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และการหาทุนส�ำหรับการวิจัย และพัฒนา ทั้งนี้ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และ
บ่มเพาะวิสาหกิจก็มกี ารให้ความช่วยเหลือในการหาทุนสนับสนุนในการวิจยั และพัฒนาเช่นเดียวกัน โดยอาจารย์
ผู้วิจัย และผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ประกอบการบริษัท
สตาร์ทอัพรูจ้ กั กับอาจารย์ผวู้ จิ ยั ตั้งแต่เรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนีบ้ ริษัทสตาร์ทอัพก็ได้รบั ค�ำแนะน�ำ และ
การสนับสนุนจากอาจารย์ผวู้ จิ ยั ในการก่อตัง้ บริษทั ภายในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ จึงเป็นข้อได้เปรียบในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล องค์ความรูซ้ งึ่ กันและกัน ตลอดจนความร่วมมือในการหาทุนสนับสนุนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ผู้วิจัยก็สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้านวิชาการ ประสบการณ์จากการท�ำงาน การวิจัยสิ่งประดิษฐ์
ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการบริษทั สตาร์ทอัพก็สามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ข้อมูลด้านการตลาด ความต้องการ
ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Banker, Bardhan & Asdemir (2006) ที่ได้ระบุว่า
ขั้นตอนการค้นพบแนวคิดนั้น จะต้องมีการประเมินว่าแนวคิดเหล่านั้นมีความสามารถทางการตลาดหรือไม่
หรือมีการประเมินว่าแนวคิดใดมีประโยชน์ในการใช้งานได้จริง แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั คงมีจดุ อ่อน คือ ด้านเงินทุน
ในการผลิตสิง่ ประดิษฐ์ ซึง่ ได้รบั เงินทุนสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ สิง่ ประดิษฐ์กจ็ ะต้องตกเป็นของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพก็จะต้องซื้อ
สิง่ ประดิษฐ์ทตี่ น และอาจารย์ผวู้ จิ ยั ได้รว่ มคิดค้นในภายหลัง ในส่วนของศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบ่มเพาะ
วิสาหกิจจะไม่ค่อยมีบทบาทในขั้นตอนนี้ในด้านการให้ข้อมูลด้านวิชาการ องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
หรือด้านการตลาด เนื่องจากไม่มีฝ่าย หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวในการให้ค�ำแนะน�ำแก่อาจารย์ผู้วิจัย ซึ่ง
แตกต่างจากงานวิจัยของ Norman & Eisenkot (2017) และ Ueasangkomsate & Jangkot (2017) ที่ได้
มีการศึกษาบริบทของส�ำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จใน
การต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ พบว่า ส�ำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีมสี ว่ นส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกับนักวิจยั
อย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านสนับสนุนเงินทุน การระดมทุน การให้ข้อมูลองค์ความรู้ด้านสาขาวิชาของสิ่งประดิษฐ์
หรือองค์ความรูด้ า้ นการตลาดแก่นกั วิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแนะน�ำ การให้ความช่วยเหลือในการวิจยั และพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ ให้ตรงกับความต้องการทางการตลาด
2. ขั้นตอนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Protection) ในขั้นตอนนี้เมื่อ
อาจารย์ผู้วิจัยได้วิจัย และพัฒนาจนได้สิ่งประดิษฐ์แล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการร่างสิทธิบัตร โดยอาจารย์ผู้วิจัย
มีหน้าทีห่ ลักในการร่างสิทธิบตั ร เนือ่ งจากเป็นผูท้ เี่ ข้าใจในรายละเอียดของสิง่ ประดิษฐ์มากทีส่ ดุ ในขณะทีศ่ นู ย์
ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นเพียงผู้พิจารณาร่างสิทธิบัตรในด้านของภาษาที่ใช้ และ
ความครอบคลุมของเนือ้ หา แต่จะไม่ได้ลงลึกหรือให้คำ� แนะน�ำในรายละเอียดของวัตถุดบิ และวัสดุทใี่ ช้ในการผลิต
เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ต้องการ
จดสิทธิบัตรจ�ำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ด้านทรัพย์สินทางปัญญามีไม่เพียงพอ ดังนั้น การร่างสิทธิบัตรจึงเป็น
หน้าที่หลักของอาจารย์ผู้วิจัย โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นเพียงผู้พิจารณาร่าง
สิทธิบตั รทีอ่ าจารย์ผวู้ จิ ยั ส่งมาเท่านัน้ เมือ่ การร่างสิทธิบตั รได้ทำ� การเสร็จสิน้ ก็จะเข้าสูก่ ารโอนสิทธิสงิ่ ประดิษฐ์
ของอาจารย์ผวู้ จิ ยั แก่มหาวิทยาลัย เนือ่ งจากสิง่ ประดิษฐ์นน้ั ได้รบั การคิดค้นโดยบุคลากรมหาวิทยาลัย และได้รบั
การสนับสนุนด้านเงินทุน หรืองบประมาณ หรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และในกรณีที่สิ่งประดิษฐ์นั้น
เกิดจากผูป้ ระกอบการบริษทั สตาร์ทอัพก็จะต้องกระท�ำเช่นเดียวกันเนือ่ งจากได้ใช้เงินทุนหรืองบประมาณ หรือ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้วิจัยจะมีหน้าที่หลักในการโอนสิทธิ ในขณะที่ศูนย์ทรัพย์สินทาง
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ปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นผู้รับโอนสิทธิเพื่อท�ำการจดสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามในขัน้ ตอนนีอ้ าจารย์ผวู้ จิ ยั มีความร่วมมือกับศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
บ่มเพาะวิสาหกิจ แต่ไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่มีความร่วมมืออย่างเข้มข้น เนื่องจากภายในศูนย์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้ค�ำแนะน�ำแก่อาจารย์ผู้วิจัยในการร่างสิทธิบัตร
การให้ข้อมูล หรือความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่อาจารย์ผู้วิจัยภายในมหาวิทยาลัยมีจ�ำนวนมาก
ทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนาจ�ำนวนมาก นอกจากนี้อาจารย์ผู้วิจัยบางท่านอาจไม่มีข้อมูล หรือความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องเป็นผู้หาข้อมูลเอง ดังนั้นการร่างสิทธิบัตรจึงอาจต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่า
การร่างสิทธิบตั ร การโอนสิทธิแก่มหาวิทยาลัย และการจดสิทธิบตั รจะเสร็จสมบูรณ์ ซึง่ งานวิจยั ของ Rasmussen
(2008) ได้ศึกษาในบริบทของส�ำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office: ILO) ภายใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พบว่าภายในส�ำนักงาน
มีการบริหารจัดการด้านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีการดูแล
และให้ค�ำแนะน�ำแก่นักวิจัย ในด้านการร่างสิทธิบัตรจนน�ำไปสู่การจดสิทธิบัตรอย่างใกล้ชิด ภายในหน่วยงาน
ก็ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในด้านดังกล่าว เพื่อเป็นการเร่งให้เกิดการจดสิทธิบัตร และ
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการจดสิทธิบัตร
3. ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototyping) ในขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่หลักของอาจารย์
ผู้วิจัยในการพัฒนา และทดสอบสิ่งประดิษฐ์ โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจให้
ค�ำแนะน�ำในด้านของการปรับปรุงวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการซื้อและ
ความต้องการของตลาดอย่างคร่าว ๆ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาแต่อย่างไรก็ตาม
หน้าทีห่ ลักในการตัดสินใจยังคงเป็นของอาจารย์ผวู้ จิ ยั โดยอาจารย์ผวู้ จิ ยั เป็นผูพ้ ฒ
ั นา และทดสอบสิง่ ประดิษฐ์เอง
ซึง่ อาจได้รบั ความช่วยเหลือจากศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจในการให้คำ� แนะน�ำ แต่อย่างไร
ก็ตาม ภายในศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่ ประดิษฐ์ จึงไม่สามารถให้คำ� แนะน�ำในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการทดสอบสิง่ ประดิษฐ์ ซึง่ ในขัน้ ตอน
นีอ้ าจารย์ผวู้ จิ ยั จะต้องเป็นผูห้ ากลุม่ ทดสอบเอง โดยในขัน้ ตอนนี้ Nelson (2014) ได้ศกึ ษาการต่อยอดงานวิจยั
สู่เชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีส่วนส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดการน�ำรายได้เหล่านั้นกลับคืนสู่มหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยยังคงขาดความใส่ใจในการศึกษาความต้องการทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการทางการตลาด
4. ขั้นตอนการน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ในขั้นตอนนี้
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจมีหน้าที่หลักในการประเมินมูลค่าสิทธิบัตร การติดต่อกับ
ผูป้ ระกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย และการเจรจาต่อรองในการซือ้ ขายสิทธิบตั รกับผูป้ ระกอบการ โดยรายได้
จากการขายสิทธิบตั รจะถูกจัดสรรเป็นกรณีไปตามทีต่ กลงกัน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และบ่มเพาะ
วิสาหกิจมีการตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาในการประเมินมูลค่าสิทธิบัตร ดังนั้นจึงไม่ได้มี
ความร่วมมือกับอาจารย์ผู้วิจัยในการประเมินมูลค่า แต่อย่างไรก็ตามก็อาจมีความล่าช้าในการประเมินมูลค่า
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ
64 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดังนัน้ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการนัดประชุมเพือ่ ร่วมกันพิจารณา รวมถึงการทีผ่ ปู้ ระกอบการบริษทั สตาร์ทอัพ
จะต้องผ่านการประเมินแผนธุรกิจจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ดังนั้นในขั้นตอนนี้
กว่าทีจ่ ะได้นำ� ผลงานวิจยั ไปต่อยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์กจ็ ำ� ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึง่ ขัน้ ตอนดังกล่าวอาจท�ำให้
สิง่ ประดิษฐ์นนั้ เกิดความล้าสมัยก่อนทีจ่ ะออกสูต่ ลาด ในขณะเดียวกันจากการศึกษาวิจยั อาจารย์ผวู้ จิ ยั อีกท่าน
หนึ่ง พบว่าสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ผู้วิจัยไม่สามารถออกสู่การน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจาก
ขั้นตอนการวิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน จึงอาจส่งผลให้สิ่งประดิษฐ์นั้นเกิด
ความล้าสมัย หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ในการซื้อสิ่งประดิษฐ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการยกเลิกการซื้อสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการวิจัย และพัฒนา
และที่ได้มีการจดสิทธิบัตรแล้ว โดย Prasad (2010) กล่าวว่า กระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เป็น
กระบวนการที่อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนมีความส�ำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้าง
แนวคิด การวิจัยและพัฒนา จนน�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดังนั้น Weckowska (2014) ซึ่งได้ศึกษา
ในบริบทของส�ำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จึงน�ำเสนอว่า หน่วยงานจะต้องมี
การอ�ำนวยความสะดวกแก่นักวิจัย ทั้งในด้านของการส่งเสริมบริการวิชาการ การส่งเสริมด้านวิจัย และ
พัฒนา การส่งเสริมด้านการหาแหล่งทุน การประเมินศักยภาพของสิ่งประดิษฐ์ การสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเร่งให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัยไปยังผู้ประกอบการ และเพื่อไม่ให้เกิดความล้าสมัยของสิ่งประดิษฐ์

ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยอาจมีการเพิ่มบุคลากร และฝ่ายงานส่วนต่าง ๆ แก่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และ
บ่มเพาะวิสาหกิจ หรือการสร้างกรอบความร่วมมือกับภาคส่วน หรือเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ผู้วิจัย และผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อเป็นการเร่งให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์
ผูว้ จิ ยั ทัง้ ในด้านการหาแหล่งเงินทุน ด้านบริการวิชาการ ด้านการประเมินศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญา การร่างสิทธิบัตร การตลาด การติดต่อกับผู้ประกอบการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้
ไปยังผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการสร้างแผนด�ำเนินธุรกิจที่
เกิดจากงานวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นการผลักดัน หรือเร่งให้งานวิจยั ของมหาวิทยาลัยออกสูเ่ ชิงพาณิชย์
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอาจารย์ผู้วิจัยท่านอื่น ๆ ที่วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น
ที่มีความหลากหลาย และมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิศวกรรม ดังนั้นเพื่อ
ให้ครอบคลุมบริบทกระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น
จึงควรมีการศึกษาในกรณีศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาเครือ่ งมือวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และ 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง
วิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสายวิชาการ จ�ำนวน 35 คน และสายสนับสนุน จ�ำนวน 35 คน
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 70 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือวิจัย คือ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 10 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า แบบสอบถามความสุขใน
การท�ำงานที่สร้างขึ้นมาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 1) ด้านงานที่รับผิดชอบ 2) ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน 3) ด้านภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมในองค์กร 4) ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส
5) ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ และ 6) ด้านการสื่อสารในองค์กร มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา
อยู่ระหว่าง 0.600-1.000 มีค่าความเที่ยงของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.906-0.961 ผลการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลความสุขในการท�ำงานของ
บุคลากรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square = 7.937, df = 4, p-value = 0.093
TLI = 0.968, SRMR = 0.018, RMSEA = 0.119
ค�ำส�ำคัญ: ความสุขในการท�ำงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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Abstract
This research was aimed to 1) develop the measurement tools of workplace happiness
for university personnel 2) validate the quality of measurement tools of workplace happiness
for university personnel. Sampling group included 70 Suan Dusit University staff, divided into
35 academic staff and 35 supporting staff, collected by accidental sampling. Questionnaires,
comprising 6 parts i.e. 1) work responsibility, 2) work environment, 3) leadership and
organizational culture, 4) compensation, 5) opportunity and career advancement, and
6) corporate communications, were used as the research measurement tool at 10 rating
scales. The content validity values revealed between 0.600 and 1.000 and the reliability of
each part accounted between 0.906 and 0.961. The results of structural validation were also
analyzed by means of confirmatory factor analysis. The model of personnel happiness of
this research was found consistent with the empirical data with Chi-square = 7.937, df = 4,
p-value = 0.093, TLI = 0.968, SRMR = 0.018, and RMSEA = 0.119, respectively.
Keywords: Workplace Happiness, Confirmatory Factor Analysis, Suan Dusit University

บทน�ำ
ความสุขเป็นดัชนีชี้วัดลักษณะความเป็นอยู่ในการท�ำงานของบุคคลที่ประเทศทั่วโลกให้ความส�ำคัญ
ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีการพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ความสุขอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในอดีตความสุขจะวัดจากความก้าวหน้า
และการพัฒนาของประเทศ ซึ่งเป็นการให้ความส�ำคัญกับความสุขทางด้านวัตถุ แต่ในปัจจุบันหลายประเทศ
หันมาสนใจ ความสุขที่เกิดจากด้านจิตใจเป็นหลัก เช่น ประเทศภูฏานได้พัฒนาดัชนีความสุข ภายใต้
กรอบแนวคิดทีว่ า่ พัฒนาประเทศควรค�ำนึงถึงความสุขของประชาชนในด้านจิตใจและความสมดุลของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ด้วยมิใช่ค�ำนึงถึงแต่การพัฒนาด้านวัตถุเพียงด้านเดียว (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2557) ส่วนในประเทศอังกฤษก็เช่นกันได้พัฒนาการวัดความอยู่ดีมีสุขของประชาชาติ ซึ่งตัวชี้วัดความอยู่ดี
มีสุขจะเน้นความอยู่ดีมีสุขของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล ได้แก่ สัมพันธภาพ สุขภาพ สิ่งที่ท�ำ การเงิน การศึกษาและทักษะต่าง ๆ
และ 2) กลุ่มปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพล ได้แก่ ธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ รวมถึง
ประเทศไทยเอง ให้ความส�ำคัญทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและเอกชนต่างร่วมมือกันในการพัฒนาตัวชี้วัดที่จะ
สามารถวัดความสุขของคนในชาติ และสร้างนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีความสุขได้ (เสาวลักษม์
กิตติประภัสร์, 2550)
ประเทศไทยได้เริม่ มีการศึกษาและพัฒนาตัวชีว้ ดั ความอยูด่ มี สี ขุ ครัง้ แรก โดยมีแนวคิดเบือ้ งต้นมาจาก
องค์สมั มาสัมพุทธเจ้าและสมเด็จองค์ดาไล ลามะ ซึง่ ได้เริม่ ศึกษาตัวชีว้ ดั ความสุขกับกลุม่ เกษตรกรเป็นครัง้ แรก
(น�้ำทิพย์ กุณา, 2554) หลักจากนั้นได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของคนไทย
ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุด คือ แบบฉบับยาวประกอบด้วยค�ำถาม 66 ข้อ และฉบับสั้นประกอบด้วย
70 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ค�ำถาม 15 ข้อ เป็นแบบประเมินความสุขด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับสภาพชีวติ ทีเ่ ป็นสุขทีเ่ ป็นผลจากความสามารถในการจัดการปัญหาในการด�ำเนินชีวติ (อภิชยั มงคล
และคณะ, 2552)
อย่างไรก็ตามยังมีการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เน้นผลลัพธ์ให้คนท�ำงานมี
คุณภาพที่ดีและมีความสุข เนื่องจากวัยท�ำงานมีการแข่งขันกันสูงเกิดความเครียดได้ง่าย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ
ทั้งร่างกาย และจิตใจ และส่งผลกระทบต่อความสุขในงานและความสุขในการด�ำเนินชีวิตลดลง ความสุขและ
คุณภาพชีวิตของวัยท�ำงานจึงมีความส�ำคัญ ดังนั้นได้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่มาเสริมสร้างความสุขใน
การท�ำงาน คือ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้
ร่วมมือกันพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ ใช้วดั คุณภาพชีวติ และความสุขด้วยตนเองของคนท�ำงานในองค์กรต่าง ๆ น�ำผล
ที่ได้มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของตนเอง
มีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท�ำงานขององค์กร พบว่า ปัญหาของบุคคลที่
ท�ำงานแล้วไม่มีความสุขเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น บุคคลที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปฏิบัติงานที่ได้
รับมอบหมายไม่เสร็จตรงตามเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานหลายด้านอยู่เรื่อย ๆ จนท�ำให้เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน
ความเบื่อหน่าย ความขัดแย้งในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�ำนวย สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานไม่ดี
ผลกระทบทีต่ ามมาก็คอื ท�ำให้ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง ท�ำให้เกิดการขาดงาน มีความคิดทีจ่ ะออกจากงาน
เปลี่ยนงาน และลาออกจากงานในที่สุด (อัจฉรัช อุยยะพัฒน์, 2551) เหตุผลที่เปลี่ยนงาน โยกย้ายงาน
และลาออกจากงาน เนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจที่ต้องพบกับความเครียดในการท�ำงาน ภาระงานหนัก
มี ค วามยุ ่ ง ยากและซั บ ซ้ อ นในกระบวนการท� ำ งาน บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอ รายได้ แ ละค่ า ตอบแทนน้ อ ย
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานไม่ดี ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
ผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ให้ความส�ำคัญ
และมุ่งเน้นความสุขของคนท�ำงานอย่างต่อเนื่อง การวัดความสุขในการท�ำงานจึงเป็นส่วนหนึ่งทีส่ �ำคัญส�ำหรับ
ผู้บริหาร งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาในกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ มีทั้งบริการบุคคลภายในและภายนอก จากภาระงานที่เพิ่มสูงขึ้น บุคลากรยังต้องพัฒนา
ศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เกิดความเครียด และความกดดันในงานสูง ความสุขในงานจึงลดลง การศึกษาความสุขในงานที่
ผ่านมามีการใช้เครื่องมือวัดความสุขในงานที่แตกต่างกันและมีข้อจ�ำกัดหลายประการ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า แนวคิดทีถ่ กู น�ำมาสร้างและพัฒนาแบบวัดความสุขนัน้ ได้แก่ 1) แนวคิดของ Furnham and
Brewin (1990) 2) Diener (2000) และ 3) Manion (2003) ซึ่งผู้เขียนแนวคิดดังกล่าวเสนอองค์ประกอบ
ที่ท�ำให้เกิดความสุขในงานไว้ แต่ไม่ได้พัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในงาน
นอกจากนีง้ านวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความสุขในการท�ำงานส่วนใหญ่จะศึกษาเกีย่ วกับการก�ำหนดนิยาม
ของความสุขในการท�ำงาน (ชินกร น้อยค�ำยาง และปภาดา น้อยค�ำยาง, 2555) การศึกษาระดับความสุข (นฤมล
แสวงผล, 2554) การเปรียบเทียบระดับความสุขของบุคลากรสายตามประเภทสายงาน และเครื่องมือวัด
ความสุขในการท�ำงานขององค์กรนัน้ มีอยูจ่ ำ� นวนน้อยและยังไม่พบการพัฒนาเครือ่ งมือวัดความสุขในการท�ำงาน
ส�ำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทางการศึกษามีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
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งานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ จะต้องด�ำเนินการปฏิบตั งิ านของสถาบันอุดมศึกษาให้สำ� เร็จบรรลุ
ตามภารกิจที่ก�ำหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยความสุขนั้นเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของบุคลากรในวัย
ท�ำงาน ซึ่งความสุขนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยที่มีมุมมองแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่ามองความสุขนั้น
อย่างไรซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีโอกาสท�ำให้เกิดความทุกข์ได้ง่ายจาก
การแสวงหาความสุขในทางทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสม ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ พัฒนาเครือ่ งมือวัดความสุขในการท�ำงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยบูรณาการองค์ประกอบความสุขในการท�ำงาน เพื่อที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสุขในการท�ำงานของบุคลากร ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานตามที่ก�ำหนดไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดความสุขในการท�ำงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะน�ำเครื่องมือไปใช้ในอนาคต
ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา
ส�ำหรับขอบเขตพื้นที่การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ใช้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
เท่านั้น ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความสุขในการท�ำงานไว้วา่ เป็นการแสดงพฤติกรรมและ
อารมณ์ในทิศทางบวก ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท�ำงาน หรือ
ประสบการณ์ของบุคคลในการท�ำงาน รวมถึงเกิดจากความสนุกสนาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิด
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักใน
งานและมีความยึดมั่นในองค์กรสูง ดังนั้นความสุขของบุคคลเกิดขึ้นมาจากความพึงพอใจในชีวิตหากบุคคล
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะน�ำมาซึ่งความสุข (Diener, 2000; Manion, 2003; Warr, 2007)
การท�ำงานเป็นประสบการณ์ทางสังคมของบุคคลที่เกิดจากการรวมกันระหว่างความพยายาม
การรับรู้บทบาท และผลผลิตเชิงผลลัพธ์ ทั้งนี้การท�ำงานเป็นผลที่เกิดจากความสามารถและการจูงใจที่เกิดขึ้น
ซึ่งการท�ำงานตรงส่วนนี้จะต้องด�ำเนินการด้วยความสามารถ ความฉลาด การเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรของ
แต่ละบุคคล ดังนั้นการท�ำงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จะต้องค�ำนึงถึงผลส�ำเร็จใจงานซึ่งจะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบตั งิ าน โดยยึดหลักความส�ำคัญของจุดมุง่ หมายขององค์กรทัง้ ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และกฎเกณฑ์
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ต่าง ๆ (Rue & Byars, 2003; Whetten & Cameron, 2002; Gibson, lvancevich & Donnelly, 2000)
ทั้งนี้ในบริบทประเทศไทยได้มีบุคคลที่ท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานในองค์กร
ได้กล่าวถึงว่า การสร้างความสุขในทีท่ ำ� งานถือเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างมากทีจ่ ะท�ำให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้
ด้วยความสะดวกราบรืน่ เนือ่ งจากการทีบ่ คุ คลในองค์กรมีความสุขจะท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพของงาน ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กรได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีความเจริญ
ก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับความสุขในงาน คือ ความสุขในการท�ำงานไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลเดียว แต่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในและนอกที่ช่วยให้ตนเองมีความสุขใจการปฏิบัติงาน นั้นคือ 1) ด้านงานที่รับผิดชอบ คือ งานที่ท�ำมี
ความสนุก งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าท้ายกับต�ำแหน่งหน้าที่ การมีความสมดุลในการท�ำงานที่ดี งานมี
ความหลากหลายและท้าทาย 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คือ ความเป็นมิตรทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก
เพือ่ นร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งานเอือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านกายและจิตใจ 3) ด้านภาวะผูน้ ำ� และ
วัฒนธรรมในองค์กร คือ รูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จขององค์กร ได้รบั การยอมรับในความส�ำเร็จ
ที่ตนเองปฏิบัติมา 4) ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส คือ มีความพึงพอใจในเงินเดือนที่ได้รับ
และเหมาะสม 5) ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ คือ ได้รบั การพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถ
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมกันเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น และด้านการสื่อสารในองค์กร คือ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถึงมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น (จรรยา ดาสา, 2552; ชัยเสฎฐ์
พรหมศรี, 2553; อลิษา ศรีคราม, 2557) โดยสามารถก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 1
ด้านงานที่รับผิดชอบ
ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความสุข
ในการท�ำงาน

ด้านภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมในองค์กร
ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส
ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ
ด้านการสื่อสารในองค์กร

ระเบียบวิธีวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ทัง้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน
ตัวอย่างวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการ จ�ำนวน 35 คน และสายสนับสนุน
จ�ำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 70 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
2. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างเครือ่ งมือวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรโดยวัดองค์ประกอบที่ 1 ด้านงานทีร่ บั ผิดชอบ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสุขในการทางานของบุคลากรโดยวัดองค์ประกอบที่ 1 ด้านงานที่รับผิดชอบ
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1. ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
2. ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสาเร็จในงานที่รับผิดชอบ
3. งานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาความรู้
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินความสุขในการท�ำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดท�ำแบบประเมินฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ�ำนวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจน สอดคล้อง และครอบคลุมเนื้อหาของแบบประเมินกับข้อรายการในแต่ละข้อค�ำถามย่อย จากนั้นเลือก
ข้อที่มีค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาท�ำการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ
74 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินความสุข ในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้
จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทาแบบประเมินฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใน
ด้านความตรงเชิ
งเนื้อหา
Validity)
จานวน่ได้5รับท่ค�านำแนะน�
พิจารณาตรวจสอบความถู
กต้อง้เชีชั่ยดวชาญแล้
เจน สอดคล้
ขั้นตอนที
่ 3 (Content
ปรับปรุงเครื
่องมือตามที
ำและข้อเสนอแนะจากผู
วจึองน�ง ำ
มเนื้อหาของแบบประเมิ
นกับข้อรายการในแต่
ละข้อทัคง้ าถามย่
จากนั้นเลือกข้อที่มีค่าความสอดคล้
อง
เครืและครอบคลุ
อ่ งมือไปทดลองใช้
เพือ่ ตรวจสอบความเที
ย่ ง (Reliability)
ฉบับ ด้อวยยการตรวจสอบความสอดคล้
องภายใน
ของเนื้อหา (IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาทาการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ
(Measure
of Internal Consistency) และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงโครงสร้าง
ขั้น ตอนที่ 3 ปรับ ปรุงเครื่องมือ ตามที่ ได้รับ ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ ยวชาญแล้ วจึงน า
(Construct
Validity)
เคราะห์องค์่ยปง ระกอบเชิ
งยืนทัยั้งนฉบั(Confirmatory
Factor Analysis)องภายใน
เครื่องมือไปทดลองใช้เพืโดยการวิ
่อตรวจสอบความเที
(Reliability)
บ ด้วยการตรวจสอบความสอดคล้
(Measure of Internal Consistency) และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
ผลการศึ
ษา เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
Validity)กโดยการวิ

ผลการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องโครงการอยู่ดี-มีสุข และความพึงพอใจของบุคลากร

ผลการศึ
กษา
มหาวิ
ทยาลั
ยสวนดุสิต ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการน�ำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
ผลการวิ
จั ย นี้ เป็เพืน่อส่ตอบวั
ว นหนึต่ งถุของงานวิ
เรื่ อ งโครงการอยู
่ ดี -มี สุ ข และความพึ
ง พอใจของบุ ค ลากร
วัดความสุขการท�ำงาน
ประสงค์จขั ยองบทความวิ
จัย ประกอบด้
วย ผลการตรวจสอบคุ
ณภาพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการนาเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณ ภาพเครื่องมือวัด
เครื
่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา ด้านความเที่ยง และความตรงเชิงโครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
ความสุขการทางาน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของบทความวิจัย ประกอบด้วย ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้าน
1. งการตรวจสอบคุ
ณภาพเครื
่องมือด้านความตรงเชิ
้อหา (Content
ความตรงเชิ
เนื้อหา ด้านความเที
่ยง และความตรงเชิ
งโครงสร้าง มีงเนื
รายละเอี
ยดดังนี้ Validity)
อ่ งมื่อองมื
วัดอและแบบประเมิ
ขการท�ำงานของบุ
1.ผลการตรวจสอบเครื
การตรวจสอบคุณภาพเครื
ด้านความตรงเชินงเนืความสุ
้อหา (Content
Validity)คลากรมหาวิทยาลัย ด้าน
ความเทีย่ งตรงเชิ
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เ้ ชีย่ วชาญจ�นำความสุ
นวน 5ขการท
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โดยใช้เกณฑ์
ในการพิจทารณาจากค่
าดัชนี
ผลการตรวจสอบเครื
งมือวัดและแบบประเมิ
คลากรมหาวิ
ยาลัย ด้านความ
ความสอดคล้
างข้อจค�ารณาของผู
ำถามกับจุ้ดเชีมุ่ย่งวชาญจ
หมาย านวน
(IOC) 5ทีท่่มาีคน่ามากกว่
0.5ในการพิ
(IOC >จารณาจากค่
0.5) แสดงว่าดัาข้ชอนีค�คำวาม
ถาม
เที่ยงตรงเชิงอเนืงระหว่
้อหา โดยพิ
โดยใช้เากณฑ์
องระหว่างงข้เนือ้อคหาสามารถน�
าถามกับจุดมุ่งำหมาย
ที่มีค่ามากกว่
> 0.5) แสดงว่าข้อคาถามนั
้นมีความตรง
นัสอดคล้
้นมีความตรงเชิ
ไปใช้ไ(IOC)
ด้ นอกจากนี
้ยังให้าผ0.5
ู้เชี่ย(IOC
วชาญตรวจสอบความถู
กต้องเหมาะสมของ
เชิงเนื้อ่ใช้หาสามารถน
าไปใช้
ได้ นอกจากนี
ังให้ผู้เและคุ
ชี่ยวชาญตรวจสอบความถู
ภาษาที
การสื่อความ
การจั
ดวางข้อค�้ยำถาม
ณภาพของข้อค�ำถามกต้ดัองงเหมาะสมของภาษาที
แสดงตารางที่ 2 ดังนี่ใ้ช้ การสื่อ
ความ การจัดวางข้อคาถาม และคุณภาพของข้อคาถาม ดังแสดงตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ความสุขในการทางาน
1. ด้านงานที่รับผิดชอบ
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ด้านภาวะผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร
4. ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส
5. ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ด้านการสื่อสารในองค์กร

จานวนข้อคาถาม
5
5
6
4
5
3

พิสัยค่า IOC
0.600-0.800
0.600-0.800
0.600-0.800
0.800-1.000
0.800-1.000
0.800-1.000

จากการน�
ำเครื่อ่องมืงมืออวิจวิัยจไปทดลองใช้
ัยไปทดลองใช้
บุคลากรมหาวิ
าการ และสายสนั
นที่มี
จากการนาเครื
กับบุกคับลากรมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
สายวิยชสายวิ
าการชและสายสนั
บสนุนที่มบีลสนุ
ักษณะ
ลักเหมื
ษณะเหมื
นกัาบงการวิ
ตัวอย่จัยางการวิ
ัยจ�คน
ำนวน
70 ณคนภาพของเครื
เพื่อหาคุ่อณงมืภาพของเครื
่องมื
อด้านความเที
่ยงโดยใช้
สู ต ร
อนกับตัอวอย่
จานวนจ70
เพื่อหาคุ
อด้านความเที
่ยงโดยใช้
สูตรสัมประสิ
ทธิ์ความ
สัมเทีประสิ
ทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคแอลฟา
Alpha Coefficient)
่ยงของครอนบาคแอลฟา
(Cronbach’s Alpha(Cronbach’s
Coefficient) และผลการตรวจสอบ
พบว่าและผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมืออยู่
ในระดั
ทุกด้าน ่อโดยมี
่าความเที
ากับค.952
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่ในระดั่ยบงรวมทั
สูงทุก้งด้ฉบั
านบเท่โดยมี
่าความเที
ฉบับเท่่ยางขององค์
กับ .952ประกอบความสุ
และมีช่วงพิสขัย
การทางานอยู
่ระหว่าปงระกอบความสุ
.906-.961 แสดงว่
าเครื่อำงมื
อที่ผู้ว่ริจะหว่
ัยสร้าางขึง ้น.906-.961
มีคุณภาพและมี
ความเหมาะสมสามารถน
ใน้น
ความเที
่ยงขององค์
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แสดงว่
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สร้างขึ
การเก็
บ
รวบรวมข้
อ
มู
ล
ได้
ดั
ง
แสดงตารางที
่
3
มีคุณภาพและมีความเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ดังแสดงตารางที่ 3
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ตารางที
งของแบบสอบถามในการทดลองใช้
ครือ่องมือ
ตารางที่ ่33 ค่ค่าาความเที
ความเที่ย่ยงของแบบสอบถามในการทดลองใช้
เครื่อเงมื
ความสุขในการทางาน
จานวนข้อคาถาม
ค่าความเที่ยง
ตารางที่ 3 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามในการทดลองใช้เครื่องมือ
1. ด้านงานที่รับผิดชอบ
5
.910
ความสุ
ข
ในการท
างาน
จ
านวนข้
อ
ค
าถาม
ค่
า
ความเที
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
5
.906 ่ยง
1. ด้ด้าานภาวะผู
นงานที่รับ้นผิาและวั
ดชอบฒนธรรมในองค์กร
.910
3.
65
.933
2. ด้ด้าานค่
นสภาพแวดล้
มในการท
.906
4.
าตอบแทนอสวั
สดิการ างาน
และความโปร่งใส
45
.918
3. ด้ด้าานโอกาส
นภาวะผูและความก้
้นาและวัฒนธรรมในองค์
.933
5.
าวหน้าในอาชีพกร
56
.961
4.
ด้
า
นค่
า
ตอบแทน
สวั
ส
ดิ
ก
าร
และความโปร่
ง
ใส
4
.918
6. ด้านการสื่อสารในองค์กร
3
.960
5. ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชี
5
.961
รวม พ
28
.952
6. ด้านการสื่อสารในองค์กร
3
.960
รวม ่องมื
28 Validity)
2.2.การตรวจสอบคุ
ภาพเครื
่องมื
วยความตรงเชิ
งโครงสร้
าง (Construct
Validity) .952
การตรวจสอบคุณณภาพเครื
อด้อวด้ยความตรงเชิ
งโครงสร้
าง (Construct

การน�
ออกเป็นน 22 ตอน
ตอน ประกอบด้
ประกอบด้ววยย การวิ
การวิเเคราะห์
คราะห์คค่า่าสัสัมมประสิ
ประสิททธิ์ ธิ์
การนำเสนอข้
าเสนอข้ออมูมูลลในส่
ในส่ววนนี
นนี้ผ้ผู้วู้วิจิจัยัยแบ่
แบ่งงออกเป็
2.
การตรวจสอบคุ
ณ
ภาพเครื
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งมื
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ยความตรงเชิ
ง
โครงสร้
า
ง
(Construct
Validity)
สหสั
ระหว่าางตังตัววแปรสั
แปรสังเกตได้
งเกตได้
ในโมเดลและผลการวิ
เคราะห์
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้
องของ
สหสัมมพัพันนธ์ธ์เเพีพียยรสันระหว่
ในโมเดลและผลการวิ
เคราะห์
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้
องของโมเดล
การน
าเสนอข้
อ
มู
ล
ในส่
ว
นนี
้
ผ
้
ู
ว
ิ
จ
ั
ย
แบ่
ง
ออกเป็
น
2
ตอน
ประกอบด้
ว
ย
การวิ
เ
คราะห์
ค
่
า
สั
ม
ประสิ
ทธิ์
มีรายละเอี
ยด ดังนีย้ ด ดังนี้
โมเดล
มีรายละเอี
สหสัมพันธ์เพี2.1
ยรสันระหว่
างตัวแปรสังมเกตได้
ในโมเดลและผลการวิ
เคราะห์
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้
งของโมเดล
างตัวาแปรสั
งเกตได้
ในโมเดลความสุ
ขในการท
างาน ำองาน
2.1 การวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์ความสั
ความสัพัมนพัธ์รนะหว่
ธ์ระหว่
งตัวแปรสั
งเกตได้
ในโมเดลความสุ
ขในการท�
มีรายละเอียด ดังนีตั้ ว แปรสั งเกตได้ ในโมเดลมี ทั้ งหมด 6 ตั ว แปร จากตั ว แปรแฝง 1 ตั ว แปร ผลการวิ เคราะห์
		2.1 การวิ
ตัวแปรสั
งเกตได้
ในโมเดลมี
ทั้งาหมด
6 ตังวเกตได้
แปร ในโมเดลความสุ
จากตัวแปรแฝงขในการท
1 ตัวแปร
เคราะห์
เคราะห์
ความสั
มแปรสั
พันธ์รงะหว่
งตัวพบว่
แปรสั
างาน ผลการวิ
ค่
า
สั
ม
ประสิ
ท
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ส
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ม
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ธ์
ร
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า
งตั
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เกตได้
า
ความสั
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พั
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ร
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งตั
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ท
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วแปรสังเกตได้
พบว่
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ความสั
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เกตได้
ท
้
ั
ง
หมด
6
ตั
จากตั
ว
แปร
ผลการวิ
คราะห์
ระหว่าง 0.679-0.882 ตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
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กพร มีมีคคก่า่า ร
เท่่าาาเท่
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และความก้
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กร มีค่าเท่
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บ 0.855
ส่วนตัคือวแปรที
มพันธ์กาันวหน้
น้อายที
่สุด พคืกัอบด้านการสื
นสภาพแวดล้
อมในการท�
ำงาน
บด้าน
กักับบากั0.679
ดัรองลงมา
งแสดงตารางที
4 ่มีความสั
ส่
ว
นตั
ว
แปรที
่
ม
ี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ก
ั
น
น้
อ
ยที
่
ส
ุ
ด
คื
อ
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นสภาพแวดล้
อ
มในการท
างาน
กั
บ
ด้
า
นการสื
่
อ
สารในองค์
ก
ร
มีค่า
การสื่อสารในองค์กร มีค่าเท่ากับ 0.679 ดังแสดงตารางที่ 4
เท่ากับ 0.679
ดังแสดงตารางที
่4
ตารางที
่ 4 ค่าเฉลี
่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรความสุขใน
ตารางที่ 4 ค่การท
าเฉลีางาน
่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรความสุข
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรความสุขใน
ในการท�ตัำงาน
วแปร
1
2
3
4
5
6
การทางาน
1. ด้านงานที่รับผิดชอบ
1.000
ตั
ว
แปร
1
2
3
4
5
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
0.847*
1.000
1. ด้ด้าานภาวะผู
นงานที่รับ้นผิาและวั
ดชอบฒนธรรมในองค์กร
1.000 0.832* 1.000
3.
0.722*
2. ด้ด้าานค่
นสภาพแวดล้
มในการท
0.847* 0.765*
1.000 0.849* 1.000
4.
าตอบแทนอสวั
สดิการ างาน
และความโปร่งใส 0.714*
3.
ด้
า
นภาวะผู
น
้
าและวั
ฒ
นธรรมในองค์
ก
ร
0.722*
0.832*
1.000 0.882* 1.000
5. ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ
0.736* 0.736* 0.813*
4. ด้ด้าานการสื
นค่าตอบแทน
สวัสดิกกราร และความโปร่งใส 0.718*
0.714* 0.679*
0.765* 0.732*
0.849* 0.748*
1.000 0.855*
6.
่อสารในองค์
5. ด้านโอกาส และความก้
0.736*
1.000
Meanาวหน้าในอาชีพ
7.618 0.736*
7.314 0.813*
7.385 0.882*
6.462 6.932
6. ด้านการสื่อสารในองค์
กร
0.718*
Std.Deviation
1.37 0.679*
1.56 0.732*
1.66 0.748*
1.84 0.855*
1.89
Mean
7.618
7.314
7.385
6.462
6.932
หมายเหตุ: *p < .05
Std.Deviation
1.37
1.56
1.66
1.84
1.89
2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสุขในการทางาน
หมายเหตุ: *p < .05
2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสุขในการทางาน
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1.000
7.000
1.000
1.90
7.000
1.90

2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสุขในการท�ำงาน
		 ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการรวมคะแนน (Parceling)
ในการวิเคราะห์
ความสอดคล้าน�อ้ำงของโมเดลผู
ิจัยได้ใช้เทคนิ
คการรวมคะแนน
ของข้อค�ำถามย่อยภายในองค์
ประกอบจากค่
หนักองค์ป้วระกอบ
(Factor
Loading) (Parceling)
ผลการวิเคราะห์
ของข้า อข้คอาถามย่
อยภายในองค์
ประกอบจากค่
าน้าหนันกัยองค์
ผลการวิาเข้คราะห์
พบว่กา ข้อเป็น
พบว่
ค�ำถามแต่
ละข้อในรายองค์
ประกอบมี
ส�ำคัประกอบ
ญทางสถิ(Factor
ติที่ระดัLoading)
บ .05 แสดงว่
อค�ำถามทุ
ข้
อ
ค
าถามแต่
ล
ะข้
อ
ในรายองค์
ป
ระกอบมี
น
ั
ย
ส
าคั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
.05
แสดงว่
า
ข้
อ
ค
าถามทุ
ก
ข้
อ
เป็
น
ตั
ว
บ่
ง
ชี
้
ท
ี่ดีของ
ตัวบ่งชี้ที่ดีของ แต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงตารางที่ 5
แต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลรายองค์ประกอบ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลรายองค์ประกอบ
ตัวแปร

นาหนักองค์ประกอบ
b
SE

t

R2

องค์ประกอบที่ 1 ด้านงานที่รับผิดชอบ
1. ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
1.000 - 0.733 11.803* 0.537
2. งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทายกับตาแหน่งหน้าที่
1.075 0.146 0.904 29.265* 0.818
3. ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสาเร็จในงานที่รับผิดชอบ
0.999 0.135 0.869 23.135* 0.754
4. ผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนาแนวทางการทางานที่รับผิดชอบโดยไม่เลือก 1.096 0.171 0.772 14.352* 0.596
ปฏิบัติ
5. งานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาความรู้ 1.150 0.166 0.850 21.284* 0.723
ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง
Chi-Square = 0.458, TLI = 0.955, df = 5, SRMR = 0.028, p-value = 0.063, RMSEA = 0.125
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. ในที่ทางานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ วัสดุครุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ทางาน 1.000 - 0.677 9.142* 0.458
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
7. สภาพแวดล้อมในที่ทางานเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านกายและจิต 0.927 0.113 0.663 8.763* 0.440
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงาน
8. ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการทางาน และมีส่วนช่วย
1.159 0.188 0.890 23.269* 0.792
ส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน
9. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนา
1.010 0.160 0.844 18.292* 0.712
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานและสิ่งอานวยความสะดวก
10. ความเป็นกันเอง/สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน/ผู้บริหาร
1.107 0.184 0.846 19.297* 0.716
Chi-Square = 7.771, TLI = 0.936, df = 3, SRMR = 0.033, p-value = 0.051, RMSEA = 0.151
องค์ประกอบที่ 3 ด้านภาวะผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร
11. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
1.000 - 0.614 7.843* 0.376
และแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
12. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
1.254 0.162 0.721 11.552* 0.520
นโยบายและแผนงาน
13. ผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
1.525 0.248 0.948 53.444* 0.899
14. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ 1.473 0.245 0.941 48.008* 0.885
ท่าน
15. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ 1.643 0.281 0.892 32.644* 0.795
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
16. ผู้บังคับบัญชามีการมอบอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงานของ 1.435 0.260 0.816 19.884* 0.666
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 77
แต่ละหน่วยงานอย่างเมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน

องของโมเดลผู
ช้เทคนิ คการรวมคะแนน
11. มหาวิทยาลัยมีการกในการวิ
าหนดวิสเคราะห์
ยั ทัศน์ พัความสอดคล้
นธกิจ ยุทธศาสตร์
นโยบาย้วิจัยได้ใ1.000
- 0.614 (Parceling)
7.843* 0.376
ของข้อคาถามย่่เหมาะสม
อยภายในองค์
าน้าหนั
และแผนงานที
สอดคล้ปอระกอบจากค่
งกับสถานการณ์
ในปัจกจุองค์
บัน ประกอบ (Factor Loading) ผลการวิเคราะห์ พบว่า
12.
บุ
ค
ลากรมี
ส
ว
่
นร่
ว
มในการก
าหนดวิ
ส
ย
ั
ทั
ศ
น์
พั
น
ธกิ
จ
ยุ
ท
1.254
0.162 กข้0.721
ข้อคาถามแต่ละข้อในรายองค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิตธศาสตร์
ิที่ระดับ .05 แสดงว่
าข้อคาถามทุ
อเป็นตัวบ่11.552*
งชี้ที่ดีของ 0.520
นโยบายและแผนงาน
แต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงตารางที่ 5
13. ผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
1.525 0.248 0.948 53.444* 0.899
ตารางที
่ คั5บบั(ต่ญอชาให้
) ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ 1.473 0.245 0.941 48.008* 0.885
14.
ผู
บ
้
ง
ั
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลรายองค์ประกอบ
ท่าน
นาหนักองค์ประกอบ
15. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมตัไม่
เลือกปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ 1.643 0.281 0.892 32.644*
0.795
วแปร
t
R2
b
SE
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
องค์ผูป้บระกอบที
1 ด้กาารมอบอ
นงานที่รานาจในการตั
ับผิดชอบ ดสินใจในการดาเนินงานของ 1.435
นาหนัก0.260
องค์ประกอบ
16.
ังคับบัญ่ชามี
0.816 19.884* 0.666
ตั
ว
แปร
t
R2
1. ลปริะหน่
มาณงานที
่ได้ารงเมาะสมและคล่
ับมอบหมายมีความเหมาะสมกั
1.000
0.537
b
SE- 0.733 11.803*
แต่
วยงานอย่
องตัวในการปฏิบบตตั าแหน่
ิงาน งหน้าที่
2. งานที่ได้รับ=มอบหมายมี
าทายกัdfบ=ตาแหน่
งหน้า=ที่ 0.024, p-value =1.075
0.146 =0.904
Chi-Square
7.950, TLIความท้
= 0.980,
5, SRMR
0.159, RMSEA
0.092 29.265* 0.818
3. ท่ปานมี
อิสระในการตั
นใจเพื่อความส
จในงานที
่รับผิดชอบ
0.999 0.135 0.869 23.135* 0.754
องค์
ระกอบที
่ 4 ด้านค่ดสิาตอบแทน
สวัสาเร็
ดิการ
และความโปร่
งใส
4. ผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนาแนวทางการทางานที่รับผิดชอบโดยไม่เลือก 1.096 0.171 0.772 14.352* 0.596
17. เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านได้รบั เพียงพอต่อค่าครองชีพ
1.000 - 0.607 7.608* 0.368
ปฏิบัติ
18. การเลื่อนเงินเดือนประจาปีมคี วามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 1.618 0.237 0.872 26.577* 0.761
5. งานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาความรู้ 1.150 0.166 0.850 21.284* 0.723
19. มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงาน และงบประมาณเป็นไปด้วยความ
1.756 0.296 0.972 50.259* 0.946
ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง
ชัดเจนและโปร่งใส ยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ สามารถตรวจสอบได้
Chi-Square
= 0.458, TLIสดิ=ก0.955,
df ท=ยาลั
5, SRMR
= ว0.028,
20.
ความเหมาะสมของสวั
ารที่มหาวิ
ยและหน่
ยงานจัp-value
ดให้ = 0.063,
1.649RMSEA
0.280= 0.125
0.910 34.174* 0.829
องค์ประกอบที=่ 1.872,
2 ด้านสภาพแวดล้
อมในการท
Chi-Square
TLI = 0.978,
df = 1, างาน
SRMR = 0.012, p-value = 0.171, RMSEA = 0.112
6. ในที
่ทางานของท่
นมีเครื่องมื
อ/อุปกรณ์าวหน้
วัสดุาคในอาชี
รุภณ
ั ฑ์พสาหรับใช้ทางาน 1.000 - 0.677 9.142* 0.458
องค์
ประกอบที
่ 5 ด้าานโอกาส
และความก้
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทางาน
21. ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถในการเตรียม
1.000 - 0.895 32.999* 0.801
7. สภาพแวดล้อมในที่ทางานเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านกายและจิต 0.927 0.113 0.663 8.763* 0.440
ความพร้อมในการก้าวไปสูต่ าแหน่งสูงขึ้น
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงาน
22. โอกาสในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาตลอดจนการศึกษาดูงาน 1.131 0.086 0.943 49.391* 0.889
8. ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการทางาน และมีส่วนช่วย
1.159 0.188 0.890 23.269* 0.792
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่รู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบตั ิ
ส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน
23. โอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจน
1.185 0.090 0.948 48.820* 0.900
9. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนา
1.010 0.160 0.844 18.292* 0.712
24. งานที่ท่านทาอยู่มีความมั่นคงและเกิดแรงจูงใจในการทางาน
1.065 0.076 0.920 30.799* 0.846
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานและสิ่งอานวยความสะดวก
25. ท่านพึงพอใจในตาแหน่งการงาน และการสร้างขวัญกาลังใจ
0.997 0.100 0.851 22.017* 0.724
10. ความเป็นกันเอง/สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน/ผู้บริหาร
1.107 0.184 0.846 19.297* 0.716
ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Chi-Square = 7.771, TLI = 0.936, df = 3, SRMR = 0.033, p-value = 0.051, RMSEA = 0.151
Chi-Square = 0.153, TLI = 1.019, df = 1, SRMR = 0.003, p-value = 0.695, RMSEA = 0.000
องค์ประกอบที่ 3 ด้านภาวะผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร
องค์ประกอบที่ 6 ด้านการสื่อสารในองค์กร
11. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
1.000 - 0.614 7.843* 0.376
26. การได้รับข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยฯ และ
0.850 - 0.863 30.377* 0.745
และแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
หน่วยงานอย่างถูกต้องและทันเวลา
12. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
1.254 0.162 0.721 11.552* 0.520
27. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับหน่วยงาน 1.000 - 0.975 76.317* 0.951
นโยบายและแผนงาน
และมหาวิทยาลัยฯ
13. ผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
1.525 0.248 0.948 53.444* 0.899
1.064 0.045 0.972 71.200* 0.945
28. มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้แสดง
14. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ 1.473 0.245 0.941 48.008* 0.885
ความคิดเห็นอย่างอิสระ
ท่าน
Chi-Square = 1.901, TLI = 0.989, df = 1, SRMR = 0.088, p-value = 0.168, RMSEA = 0.113
15. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ 1.643 0.281 0.892 32.644* 0.795
หมายเหตุ
ส่วนรวมเป็: น*ทีp่ตั้ง< .05
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และความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.938 มีความผันแปรกับความสุข
มาตรฐานเท่ากับ 0.903 มีความผันแปรกับความสุขในการทางานของบุคลากรร้อยละ 81.600 และตัวแปรที่มีค่า
ในการท�
ำงานของบุคลากรร้อยละ 87.900 รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมในองค์กร มีค่าน�้ำหนัก
น้าหนักความสาคัญน้อยที่สุด คือ ด้านงานที่รับผิดชอบ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.781 มีความผัน
แปรกับความสุขในการทางานของบุคลากรร้อยละ 60.900 แสดงว่าองค์ประกอบทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้ความสุขในการ
ลากรได้
ย่างมีสิตนัยสาคัญ ดังแสดงตารางที่ 6 และดังภาพที่ 2
ฑิตวิทยาลัย คมหาวิ
ทยาลัยอสวนดุ
78 ทบัณางานของบุ
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความสุขใจในการทางานของบุคลากร

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.903 มีความผันแปรกับความสุขในการท�ำงานของบุคลากรร้อยละ 81.600
และตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนักความส�ำคัญน้อยที่สุด คือ ด้านงานที่รับผิดชอบ มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.781 มีความผันแปรกับความสุขในการท�ำงานของบุคลากรร้อยละ 60.900 แสดงว่าองค์ประกอบ
ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้ความสุขในการท�ำงานของบุคลากรได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ดังแสดงตารางที่ 6 และดังภาพที่ 2
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความสุขใจในการท�ำงานของบุคลากร
องค์ประกอบ
1. ด้านงานที่รับผิดชอบ
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ด้านภาวะผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร
4. ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส
5. ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ด้านการสื่อสารในองค์กร
หมายเหตุ: *p < .05

ความสุข
ในการทางาน

นาหนักองค์ประกอบ
b
SE
1.000
0.781
1.170 0.103 0.808
1.396 0.162 0.903
1.614 0.180 0.938
1.655 0.182 0.938
1.449 0.192 0.815

t

R2

15.591*
18.225*
27.521*
37.235*
36.708*
16.304*

0.609
0.652
0.816
0.879
0.879
0.665

0.781

ด้านงานที่รับผิดชอบ

0.808

ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

0.903

ด้านภาวะผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร

0.939
0.938
0.815

ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส
ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ
ด้านการสื่อสารในองค์กร

Chi-Square = 7.937, df = 4, p-value = 0.093
TLI = 0.968, SRMR = 0.018, RMSEA = 0.119
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จากคุณภาพของเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นมาพบว่า แบบวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรมีค่าความตรง
ข้ อ้อมีหาในแต่
ค่ า IOCล=ะองค์
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2) ่ใด้นเกณฑ์
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อ มี ค่ า IOC
เชิ5งเนื
ประกอบอยู
ปานกลางไปถึ
งเกณฑ์
สูงทัจ้งานวน
6 องค์5 ปข้ระกอบ
ได้แ=ก่ 0.600-0.800
1) ด้านงานที่
3) ด้านภาวะผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร จานวน 6 ข้อ มีค่า IOC = 0.600-0.800 4) ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ
และความโปร่งใส จานวน 4 ข้อ มี ค่า IOC = 0.800-1.800 5) ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ จานวน 5 ข้อ
ฉบับที(จรรยา
่ 2 ประจำ�เดืดาสา,
อนพฤษภาคม
- สิงชัหาคม
2562 79
มีค่า IOC = 0.800-1.800 และ 6) ด้านการสื่อสารในองค์กร จานวน 3 ปีข้ทอี่ 15ของ
2552;
ยเสฎฐ์
พรหมศรี, 2553; อลิษา ศรีคราม, 2557) มีค่า IOC = 0.800-1.000 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อ
คาถามด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดมุ่งหมาย IOC > 0.5 ซึ่งถือว่าข้อคาถามในเครื่องมือวิจัย

รับผิดชอบ จ�ำนวน 5 ข้อ มีค่า IOC = 0.600-0.800 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จ�ำนวน 5 ข้อ
มีค่า IOC = 0.600-0.800 3) ด้านภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมในองค์กร จ�ำนวน 6 ข้อ มีค่า IOC = 0.600-0.800
4) ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส จ�ำนวน 4 ข้อ มีค่า IOC = 0.800-1.800 5) ด้านโอกาส
และความก้าวหน้าในอาชีพ จ�ำนวน 5 ข้อ มีค่า IOC = 0.800-1.800 และ 6) ด้านการสื่อสารในองค์กร
จ�ำนวน 3 ข้อ ของ (จรรยา ดาสา, 2552; ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี, 2553; อลิษา ศรีคราม, 2557) มีค่า IOC =
0.800-1.000 ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค�ำถามด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับจุดมุ่งหมาย IOC > 0.5 ซึ่งถือว่าข้อค�ำถามในเครื่องมือวิจัยนี้มีความตรงเชิงเนื้อหาสามารถน�ำไปใช้ได้
ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณี แกมเกตุ (2549) ที่ได้ระบุว่าข้อค�ำถามที่สามารถน�ำไปใช้ได้จะต้องมีค่า IOC > 0.5
2. ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง พบว่า ข้อค�ำถามทั้งหมด 28
ข้อ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ด้านที่ 1 ด้านงาน
ที่รับผิดชอบ เท่ากับ .910 ด้านที่ 2 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เท่ากับ .906 ด้านที่ 3 ด้านภาวะผู้น�ำ
และวัฒนธรรมในองค์กร เท่ากับ .933 ด้านที่ 4 ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส เท่ากับ .918
ด้านที่ 5 ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ เท่ากับ .961 และด้านที่ 6 ด้านการสื่อสารในองค์กร เท่ากับ
.960 และได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคของแบบวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตทั้งฉบับรวมทุกด้าน เท่ากับ .952 ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ในระดับดีมาก (DeVellis, 2012; Hair
et al., 2010)
3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
โมเดลความสุขในการท�ำงานของบุคลากรมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่า Chi-Square = 7.937, df = 4, p-value = 0.093 TLI = 0.968, SRMR = 0.018, RMSEA = 0.119
ซึ่งมีน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.781 – 0.939 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยในครั้งนี้
แสดงว่ า เครื่ องมื อวั ด ความสุข ในการท�ำงานนี้ที่พัฒ นาขึ้นมีค วามเหมาะสมและสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่มีค่าน�้ำหนักปัจจัยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส (0.939) เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ และวุฒิการศึกษาของบุคลากร อาทิ เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่งวิทยฐานะ
และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2561)
พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจค่าตอบแทนต่าง ๆ กับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ อันดับที่ 2 ด้านโอกาส และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ (0.938) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติงานภาระหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับต�ำแหน่ง
หน้าที่อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ รวมถึงยังส่งเสริมในการพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ด้วยการท�ำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญพิชชา จิตต์ภักดี, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และอรอนงค์ วิชัยค�ำ (2556) อภิชาติ นิลภาทย์ และ
สายสุดา เตียเจริญ (2552) ที่ได้กล่าวว่า ความสุขในการท�ำงานยังคงเป็นปัจจัยการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่ต้องค�ำนึงถึงบุคลากรที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ การท�ำงานที่ดี สนับสนุนให้เข้ารับ
การฝึกอบรม และการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต�ำแหน่งสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
เชิงคุณภาพของ ธัชมน วรรณพิณ (2553) ที่พบว่า บุคลากรมีความสุขที่พัฒนาตน พัฒนนางานด้วยการได้รับ
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การส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ น�ำความรู้ความสามารถทางวิชาการมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้
พัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในงานและช่วยท�ำให้งานและอยู่ในองค์กรอย่างมี
ความสุข และอันดับที่ 3 ด้านภาวะผูน้ ำ� และวัฒนธรรมในองค์กร เนือ่ งจากผูบ้ ริหารมีความรู้ และความสามารถ
ทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่บคุ ลากรได้ รวมทัง้ วัฒนธรรมขององค์กรทีบ่ คุ ลากรมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี แต่งตัวเรียบร้อย
มีการท�ำตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันและกัน ท�ำให้หน่วยงานและเพือ่ นร่วมงาน
มีการปฏิบัติงานที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยงานวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า เครื่องมือวัดความสุขใน
การท�ำงานของบุคลากรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มามีความเหมาะสมและสามารถน�ำไปใช้ได้ สอดคล้องกับ อรรถวิท ชืน่ จิตต์
(2557) ที่พบว่า หากผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำและให้ความส�ำคัญกับบุคลากรในองค์กรย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมาก จะท�ำให้บุคลากรมีความสุขในการท�ำงาน
4. จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการก�ำหนดนิยามและองค์ประกอบใน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขในการท�ำงานนั้น พบว่า ความสุขในการท�ำงาน หมายถึง ความรู้สึก
หรืออารมณ์ประเภทหนึง่ ทีบ่ คุ คลจะแสดงออกอารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิด
การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจทีด่ ี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงาน
และมีความยึดมัน่ ในองค์กรสูง และท�ำงานทีไ่ ด้รบั การมอบหมายทันทีและยินดีทำ� งานอย่างเต็มที่ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Furnham & Brewin (1990) ที่กล่าวว่า ความสุขในการท�ำงาน คือ การท�ำงานด้วย
ความเพลิดเพลินเป็นการแสดงออกอารมณ์ในทางบวกในการท�ำงาน โดยจะแสดงด้วยการยิม้ แย้ม แจ่มใส ร่าเริง
และมีความภูมิใจในงานที่ท�ำปัจจุบัน นอกจากนี้สอดคล้องกับ Manion (2003) ที่กล่าวว่า ความสุขนั้นเกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคลทีต่ อบสนองต่อเหตุการณ์ในการท�ำงาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการท�ำงาน และ
แสดงพฤติกรรมการช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงานด้วยกัน เกิดความรักในงาน ทัง้ นีง้ านวิจยั ของ น�ำ้ ทิพย์ กุณา (2559)
ได้ศกึ ษาการพัฒนาแบบวัดความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ความสุขในการท�ำงานของบุคลากรวิชาชีพ
เป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางบวกของบุคลากรที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่ โดยแสดงพฤติกรรมด้วยความสนุก
ในงาน ความภูมิใจในงานที่ท�ำปัจจุบัน รู้สึกว่างานที่ท�ำเป็นงานที่มีคุณค่า และมุ่งมั่นอยากให้งานที่ท�ำส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจยั นีส้ ามารถน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับความสุขในการท�ำงาน 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านงานที่รับผิดชอบ 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน 3) ด้านภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมในองค์กร
4) ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และความโปร่งใส 5) ด้านโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพ และ 6) ด้าน
การสื่อสารในองค์กร
2. ผลข้อมูลที่ได้จากข้อที่ 1 สามารถน�ำไปใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพการท�ำงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ตรงตามองค์ประกอบของเครื่องมือวิจัยนี้
3. จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ความสุขที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นผลมาจากการท�ำงานของบุคลากร ดังนั้น
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควรให้ความสนใจในการน�ำองค์ประกอบความสุขในการท�ำงานเหล่านี้ไปใช้ใน
การวางแผน การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้กับบุคลากร และ
ก�ำหนดทิศทางการฝึกอบรมในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. นวัตกรรมชิ้นนี้สามารถน�ำไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมความสุขการท�ำงาน
ในแง่มุมอื่น ๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวิทยาเขตอื่น ๆ
2. ควรมีการน�ำเครื่องมือไปใช้ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุโดยหาตัวแปรเหตุที่ท�ำให้บุคลากรมี
ความสุขในการท�ำงาน เนือ่ งจากเป็นตัวแปรนีม้ คี วามส�ำคัญส�ำหรับในการท�ำงานของบุคลากรทัง้ ฝ่ายสนับสนุน
และฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ดี
3. การพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขในการท�ำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ควรมีการน�ำไปศึกษา
ในขอบเขตพืน้ ทีก่ ว้างหรือการต่อยอด เนือ่ งจากงานวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนาเครือ่ งมือวัดความสุขเฉพาะกรณีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว และ 2) เปรียบเทียบความทะเยอทะยานนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลอง
ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวและนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์บ้านพักพิง อ�ำเภอเชียงค�ำ
จังหวัดพะเยา ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี จ�ำนวน 20 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง แล้วสุ่มอย่างง่าย
เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน เท่ากัน กลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
เสริมสร้างความทะเยอทะยาน จ�ำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบวัด
ความทะเยอทะยาน ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .89 2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยาน
และ 3) กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์
การทดสอบวิลคอกซัน และการทดสอบแมนวิทนีย์
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีความทะเยอทะยานสูงขึ้นภายหลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวมีความทะเยอทะยานสูงขึ้นมากกว่าของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว ความทะเยอทะยาน นักเรียนวัยรุ่น สถานสงเคราะห์บ้านพักพิง
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Abstract
The purposes of this research were 1) to compare ambition of adolescents in
experimental group before and after using a guidance activities package, and 2) to compare
ambition of adolescents in the experimental group receiving the guidance activities package
with a control group receiving a traditional guidance activities method.
The samples were 20 adolescent students aging 13-18 years old at Ban Phakphing
Foster Home, Chiang Kham District, Phayao Province, obtained from purposive sampling
technique. Then, they were divided by simple random sampling into the experimental group
and the control group, 10 students in each group. The experimental group received the
guidance activities package to enhance ambition for 10 sessions, 50 minutes in each session.
The research instruments were 1) an ambition scale with a reliability of .89, 2) the guidance
activities package to enhance ambition, and 3) traditional guidance method. Statistics for
analysis were median, quartile deviation, Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test, and
Mann-Whitney U Test.
Research findings revealed that 1) after using the guidance activities package to
enhance ambition, the adolescents in the experimental group had higher ambition than
before at the statistical significance level of .01; and 2) the adolescents in the experimental
group had higher ambition than the control group at the statistical significance level of .01.
Keywords: Guidance Activities Package, Ambition, Adolescents, Ban Phakphing Foster Home

บทน�ำ
จากข้อมูลประชากรไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน 31 ธันวาคม 2559
ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้นรวม 65,948,260 คน เป็นเด็กและเยาวชน 21,500,347 คน หรือร้อยละ 32.60
ของประชากรทั้งประเทศแบ่งเป็นเด็ก (อายุต�่ำกว่า 18 ปี) จ�ำนวน 13,890,908 คน หรือร้อยละ 21.06 และ
เยาวชน (อายุระหว่าง 18-25 ปี) จ�ำนวน 7,609,439 คน หรือร้อยละ 11.53 จากสถิติข้อมูล และสถานการณ์
ด้านเด็ก และเยาวชนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2559 (กรมกิจการเด็ก และเยาวชน) จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประชากรที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งมีจ�ำนวนมากจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าในอนาคต หากเยาวชนเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลและพัฒนาทีเ่ หมาะสมเยาวชนถือว่าเป็นวัยทีเ่ ป็นหัวเลีย้ ว
หัวต่อของชีวิต เป็นวัยที่ต้องการการปรับตัวมากเนื่องจากความเครียดหรือปัญหาทางอารมณ์ และเป็นวัยที่
ก�ำลังเข้าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ในขณะเดียวกันบางคนก็อยู่ในช่วงที่แสวงหาเป้าหมาย อยากประสบ
ความส�ำเร็จ มีการพัฒนาการทางอารมณ์ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้จัก
การควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสม นอกจากนี้เยาวชนยังเป็นวัยที่เหมาะจะเรียนรู้ด้านศีลธรรมจรรยาเพราะ
มีลักษณะของกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549: 261)
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แต่ด้วยสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาเด็ก และเยาวชนใน
ปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปสูท่ ศิ ทางทีซ่ บั ซ้อนรุนแรงมากขึน้ ทัง้ ปัญหาสุขภาพอนามัยการขาดโอกาสทางการศึกษา
การถูกละเลยทอดทิง้ จากผูป้ กครอง การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก เสพติดสื่อ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงอยู่ในภาวะเสี่ยง หรือล่อแหลมต่อ
การเกิดปัญหาต่าง ๆ สถานการณ์เหล่านี้นับวันมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ยาก
แก่การจัดการหรือแก้ไขปัญหาทีก่ ล่าวในข้างต้นส่งผลกระทบโดยตรงในชีวติ ของผูค้ นทีอ่ าศัยในครอบครัวนัน้ ๆ
ทั้งต่อผู้เป็นพ่อแม่ และญาติพี่น้อง โดยไม่สามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูในขั้นพื้นฐาน ให้ความอบอุ่นแก่เด็กได้
เพราะเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เด็ก ๆ บางคนถูกส่งมายังสถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็ก
มีการเรียกขานกันในชื่อต่าง ๆ มากมายทั่วโลกจะรวมถึงสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า บ้านเด็ก และบ้านเด็กอ่อน
ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร มีขนาดเท่าใด หรือตั้งอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ได้ให้
ค�ำจ�ำกัดความตามคุณลักษณะเฉพาะบางประการไว้ดังนี้
ผู้ดูแลเด็กจะได้ค่าตอบแทน และไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็ก เด็กถูกแยกออกจาก
ครอบครัวของตนเอง และบ่อยครั้งถูกแยกออกจากชุมชน เด็กส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสในการสร้างความผูกพัน
ใกล้ชิดกับผู้ที่ดูแลพวกเขา สถานสงเคราะห์มีการด�ำเนินงานที่เป็นไปตามกิจวัตรของตน แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อ
ความต้องการของเด็กแต่ละคนแม้วา่ สถานสงเคราะห์บางแห่งจะจัดเตรียมเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ พร้อมให้ความทุม่ เทไว้
อย่างเพียงพอ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทดแทนครอบครัวได้ ผลการวิจัยตลอด 80 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงถึง
ผลกระทบเชิงลบที่สถานสงเคราะห์มีต่อสุขภาพ พัฒนาการ และโอกาสในชีวิตของเด็กเหล่านี้ รวมถึง
ความเสี่ยงสูงที่เด็กจะถูกทารุณกรรม (Ministersvo Vnitra Ceske republiky, 2007) เด็กทุกคนที่เข้ามา
อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างก็ประสบปัญหาทางครอบครัว และจิตใจมาก่อนทุกคน สภาพจิตใจจึงได้รับ
ความกดดัน เมื่อไม่มีทางระบายสิ่งเหล่านี้ก็แสดงออกมาทางอารมณ์ เด็กบางคนเงียบขรึม บางคนเอะอะ
หรือแสดงการขัดขืนต่อระเบียบข้อบังคับของสถานสงเคราะห์ จึงเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึง
สภาพจิตใจของเด็กเหล่านั้น มิใช่ว่าให้เขาแต่เพียงอาหาร ที่อยู่อาศัยอันเป็นความต้องการทางร่างกายเท่านั้น
แต่พวกเขายังต้องการมีเป้าหมาย ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น ความทะเยอทะยานในทางที่ถูกต้องจนสามารถ
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตเหมือนกับวัยรุ่นอื่น ๆ
สถานสงเคราะห์บ้านพักพิง อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
ช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนผูป้ ระสบภัยทางสังคม เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
ทั้งร่างกาย และจิตใจ ด้านสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ไว้ในความดูแล จากการสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนวัยรุ่นที่อาศัยในสถานสงเคราะห์บ้านพักพิง เป็นนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากหลายชนเผ่า เช่น เผ่าม้ง
เผ่าเมีย่ น เผ่าอาข่า และอาศัยรวมกับเด็กพืน้ ราบปะปนกัน ปัญหาของวัยรุน่ ส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาด้านอารมณ์ และ
พฤติกรรม ได้แก่ การขาดความรัก ความคาดหวัง ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น เป้าหมายในชีวิต
ความมัน่ ใจในตนเองโดยเฉพาะในวัยรุน่ ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ร่างกาย จิตใจ ปัญหาเหล่านีม้ คี วามซับซ้อน
มากขึ้นเนื่องจากภูมิหลังของวัยรุ่นแต่ละคนที่มาจากสภาวการณ์ที่แตกต่างกัน จากการศึกษาของ พิมพ์ชนก
กลิน่ สุทโธ (2554: 149) ได้ศกึ ษา อัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุน่ ทีค่ รอบครัวแตกแยก ผลการวิจยั พบว่า อัตลักษณ์
แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก มีลักษณะทั้งสิ้น 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านความเป็นตัวของตนเอง พบว่า
วัยรุ่นบางครั้งขาดความมั่นใจ ไม่กล้าคิด และลังเลที่ต้องตัดสินใจ ไม่กล้าแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็น
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ตลอดจนไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น ด้านการรู้จักตนเอง พบว่า วัยรุ่นรู้สึกขาดความมั่นใจ
ไม่สามารถเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง สันสนต่อตนเอง และวิธีการด�ำเนินชีวิต อีกทั้งไม่รู้ว่าตนเองชอบหรือถนัด
อะไร ด้านวุฒทิ างอารมณ์ พบว่า วัยรุน่ เมือ่ มีอารมณ์โกรธ โมโห หรือไม่พอใจจะมีการแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม
ด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิต พบว่า วัยรุ่นขาดการวางแผน และเป้าหมายในการเรียน อาชีพ และชีวิต เพราะ
ยังขาดข้อมูล ค�ำแนะน�ำ และผู้ให้ค�ำปรึกษา ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า มีการคบเพื่อนเฉพาะกลุ่ม
ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเมื่อมีปัญหาที่จะไม่กล้าปรึกษาครอบครัว ขาดปฏิสัมพันธ์ทั้งต่อคนใน
ครอบครัว และผู้อื่น
ความทะเยอทะยานจะเป็นแรงผลักดันให้นกั เรียนไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายทีต่ งั้ ไว้ นักเรียนทีร่ จู้ กั ตัง้ จุดมุง่ หมาย
ในการเรียน มักจะเป็นผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จในการเรียนอยูเ่ สมอ การมีจดุ มุง่ หมายท�ำให้คนมีความทะเยอทะยาน
ที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่ตนตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ จิตรา วสุวานิช (2518: 16) ที่กล่าวว่า ถ้าเด็ก
ไม่มีจุดมุ่งหมายความทะเยอทะยาน ก็ย่อมจะประสบความส�ำเร็จได้ยากล�ำบาก จากการศึกษางานวิจัย
พบว่า ความทะเยอทะยานจะเกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการชนิดหนึ่งที่
เกิดขึ้นทางจิตใจ และจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่ได้ความพึงพอใจ (ศิลปชัย ธูปสุวรรณ, 2538: 2 อ้างอิงจาก
Hilgard, 1962: 125-126) มนุษย์มีความต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จ ได้รับการยอมรับ ต้องการมีอ�ำนาจ
หรืออยู่เหนือคนอื่น ความต้องการเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความทะเยอทะยานขึ้นในจิตใจ เป็นตัวก�ำหนด
ทิศทางแห่งความคิด และการกระท�ำของมนุษย์ ถ้ามนุษย์ไม่มีความต้องการก็จะไม่มีพฤติกรรมเกิดขึ้น
ความทะเยอทะยาน หมายถึง ความปรารถนาอันแรงกล้าทีจ่ ะกระท�ำให้สมั ฤทธิผ์ ลเพือ่ ประสบความส�ำเร็จบรรลุ
เป้าหมายในชีวิต คนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความทะเยอทะยาน ในขณะที่เราเจริญเติบโตเราได้มีปฏิสัมพันธ์
ในสิง่ ต่าง ๆ ท�ำให้ได้รบั ผลกระทบจากคนอืน่ ๆ เราก็พยายามทีจ่ ะเลียนแบบความส�ำเร็จของคนอืน่ ๆ ต้องตัง้ ใจ
จะพัฒนาความทะเยอทะยาน เสาะหาบุคคลที่เป็นแบบอย่าง หรือเป็นต้นแบบในชีวิต และพยายามเลียนแบบ
บุคคลนั้น เพื่อว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นบุคคลซึ่งประสบผลส�ำเร็จในชีวิตนั้น
ผู้วิจัยในฐานะผู้ให้การปรึกษาแก่นักเรียนวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์บ้านพักพิงจึงมีความสนใจใน
การช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น โดยการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่องมือที่จะ
แก้ปญ
ั หา โดยการช่วยให้นกั เรียนวัยรุน่ รูจ้ กั และเข้าใจตนเอง ตลอดทัง้ เรือ่ งราว หรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดียิ่งขึ้น โดยสามารถน�ำข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมแนะแนวมาประกอบการตัดสินใจ และวางแผนชีวิตด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตลอดทัง้ พัฒนาตนเองให้เหมาะสมขึ้น (ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์, 2555: 11)
โดยการช่วยให้รู้จักคิด ตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยาน เพื่อให้นักเรียนวัยรุ่นสามารถ
ประสบความส�ำเร็จในชีวติ เนือ่ งจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าการใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนวสามารถใช้เพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวติ พรสวรรค์ ภัทรบรรพต (2556: 61) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งผลการใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว เพือ่ พัฒนาทักษะ
ชีวิตในเด็กกลุ่มด้อยโอกาสของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 หลังการทดลอง
นักเรียนที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีทักษะชีวิตหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมี
ทักษะชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้ใช้กิจกรรมแนะแนวตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะเห็น
ได้วา่ การใช้กจิ กรรมแนะแนวสามารถทีจ่ ะพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนได้ดยี งิ่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดหวังว่านักเรียน
วัยรุ่นที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวจะได้รับการเสริมสร้างความทะเยอทะยานในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมี
88 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสิทธิภาพและด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองก่อน และหลังการใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนว
2. เพือ่ เปรียบเทียบความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุน่ กลุม่ ทดลองทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว และ
กลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติหลังการทดลอง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วกับความทะเยอทะยานนัน้ ไม่ปรากฏ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความทะเยอทะยานโดยตรง แต่พบว่า ความทะเยอทะยานหมายถึง การแสดงออก
ของลักษณะนิสยั ของนักเรียนทีม่ คี วามต้องการจะให้ตนส�ำเร็จ ต้องการมิตรสัมพันธ์ ต้องการอ�ำนาจโดยการตัง้
ความหวังไว้สูง มีความกระตือรือร้น มานะพยายาม ให้คนอื่นรู้จักด้วยผลงาน เลือกท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันหรือฝึกความช�ำนาญ และต้องการมีชัยชนะเมื่อมีการแข่งขัน (สุธาสินี ศรีเที่ยงตรง, 2553: 4)
ความทะเยอทะยานเป็นแรงผลักดันให้บคุ คลพยายามเพือ่ ให้การท�ำงานของตนดีขนึ้ กว่าเดิม ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
ต่าง ๆ ที่มาขัดขวางแม้จะใช้ความพยายามอย่างมาก และใช้ระยะเวลานาน (ปรียานุช ชัยกองเกียรติ, 2557)
จึงได้น�ำเสนอแนวคิดตามทฤษฎีความต้องการของแมคเคลแลนด์ มีความเชื่อว่า ความต้องการของบุคคลเป็น
ผลมาจากการเรียนรูม้ ากกว่าอย่างอืน่ ความต้องการทีเ่ กิดจากการเรียนรูจ้ งึ มีอทิ ธิพลให้คนแสดงหรือประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขา ความต้องการในชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกันในสิ่งแวดล้อม
ทั้งครอบครัวที่ท�ำงานตลอดจนประเพณี วัฒนธรรม แมคเคลแลนด์ได้กล่าวถึงความต้องการไว้ 3 ประการคือ
1) ความต้องการประสบความส�ำเร็จ เป็นความต้องการมีผลงานและบรรลุเป้าหมายทีพ่ งึ ปรารถนา คุณลักษณะ
ของคนทีม่ คี วามต้องการประสบความส�ำเร็จได้แก่ 1.1) เป็นคนทีม่ คี วามปรารถนาอย่างแรงกล้าทีร่ บั ภาระหรือ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไม่ชอบเกี่ยงงาน จะค้นพบว่าปัญหาจะถูกแก้ไข 1.2) เป็นคนที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้สงู กว่าปกติและชอบเสีย่ งกับเป้าหมายนัน้ 1.3) เป็นคนทีต่ อ้ งการให้ผอู้ นื่ ประเมินหรือบอกสิง่ ท�ำว่าเป็นอย่างไร
2) ความต้องการมิตรสัมพันธ์เป็นความต้องการทีจ่ ะส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพอันอบอุน่ เพือ่ ความเป็นมิตร
กับผูอ้ นื่ ทีม่ คี วามต้องการมิตรสัมพันธ์มลี กั ษณะดังนี้ 2.1) เป็นคนทีม่ คี วามปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อการยอมรับ
และให้ความเชื่อมั่นให้ก�ำลังใจ 2.2) เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวให้เข้ากับความปรารถนาและบรรทัดฐาน
ของผูอ้ นื่ 2.3) เป็นคนทีม่ คี วามใส่ใจในความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ อย่างจริงจัง 3) ความต้องการอ�ำนาจเป็นความต้องการ
ที่จะมีอิทธิพลครอบง�ำผู้อื่นมีลักษณะดังนี้ 3.1) มีความปรารถนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นโดยตรง 3.2) มีความ
ปรารถนาที่จะมีกิจกรรมในการควบคุมเหนือผู้อื่น 3.3) มีความสนใจในการรักษาสัมพันธภาพในการเป็นผู้น�ำ
ผู้ตาม และประกอบด้วยลักษณะของผู้ที่มีความทะเยอทะยาน ประเภทของความทะเยอทะยานองค์ประกอบ
และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความทะเยอทะยาน วรรณกรรมเกีย่ วกับกิจกรรมแนะแนวซึง่ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
หลักการแนะแนวเทคนิคและกิจกรรมที่เหมาะสมส�ำหรับนักเรียนวัยรุ่น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่
จะช่วยเสริมสร้างความทะเยอทะยานให้กับนักเรียนวัยรุ่น ได้แก่ ชุดกิจกรมแนะแนว วัตถุประสงค์ขอบข่าย
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และความส�ำคัญของกิจกรรมแนะแนว องค์ประกอบของกิจกรรมแนะแนว เทคนิคทีใ่ ช้ในชุดกิจกรรมแนะแนว
และขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมแนะแนว การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวน�ำมาใช้ในการสร้างแบบวัด
ความทะเยอทะยาน และการออกแบบชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยานของนักเรียน
วัยรุ่นให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงกึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้ชดุ กิจกรรม
แนะแนวเพือ่ เสริมสร้างความทะเยอทะยานส�ำหรับกลุม่ ทดลองและใช้แบบวัดความทะเยอทะยาน เป็นเครือ่ งมือ
ในการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนวัยรุน่ ทีอ่ าศัยในสถานสงเคราะห์บา้ นพักพิงอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา จ�ำนวน
30 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนวัยรุ่นสถานสงเคราะห์บ้านพักพิง จังหวัดพะเยา ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี
จ�ำนวน 20 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 10 คน เท่ากัน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบวัดความทะเยอทะยานเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
ชนิด 5 ระดับ จ�ำนวนทั้งหมด 32 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22
ถึง .62 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .89
2. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริมสร้างความทะเยอทะยานเป็นกิจกรรมแนะแนวทีส่ ร้างขึน้ อย่างเป็น
ระบบให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ รั บ การเสริ ม สร้ า ง
ความทะเยอทะยานมีลกั ษณะของสือ่ ประสมประกอบด้วย วิธกี ารด�ำเนินในชุดกิจกรรมแนะแนว การใช้เทคนิค
วิธีการให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือกิจกรรม ได้แก่ การเล่นเกม บทบาทสมมติ สถานการณ์จ�ำลอง กรณีศึกษา
เล่าเรื่องประสบการณ์ เป็นต้น การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน�ำ ขั้นด�ำเนิน
กิจกรรม และขั้นสรุป โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว 10 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที ประกอบด้วยกิจกรรม 10 กิจกรรม
ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านประสบความส�ำเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1) ปฐมนิเทศ
2) เป้าหมายทีป่ ระสบความส�ำเร็จ 3) จัดล�ำดับสูค่ วามส�ำเร็จ 4) อดทนสูเ่ ป้าหมาย 2. ด้านความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 5) ความสามารถของฉัน 6) ฉันท�ำได้ 7) ตัวเรามีคุณค่า และด้านที่ 3. ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 8) ฉันเป็นผู้น�ำ 9) การเป็นผู้น�ำที่ดี 10) ปัจฉิมนิเทศ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแนะแนว จ�ำนวน 5 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ไปยังผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ถานสงเคราะห์บา้ นพักพิง สถานสงเคราะห์บา้ นสูฝ่ นั เพือ่ ขอ
ความร่วมมือในการท�ำแบบวัดความทะเยอทะยาน และท�ำการทดลอง โดยขั้นก่อนการทดลอง 1) ผู้วิจัยยื่น
90 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หนังสือถึงผู้อ�ำนวยการสถานสงเคราะห์บ้านพักพิง จังหวัดพะเยา และเข้าพบเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผู้วิจัยพบเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน
วัยรุน่ สถานสงเคราะห์บา้ นพักพิง เพือ่ ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมแนะแนว ขัน้ ด�ำเนิน
การทดลอง 1) ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนของชุดกิจกรรมแนะแนว เพือ่ เสริมสร้างความทะเยอทะยาน
ให้นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลอง จ�ำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 2) กลุ่มควบคุมได้รับกิจกรรมแนะแนวปกติ ขั้นหลังการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนวัยรุ่นใน
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมท�ำแบบวัดความทะเยอทะยานเป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้
แบบวัดการเสริมสร้างความทะเยอทะยานที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ท�ำก่อนการทดลอง
สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และ
การทดสอบแมทท์วิทนีย์
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุน่ ก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบของ แมนวิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test)
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลอง
ก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้การทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs
Signed Ranks Test)
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่น ภายหลัง
การทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้การทดสอบของแมนวิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test)

ผลการศึกษา
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุน่ ก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุน่ ก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
10
10

Mdn
84.50
83.00

Q.D.
10.50
11.50

The Mann-Whitney U Test

p-value

.417

.677

จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนวัยรุ่นทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
ความทะเยอทะยานไม่แตกต่างกัน
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุน่ กลุม่ ทดลองก่อน
และหลัง การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของคะแนน ความทะเยอทะยานของ
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นักเรียนวัยรุ่น ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัด
ความทะเยอทะยานก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว ดังแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุน่ กลุม่ ทดลองก่อน
และหลัง การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
กลุ่มตัวอย่าง
n
Mdn
Q.D. The Wilcoxon Matched Pairs p-value
					
Signed Ranks Test
ก่อนทดลอง
10
84.50
10.50
2.80**
.002
หลังการทดลอง 10
132.50
8.50
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 พบว่า ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความทะเยอทะยานสูงขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การเปรียบเทียบความแตกแต่งของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่น ภายหลัง
การทดลอง ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม ผู ้ วิ จั ย ได้ ท ดสอบความแตกต่ า งของค่ า คะแนน
ความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่นภายหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังแสดง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่น ภายหลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
10
10

Mdn
132.50
102.50

Q.D.
8.50
8.00

The Mann-Whitney U Test
3.78**

p-value
.000

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ภายหลังจากการใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว คะแนนความทะเยอทะยานของนักเรียน
วัยรุ่นกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความทะเยอทะยาน ในระยะหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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ได้ด�ำเนินการสร้างอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย และเป็นไปตามหลักการพัฒนากิจกรรมแนะแนว ได้แก่
การก�ำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งประกอบด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์
ความทะเยอทะยาน ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านประสบความส�ำเร็จ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง และด้าน
อ�ำนาจ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีจุดเด่นที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้กิจกรรมและภาษาที่เข้าใจง่าย
สามารถปฏิบัติได้ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เข้าถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นวัยรุ่นอาศัยในสถานสงเคราะห์ จากนั้น
จึงก�ำหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม การก�ำหนดขอบข่ายและขั้นตอน
ของกิจกรรมประกอบด้วย ขั้นน�ำเข้าสู่กิจกรรม ขั้นด�ำเนินกิจกรรม ขั้นสรุป และขั้นประเมินผลโดยสอดคล้อง
กับค�ำกล่าวของคันนิงกิส และเดอโบลท์ (Cunninghis and DeBolt, 1997: 1 อ้างถึงใน สมร ทองดี และ
ปราณี รามสูต, 2555) กล่าวว่า ปัจจัยของการพัฒนาการจัดกิจกรรมจะขึน้ อยูก่ บั หลายส่วน เช่น การสนับสนุน
จากหน่วยงานที่สังกัดความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่หัวใจส�ำคัญอยู่ที่ตัวของผู้จัดกิจกรรมเอง
ที่จะต้องศึกษา ท�ำความเข้าใจงานของตนให้กระจ่างว่าจะต้องท�ำอะไร ท�ำให้ใคร ท�ำอย่างไร ท�ำแล้วได้อะไร
แล้วน�ำความรู้ ความเข้าใจเหล่านั้นมาเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรม แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้
ได้ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวทางของ กรมวิชาการ (2546:
24-25) ได้แก่ การเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจ มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง กระตุน้ การมีสว่ นร่วม และประยุกต์ตามแนวทาง กรมวิชาการ (2545: 31-32) ได้แก่ การสร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้มีความอบอุ่น เป็นกันเอง เป็นมิตร เต็มไปด้วยการยอมรับ เห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน และตลอด
จนประสบการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ที่สามารถน�ำมาแบ่งให้กับกลุ่มเพื่อพัฒนา
ซึ่งกันและกัน ทุกกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นมาจากการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนีช้ ดุ กิจกรรมแนะแนวนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เทคนิคการแนะแนว ได้แก่ การเล่นเกม การอภิปราย
กลุม่ บทบาทสมมติ กรณีศกึ ษา การน�ำเสนอด้วย Power Point และคลิปวิดโี อ ซึง่ ระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม
ผู้วิจัยจะพยายามให้ก�ำลังใจ ยืดหยุ่น ให้รางวัลเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นใน
สถานสงเคราะห์ โดยจัดกิจกรรม 10 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรม
ที่จะน�ำมาอภิปรายนี้เป็นกิจกรรมซึ่งนักเรียนวัยรุ่นเกิดความประทับใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะน�ำไปปฏิบัติจริง
ได้แก่ กิจกรรมที่ 2 เป้าหมายทีป่ ระสบความส�ำเร็จ จุดประสงค์เพือ่ นักเรียนบอกความส�ำคัญของการมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ ประสบความส�ำเร็จ เพือ่ ให้นกั เรียนก�ำหนดเป้าหมายของตนเองได้ และเพือ่ ให้นกั เรียนบอกคุณค่า
และประโยชน์ของการมีเป้าหมายในชีวติ หลังจากดูคลิปวีดที ศั น์เรือ่ ง “คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย”
แล้วนักเรียนวัยรุ่นมีความปรารถนา ความทะเยอทะยาน โดยตั้งใจเขียนตามใบงานกิจกรรมที่ 2 เป้าหมายของ
ฉัน อย่างตั้งใจเพื่อที่จะน�ำมาปฏิบัติจริง สร้างก�ำลังใจภายในให้ตนเองเพื่อที่จะสามารถด�ำเนินชีวิตให้ประสบ
ความส�ำเร็จ ตัวอย่างของนักเรียนวัยรุ่น น.ส. (นามสมมติ) เป้าหมาย คือ อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาเริม่ ต้น 2 สัปดาห์ เมือ่ ท�ำส�ำเร็จให้รางวัลตนเอง ซือ้ กระเป๋าดินสอ ในช่วงเวลาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน สังเกตเห็นความตั้งใจที่จะกระท�ำเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายของตนเพื่อน�ำมาซึ่งสิ่งที่ต้องการบรรลุ
เป้าหมายนั้น การแบ่งปันเป้าหมายท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ต้องการน�ำเสนอเป้าหมายของตนให้กับ
เพื่อน ๆ
กิจกรรมที่ 6 ฉันท�ำได้ จุดประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนใช้ความสามารถทีม่ อี ยูใ่ นตนเองท�ำสิง่ ต่าง ๆ รูจ้ กั
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

93

คิด แก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ และเพื่อให้นักเรียนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนวัยรุ่นชอบกิจกรรม
ที่สามารถได้กล้าแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ แสดงจากบุคลิกภาพ หรือจากความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน
ท�ำให้บรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรมมีความราบรื่น สนุกสนาน น่าสนใจเพราะเทคนิคซึ่งเอื้อให้นักเรียนได้
กล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท�ำให้มีความอยากเข้าร่วมกิจกรรม กระตือรือร้น ความสนิทคุ้นเคย
กล้าถาม กล้าพูดส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือกันเป็นการเล่นเกมซึ่งผู้เรียนจะต้องคิด และใช้ความสามารถของ
ตนให้ทันในเวลาที่ก�ำหนด ท�ำให้เกิดความรู้สึกสนุก ภาคภูมิใจเมื่อได้แสดงออกถึงความสามารถของตน โดย
ผู้วิจัยจะเน้นให้ฝึกคิด ฝึกพูด แสดงความรู้สึก ท�ำให้นักเรียนวัยรุ่นสามารถปรับตัวได้ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และกิจกรรมที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดอีกหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมที่ 8 ฉันเป็นผู้น�ำ
จุดประสงค์เพื่อนักเรียนสามารถระบุได้ว่าตนเป็นผู้น�ำแบบไหน และเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกวิธีแก้ไข
จุดอ่อนในการเป็นผู้น�ำ นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่เคยร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ เมื่อทราบว่าตนเองเป็น
บุคคลหนึ่งที่มีลักษณะสามารถเป็นผู้น�ำได้ ท�ำให้นักเรียนต้องการพัฒนาตนเองแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า
ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่องมือทางการแนะแนวที่ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวหลากหลายที่สร้างขึ้น
อย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน ส่งเสริมพัฒนา สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการใน
ด้านใดด้านหนึ่ง ตามขอบข่ายของงานแนะแนวด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัว และสังคม เมื่อด�ำเนินการสร้าง
ชุดกิจกรรมแนะแนวได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเพศ
วัย ระดับการศึกษา ฯลฯ
ดังนั้น ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดี และมีประโยชน์ จากการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรสวรรค์ ภัทรบรรพต (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตในเด็กกลุ่มด้อยโอกาสของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
หลังการทดลองนักเรียนทีไ่ ด้ใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ มีทกั ษะชีวติ หลังทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ มีทกั ษะชีวติ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้ใช้กจิ กรรมแนะแนวปกติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 ยังสอดคล้องกับผลวิจยั ของ ยุพาพรรณ ศิรอิ า้ ย (2557) เรือ่ ง การพัฒนาทักษะชีวติ ด้านการจัดการอารมณ์
และความเครียดของเด็กก�ำพร้า มูลนิธิห่วงใยเด็กก�ำพร้า จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะชีวิตด้าน
การจัดการอารมณ์ และความเครียดของเด็กก�ำพร้าหลังการใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ด้าน
การจัดการอารมณ์ และความเครียดของเด็กก�ำพร้าสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านการจัดการอารมณ์ และความเครียดของเด็กก�ำพร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับ จารุวรรณ แสงด้วง (2556) ได้ศกึ ษาผลการใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนวเพือ่ พัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกมีจิตวิทยาเชิงบวกสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
จิตวิทยาเชิงบวกสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามปกติ
นอกจากนี้ยังได้เน้นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนวัยรุ่นสถานสงเคราะห์บ้านพักพิง สามารถน�ำ
ผลการเรียนรู้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
ที่เน้นการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ (Experientail Learning) และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group
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Process Learning) และได้เลือกใช้เครื่องมือ และสื่อประกอบกิจกรรมแนะแนวในการเร้าความสนใจ กระตุ้น
การมีส่วนร่วม ส่งเสริมการคิด สนับสนุนการแก้ปัญหา สร้างความประทับใจ ฯลฯ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมแต่ละครั้ง และตรงกับวัยของผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นวัยรุ่น และประเมินคุณภาพกิจกรรมแนะแนวแต่ละ
ครัง้ ประเมินคุณภาพกิจกรรมแนะแนวแต่ละครัง้ โดยการสังเกตและการสอบถามหลังจากการท�ำกิจกรรม เพือ่
น�ำมาปรับปรุงกิจกรรมในครั้งถัดไป จากกระบวนการเหล่านี้ ท�ำให้วัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เกิดความรู้
ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาความทะเยอทะยานในชีวิตให้เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความทะเยอทะยาน สูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
ทัง้ นี้ เป็นเพราะว่านักเรียนวัยรุน่ กลุม่ ทดลองทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว ได้มสี ว่ นในกิจกรรมจ�ำนวน
10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที การด�ำเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มท�ำให้ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น การอภิปราย การน�ำ
เสนอ การแสดงบทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยนในกลุ่มตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ท�ำให้นักเรียนกลุ่มทดลอง
เกิดความทะเยอทะยานเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้เป้าหมายที่จะประสบความส�ำเร็จ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ได้คิด
วิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมแนะแนวปกติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีขอบข่ายเนื้อหาทั่วไป
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ไม่ได้รับการเสริมสร้างความทะเยอทะยาน จึงเป็นผลให้นักเรียน กลุ่มควบคุมอาจขาด
ความทะเยอทะยานในด้านการประสบความส�ำเร็จในชีวิต ความเชื่อมั่นในตนเอง และความทะเยอทะยาน
ด้านอ�ำนาจ ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ จิตรา วสุวานิช (2518: 16) ที่กล่าวว่า ถ้าเด็กไม่มีจุดมุ่งหมาย
และความทะเยอทะยานก็ ย ่ อ มจะประสบความส� ำ เร็ จ ได้ ย ากล� ำ บาก จากการศึ ก ษางานวิ จั ย พบว่ า
ความทะเยอทะยานจะเกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทาง
จิตใจ และจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่ได้รับความพึงพอใจ (ศิลปชัย ธูปสุวรรณ, 2538: 2 อ้างอิงจาก Hilgard,
1962: 125-126) มนุษย์มีความต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จได้รับการยอมรับ ต้องการมีอ�ำนาจ หรือ
อยู่เหนือผู้อื่น ความต้องการเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดความทะเยอทะยานขึ้นในจิตใจ เป็นตัวก�ำหนดทิศทาง
แห่งความคิด และการกระท�ำของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีความต้องการก็จะไม่มีพฤติกรรมเกิดขึ้น นอกจาก
ความต้องการแล้วยังมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความทะเยอทะยานนั้น
จากการสังเกตของผู้วิจัยหลังท�ำการทดลองพบความแตกต่างของนักเรียนวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม คือ
กลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ จะได้รับการแนะแนวเรื่องความทะเยอทะยานเป็นเพียง
การบรรยาย และจดบันทึก จึงไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่วนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
เพือ่ เสริมสร้างความทะเยอทะยาน ทีพ่ บในครัง้ แรกยังไม่กล้าแสดงออก กล้าน�ำเสนอ แต่เมือ่ ได้สร้างความคุน้ เคย
มีสมั พันธภาพเป็นกันเองภายในกลุม่ ได้ทำ� กิจกรรมร่วมกันโดยได้รบั การกระตุน้ อย่างต่อเนือ่ งส่งผลให้นกั เรียน
วัยรุน่ ได้รบั บรรยากาศได้รบั การท้าทาย น�ำไปสูเ่ ป้าหมายเพือ่ ให้ตนได้สามารถกระท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้
ด้วยตัวเองน�ำไปสูค่ วามร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าการใช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว
ในกลุ่มทดลองท�ำให้นักเรียนวัยรุ่นมีความทะเยอทะยานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมแนะแนว
ปกติ
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ข้อเสนอแนะ
ควรน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยานไปใช้กับนักเรียนวัยรุ่นในองค์กร โดย
ทั่วไปซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้
1. ผู้ที่จะน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ ควรศึกษาวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม หลักการ ขั้นตอน
ตลอด จนวิธีการด�ำเนินกิจกรรม เพื่อการสื่อสารความหมายที่ถูกต้อง ซึ่งในบางกิจกรรมอาจปรับให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้ รวมทั้งควรมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติก่อนน�ำไปใช้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มที่จะได้รับ
2. ผู้ที่จะน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ควรพัฒนากิจกรรมให้มีความน่าสนใจ และแปลกใหม่ เพื่อให้
นักเรียนวัยรุ่นสามารถท�ำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นแล้วเชื่อมโยงประสบการณ์ของตน เพื่อน�ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้
3. การติดตามผลการเสริมสร้างความทะเยอทะยานภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว โดยสังเกต
จากพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนว่าปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวันได้ถูกต้องเหมาะสม หรือไม่
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัย พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยานส่งผลให้
นักเรียนวัยรุน่ มีการพัฒนาความทะเยอทะยานสูงขึน้ ควรมีการน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้พฒ
ั นาคุณลักษณะ
อื่น ๆ เช่น ความมีวินัย ความหวังในชีวิต ความรับผิดชอบ การก�ำกับตนเอง เป็นต้น
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม หรือการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาไป
ประยุกต์ใช้กับเป้าหมายกลุ่มอื่น ๆ เช่น วัยรุ่นชายในสถานพินิจ เด็กด้อยโอกาส เด็กก�ำพร้า เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา คณะที่
ก�ำลังศึกษา ความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 2. ศึกษาความคาดหวัง
และการรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการ 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ความเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 284 คน ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะที่ก�ำลังศึกษา โรงเรียน
การท่องเทีย่ วและบริการ และความถีใ่ นการใช้บริการ น้อยกว่า 1 ครัง้ /เดือน การรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการของนักศึกษา
เมื่อจ�ำแนกตามเพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการ
การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้าน
การตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ไม่แตกต่างกัน
คณะที่ก�ำลังศึกษา ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้าไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ คณะทีก่ ำ� ลังศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการงานทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 การศึกษาความคาดหวัง
และการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า ความคาดหวัง
และการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
* จีรวรรณ บุญพิทักษ์ (Corresponding Author)
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ส่วนด้านการให้ความเชือ่ มัน่ ต่อลูกค้า ไม่แตกต่างกัน แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ โดยการจัดบุคลากรให้มีเพียงพอต่อให้บริการในเวลาปกติ และมีผู้รับบริการมาติดต่อเป็นจ�ำนวน
มาก 2) ด้านสถานทีส่ งิ่ แวดล้อม โดยการจัดสถานทีใ่ ห้บริการให้มคี วามเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ อุปกรณ์
เครื่องมือ หยิบใช้ได้สะดวก และ 3) ด้านกระบวนการให้บริการ โดยมีการแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน
ค�ำส�ำคัญ: ความคาดหวัง การรับรู้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ

Abstract
This research objectives were to; 1) study general information consisted of gender,
year of study, faculty, frequency of used service on the perceptions of service quality.
2) study the expectation and perceptions of students towards the service quality. 3) study
the development guidelines of service quality of Academic Promotion and Registration Office,
Suan Dusit University to achieve the excellence. The findings revealed that most of the
respondents were 284 females. They were the fourth year students at the faculty of tourism
and hospitality. The frequency of using service was less than 1 time per month. Regarding
the perceptions towards service quality, students with the differences of gender, year of
study and frequency of using service had no different perception towards service quality of
Academic Promotion and Registration Office in terms of tangibility, reliability, responsiveness,
customer assurance and empathy. The difference of faculty had no different perception
towards service quality of Academic Promotion and Registration Office in terms of tangibility,
responsiveness, customer assurance and empathy but the difference of faculty had different
perception towards reliability at the statistical significance of .05. The study revealed that
there was difference between the expectations and perceptions towards service quality,
including service tangibility, reliability, responsiveness and empathy, at the statistical
significance of .05 while there was no difference towards customer assurance. The
development guidelines of service quality consisted of 1) sufficient personnel should
be available during both regular and peak service time 2) the servicescape should be
appropriate, clean and well-organized and service appliances should be fully provided and
3) the service process should include clear procedure and timing.
Keywords: Expectation, Perceptions, Development Guidelines of Service Quality
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บทน�ำ
ปัจจุบนั การให้บริการขององค์กรมีความส�ำคัญมาก แม้แต่องค์กรทางการศึกษา คุณภาพบริการจึงถูก
น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง คุณภาพบริการได้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจและนับวันจะยิ่งมีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าคุณภาพบริการมีความส�ำคัญอย่าง
มาก ในหลายธุรกิจประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกลยุทธ์เพราะด้านคุณภาพบริการ และขณะเดียวกันก็พบ
ว่ามีหลายธุรกิจ ไม่สามารถแข่งขันในเรือ่ งคุณภาพบริการได้ การรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการ (Perceptions of Service
Quality) จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญต่อการสร้างความส�ำเร็จของธุรกิจบริการ (Gronroos, 2001)
SERVQUAL เป็นการวัดความพึงพอใจของลูกค้าจากคุณภาพบริการซึ่งพัฒนาโดย (Parasuraman,
Berry & Zeithaml, 1985) SERVQUAL เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการท�ำวิจยั หาคุณภาพบริการ สามารถประเมิน
ผลงานการบริการโดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ที่ต้องการ ซึ่งวัดคุณภาพการบริการด้วย
แบบสอบถาม ถ้าบริการที่ได้รับความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ แสดงความคุณภาพบริการไม่ดีพอ แต่ในทาง
กลับกัน ถ้าความคาดหวังเท่ากับการรับรู้ แสดงว่าคุณภาพบริการดีหรือดีมาก การน�ำเอาหลักการจัดการคุณภาพ
บริการ (Service Quality) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริการการศึกษาจึงมีความส�ำคัญ เพราะเป็นกุญแจส�ำคัญ
ที่จะตอบสนองความต้องการของนักศึกษา รวมทั้งปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งออกเป็นคณะและส่วนอื่นที่เทียบเท่าคณะ ดังนี้
คณะ ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเทีย่ วและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มีจำ� นวนนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 14,787 คน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) ส่งผลให้งานด้าน
บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีเพิม่ มากขึน้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ งานด้านการให้บริการนักศึกษาจึงเป็นภาระ
หน้าที่ของบุคลากร จึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะท�ำการศึกษาความคาดหวังและการรับรูต้ อ่ คุณภาพบริการของนักศึกษา โดยการท�ำ
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคาดหวัง และการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของนักศึกษา โดยผู้วิจัยเลือกศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนือ่ งจากเป็นหน่วยงานทีม่ นี กั ศึกษามาติดต่อ
งานด้านบริการมากทีส่ ดุ ซึง่ จะท�ำให้ทราบว่าความคาดหวังและการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการด้านไหนบ้างมีอทิ ธิพล
ต่อความคาดหวังและการรับรูข้ องนักศึกษา เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ ส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา คณะที่ก�ำลังศึกษา ความถี่ในการใช้
บริการงานทะเบียนนักศึกษา ต่อการรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการ ในด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
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2. เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการ ในด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการให้
บริการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ไซแธมอล พาราสุรามาน และแบรรี่ (อ้างถึงใน สุพจน์ วิรยิ ะสาธร, 2554) ได้ให้ความคิดเห็นว่าคุณภาพ
นั้นเป็นสิ่งที่อาจเกิดได้จากความคาดหมายของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการนั้น กล่าวคือ คุณภาพก็เปรียบ
เสมือนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการที่ดีที่สุด โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
บริการ ซึ่งอาจมีการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้เพื่อให้ได้มาถึงความพึงพอใจในการใช้
บริการ หากผูใ้ ช้บริการได้รบั การบริการอย่างเป็นไปตามทีค่ าดหวังถือว่าผูใ้ ห้บริการมีการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยมีตัวชี้วัดการให้บริการที่ได้รับความนิยมนมาใช้อย่างแพร่หลาย คือ (Parasuraman, Zeithaml & Berry,
1988) ซึง่ น�ำผลของการรับรูจ้ ากผูใ้ ช้บริการและนิยามความหมายของคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทีม่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องในการก�ำหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม คือ SERVQUAL
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ พาราสุรามาน, แซทแฮล์ม และแบรรี่ (Parasuraman, Zeithaml,
& Berry, 1988) ได้สร้างเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการจ�ำแนก 5 ด้าน ดังนี้ 1. ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมทีส่ ามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลกั ษณะทางกายภาพ
ที่ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุ และบุคคล ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านั้น
ช่วยให้ลกู ค้ารับรูว้ า่ พนักงานมีความตัง้ ใจให้บริการเห็นภาพได้ชดั เจน 2. ความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจได้ (Reliability)
การให้บริการต้องตรงตามการสื่อสารที่น�ำเสนอแก่ลูกค้า งานบริการที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมี
ความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม�่ำเสมอ ที่สามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในงานบริการจากลูกค้า
3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) พนักงานมีหน้าทีใ่ ห้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมีความพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือหรือให้บริการลูกค้าทันที ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า
(Assurance) การบริการจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท�ำงานตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี สามารถท�ำให้ลกู ค้าเกิดความเชือ่ ถือและสร้างความมัน่ ใจว่าลูกค้าได้รบั บริการ
ที่ดี 5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) พนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และ
ให้ความสนใจแก่ผู้มาใช้บริการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดคุณภาพบริการดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า “SERVQUAL”
เกณฑ์การวัดคุณภาพบริการ (Parasuraman, Zeithamal & Berry, 1988: 133) ดังนี้ ความคาดหวัง
ต่อคุณภาพบริการมีมากกว่าการรับรูจ้ ริงจากการบริการทีไ่ ด้รบั จริง (E > P) ผูบ้ ริโภคจะไม่พอใจการบริการได้รบั
ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการมีมากกว่าการรับรู้จริงจากการบริการที่ได้รับจริง (E = P) ผู้บริโภคจะรู้สึก
พอใจกับการได้รับบริการ การรับรู้จริงจากการบริการที่ได้รับจริงมีมากกว่าความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ
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(E < P) ก็จะเป็นการบริการที่มีคุณภาพเหนือความพึงพอใจที่ผู้บริโภคคาดหวัง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ความคาดหวัง เป็นทัศนคติเกี่ยวกับความปรารถนา หรือความต้องการของผู้รับบริการที่พวกเขา
คาดหมายว่าจะเกิดขึน้ ในบริการนัน้ ๆ (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985) ผูร้ บั บริการจะประเมินผล
ของการขอรับบริการโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับความต้องการคือ สิ่งที่ถูกฝังลึกอยู่ในจิตส�ำนึก
ของมนุษย์ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละสถานภาพของแต่ละบุคคล เมือ่ รูส้ กึ ว่ามีความต้องการ
พวกเขาจะมีแรงจูงใจทีจ่ ะท�ำให้ความต้องการได้รบั บริการตอบสนอง คุณภาพของการบริการทีผ่ รู้ บั บริการคาดหวัง
มีอยู่ 5 ด้านด้วยกัน คือ 1. ความมีตัวตน หรือรูปลักษณ์ทางกายภาพของการบริการที่ดี (Tangibles)
2. ความไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการที่จะ
ส่งมอบการบริการได้ตรงเวลา และให้บริการได้อย่างครบถ้วนและเป็นไปได้ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ 3. ความเชือ่ ถือ
ได้ (Assurance) หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไป และรู้สึกมั่นใจที่จะใช้บริการ ความรู้สึก
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานให้บริการมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน
4. การตอบสนองที่ทันใจ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมของหน่วยบริการ และผู้ปฏิบัติงานให้
บริการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ทันทีที่เขาต้องการโดยไม่ปล่อยให้ต้องรอนาน
5. ความเอื้ออาทร หรือความเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความเอื้ออาทร หรือความเอาใจใส่ที่หน่วยบริการ
และผู้ปฏิบัติงานบริการให้บริการที่มีต่อผู้รับบริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
การรับรู้ (Perceptions) เป็นกระบวนการซึง่ เริม่ ต้นจากการรับข้อมูลจากภายนอกของประสาทสัมผัส
ต่าง ๆ (Sensation) ข้อมูลจะถูกส่งไปแลกเปลี่ยนกับข้อมูลจากความทรงจ�ำเดิมที่มี (Memory) จากนั้นจึง
ประมวลออกมาเป็นความเข้าใจ (Cognition) และส่งผลออกมาเป็นการตอบโต้ (Action) ในที่สุดข้อมูล
ที่ได้รับในแต่ละวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลที่มีอยู่รอบตัว เพราะในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ จะมี
สิง่ เร้าจากภายนอกจ�ำนวนน้อยมากทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเรา เนือ่ งจากเราจะเลือกให้ความสนใจต่อสิง่ เร้าจากภายนอก
ที่มีความส�ำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นและจะเพิกเฉยต่อข้อมูลอื่น ๆ ที่เหลือ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการ
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ช่วยท�ำให้งานประสบผลส�ำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด�ำเนินการให้ผู้ท�ำงานเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน
แล้ว ยังจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการที่จะท�ำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วยเพราะความเจริญก้าวหน้า
ของงานบริการ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีเ่ ป็นตัวบ่งชีก้ ค็ อื จ�ำนวนผูม้ าใช้บริการ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารทีช่ าญฉลาด
จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท�ำให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติ
งานและผู้มาใช้บริการ (สาโรช ไชยสมบัติ, 2534)
Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ที่เสนอเกณฑ์การประเมินความคาดหวังและการรับรู้
ของการบริการ โดย Expectation Service (ES) คือ ความคาดหวังทีล่ กู ค้าต้องการ และ Perception Service
(PS) คือ การรับรู้จริงที่ลูกค้าได้รับบริการ ซึ่งถ้า ES > PS แสดงว่าลูกค้าไม่พอใจในการบริการที่ได้รับ ถ้า ES
= PS แสดงว่าลูกค้าพอใจ แต่ถ้า ES < PS หมายถึง ลูกค้ามีความประทับใจต่อการบริการ ซึ่งเกินกว่า
ความคาดหวัง
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ความพึงพอใจเป็นเรือ่ งการรับรูใ้ นคุณสมบัตขิ องสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของผูบ้ ริโภค หัวใจ
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี นั่นคือการท�ำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น หลายองค์กร
จึงมุ่งหวังที่ให้ลูกค้ามีความพอใจในทุกด้าน องค์กรที่สามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมายที่จะท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุดจะเป็นธุรกิจที่มีผลการด�ำเนินการยอดเยี่ยม อันจะน�ำไปสู่ความสามารถที่โดดเด่น และสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางธุรกิจได้
แนวทางพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
ในงานบริการลูกค้าที่หลาย ๆ ธุรกิจก�ำลังด�ำเนินการอยู่นั้น มักจะมีค�ำถามของผู้ประกอบการ หรือ
ผู้จัดการ ว่าท�ำอย่างไรถึงจะท�ำให้องค์การของเรา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และครบวงจร จนมีลูกค้าที่ชมบอก
ปากต่อปากว่าให้มาทีเ่ ราลูกค้ามาแล้วรูส้ กึ ประทับใจ จนท�ำให้เกิดแบรนด์ในการบริการ อันจะส่งผลต่อแบรนด์
ขององค์กรแน่นอนว่า ทุก ๆ องค์กรต้องการให้เกิดภาพนี้ขึ้น วิธีการสร้างนั้นมิใช่สร้างได้เพียงไม่กี่เดือน แต่มัน
ต้องสร้างกันหลายปี จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร หลายองค์กรก็มีวิธีที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ
ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ด้วย วิธีการสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศและครบวงจร (One-StopService) นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ส�ำคัญและสามารถน�ำมาใช้ได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงปัจจัยสู่ความส�ำเร็จใน
สามปัจจัยหลัก (พิษณุพร รุโจปการ, 2556: 1) คือ 1) บุคลากรผู้ให้บริการ 2) สถานที่สิ่งแวดล้อม และ
3) กระบวนการให้บริการ
กฤษมาพร พึ่งโพธิ์ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของ
อุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังที่ควรให้ความสนใจมากที่สุด คือ 1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ได้แก่
สภาพแวดล้อมความปลอดภัย ความสะอาดสวยงาม อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมการใช้งาน 2. ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ได้แก่ พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ให้บริการอย่างถูกต้อง ท�ำให้เกิดความไว้ใจ
เชือ่ มัน่ ได้ 3. ด้านการให้ความมัน่ ใจ ได้แก่ พนักงานให้บริการสุภาพ มีอธั ยาศัยไมตรีดี การรักษาความปลอดภัย
ทั่วถึง 2) ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกัน ตรงข้าม
ประชากรศาสตร์ ด ้ า นอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคาดหวั ง ในคุ ณ ภาพบริ ก ารของ
อุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
จิณณ์รัตน์ กาประสิทธิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของส�ำนักงานคณบดีที่มีผลต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และความถี่ที่มาใช้
บริการ เป็นกลุ่มปัจจัยที่มีทัศนคติต่อคุณภาพให้บริการไม่แตกต่างกัน
ชมนาด ม่วงแก้ว (2555) การค้นคว้าอิสระเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการในงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. ธัญบุรี จาก
การศึกษาพบว่า งานกิจกรรมนักศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน และ
ชัน้ ปีทกี่ ำ� ลังศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
พบว่า ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษาและหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังแตกต่างกัน และพบว่าเพศ
หลักสูตรการศึกษา และสาขาที่ก�ำลังศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน
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ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่าความคาดหวังและความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กัน ยกเว้นงาน
ทะเบียนนักศึกษา ในด้านความมีอธั ยาศัยไมตรีมคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยูใ่ นระดับต�ำ่ ส่วนการเปรียบ
เทียบความพึงพอใจงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ชลธิดา ตันประดิษฐ์ (2551) การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายในการวิจัย เพื่อศึกษาถึงความคาดหวัง
และการรับรูข้ องลูกค้าทีม่ ตี อ่ คุณภาพบริการหลังการขายของบริษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ�ำกัด จาก
การศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมากในขณะทีก่ ารรับรูต้ อ่ คุณภาพ
บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ลูกค้ามีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ ด้านความเชื่อมั่นต่อบริการ ด้าน
การตอบสนองในการแก้ใขปัญหาที่รวดเร็ว ด้านความเชื่อถือในการบริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจลูกค้าอยู่ใน
ระดับมาก ในขณะที่การรับรู้ต่อคุณภาพบริการ ด้านความเชื่อมั่นต่อบริการ ด้านการตอบสนองในการแก้ไข
ปัญหาทีร่ วดเร็ว ด้านความเชือ่ ถือในการบริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก ลูกค้าทีม่ เี พศต่างกัน
มีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ลูกค้าที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประเภทผู้ใช้
บริการ และระยะเวลาที่เป็นลูกค้าต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ลูกค้ามีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการหลังการขายกับ การรับรู้ต่อคุณภาพบริการหลังการขายโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ลูกค้ามีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพบริการหลังการขาย
สูงกว่าความคาดหวังต่อคุณภาพบริการหลังการขาย
สุกัญญา อิ่มลิ้มทาน (2553) การค้นคว้าอิสระเรื่อง ศึกษาคุณภาพบริการของสถาบันเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อความพีงพอใจของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์
ที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ด้านลักษณะกายภาพ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าแตกต่างกัน นักศึกษาสถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ชั้นปีแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ด้านลักษณะกายภาพ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการตอบสนอง และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าแตกต่างกัน
นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวฒั น์กลุม่ นักศึกษาแตกต่างกันมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการของสถาบันเทคโนโลยีปญั ญาภิวฒั น์
ด้านลักษณะกายภาพด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองแตกต่างกัน การรับรู้คุณภาพบริการของสถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ด้านการให้ความมั่นใจที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
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แตกต่างกันมีการรับรู้คุณภาพบริการของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ด้านลักษณะกายภาพด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนองแตกต่างกัน การรับรู้คุณภาพบริการของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ด้านการให้ความมั่นใจที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
กรอบแนวคิ
ดด
กรอบแนวคิ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- ชั้นปีที่กาลังศึกษา
- คณะที่กาลังศึกษา
- ความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพบริการ
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ความเชื่อถือไว้วางใจได้
การตอบสนองต่อลูกค้า
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า

การรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษา
ต่อคุณภาพบริการ
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ความเชื่อถือไว้วางใจได้
การตอบสนองต่อลูกค้า
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการ
E > P ลูกค้าไม่พึงพอใจ
E = P ลูกค้าพึงพอใจ
E < P ลูกค้าพึงพอใจอย่างมาก
E (Expectation) ความคาดหวัง P (Perception) การรับรู้
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
2. ด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม
3. ด้านกระบวนการให้บริการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง การรับรู้ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method)
โดยแบ่งได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และส่วนที่
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่มาใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษาจากส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ�ำนวนทั้งสิ้น 14,787 คน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ�ำนวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน e = 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง จ�ำนวน 390 คน และส�ำรอง
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 410 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีค�ำนวณหาสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
จ�ำแนกตามชั้นปีของนักศึกษา โดยจ�ำนวนของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 410 คน ได้ประชากรตามสัดส่วนในแต่ละ
ชั้นปี ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�ำนวนประชากร 3,460 คน
กลุ่มตัวอย่าง 80 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ�ำนวนประชากร 4,235 คน
กลุ่มตัวอย่าง 83 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ�ำนวนประชากร 3,693 คน
กลุ่มตัวอย่าง 120 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�ำนวนประชากร 3,399 คน
กลุ่มตัวอย่าง 127 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึน้ เพือ่ ศึกษา
ความคาดหวัง การรับรู้ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไปเป็นค�ำถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ ปีทกี่ ำ� ลังศึกษา คณะทีก่ ำ� ลังศึกษา ความถี่
ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จ�ำนวน 20 ข้อ และการรับรูต้ อ่ คุณภาพการบริการส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ�ำนวน 20 ข้อ เป็นค�ำถามในแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scales) โดยมีคำ� ตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้ ระดับความคาดหวังหรือรับรูม้ ากทีส่ ดุ เท่ากับ
5 คะแนน มาก เท่ากับ 4 คะแนน ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน น้อย เท่ากับ 2 คะแนน และน้อยที่สุด เท่ากับ
1 คะแนน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการแจกแจงเป็นความถี่และค่าร้อยละ
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(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistic) ใช้สถิติ t-test One-way ANOVA (F-test) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่
ก�ำลังศึกษา คณะที่ก�ำลังศึกษา ความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ต่อการรับรู้คุณภาพบริการของ
นักศึกษา และใช้ Paired Sample t-test เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการให้บริการกับการรับรู้จริงต่อ
คุณภาพการให้บริการ
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informants) กลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 4 คน และกลุม่ ที่ 2 เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
จ�ำนวน 6 คน รวมจ�ำนวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยอาศัยแนวค�ำถามใน
การสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือ ก�ำหนดกรอบค�ำถามทีไ่ ด้มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นค�ำถามปลายเปิด เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
เพือ่ ต้องการข้อมูลลึกซึง้ เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ ซึง่ การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธกี ารเก็บข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ความสามารถ
พิเศษของผูส้ มั ภาษณ์เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมประเด็นทีต่ อ้ งการ
ศึกษาวิจัย แล้วน�ำไปสัมภาษณ์ ในการด�ำเนินการสัมภาษณ์นั้น ค�ำถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
ประเด็นด้านบุคลากร (มีแนวทางพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการบริการ อย่างไร)
ประเด็นด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม (มีแนวทางพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการบริการ อย่างไร)
ประเด็นด้านกระบวนการให้บริการ (มีแนวทางพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการบริการ อย่างไร)
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็นรายบุคคลในลักษณะของ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยยึดองค์ประกอบส�ำคัญ คือ มีความเป็นระเบียบ
ต่อเนือ่ ง ชัดเจน มีการผนวกกับแนวคิดทฤษฎีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วสังเคราะห์เพือ่ หาปัจจัยทีใ่ ช้กำ� หนดแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ�ำแนกตามเพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
คณะที่ก�ำลังศึกษา และความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา สามารถอธิบายได้ดังนี้
นักศึกษาผูใ้ ช้บริการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
110 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จ�ำนวน 410 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ�ำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 69.10 ผู้ใช้
บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 คณะที่ก�ำลังศึกษา
ส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษาในโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ จ�ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 และความถี่
ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน จ�ำนวน 245
คน คิดเป็นร้อยละ 59.90
ผลการศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษา ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า เมื่อจ�ำแนกตาม เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา คณะที่ก�ำลังศึกษา ความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียน
นักศึกษา พบว่า
นักศึกษาทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีการรับรูต้ อ่ คุณภาพบริการการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน (Sig. = .073) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพ
การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชือ่ มัน่ ต่อลูกค้า และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า ไม่แตกต่างกัน
(Sig. = .173 .053 .120 .064 .061)
นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ก�ำลังศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการการให้บริการงานทะเบียน
นักศึกษาในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (Sig. = .792) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
แตกต่างกัน มีการรับรูต้ อ่ คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า ไม่แตกต่างกัน (Sig. = .392 .880 .452 .928 .958)
นักศึกษาที่มีคณะที่ก�ำลังศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการการให้บริการงานทะเบียน
นักศึกษาในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (Sig. = .102) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาที่มีคณะที่ก�ำลังศึกษา
แตกต่างกัน มีการรับรูต้ อ่ คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ไม่แตกต่าง
กัน (Sig. = .089 .625 .396 .074) ส่วนด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการงาน
ทะเบียนนักศึกษา แตกกต่างกัน (Sig. = .028) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักศึกษาทีม่ คี วามถึใ่ นการใช้บริการแตกต่างกัน มีการรับรูต้ อ่ คุณภาพบริการการให้บริการงานทะเบียน
นักศึกษาในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (Sig. = .812) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาที่มีความถึ่ในการใช้
บริการแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ไม่แตกต่างกัน (Sig. = .461 .652 .927 .194 .869)
ผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ในคุณภาพบริการของส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
ได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า
นักศึกษาผู้ใช้บริการ มีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการงานทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกัน
กับการรับรู้จริงในภาพรวม (p = .000) ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 โดยนักศึกษาผู้ใช้บริการรู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะ
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ว่าความคาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 มากกว่าการรับรู้จริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ นักศึกษาผูใ้ ช้บริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการงาน
ทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกันกับการรับรู้จริง (p = .000) ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 โดยนักศึกษาผู้ใช้บริการรู้สึก
ไม่พึงพอใจ เพราะว่าความคาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มากกว่าการรับรู้จริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ นักศึกษาผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการงานทะเบียน
นักศึกษาแตกต่างกันกับการรับรูจ้ ริง (p = .000) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 โดยนักศึกษาผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ
เพราะว่าความคาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 มากกว่าการรับรู้จริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า นักศึกษาผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการงานทะเบียน
นักศึกษาแตกต่างกันกับการรับรูจ้ ริง (p = .000) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 โดยนักศึกษาผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ
เพราะว่าความคาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 มากกว่า การรับรู้จริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า นักศึกษาผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการงาน
ทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกันกับการรับรู้จริง (p = .000) ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 โดยนักศึกษาผู้ใช้บริการรู้สึก
ไม่พึงพอใจ เพราะว่าความคาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มากกว่า การรับรู้จริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า หมายความว่า นักศึกษาผูใ้ ช้บริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
งานทะเบียนนักศึกษาไม่แตกต่างกันกับการรับรูจ้ ริง (p = .058) โดยนักศึกษาผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ เพราะ
ว่าความคาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มากกว่าการรับรู้จริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
แนวทางการพัฒนาการให้บริการ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการให้บริการ โดยมีผลของ
การศึกษาดังต่อไปนี้
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
1) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ควรมีการจัดบุคลากรผู้ให้บริการให้มีเพียงพอต่อการให้บริการในเวลา
ปกติ และเวลาที่มีกิจกรรมที่มีนักศึกษาผู้ใช้บริการมาติดต่อเป็นจ�ำนวนมาก มีบุคลากรปฏิบัติงานทดแทนได้
ทันที การจัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังจ�ำนวนบุคลากรของหน่วยงานให้มีเพียงพอและเหมาะสม 2) ด้านสถานที่
สิง่ แวดล้อม สถานทีใ่ ห้บริการควรมีความสะอาดของพืน้ ทีใ่ ห้บริการมีความเหมาะสม พืน้ สะอาด อากาศถ่ายเท
อุณหภูมิห้องเหมาะสม เรียบร้อยเป็นระเบียบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้หยิบใช้ได้สะดวกตลอดเวลาใน
การให้บริการ 3) ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการให้บริการโดยการแจกบัตรคิว หรือการติดตั้งเครื่อง
กดบัตรคิวและการจัดระบบคิวด้วยการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดการข้อมูล
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
1) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีความเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ สื่อสารได้อย่างชัดเจน
แก่นกั ศึกษาผูใ้ ช้บริการก่อนทีจ่ ะมีกจิ กรรมให้บริการเกิดขึน้ การประเมิน คัดกรอง สอบถามนักศึกษาผูใ้ ช้บริการ
ถึงความต้องการรับบริการ การให้ค�ำแนะน�ำแก่นักศึกษาผู้ใช้บริการก่อนที่จะให้บริการ 2) ด้านสถานที่
สิง่ แวดล้อม ควรมีการติดประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการ ให้ผรู้ บั
บริการเห็นอย่างชัดเจน การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 3) ด้านกระบวนการให้
112 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริการ ควรมีการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการ ให้นกั ศึกษาผูใ้ ช้บริการ
รับทราบก่อนการรับบริการ
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
1) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ควรมีการจัดอบรมความรู้และทักษะด้านการให้บริการ การมีจิตบริการ
การมีความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการตลอดเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บริการด้วย
ความเป็นมิตร แนะน�ำหรืออธิบายขัน้ ตอน กระบวนการให้บริการอย่างชัดเจน 2) ด้านสถานทีส่ งิ่ แวดล้อม จุด/ช่อง
การให้บริการ ควรมีป้ายบอกจุดบริการที่มีความชัดเจน และสื่อสารทั่วถึง การให้บริการมีความเหมาะสม
สะดวกในการติดต่อขอรับบริการ มีที่นั่งรอรับบริการ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การให้บริการช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ เฟสบุ๊ค เว็บไซค์ เป็นต้น 3) ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมี
การจัดท�ำขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการ โดยติดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาผู้ใช้บริการ
เห็นได้อย่างชัดเจน และการประชาสัมพันธ์เพิ่มผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
1) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ควรมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบค�ำถาม ชี้แจง
ข้อสงสัยให้ค�ำแนะน�ำด้านต่าง ๆ ได้ การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านกิริยามารยาท การแสดงออก เช่น การพูด
การฟัง การสื่อสาร บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาผู้ใช้บริการ 2) ด้าน
สถานที่สิ่งแวดล้อม ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ในการให้บริการ
มีการจัดเตรียมให้มีเพียงพอและพร้อมให้บริการตลอดเวลาส�ำหรับการให้บริการ และส�ำหรับนักศึกษาผู้ใช้
บริการ 3) ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการจัดท�ำขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาในการให้บริการที่
ชัดเจนและการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนให้นักศึกษาผู้ใช้บริการเห็นอย่างชัดเจน
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
1) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ควรมีการสื่อสารได้อย่างชัดเจนแก่ผู้รับบริการก่อนที่จะมีกิจกรรมให้
บริการเกิดขึน้ การประเมิน คัดกรอง สอบถามนักศึกษาผูใ้ ช้บริการถึงความต้องการรับบริการในเรือ่ งใด การให้
ค�ำแนะน�ำด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาผู้ใช้บริการก่อนการให้บริการ 2) ด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม สถานที่ให้บริการ
ควรมีความเหมาะสม/สะดวก และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการ มีเพียงพอและพร้อมให้บริการ
ตลอดเวลาส�ำหรับการให้บริการและส�ำหรับนักศึกษาผู้ใช้บริการ 3) ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการให้เห็นอย่างชัดเจน การให้ค�ำปรึกษาอย่างมีประสิทธิผล
ใส่ใจผลประโยชน์ของนักศึกษาผู้ใช้บริการ

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีประเด็นที่น�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา คณะที่ก�ำลังศึกษา และความถี่ในการใช้บริการงาน
ทะเบียนนักศึกษา ที่แตกต่างกันมีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า
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เพศ นักศึกษาผูใ้ ช้บริการทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีการรับรูจ้ ริงต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียน
นักศึกษาไม่แตกต่างกัน ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและเพศชายต่างมีความต้องการเข้ามารับบริการที่ถูกต้องและ
ทันเวลา ตรงต่อความต้องการ จึงอาจจะท�ำให้เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูต้ อ่ คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน
นักศึกษา ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณณ์รัตน์
กาประสิทธิ์ (2551) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของส�ำนักงานคณบดีที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ
กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และความถี่ที่มาใช้บริการ เป็นกลุ่มที่มีทัศนคติ
ต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน ผลที่ได้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีวัยใกล้เคียงกัน และ
มีสภาพแวดล้อมที่ได้รับเป็นไปตามลักษณะเหมือนกัน
ชัน้ ปีทกี่ ำ� ลังศึกษา นักศึกษาผูใ้ ช้บริการทีม่ ชี นั้ ปีทกี่ ำ� ลังศึกษาแตกต่างกันมีการรับรูจ้ ริงต่อคุณภาพ
การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาไม่แตกต่างกัน ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
ทั้งนี้เนื่องจาก นักศึกษาผู้ใช้บริการทุกระดับชั้นต่างต้องเข้ามารับบริการงานทะเบียนนักศึกษาและต้องการ
ได้รับข้อมูลงานทะเบียนที่ถูกต้องและทันเวลา รวมถึงการได้รับบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชมนาด ม่วงแก้ว (2555) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน
กิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พบว่า ด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่กาลังศึกษา หลักสูตรการศึกษา สาขาที่ก�ำลังศึกษา ความถี่
ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานกิจกรรมนักศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
คณะทีก่ ำ� ลังศึกษา นักศึกษาผูใ้ ช้บริการทีม่ คี ณะทีก่ ำ� ลังศึกษาแตกต่างกันมีการรับรูจ้ ริงต่อคุณภาพ
การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาไม่แตกต่างกัน ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก นักศึกษาผูใ้ ช้บริการทุกคณะไม่ได้เรียน ณ ทีม่ หาวิทยาลัยส่วนกลางทุกคณะ แต่คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาเรียนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษา
เรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนกลาง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาเรียนที่อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ท�ำให้เมือ่ ต้องการติดต่องานและขอรับบริการงานทะเบียนนักศึกษาต่าง ๆ จะต้อง
เข้ามาติดต่อขอใช้บริการ ณ ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยส่วนกลาง ท�ำให้นกั ศึกษา
ผูม้ าใช้บริการล้วนมีความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การบริการทีถ่ กู ต้อง และรวดเร็ว เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งเดินทางกลับมา
แก้ไขอีกครั้ง และเมื่อนักศึกษาเข้ามารับบริการแล้วได้รับการบริการที่ดีย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมนาด ม่วงแก้ว (2555) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา หลักสูตร
การศึกษา สาขาที่ก�ำลังศึกษา ความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังและ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ งานกิจกรรมนักศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น
หลักสูตรการศึกษาของงานกิจกรรมนักศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่
แตกต่างกัน
ความถีใ่ นการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามถีใ่ นการใช้บริการงาน
ทะเบียนนักศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาไม่แตกต่างกัน
ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรผู้ให้บริการสามารถตอบสนอง
ต่อการรับรู้ของนักศึกษาผู้ใช้บริการ รวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญคอยให้ค�ำแนะน�ำตลอด
การรับบริการ จึงท�ำให้ความถีใ่ นการใช้บริการต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชมนาด ม่วงแก้ว (2555) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน
กิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พบว่า ด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา หลักสูตรการศึกษา สาขาที่ก�ำลังศึกษา ความถี่
ในการใช้บริการแตกต่างกันมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ งานกิจกรรมนักศึกษา
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรูค้ ณ
ุ ภาพของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการ ส�ำนัก
ส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของ
นักศึกษาผูใ้ ช้บริการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ พบว่า มีความคาดหวังและ
การรับรูต้ อ่ คุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจา ในเรือ่ งของสถานทีใ่ ห้บริการ เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ทที่ นั สมัยและเพียงพอ รวมถึงบุคลากรทีเ่ พียงพอในการให้บริการ ซึง่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
จะท�ำให้ผมู้ าใช้บริการเข้าถึงบริการได้งา่ ย และมีความยืดหยุน่ ในการบริการ ซึง่ เป็นสิง่ กระตุน้ ให้ผมู้ าใช้บริการ
เกิดการรับรูต้ อ่ คุณภาพการบริการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชมนาด ม่วงแก้ว (2555) ได้ทำ� การค้นคว้าอิสระ
เรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียน
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มทร. ธัญบุรี พบว่า งานทะเบียนนักศึกษา ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เนื่องจากคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่หน่วยงาน
ผูใ้ ห้บริการจะต้องตอบสนองให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ซึง่ เกณฑ์ทผี่ ใู้ ช้บริการใช้ในการวัดคุณภาพของการบริการทีส่ ำ� คัญ
ประการหนึ่ง คือ การวัดจากความเป็นรูปธรรมของการบริการ จะท�ำให้ผู้มาใช้บริการรับรู้ถึงการใช้บริการ
นั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของนักศึกษา
ผู้ใช้บริการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า มีความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาผู้ใช้บริการ เมื่อมาขอใช้บริการได้
รับการบริการที่ตรงตามเวลานัดหมาย เช่น การขอเอกสาร นัดรับเอกสารภายใน 3 วันท�ำการ เมื่อนักศึกษา
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มารับเอกสาร ก็จะได้รับเอกสารทุกครั้ง และการที่นักศึกษาผู้ใช้บริการได้รับบริการตรงตามความต้องการอยู่
เสมอเวลามาขอรับบริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษมาพร พึ่งโพธิ์ (2554) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ กรณีศกึ ษาโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของนักศึกษาผู้ใช้
บริการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า มีความคาดหวังและการรับรู้ต่อ
คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เมื่อนักศึกษาผู้ใช้บริการมาติดต่อขอใช้บริการ
จะได้รับการให้บริการที่เหมือนกันทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติกับนักศึกษาที่มาขอใช้บริการ ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากการใช้บริการของนักศึกษาเป็นการมาขอใช้บริการขอความช่วยเหลือและส่วนใหญ่งานทีต่ อ้ งการใช้
บริการจะคล้ายคลึงกัน อีกทั้งเวลาในการติดต่อขอใช้บริการก็สะดวก มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน คือ
เปิดท�ำการตามเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ท�ำให้นกั ศึกษาผูใ้ ช้บริการ ได้รบั การบริการทีต่ รงตามความต้องการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิดา ตันประดิษฐ์ (2551) ได้ท�ำการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า
ทีม่ ตี อ่ คุณภาพบริการหลังการขายของบริษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จ�ำกัด พบว่า ลูกค้ามีความคาดหวัง
ต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากในขณะที่การรับรู้ต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ลูกค้า
มีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ ด้านความเชือ่ มัน่ ต่อบริการ ด้านการตอบสนองในการแก้ใขปัญหาทีร่ วดเร็ว
ด้านความเชือ่ ถือในการบริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก ในขณะทีก่ ารรับรูต้ อ่ คุณภาพบริการ
ด้านความเชื่อมั่นต่อบริการ ด้านการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
ด้านการให้ความเชือ่ มัน่ ต่อลูกค้า ความคาดหวังและการรับรูต้ อ่ คุณภาพการบริการของนักศึกษา
ผู้ใช้บริการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า มีความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากให้บริการบริการด้วยความสุภาพและมี
มารยาทที่ดี สามารถตอบค�ำถามข้อสงสัย และให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการชี้แจ้งถึงกระบวนการ
การขอรับบริการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อตอบสนองบริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งจะท�ำให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึน้ ได้ หากการบริการนัน้ เกินความคาดหวังทีม่ อี ยู่ เป็นทีย่ อมรับ
ว่าผู้รับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม
การบริการด้วยน�้ำใจบริการที่ดี ผู้ให้บริการมีความสุภาพและมีมารยาทที่ดีจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเกิดความประทับใจ และยินดีที่จะกลับมาติดต่อและมา
รับบริการอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษมาพร พึ่งโพธิ์ (2554) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ กรณีศกึ ษาโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ ได้แก่ พนักงาน
ให้บริการสุภาพ และมีอัธยาศัยไมตรีดี
ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า ความคาดหวังและการรับรูต้ อ่ คุณภาพการบริการของนักศึกษาผูใ้ ช้
บริการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า มีความคาดหวังและการรับรู้ต่อ
คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้ให้บริการสามารถดูแลให้ความสนใจและ
เอาใจใส่ในการให้บริการต่อนักศึกษาผู้ใช้บริการ รู้จักส�ำรวจความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการ และตอบ
สนองบริการทีต่ รงกับความต้องการของนักศึกษาผูใ้ ช้บริการแต่ละคนให้มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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สุกัญญา อิ่มลิ้มทาน (2553) ได้ศึกษาคุณภาพบริการของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์ชั้นปีแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการ
ของสถาบันปัญญาภิวฒ
ั น์ดา้ นลักษณะกายภาพด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนอง
และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าแตกต่างกัน นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์กลุ่มนักศึกษาแตกต่างกัน
มีการรับรู้คุณภาพบริการของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ด้านลักษณะกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนองแตกต่างกัน การรับรู้คุณภาพบริการของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ด้านการให้ความมั่นใจที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพบริการ
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ การจัดบุคลากรให้มีเพียงพอต่อให้บริการในเวลาปกติ และ
เวลาที่มีกิจกรรมที่มีผู้รับบริการมาติดต่อเป็นจ�ำนวนมาก มีบุคลากรปฏิบัติงานทดแทนได้ทันที จัดท�ำกรอบ
อัตราก�ำลังจ�ำนวนบุคลากรของหน่วยงานให้มเี พียงพอและเหมาะสม ด้านสถานทีส่ งิ่ แวดล้อม สถานทีใ่ ห้บริการ
ความสะอาดของพื้นที่ให้บริการมีความเหมาะสม พื้นสะอาด อากาศถ่ายเท อุณหภูมิห้องเหมาะสม เรียบร้อย
เป็นระเบียบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ หยิบใช้ได้สะดวกตลอดเวลาในการให้บริการ มีที่นั่งให้นั่งคอย
ระหว่างรอรับบริการ และด้านกระบวนการให้บริการ การให้บริการโดยการแจกบัตรคิว หรือมีการติดตั้ง
เครื่องกดบัตรคิว เพื่อจัดล�ำดับการให้บริการก่อนหลัง การแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรมีการเพิ่มจุดบริการงานทะเบียนนักศึกษาไปยังศูนย์
การศึกษาต่าง ๆ เพื่อกระจายการบริการไม่ให้มารวมอยู่ ณ จุดเดียว ควรดูแลรักษาและเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่น�ำ
มาให้บริการ ให้มีเพียงพอกับผู้มารับบริการ การปรับเพิ่มผู้ให้บริการให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักศึกษา และการปรับที่นั่งส�ำหรับนักศึกษาในระหว่างรอคอยการใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้น
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ควรให้มีการประเมินการให้บริการของผู้มาใช้บริการอย่างสม�่ำเสมอ
ควรมีการพัฒนาระบบการนัดหมายโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ควรสร้างแนวคิดองค์กรร่วมกันเพื่อให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และพนักงานขององค์กรเดินไปสู่จุดหมายเดียวกัน
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ควรสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และปฏิบัติให้เป็น
ค่านิยมขององค์กรร่วมกัน รวมถึงการก�ำหนดให้มีเวลาเปิด-ปิด อย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ ท�ำให้การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ควรจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานและ
ระบบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการให้ความเชือ่ มัน่ ต่อลูกค้า ควรจัดการอบรมในเรือ่ งของการบริการให้กบั พนักงานและบุคลากร
ของหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง ควรให้มกี ารตรวจสอบกระบวนการท�ำงานจากทัง้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบตั งิ าน และ
ฝ่ายผู้รับบริการอย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ รวมถึงการท�ำให้
ผู้ให้บริการมีความน่าเชื่อถือ จึงควรมีการฝึกอบรม และจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ และ
พนักงานของหน่วยงาน
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ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า ควรมีการจัดท�ำขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านและติดประกาศไว้ในจุดทีผ่ มู้ า
ใช้บริการสามารถเห็นได้อย่างสะดวก ควรมีการจัดสร้างวัฒนธรรมองค์กร ควรมีการอบรมเกี่ยวกับความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางใน
การท�ำงานขององค์กรที่เปลี่ยนไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี
ท�ำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อน�ำไปสู่
การวางแผนตอบสนองต่อความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ระเบียบวิธวี จิ ยั ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) การระบุปัจจัยเสีย่ งเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสังเกตการณ์ จากนัน้ เทคนิคการวิจยั เชิงปริมาณได้ถกู น�ำมาใช้เพือ่ การประเมินระดับความเสีย่ ง
โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งได้กระจายให้กลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมเป็นผู้ประเมิน และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลการวิจยั
ชีใ้ ห้เห็นว่าปัจจัยเสีย่ งทีส่ ง่ ผลต่อการน�ำเทคโนโลยีทำ� ความสะอาดพืน้ ผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์สอู่ ตุ สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk)
ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ปัจจัยเสี่ยงด้านองค์กร (Organization Risk) ปัจจัยเสี่ยงด้าน
ซัพพลายเออร์ (Supplier Risk) และปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) รวมถึงแนะแนวทางการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเทคโนโลยีท�ำความสะอาดพื้นผิวด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์และผู้รับเทคโนโลยี
ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีทำ� ความสะอาดพืน้ ผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ การน�ำเทคโนโลยีออกสูต่ ลาด ความเสีย่ ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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Abstract
The purposes of this study were to identify risk factors affecting commercialization
of carbon dioxide cleaning technology to Thailand’s electronic industry as well as to develop
the appropriate risk response strategy. The research methodology was composed of qualitative
and quantitative techniques. In-depth interviews and observation were performed for
identifying the relevant risk factors. The quantitative research was conducted to evaluate the
risk factors by using risk assessment survey with the samples of electronic firms and the data
analysis employed the exploratory factor analysis (EFA). The research finding revealed that
the risk factors, affecting the commercializing performance of carbon dioxide cleaning
technology to electronic firms in Thailand, comprised 5 factors including technology risk,
financial risk, organization risk, supplier risk and marketing risk. The recommendation for
responding the incurred risks relevant to carbon dioxide cleaning technology and technology
clients was mentioned.
Keywords: Carbon Dioxide Cleaning, Technology Commercialization, Risk in New Product
Development

บทน�ำ
พลังงานเป็นสิ่งส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นต้นของ
ประเทศไทยเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีอตั ราการใช้กา๊ ซธรรมชาติสงู สุดถึงร้อยละ 43 (รายงายสถิตพิ ลังงาน
ประเทศไทย, 2560) เมื่อมีแนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ
และวางแผนจัดสรรก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้งานทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย ไม่เพียงแต่การจัดหาปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอ แต่ยังต้องค�ำนึงถึงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติด้วยเช่นกัน ในกระบวนการแยก
ก๊าซธรรมชาตินั้นมีสิ่งที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของก๊าซธรรมชาติโดยตรง นั่นก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดการแข็งตัวส่งผลให้เกิดการอุดตันของท่อและกัดกร่อนอุปกรณ์ หากมีการปนเปื้อน
ของคาร์บอนไดออกไซด์จะส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติทันที
แม้วา่ คาร์บอนไดออกไซด์จะส่งผลเสียต่อกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ แต่คาร์บอนไดออกไซด์กย็ งั
มีประโยชน์ส�ำหรับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม การตัดและเชื่อมโลหะ การผลิต
กระดาษ การบ�ำบัดน�้ำเสีย อุปกรณ์ดับเพลิง และใช้ประกอบการแสดงในอุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น
ความหลากหลายในการใช้งานของคาร์บอนไดออกไซด์ทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ร่วมกับเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ
แยกก๊าซธรรมชาติ ท�ำให้มีนักวิจัยสนใจ และขยายขอบเขตการใช้งานนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์
คาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้จากการศึกษาของ Stephan J.
et al. (2018) ได้นำ� คาร์บอนไดออกไซด์มาพัฒนาร่วมกับหัวฉีดเพือ่ ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ความพิเศษของการทดลองนี้พบว่า คาร์บอนไดออกไซด์สามารถท�ำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่บนพื้นผิว
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ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับไมครอน ประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาดสูง และใช้เวลาในการท�ำ
ความสะอาดน้อย เมือ่ เทียบกับเทคโนโลยีปจั จุบนั คือ การท�ำความสะอาดด้วยสารเคมี (Ultrasonic Cleaning)
และท�ำความสะอาดด้วยอากาศแรงดันสูง (High-Speed Air Jet) ดังนั้นการท�ำความสะอาดพื้นผิวด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจให้กับองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จากมูลค่าการส่งออก
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 หรือจาก 5,397.99 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 5,868.02 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ร่วมกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 (สถาบันไฟฟ้าและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , 2560) จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ผู ้ พั ฒ นาเทคโนโลยี ท� ำ ความสะอาดพื้ น ผิ ว ด้ ว ย
คาร์ บ อนไดออกไซด์ หั น มาให้ ค วามสนใจ และอยากจะน� ำ เทคโนโลยี ท� ำ ความสะอาดพื้ น ผิ ว ด้ ว ย
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
ดู เ หมื อ นว่ า โอกาสในการน� ำ เทคโนโลยี ท� ำ ความสะอาดพื้ น ผิ ว ด้ ว ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ เข้ า สู ่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปได้สูง แต่สิ่งที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไม่ควรมองข้ามนั่นก็ คือ “ความเสี่ยง”
เนื่องจากการศึกษาของ George Castellion และ Stephen K. Markham (2013) พบว่า การออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ประเภทผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี มีอัตราความล้มเหลวในการออกผลิตภัณฑ์สูงถึงร้อยละ 42 ดังนั้น
หากมีความเสี่ยงขึ้นก็จะส่งผลต่อความล้มเหลวในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
ท�ำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่พัฒนา และเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่นานนัก
การตอบสนองต่อความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและจะช่วยให้ผพู้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีหาแนวทางป้องกันเพือ่
ขจัดหรือลดระดับความเสี่ยงให้เข้าสู่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงเกิดค�ำถามงานวิจัยเกิดขึ้นว่า ปัจจัยเสี่ยง
ใดบ้างที่ส่งผลต่อการน�ำเทคโนโลยีท�ำความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์สู่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย และจะมีวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านการน�ำเทคโนโลยีท�ำความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
สู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย
2. เพื่อหาแนวทางการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นของการน�ำเทคโนโลยีท�ำความสะอาดด้วย
พื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ สู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยี องค์กร และสิ่งแวดล้อม (Technology-Organization-Environment) หรือ TOE เป็น
ทฤษฎีทพี่ ฒ
ั นามาจากแนวคิดของ Tornatzky และ Fleischer ในปี 1990 กล่าวคือ เป็นกระบวนการตัดสินใจ
ในการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร (Tornatzky & Fleischer, 1990) มีการวิเคราะห์และประเมิน
เพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านองค์กร และปัจจัยทาง
ด้านสิง่ แวดล้อม ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจหรือยอมรับเทคโนโลยีสามารถวัดได้จากดีกรี
หรือระดับของนวัตกรรมที่มีความซับซ้อนที่จะเข้าใจและใช้งาน (Technology Complexity) และการรับรู้
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ประโยชน์ที่ดีกว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เดิม น�ำไปสู่การแข่งขันที่เหนือกว่า (Relative Advantage) จากการศึกษา
ของ Jie W. et al. (2015) พบว่าทั้งสองปัจจัยส่งผลต่อการเลือกและตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
บริบทบริษัทในประเทศจีน เช่นเดียวกับการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ในบริบทธุรกิจ
สุขภาพ (Healthcare) ของ Alain Y-L. C. และ Felix T.S.C. (2012) พบว่า ความเข้ากันระหว่างเทคโนโลยี
กับระบบที่มีอยู่ปัจจุบัน (Technology Compatibility) และความปลอดภัยของเทคโนโลยี (Technology
Safety) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีขององค์กร ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี (Technology
Efficiency) ส่งผลต่อการยอมรับระบบ E-maintenance ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารในประเทศตะวันออกกลาง
(Mohamed Gamal Aboelmaged, 2014) เช่นเดียวกับการอ้างอิงการใช้งานเทคโนโลยี (Project Reference)
เครือข่ายขององค์กรภายนอก (Firm Network) มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการครอบครองเทคโนโลยี
ใหม่ให้กับองค์กร (K. B. Saji & Shashi S. M., 2013) หากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงช่วยให้
องค์กรรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ (Top Management Support) นอกจากนี้หากองค์กรมีพนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถ (Capability Of Employee) ก็จะช่วยส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีใหม่เช่นกัน
ส�ำหรับทฤษฎีความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Risk in New Product Development)
ความเสีย่ ง (Risk) คือ ความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ซึ่งอาจส่งผลต่อความส�ำเร็จหรือล้มเหลว สาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านตลาด ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยด้านองค์กร เป็นต้น ปัจจัยทีก่ ล่าวมานัน้ ล้วนน�ำมาซึง่ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีและต่ออนาคตอีกด้วย (Crawford & Di Benedetto, 2006) ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความซับซ้อน จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลือกกลยุทธ์ให้
ดีที่สุดเพื่อควบคุม คาดการณ์ และลดความเสี่ยงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารความเสี่ยงของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างความส�ำเร็จให้กับองค์กร (Balbontin et al., 2000) นอกจากนี้
ความเสี่ยงทางด้านการเงินในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม (Desheng D. W.
et al., 2010) ไม่ว่าจะความคุม้ ค่าในการลงทุน (Investment Benefit) ค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษาเทคโนโลยี
(Maintenance Cost) และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างเปลีย่ นจากเทคโนโลยีเดิมมาใช้เทคโนโลยีใหม่ (Switching
Cost) ล้วนส่งผลต่อการเลือกใช้หรือยอมรับเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ก็เช่นกัน หากองค์กร
มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Single Supplier) อาจส่งผลต่อการส่งของจากซัพพลายเออร์ (Benn L. et al.,
2015) (Supply Risk) ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งตรงเวลา มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการจัดส่ง และมีความ
ต่อเนือ่ งในการจัดส่ง ตลอดไปจนถึงบริการหลังการขาย (Technical Support) และทฤษฎีการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมออกสูต่ ลาดเชิงพาณิชย์ (Commercializing Technology & Innovation) องค์กรไม่สามารถแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Introduce) และสร้างเสถียรภาพ (Stabilize) ในตลาดได้ ก็อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใน
การน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด การลดความเสี่ยงในการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด องค์กรควรมี
กระบวนการทางตลาด เช่น การท�ำโฆษณา แสดงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงแบรนด์ ความเหมาะสมและ
ระยะเวลาในการออกสู่ตลาด เป็นต้น (Aarikka-Stenroos & Sandberg, 2009) ความเสี่ยงนอกจากจะส่งผล
ต่อผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีแล้ว ก็อาจส่งผลในแง่ของผูร้ บั เทคโนโลยีเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นความเสีย่ งด้านการต่อรองราคา
(Price) ค่าใช้จ่ายในระหว่างทดลองใช้ (Promotion) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Certificate)
และช่องทางในการติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย รวมไปถึงการรับข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (Place)
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ดังนั้นหากผู้พัฒนาเทคโนโลยี รับรู้ความเสี่ยงในด้านผู้รับเทคโนโลยี และน�ำความเสี่ยงนั้นเข้าสู่
กระบวนการตอบสนองต่อความเสี่ยงก็จะช่วยเพิ่มระดับของความส�ำเร็จในการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
ได้ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้าน หลังจาก
ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิด ได้ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาความเสีย่ งในการต่อยอดเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีทำ� ความสะอาดพืน้ ผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
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(Marketing Risk) จากนั้นได้น�ำปัจจัยดังกล่าวมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเลือกเทคโนโลยี
เสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ (Supplier Risk) และปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) จากนั้นได้นาปัจจัย
มากกว่า 5 ปี ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวน 7 ท่าน และท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ดังกล่าวมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเลือกเทคโนโลยีมากกว่า 5 ปี ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 7 ท่าน และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validation) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญไดพิจารณา
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 125
คัดเลือกปัจจัยที่มีความสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยในบริบทของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(อรพรรณ คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2561) จนสามารถสรุปไดวา ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการนาเทคโนโลยี

(Content Validation) ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญไดพจิ ารณาคัดเลือกปัจจัยทีม่ คี วามสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยในบริบทของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อรพรรณ คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2561)
จนสามารถสรุปไดวา ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการน�ำเทคโนโลยีท�ำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์สู่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย
แบบสอบถามได้ถูกพัฒนาจากปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ปัจจัย ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ ค�ำถามประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จ�ำนวน 11 ข้อ
และ 2. ค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง จ�ำนวน 39 ข้อ หลังจากพัฒนาข้อค�ำถามดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ได้น�ำไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ตัดค�ำถามออกไป 2 ข้อ จาก 39 ข้อ เหลือข้อค�ำถาม
37 ข้อ แบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.9 และได้น�ำข้อค�ำถามไปทดสอบเบื้องต้นกับ
กลุ่มน�ำร่อง (Pilot Test) เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) ผ่านกลุ่มทดสอบที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ไดคา Cronbach’s Alpha
รวมเท่ากับ 0.79 ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาใช้ในการเก็บข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ
ในระดับที่สูง ตามทฤษฎีของ Cronbach (1970)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากร คือ พนักงานที่
ท�ำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยทีย่ งั ไม่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำ� ความสะอาดพืน้ ผิวด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้หลักเกณฑ์ของ
Lindeman, Merenda and Gold (1980) ด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยน�ำจ�ำนวนตัวแปรสังเกตได้
คูณด้วย 20 พบว่า ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 380 คน ผู้วิจัยจึงจะท�ำการแจกแบบสอบถาม 380 ชุด แต่เพื่อ
ป้องกันความไม่สมบูรณ์จากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดการแจกแบบสอบถามเพิม่ ร้อยละ 10 หรือ
418 ชุด ทั้งนี้แบบสอบถามได้กลับคืนมา และมีความสมบูรณ์จ�ำนวน 389 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลทาง
สถิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis-EFA) โดยเทคนิคนี้จะ
ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งจะจัดกลุ่ม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และตัดตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ซึ่งท�ำให้อธิบายโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในปัจจัยเดียวกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยของ
องค์ประกอบ พิจารณาจาก 2 หลักเกณฑ์คือ ค่า Eigen Values ของแต่ละปัจจัยต้องมากกว่า 1 และ
คา Factor Loading ตองมีค่ามากกว่า 0.5 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552)

ผลการศึกษา
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถามถูกน�ำมาด�ำเนินการทดสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis-EFA) และ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงด้วยวิธี Principle Component Analysis-PCA ซึ่งใช้ Varimax เป็นวิธีในการหมุนแกน
วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทัง้ หมด 5 ปัจจัยเสีย่ งดังนี้ ปัจจัยเสีย่ งด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) ปัจจัยเสีย่ งด้าน
การเงิน (Financial Risk) ปัจจัยเสี่ยงด้านองค์กร (Organization Risk) ปัจจัยเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์
(Supplier Risk) และปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)
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1. ปัจจัยเสีย่ งด้านเทคโนโลยี (technology risk) ทัง้ นีพ้ บว่า ค่า Kaiser-MeyerOlkin Measure-KMO
ของปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) เท่ากับ 0.574 ซึ่งมากกว่า 0.5 และค่า Bartlett’s Test
of Sphericity มีค่า Significant เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่มี
ความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Hair et al., 1998) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คา KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

ตารางที่ 1 ค่า KMO และ Bartlett's Test of Sphericity ของปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

KMO and Bartlett’s Test
ตารางที่ 1 คา KMO
และ Bartlett's Test
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ของปัAdequacy.
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จากการวิเคราะห์ปจั จัยโดยวิธกี ารหมุนแกนด้วยวิธี Varimax ท�ำให้สามารถสรุปองค์ประกอบได้ ทัง้ หมด

จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยวิธีการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax ทำให้สามารถสรุปองค์ประกอบได้ ทั้งหมด
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นของเทคโนโลยี(Technology
(TechnologyEfﬁciency
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เทคโนโลยี CO2 Cleaning มีประสิทธิภาพในการทาความสะอาดชิ้นงานน้อย/ต่ากว่าเทคโนโลยีเดิม
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CO2Cleaning
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้นงานอิเล็กาทรอนิ
กส์ขนาดเล็
0.507
เทคโนโลยี
้นงานนานกว่
เทคโนโลยี
เดิม ก
0.868
Note: α = 1.928, Variance Explained = 19.278 Percent
เทคโนโลยี CO2 Cleaning ไม่เหมาะในการทำความสะอาดชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
0.507

่มที่ 2 Variance
ประโยชน์ทExplained
ี่เหนือกว่าและการอ้
งการใช้งาน (Relative Advantage & Project Reference)
Note: α =กลุ1.928,
= 19.278างอิPercent
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 127
ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ การเปรียบเทียบของเสียจากการผลิตกับเทคโนโลยีเดิม (Factor Loading 0.875)
การทาลายพื้นผิว (Factor Loading 0.789) และการอ้างอิงการใช้งานจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม
กลุ่มที่ 2 ประโยชน์ที่เหนือกว่าและการอ้างอิงการใช้งาน (Relative Advantage & Project Reference)
อื่น ๆ (Factor Loading 0.689) ข้อดีที่เหนือกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันและหากมีการอ้างอิงการใช้งานเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 2 ประโยชน์ที่เหนือกว่าและการอ้างอิงการใช้งาน (Relative Advantage & Project
Reference) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ การเปรียบเทียบของเสียจากการผลิตกับเทคโนโลยีเดิม
(Factor Loading 0.875) การท�ำลายพื้นผิว (Factor Loading 0.789) และการอ้างอิงการใช้งานจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอื่น ๆ (Factor Loading 0.689) ข้อดีที่เหนือกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันและหาก
มีการอ้างอิงการใช้งานเทคโนโลยี ท�ำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับเทคโนโลยีลดได้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 2 ประโยชน์ที่เหนือกว่าและการอ้างอิงการใช้งาน
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ตารางที่่ 44่ 4แสดงค่
แสดงค่าา าFactor
FactorLoading
Loading
ของกลุ
่ 3 ความซั
ซ้อนของเทคโนโลยี
ตารางที
ของกลุ
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นของเทคโนโลยี
3.
3. ความซั
ความซับบซ้ซ้ออนของเทคโนโลยี
นของเทคโนโลยี (Technology
(Technology Complexity)
Complexity)
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เทคโนโลยี
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เทคโนโลยี
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ตอนการปฏิบบัตัติงิงานที
านที่ย่ยุ่งุ่งยากซั
ยากซับบซ้ซ้ออนน
Note:
Note: α
α == 1.618,
1.618, Variance
Variance Explained
Explained == 54.723
54.723 Percent
Percent
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Loading
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0.856
0.856
0.843
0.843
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ญส�ในการปฏิ
ในการปฏิ
านบัตหากเทคโนโลยี
หากเทคโนโลยี
วามปลอดภั
ะส่งงยผลต่
ผลต่
ความเสี
งต่ออการเกิ
การเกิ
ตรายต่
ผูผูต่้ป้ปาฏิฏิง บบๆัตัตต่ิงิงาน
อผู้ปดัดัฏิงงตารางที
บัติงาน่่ 55ดังตารางที่ 5
าน
ตารางที
บัณฑิตวิท่ ยาลั
ย มหาวิทายาลัFactor
ยสวนดุสิตLoading ของกลุ่มที่ 4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี
128 ตารางที
5 แสดงค่

ตารางที่ 5 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี
4.
4. ความปลอดภั
ความปลอดภัยยของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยี (Technology
(Technology Safety)
Safety)

Factor

ต้ อ งระมั ด ระวั ง การใช้ ง านเทคโนโลยี เนื่ อ งจากแรงดั น สู ง (Factor Loading 0.862) อั น ตรายจากการใช้ งาน
เทคโนโลยีทาความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (Factor Loading 0.763) ความปลอดภัยถือเป็นหลัก
สาคัญในการปฏิบัติงาน หากเทคโนโลยีไม่มีความปลอดภัยก็จะส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่าง ๆ ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี

ตารางที่ 5 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี
4. ความปลอดภัยของเทคโนโลยี (Technology Safety)
Item

เทคโนโลยี CO2 Cleaning ต้องระมัดระวังการใช้งาน เนื่องจากแรงดันของหัวฉีดสูง
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับอันตรายจากการใช้งานเทคโนโลยี Co2 Cleaning
(เช่น เกิดแผลไหม้หรือได้รับบาดเจ็บจากความเย็นจัดเมื่อสัมผัสกับ Co2)
Note: α = 1.388, Variance Explained = 68.607 Percent

Factor
Loading
0.862
0.763

งด้าานการเงิ
นการเงินน (Financial
(Financial Risk)
Measure-KMO
ของ
2.2. ปัปัจจจัจัยยเสีเสี่ย่ยงด้
Risk)ทัทั้งนี้งนี้พ้พบว่บว่า าค่าค่าKaiser-MeyerOlkin
Kaiser-MeyerOlkin
Measure-KMO
ปัของปั
จจัยเสี
น (Financial
Risk) เท่Risk)
ากับ เท่
0.500
่งมากกว่ซึ่งามากกว่
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Test of Sphericity
จจั่ยยงด้เสีา่ยนการเงิ
งด้านการเงิ
น (Financial
ากับ ซึ0.500
า 0.5
และค่า Bartlett’s
Test of
Sphericity มีค่า Significant เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.005 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่มี
มีความเหมาะสมที
ค่า Significant เท่
ากับเทคนิ
0.000
ซึ่งน้เอคราะห์
ยกว่า ป0.005
นั้นสามารถสรุ
่จะใช้
คการวิ
ัจจัย ดัดังงตารางที
่ 6 ปได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมที่จะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 คา KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน

ตารางที่ 6 คา KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสีย่ งด้านการเงิน
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

0.500
380.467
15
.000

จากการวิเเคราะห์
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คราะห์ปปัจัจจัยจัโดยวิ
ยโดยวิ
ีการหมุ
นแกนด้
ธี Varimax
ำให้สามารถสรุ
ปองค์ประกอบได้
องค์
ประกอบ
(6 ปตัระกอบ
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วแปรใดเลย
าให้มีตัวแปรทั
แปร
ทั้งหมด
3 องค์
ตัวแปร)เคราะห์
ซึ่งจากการวิ
างสถิ
ติไม่ได้ตัดจึตังวทแปรใดเลย
จึง้งท�หมด
ำให้ม6ีตตััววแปร
ทัทั้ง้งนีหมด
้ 3 องค์
าว ได้
ตั้งชื่อโดยพิ
วแปรโดยให้ น้าหนักวแปรโดยให้
ในการตั้งชื่อนจากค่
6 ตัปวระกอบดั
แปร ทั้งนีง้ กล่
3 องค์
ประกอบดั
งกล่จาารณาจากภาพรวมของตั
ว ได้ตั้งชื่อโดยพิจารณาจากภาพรวมของตั
�้ำหนักา
Factor
ที่สุดเป็นLoading
หลัก ดังต่ทีอไปนี
ในการตัLoading
้งชื่อจากค่ทีา่สูงFactor
่สูงที้ ่สุดเป็นหลัก ดังต่อไปนี้
กลุม่ ่มทีที่ ่ 11ผลประโยชน์
ผลประโยชน์จจากการลงทุ
ากการลงทุนนในเทคโนโลยี
ในเทคโนโลยีททำ� าความสะอาดด้
ยพืน้ ้นผิผิววด้ด้ววยคาร์
ยคาร์บบอนไดออกไซด์
อนไดออกไซด์
กลุ
ความสะอาดด้ววยพื
(Investment Benefit) ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ ผลตอบแทนของเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิม
(Investment Benefit) ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ ผลตอบแทนของเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี
(Factor Loading 0.898) และระยะคืนทุน (Factor Loading 0.889) โดยในแง่การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่องค์กร
เดิม (Factor Loading 0.898) และระยะคืนทุน (Factor Loading 0.889) โดยในแง่การลงทุนในเทคโนโลยี
ของผู้รับเทคโนโลยีจะมองเป็นความเสี่ยงในแง่ความคุ้มค่าในการลงทุน ดังตารางที่ 7
ใหม่องค์กรของผู้รับเทคโนโลยีจะมองเป็นความเสี่ยงในแง่ความคุ้มค่าในการลงทุน ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 1 ผลประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยีทาความสะอาดด้วย
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 129
พื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
1. ผลประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยีทาความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (Investment
Benefit)

ตารางที่ 7 แสดงค่า Factor Loading ของกลุม่ ที่ 1 ผลประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยีทำ� ความสะอาด

ตารางที่ 7 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 1 ผลประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยีทาความสะอาดด้วย
้นผิวด้บวอนไดออกไซด์
ยคาร์บอนไดออกไซด์
พื้นด้ผิววยพื
ด้วยคาร์
1. ผลประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยีทาความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (Investment
Benefit)
Factor
Item
Loading
เทคโนโลยี Co2 Cleaning ให้ผลตอบแทนที่ต่ากว่าเทคโนโลยีเดิม
0.898
เทคโนโลยี Co2 Cleaning ให้ระยะการคืนทุนช้ากว่าแผนที่กาหนด เช่น ระยะเวลาคืนทุนมากกว่า
0.889
แผนที่วางไว้ จาก 2 ปี เป็น 3 ปี
Note: α = 1.643, Variance Explained = 27.379 Percent

ยในการเปลี่ ย่ยนจากเทคโนโลยี
นจากเทคโนโลยีเเดิดิมมมาใช้
มาใช้เเทคโนโลยี
ทคโนโลยีททาความสะอาดด้
�ำความสะอาดด้ววยพื
ยพื้น้นผิผิววด้ด้ววยย
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ยมความพร้
อมเพื่ออจะม
คาร์บบอนไดออกไซด์
อนไดออกไซด์(Switching
(SwitchingCost)
Cost)
ซึ่งประกอบด้
ตัวแปร
ใช้จ่ายในการเตรี
ยมความพร้
เปลี
นมาใช้่ยเทคโนโลยี
ทาความสะอาดพื
้นผิวด้วยคาร์้นผิบวอนไดออกไซด์
(Factor Loading
0.885)Loading
รวมไปถึง0.885)
การรื้อ
เพื่อ่ยจะเปลี
นมาใช้เทคโนโลยี
ท�ำความสะอาดพื
ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
(Factor
ถอนอุ
ปกรณ์
เดิม้อ(Factor
Loading
0.856) เนืLoading
่องจากค่า0.856)
ใช้จ่ายดังเนืกล่่อางจากค่
วจะต้อางน
ประเมิอนงน�ความคุ
้มค่าใน่อ
รวมไปถึ
งการรื
ถอนอุปกรณ์
เดิม (Factor
ใช้จาไปรวมเพื
่ายดังกล่า่อวจะต้
ำไปรวมเพื

ประเมินความคุม้ ค่าในการลงทุน ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นจากเทคโนโลยีเดิมมาใช้เทคโนโลยีทำ� ความสะอาด
การลงทุ
นั้ น ค่ าบใช้อนไดออกไซด์
จ่ า ยในการเปลี
ม มาใช้ เ ทคโนโลยี
ท าความสะอาดด้
ด้วยพื้นผินวด้ดัวง ยคาร์
จึงถื่ ยอนจากเทคโนโลยี
เป็นอีกหนึ่งองค์เปดิระกอบของผู
้รับเทคโนโลยี
ดังตารางทีว ยพื
่ 8 ้ นผิ วด้ วย
คาร์บอนไดออกไซด์จึงถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของผู้รับเทคโนโลยี ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงค่า Factor Loading ของกลุม่ ที่ 2 ค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นจากเทคโนโลยีเดิมมาใช้เทคโนโลยี

ตารางที่ 8 แสดงค่
า Factor Loading
่มทีบ่ 2อนไดออกไซด์
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเดิมมาใช้เทคโนโลยี
ท�ำความสะอาดด้
วยพื้นผิของกลุ
วด้วยคาร์
ทาความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
2. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเดิมมาใช้เทคโนโลยีทาความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ (Switching Cost)
Factor
Item
Loading
การวางท่อแก๊ส CO2 เพื่อเตรียมใช้งานเทคโนโลยี Co2 Cleaning มีค่าใช้จ่ายสูง
0.885
การรื้อถอนอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเดิม มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
0.856
Note: α = 1.539, Variance Explained = 53.031 Percent

กลุ่ม่มทีที่ ่ 33ค่าค่ใช้าใช้
จ่าจยในการซ่
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ซึ่งก็ถ้รือับเป็เทคโนโลยี
นความเสี
เทคโนโลยี
ที่ต้องแบกรั

ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง
จ่ายยในการซ่
มบสารุิต ง (Maintenance Cost)
ทยาลั
มหาวิทยาลัยอสวนดุ
130 3.บัณค่ฑิตาวิใช้
Item

Factor
Loading

กลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง (Maintenance Cost) ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ รอบในการ
เป็
น
ค่
า
ใช้
จ
่ตามมาLoading
ซึ่งก็ถือเป็0.833)
นความเสี
่ยงของผู
เทคโนโลยีารุทงี่ตรั้อกงแบกรั
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้ไว้ ดังตารางที
บารุงรักษา่ายที
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และค่
าใช้จ้ร่าับยในการบ
ษา (Factor
Loading
0.830)่ 9ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
เป็นค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งก็ถือเป็นความเสี่ยงของผู้รับเทคโนโลยีที่ต้องแบกรับภาระนี้ไว้ ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง

ตารางที่ 9 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง
3. ค่าใช้่ 9จ่าแสดงค่
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อมบารุLoading
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Factor
3.
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง (Maintenance Cost)
Item
Loading
Factor
Item
เทคโนโลยี Co2 Cleaning มีรอบในการ Maintenance สั้นกว่า เทคโนโลยีเดิม เช่น
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Loading
ต้เทคโนโลยี
องทาการ Co2
Maintenance
ปี
ล
ะ
2
ครั
ง
้
จากเดิ
ม
1
ครั
ง
้
Cleaning มีรอบในการ Maintenance สั้นกว่า เทคโนโลยีเดิม เช่น ต้องทาการ
0.833
เทคโนโลยี
Co2
Cleaning
มี
ค
า
่
ใช้
จ
า
่
ยในการบ
ารุ
ง
รั
ก
ษาอุ
ป
กรณ์
มากกว่
า
เทคโนโลยี
เ
ดิ
ม
0.830
Maintenance ปีละ 2 ครั้ง จากเดิม 1 ครั้ง
Note:
α =Co2
1.405,
Variance
= 76.445
Percent
เทคโนโลยี
Cleaning
มีค่าExplained
ใช้จ่ายในการบ
ารุงรักษาอุ
ปกรณ์ มากกว่าเทคโนโลยีเดิม
0.830
Note: α = 1.405, Variance Explained = 76.445 Percent
3.3. ปัปัจจจัจัยยเสี
(Organizational Risk)
Risk) ทัทัง้ ้งนีนีพ้ ้พบว่
บว่าาค่ค่าาKaiser-Meyer-Olkin
Kaiser-MeyerOlkin Measure-KMO
Measure-KMO
เสี่ยย่ งด้
งด้าานองค์
นองค์กกรร (Organizational
ของปั
ก(Organizational
ร (Organizational
Risk) เท่
เท่าากักับบทั้ง0.512
าา0.5
TestTest
of
จาจันด้
เสีา่ยนองค์
งด้การนองค์
กร (Organizational
Risk)
นี้พบว่ซึาซึ่ง่งค่มากกว่
า Kaiser-MeyerOlkin
Measure-KMO
ของปัจจจัจัยย3.เสีเสี่ยปั่ยงด้งด้
ายนองค์
Risk)
0.512
มากกว่
0.5และค่
และค่า Bartlett’s
า Bartlett’s
Sphericity
า กั บเท่0.000
ซึ่ งน้Risk)
อ ยกว่
ดั งนัซึ้ น่งมากกว่
สามารถสรุ
ได้ว่ าปาได้
ข้Bartlett’s
อวมู่าลข้ทีอ่ มมูี อลยูTest
ของปั
จจัยเสีมี่ยคงด้่ าามีSignificant
นด้ค่ านองค์
กรเท่(Organizational
กั0.005
บ 0.512
า 0.5ปและค่
of Sphericity
Significant
ากับ 0.000
ซึ่งเท่
น้าอายกว่
า 0.005
ดังนั้นสามารถสรุ
ที่ ม่มีคีอวาม
ยูof่มี
เหมาะสมที
่
จ
ะใช้
เ
ทคนิ
ค
การวิ
เ
คราะห์
ป
จ
ั
จั
ย
ดั
ง
ตารางที
่
10
Sphericity
มี ค่ า Significant
า กั บเคราะห์
0.000 ปซึัจ่ งจัน้ยอ ยกว่
า 0.005่ 10ดั งนั้ น สามารถสรุ ป ได้ว่ า ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่มี ความ
ความเหมาะสมที
่จะใช้เทคนิเท่
คการวิ
ดังตารางที
เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 คา KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสีย่ งด้านองค์กร
ตารางที
่ 10Bartlett’s
คา KMO Test
และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสี่ยงด้านองค์กร
KMO and
ตารางที
่ 10 คา
KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสีย่ งด้านองค์กร
Kaiser-Meyer-Olkin
0.512
KMO and Bartlett’s Measure
Test of Sampling Adequacy.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
0.512
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
270.752
Df
10
Sig.
.000

จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยวิธีการหนุมแกนด้วยวิธี Varimax ท�ำให้สามารถสรุปองค์ประกอบได้
ทั้งหมด 2 องค์ประกอบ (6 ตัวแปร) ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางสถิติได้ตัดไป 1 ตัวแปร จึงท�ำให้มีตัวแปรทั้งหมด
5 ตัวแปร ทั้งนี้ 2 องค์ประกอบดังกล่าว ได้ตั้งชื่อโดยพิจารณาจากภาพรวมของตัวแปรโดยให้น�้ำหนักในการตั้ง
ชื่อจากค่า Factor Loading ที่สูงที่สุดเป็นหลัก ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 เครือข่ายขององค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร (Firm network &
Capability of Employee) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ การเลือกใช้เทคโนโลยีท�ำความสะอาดพื้นผิว
ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทในเครือ (Factor Loading 0.857) หรือบริษัทคู่ค้า (Factor Loading
0.720) และการประเมินความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านในแง่ประสบการณ์ (Factor Loading 0.723) ทัง้ นีห้ าก
ไม่มีการใช้งานเทคโนโลยีท�ำความสะอาดพื้นผิวของบริษัทในเครือ หรือบริษัทคู่ค้าก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง
หากจะประยุกต์ใช้ในองค์กร ทัง้ นีค้ วามสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านก็เช่นกัน หากผูป้ ฏิบตั งิ านไม่มคี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ก็จะเกิดความเสี่ยงในการรับเทคโนโลยีเช่นกัน ดังตารางที่ 11
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ความสามารถของผู
ฏิบัติงานในแง่
Loading
้งนี้หากไม่มีกการใช้
านเทคโนโลยี
ทาความสะอาดพื้นผิว้ปของบริ
ษัทในเครืปอระสบการณ์
หรือบริษัทคู(Factor
่ค้าก็ล้วนแล้
วแต่มีค0.723)
วามเสี่ยทังหากจะประยุ
ต์ใช้งในองค์
กร ทั้งนี้
ทความสามารถของผู
าความสะอาดพื้นผิ้ปวฏิของบริ
ษ
ั
ท
ในเครื
อ
หรื
อ
บริ
ษ
ท
ั
คู
ค
่
า
้
ก็
ล
ว
้
นแล้
ว
แต่
ม
ี
ค
วามเสี
ย
่
งหากจะประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ใ
นองค์
ทั้งนี้
บัติงานก็เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ก็จะเกิกดรความ
ความสามารถของผู
้ปฏิบัตเช่ิงนานก็
กัน หากผู
เสี่ยงในการรับเทคโนโลยี
กันเช่ดันงตารางที
่ 11้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ก็จะเกิดความ
เสี่ยงในการรับเทคโนโลยีเช่นกัน ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 1 เครือข่ายขององค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร
องค์กร
ตารางที่ 11 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 1 เครือข่ายขององค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร

ตารางที
แสดงค่า Factor
ของกลุ่มที่ 1 เครื
อข่ายขององค์
กรและขี
ดความสามารถของบุ
กร
1. เครือ่ 11
ข่ายขององค์
กรและขีLoading
ดความสามารถของบุ
คลากรองค์
กร (Firm
Network
& Capabilityคลากรองค์
of
1.
เครือข่ายขององค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร (Firm Network & Capability of
Employee)
Employee)
Factor
Item
Factor
Loading
Item
Loading
บริษัทในเครือของท่านจะไม่เลือกใช้เทคโนโลยี Co2 Cleaning
0.857
บริ
อของท่
านจะไม่เลืใอนการใช้
กใช้เทคโนโลยี
Co2
Cleaning
ผู้ปษฏิัทบในเครื
ัติงานไม่
มปี ระสบการณ์
เทคโนโลยี
การท
าความสะอาดที่ใกล้เคียงกับ Co2 Cleaning 0.857
0.723
ผูบริ้ปษฏิัทบคูัต่คิงานไม่
ม
ป
ี
ระสบการณ์
ใ
นการใช้
เ
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ก
ารท
าความสะอาดที
ใ
่
กล้
เ
คี
ย
งกั
บ
Co2
Cleaning
0.723
้าของท่าน เช่น ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์จะไม่เลือกใช้เทคโนโลยี Co2 Cleaning
0.720
บริ
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คู
ค
่
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ของท่
า
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จ
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ลื
อ
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เ
ทคโนโลยี
Co2
Cleaning
0.720
Note: α = 1.786, Variance Explained = 35.720 Percent
Note: α = 1.786, Variance Explained = 35.720 Percent
กลุ
การสนับบสนุสนุนนจากผู
จากผู้บ้บริหริหาราร(Top
(TopManagement
Management
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ย
2
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ว
แปร
ได้
นโยบาย/แผนที่ จ ะน าเทคโนโลยี ท าความสะอาดพื้ น ผิ ว มาใช้ (Factor Loading 0.869) และการสนั บ สนุแนนก่
งบประมาณ(Factor
(Factor
Loading
0.832)
ความเสี
ขกององค์
กรหากไม่
มบีกสนุารสนั
บสนุและการสนั
น่ยนมาใช้
การเปลีเทคโนโลยี
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ความเสี
่ยงในแง่่ยงในแง่
ข้ นององค์
รหากไม่
มีการสนั
น0.869)
การเปลี
งบประมาณ
Loading 0.832)
ความเสี
ขบององค์
ารสนั
สนุนการเปลี
ด(Factor
ังกล่า้งวงบประมาณในการสนั
และการตั
้งงบประมาณในการสนั
สนุนด้กดัารหากไม่
ดังบตารางที
่ 12 ่ยนมาใช้เทคโนโลยี
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งกล่าว และการตั
บสนุน่ยด้งในแง่
านเทคโนโลยี
งนเทคโนโลยี
ตารางทีม่ ีก12
ดังกล่าว และการตั้งงบประมาณในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12
่ 12แสดงค่
แสดงค่า าFactor
FactorLoading
Loading
ของกลุ
่ 2 การสนั
สนุนจากผู
ตารางที
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แสดงค่
า
Factor
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ของกลุ
ม
่
ที
่
2
การสนั
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สนุ
น
จากผู
2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Top Management Support) ้บริหาร
2.
การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Top Management Support)
Item
Factor Loading
Item
Factor Loading
ผู้บริหารระดับสูงไม่มีนโยบาย/แผนที่จะนาเทคโนโลยี Co2 Cleaning มาใช้
0.869
ผูผู้บ้บริริหหารระดั
ไม่มีนสโยบาย/แผนที
่จะนาเทคโนโลยี
Co2 Cleaning
มาใช้
0.869
ารระดับบสูสูงงจะไม่
นับสนุนงบประมาณลงทุ
นในเทคโนโลยี
Co2 Cleaning
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α = 1.488, Variance Explained = 65.486 Percent
Note: α = 1.488, Variance Explained = 65.486 Percent
4. ปัจจัยเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ (Supplier Risk) ทั้งนี้พบว่า ค่า Kaiser-MeyerOlkin Measure-KMO
4.
าานซั
(Supplier
ง้ นี้งนีพ้ ้พบว่บว่ซึา่งาค่มากกว่
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จจัจัยายเสี
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นซัพพพลายเออร์
พลายเออร์
(Supplier
Risk)
ค่า าKaiser-Meyer-Olkin
Kaiser-MeyerOlkin
Measure-KMO
ของปัจจัยเสีปั่ยปัจงด้
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Test of
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อBartlett’s
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0.005
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of Sphericity
มีSignificant
ค่า คSignificant
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า 0.005
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ัจจัย ดั่ ง13ตารางที่ 13

ตารางที่ 13 คา KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์

ตารางที่ 13 คา KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity ของปัจจัยเสีย่ งด้านซัพพลายเออร์
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

0.647
488.150
10
.000

จากการวิ
เคราะห์
ย มหาวิทยาลั
ยสวนดุสปิตัจจัยโดยวิธีการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax ทาให้สามารถสรุปองค์ประกอบได้ ทั้งหมด 2
132 บัณฑิตวิทยาลั

องค์ประกอบ (6 ตัวแปร) ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางสถิติได้ตัดไป 1 ตัวแปร จึงทาให้มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร ทั้งนี้
2 องค์ประกอบดังกล่าว ได้ตั้งชื่อโดยพิจารณาจากภาพรวมของตัวแปรโดยให้ น้าหนักในการตั้งชื่อจากค่า Factor

KMO and Bartlett’s Test
ตารางที
่ 13 คา KMO และ
Bartlett’s
Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin
Measure
of Sampling
Adequacy.ของปัจจัยเสีย่ งด้านซัพพลายเออร์
0.647
KMO
and Test
Bartlett’s
Test
Bartlett's
of Sphericity
Approx. Chi-Square
488.150
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Df
0.647
10
Bartlett's Test of Sphericity
Approx.
Chi-Square
488.150
Sig.
.000
จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยวิธีการหมุนแกนด้วยวิธี Df
Varimax ท�ำให้สามารถสรุปองค์ประกอบได้
10
ทั้งหมด 2 องค์ประกอบ (6 ตัวแปร) ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางสถิSig.
ติได้ตัดไป 1 ตัวแปร จึงท�ำให้มีตัวแปรทั.000
้งหมด
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1. ความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้า (Supply Risk)
ตารางที่ 14 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 1 ความเสีย่ งด้านการจัดส่งสินค้า
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1. ความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้า (Supply Risk)
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่กาหนด
(Ontime
Delivery) 0.894
ามปริมาณที
่กาหนด
(Shortage)
0.779
การจั
ค้า (แก๊สVariance
Co2) จะไม่
เป็นไปมาตรฐานข้
าหนดด้านความปลอดภัย
0.799
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5. ปัจจัยเสีย่ งด้านการตลาด (Marketing Risk) ทัง้ นีพ้ บว่า ค่า Kaiser-MeyerOlkin Measure-KMO
ของปัจจัย5.เสีปั่ยจงด้จัยานการตลาด
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) เท่ากับ 0.724 ซึ่งมากกว่า 0.5 และค่า Bartlett’s Test of Sphericity
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ช่องทางการติดต่อทีมขาย (Sales) จะไม่สะดวกและรวดเร็ว
0.899
1. ช่องทางการจัดจาหน่ายและการรับรองคุณภาพ (Place & Product Certificated)
ทีมขาย (Sales) จะไม่ให้ข้อมูลเทคโนโลยี Co2 Cleaning อย่างถูกต้องและครบถ้วน
0.896
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Note: α =2.644, Variance Explained = 44.067 Percent
แก๊ส Co2 ไม่มีการรับประกันคุณภาพ เช่น ไม่มี Certificate Of Analysis
0.776
แก๊ส Co2 ไม่สามารถสอบกลับ วันเดือนปี ที่ผลิตได้
0.620
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กลุ่มที่ 2 ราคาและการส่งเสริมการขาย (Price & Promotion) ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่
การต่อรองราคาสินค้า (Factor Loading 0.831) และการส่งเสริมการขายในช่วงทดลอง (Factor Loading
0.792) ซึง่ การต่อรองราคาถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ หากมีการใช้งานมากขึน้ แต่ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ก็อาจเป็น
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ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงค่า Factor Loading ของกลุ่มที่ 2 ราคาและการส่งเสริมการขาย
2. ราคาและการส่งเสริมการขาย (Price & Promotion)
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ไม่ได้รับ Promotion ในช่วงทดลองใช้เทคโนโลยี Co2 Cleaning (เช่น ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในช่วง 0.792
ทดลองใช้)
Note: α = 1.707, Variance Explained = 72.522 Percent
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มีการใช้
จะได้รับ
งานในเครือข่ายองค์กร ให้อ้างอิงการใช้งานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมถึงชี้ให้เห็นถึงความง่ายใน
การปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีทาความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
ด้วยเช่นกัน
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ปัจจัยเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ (Supplier Risk) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Benn L. et al. (2015)
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีควรนาเสนอด้านความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า สามารถติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้า และ
ปริมาณในระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ ควรเน้นด้านการ

ปัจจัยเสีย่ งด้านองค์กร (Organizational Risk) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ K. B. Saji & Shashi S. M.
(2013) ผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีควรศึกษาเครือข่ายขององค์กรของผูร้ บั เทคโนโลยีไม่วา่ จะเป็นคูค่ า้ หรือซัพพลายเออร์
หากมีการใช้งานเทคโนโลยีในเครือข่ายองค์กร จะง่ายต่อการน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารในองค์กรนัน้ ๆ หรือหากไม่มี
การใช้งานในเครือข่ายองค์กร ให้อ้างอิงการใช้งานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมถึง
ชี้ให้เห็นถึงความง่ายในการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีท�ำความสะอาดด้วยพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ (Supplier Risk) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Benn L. et al. (2015)
ผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีควรน�ำเสนอด้านความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า สามารถติดตามสถานการณ์จดั ส่งสินค้า
และปริมาณในระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ควรเน้น
ด้านการบริการหลังการขาย และการติดตามปัญหาเช่นกัน เนื่องจากองค์กรที่ยังไม่เคยใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
จะมีความกังวลในเรื่องการบริการหลังการขายเป็นอย่างมาก
ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีควรพัฒนาการสื่อสารของทีมขาย
เพือ่ ให้ผรู้ บั เทคโนโลยีได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ควรมีการจัดอบรมภายในของทีมขายเพือ่ ให้
เข้าใจเทคโนโลยีนี้มากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการน�ำเสนอของทีมขายอีกด้วย มีการชี้ให้เห็นถึงการ
รับรองคุณภาพของคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น น�ำเสนอใบรับรองคุณภาพ (Certificate Of Analysis) เพื่อให้
ผู้รับเทคโนโลยีเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมด้านการตลาด โดยการน�ำเสนอการงดเว้น
ค่าใช้จ่ายในการทดลอง เพื่อดึงดูดความสนในของผู้รับเทคโนโลยี รวมไปถึงน�ำเสนอราคาต่อหน่วยเมื่อเทียบ
กับเทคโนโลยีปัจจุบันเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
เชิงสถิตินั้น สามารถน�ำไปศึกษาต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยสามารถน�ำไปศึกษา
เชิงปริมาณ หรือการศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาและวิจัยสูงสุด

เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2552). สถิติส�ำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. (2560). รายงานมูลค่าการส่งออกและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม กลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ�ำปี 2560. เอกสารอัดส�ำเนา.
ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2560). รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย ประจ�ำ
ปี 2560. เอกสารอัดส�ำเนา.
อรพรรณ คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์. (2561). เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
136 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Aarikka-Stenroos, L. & Sandberg, B. (2009). New-product development to commercialization
through networks. Journal of Business Research, 65 (2): 198-206.
Alain, Y-L. C. & Felix, T. S. C. (2012). Structural equation modeling for multi-stage analysis on
Radio Frequency Identification (RFID) diffusion in the health care industry. Expert
Systems with Applications, 39: 8645-8654.
Balbontin, A., Yazdani, B. B., Cooper, R. & Souder, W. E. (2000). New product development
practices in American and British firms. Technovation, 20 (5): 257-274.
Benn, L., Daniel, K. & Antony, P. (2014). Improving Supplier New Product Development
Performance: The Role of Supplier Development. The Journal of Product
Innovation Management, 32 (5): 777-792.
Crawford, M. & Di Benedetto, A. (2006). New Product Management (8th ed.). New York:
McGraw-Hill.
Cronbach, Lee J. (1970). Essential of Psychology Testing (3rd ed.). New York: Harper and Row.
Desheng, D., Xie, K., Chen, G. & Gui, P. (2010). A Risk Analysis Model in Concurrent Engineering
Product Development. Risk Analysis, 30 (9), DOI: 10.1111/j.1539-6924.2010.01432.x
George, C. & Stephen K. M. (2013). Influence of Argumentum ad Populum and Self-Interest.
The journal of product innovation management, 30 (5): 976-979.
Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis
(5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Jie, W., Paul B. L. & Stefan S. (2015). The assimilation of RFID technology by Chinese
companies: A technology diffusion perspective. Information & Management, 52:
628-642.
K. B. S. & Shashi, S. M. (2013). Investigating the role of firm resources and environmental
variables in new product commercialization. Journal of Product & Brand
Management, 22: 18-29.
Lindeman, R. H., Merenda, P. F. & Gold, R. Z. (1980). Introduction to bivariate and
multivariate analysis. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company.
Mohamed, G. A. (2014). Predicting e-readiness at firm-level: An analysis of technological,
organizational and environmental (TOE) effects on e-maintenance readiness in
manufacturing firms. International Journal of Information Management, 34: 639-651.
Stephan, J., Thomas, D., Martin, S., Karin, K. & Andreas, D. (2018). CO2 snow cleaning of
miniaturized parts. Precision Engineering, 52: 122-129.
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

137

Tornatzky, L. G. & Fleischer, M. (1990). The processes of technology innovation. Lexington,
MA.

คณะผู้เขียน
นายธีระ ธนสกุลศักดิ์
		
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
		
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
		
e-mail: teera.mtt32@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ คงมาลัย
		
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
		
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
		
e-mail: okhongmalai@yahoo.com

138 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
จ�ำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Strategic Distribution for Healthy Instant Foods and Snacks in Phayathai
and Ratchathewi District, Bangkok
ณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจ* และสังศิต พิริยะรังสรรค์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

Nattapong Satienchaiyakij* and Sungsidh Piriyarangsan
College of Social Innovation, Rangsit University

Received: January 18, 2019
Revised: April 25, 2019
Accepted: May 10, 2019

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจ�ำหน่ายในเขตพญาไทราชเทวีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จ�ำแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล ระเบียบวิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ
ในการส�ำรวจปัจจัยกลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจ�ำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 อายุ 41-45 ปี จ�ำนวน
61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 รายได้ 10,001-15,000 บาท จ�ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.52 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 133 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.50 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพในเขตพญาไทราชเทวี ในภาพรวม มีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผู้บริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวมลูกค้าที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ รายได้และ
อาชีพต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ อาชีพรับราชการและพนักงานบริษทั เอกชนไม่สามารถเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ในเวลาอันจ�ำกัด เนื่องจากจะต้องรีบเร่งไปท�ำงาน ส่วนเจ้าของกิจการ นักเรียน
* ณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจ (Corresponding Author)
e-mail: jiea17.js@gmail.com
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นักศึกษาหรือแม่บ้าน มีเวลาเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ หรือจัดท�ำอาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ที่บ้านหรือที่ท�ำงานได้สะดวกกว่าอาชีพดังกล่าวข้างต้น ส่วนผู้บริโภคที่มี
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีปจั จัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการตัดสินใจ อาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

Abstract
The study of strategic distribution for healthy instant foods and snacks in Phayathai
and Ratchathewi districts was aimed to study the purchasing decision factors of healthy
instant foods and snacks by comparing personal characteristics. The quantitative research
method was adopted in this study and the questionnaire was used as the tool of data
collection. Most of respondents were female (187 persons, 65.38 %), 41 – 45 years old
(61 persons, 21.33%), had monthly income at 10,001 – 15,000 baht (107 persons, 37.41%),
worked as private company employees (73 persons, 25.52%), and graduated with the
Bachelor degree (133 persons, 46.50%). In general, the purchasing decision factors of
healthy instant foods and snacks in Phayathai and Ratchathewi districts was rated at the
high level. The highest three factors included product, channel and price, respectively which
were all rated at the high level. The last factor with the rating at the middle level was
promotion.
The results of hypotheses testing indicated that customers with different gender,
income and occupation had different purchasing decision factors of healthy instant foods
and snacks in Phayathai and Ratchathewi districts at the statistical significance level of .05.
The civil servants and private company employees cannot buy healthy instant foods and
snacks in the limited time due to rushing to work. On the other hand, business owner,
students and housewives had more time to buy or prepare healthy instant foods and snacks
at homes or workplaces than other professions. In addition, customers with different age and
education had indifferent purchasing decision factors of healthy instant foods and snacks.
Keyword: Decision-Making Factors, Healthy Instant Foods and Snacks
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บทน�ำ
คนไทยส่วนมาก ที่ใส่ใจในสุขภาพมีวิธีการเลือกรับประทานอาหาร เพราะการรับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ และมีไขมันต�่ำท�ำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพปราศจากโรคภัยต่าง ๆ และยังสามารถควบคุม
น�้ำหนักท�ำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะคนไทยถือว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นอาหารที่ถือว่าเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพที่คนทั่วไปนิยมบริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมจากสมุนไพรต่าง ๆ ซึง่ เป็นอาหารทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้สขุ ภาพดีขนึ้ (อุทยั วรรณ สุวรรณพรหม, 2552)
จึงเป็นทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ท�ำให้ธรุ กิจร้านอาหารทีจ่ ำ� หน่ายอาหารเพือ่ สุขภาพมีการขยายตัวในธุรกิจ
มากขึ้น ในเขตพญาไท-ราชเทวีทุกวันนี้ก�ำลังก้าวกระโดดสู่ความเป็นเขตศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมี
ทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงท�ำให้ธรุ กิจร้านอาหารมีการแข่งขันกันมากขึน้ อาหาร
สุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี จึงมีให้เลือกมากมายไม่วา่ จะเป็นอาหารมังสวิรตั ิ อาหารชีวจิต อาหารทีท่ ำ� จาก
สมุนไพร และอาหารเจ ถือว่าเป็นอาหารที่ผู้บริโภคเลือกที่จะรับประทานเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่อง “กลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
จ�ำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร” เพือ่ สนับสนุนธุรกิจอาหารเพือ่ สุขภาพ และการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพให้พัฒนาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและร่างกายของผู้บริโภคและผลการศึกษา
ครั้งนี้จะน�ำมาใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในการที่จะวางแผนกลยุทธ์และวางแผน
การตลาดในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพให้เกิดประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์ต่อไป ดังนั้น บุคคลที่เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ อาจเป็นการกระท�ำของแต่ละบุคคลก็ได้ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันก็ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตพญาไท-ราชเทวี
2. เพือ่ เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภค ในเขตพญาไท-ราชเทวี
จ�ำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาใช้วิธีค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร บทความวิชาการ สื่อออนไลน์ และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาองค์กรธุรกิจทีป่ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตอาหาร
เช่น การผลิตและแปรรูป การค้า การบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า รวมไปถึง
การกระจายและ การขนส่งสินค้าไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภค รวมถึงการแจกแผ่นพับในถุงหรือจาน
ใส่อาหารที่น�ำส่งไปยังห้องพักภายในหอละแวกพญาไท-ราชเทวี และให้กรอกแบบสอบถามกลับมาเพื่อน�ำมา
เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารครั้งต่อ ๆ ไป
ค้นคว้าอิสระ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ค้นคว้าและคัดเลือกข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาใช้ ได้แก่ ข่าวสาร บทความทางวิชาการ
สื่อออนไลน์ ข้อมูลทางสถิติจากเวปไซต์ของไทยและต่างประเทศ โดยสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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และวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องจากไทยและต่างประเทศ
2. เก็บรวบรวมข้อมูล: เก็บรวบรวมข้อมูลตามล�ำดับเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้
- พัฒนาการของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย
- ด้านความปลอดภัยของอาหาร ของภาครัฐจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ เช่น หน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารกฎหมายเรื่องอาหารและอาหารเสริมน�ำเข้าต่าง ๆ ส่วนของ
ภาคเอกชนจะใช้ศกึ ษาค้นคว้าเกีย่ วกับการผลิตอาหารแช่แข็ง วัตถุดบิ ต่าง ๆ แหล่งผลิตวัตถุดบิ รสนิยมในการบริโภค
อาหารของคนจีน แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะรวบรวมจากวารสารตีพิมพ์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศจีน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

- เพศ
- อายุ
- รายได้
- อาชีพ

- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่แตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกัน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพือ่ สุขภาพ
ที่แตกต่างกัน
3. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่แตกต่างกัน
4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่แตกต่างกัน
5. ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปจั จัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปและอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไทราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษาใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 286 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้จัดท�ำแบบสอบถาม และดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ครบทุกด้าน เพื่อน�ำข้อมูลไป
ใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ ไปการประมวลข้อมูล ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science for window)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาน�ำแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นตอบตามความเป็นจริง
จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดคืนด้วยตนเองรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 286 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้
น�ำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า t และ ค่า F และเปรียบเทียบรายคูเ่ พิม่ เติม ด้วยวิธขี องเชฟเฟในกรณีทกี่ ารวิเคราะห์
F พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ส�ำหรับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธี Compare Mean, ANOVA

ผลการศึกษา
จากการศึกษากลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจ�ำหน่ายในเขตพญาไทราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาวิจัยโดยการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) มีผลการศึกษา
ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการค้า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 อายุ 41-45 ปี
จ�ำนวน 61คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 รายได้ 10,001-15,000 บาท จ�ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ
37.41 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.52 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน
133 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50
กลยุ ท ธ์ ก ารท� ำ อาหารส� ำ เร็ จ รู ป และอาหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพจ� ำ หน่ า ยในเขตพญาไท-ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานครในภาพรวม
มีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมี
น�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมากอันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

143

การตัดสินใจอยู่ในระดับมากอันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บ ริโภคมีน้ าหนั กการตัดสินใจระดับมาก และอันดับ สุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที
ณลัลักกษณะส่
ษณะส่ววนบุ
นบุคคคลคล
ตารางที่ ่ 11 คุคุณ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- ต่ากว่า 18 ปี
- 18-25 ปี
- 26-30 ปี
- 31-35 ปี
- 36-40 ปี
- 41-45 ปี
ตารางที
่ 1 ปี(ต่อ)
- 46-50
- มากกว่า 50 ปี คุณลักษณะส่วนบุคคล
3. รายได้
- น้อยกว่า 5,001 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกว่า 15,000 บาท
4. อาชีพ
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- นักเรียน/นักศึกษา
- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
- พนักงานบริษัทเอกชน
- แม่บ้าน
- อื่น ๆ
5. ระดับการศึกษา
- ต่ากว่ามัธยมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน (N = 286)

ร้อยละ

99
187

34.62
65.38

24
22
29
50
55
61
25
จานวน (N
20 = 286)

8.39
7.69
10.14
17.48
19.23
21.33
8.74
ร้6.99
อยละ

40
98
107
41

13.99
34.27
37.41
14.34

43
40
60
73
46
24

15.03
13.99
20.98
25.52
16.08
8.39

18
41
59
133
35

6.29
14.34
20.63
46.50
12.24

บัณฑิตวิทยาลั
ทยาลั
สิต ่ ย งเบนมาตรฐานปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ในเขตพญาไทและ
144 ตารางที
่ 2ย ค่มหาวิ
าเฉลี
่ยยส่สวนดุ
วนเบี

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่าง

S.D.

น้าหนัก

อันดับที่

- ปวช./ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

59
133
35

20.63
46.50
12.24

ตารางที
เฉลี่ยย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ ออาหารเพื
ตารางที่ ่ 22 ค่ค่าาเฉลี
อาหารเพือ่ ่อสุสุขขภาพ
ภาพในเขตพญาไทและ
ในเขตพญาไทและ
ราชเทวีกรุกรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
ราชเทวี
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่าง
S.D.
น้าหนัก
อันดับที่
X
เพื่อสุขภาพ
การตัดสินใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
3.90
0.62
มาก
1
ด้านราคา
3.55
0.67
มาก
3
ด้ด้าานผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
3.90
0.62
มาก
1
นช่องทางการจัดจาหน่าย
3.75
0.63
มาก
2
ด้านราคา
3.55
0.67
มาก
3
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.00
0.73
ปานกลาง
4
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.75
0.63
มาก
2
3.55
0.50 ปานกลาง
มาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด รวม
3.00
0.73
4
รวม
3.55
0.50
มาก
ปัปัจจจัจัยยการตั
ด
สิ
น
ใจเลื
อ
กซื
้
อ
อาหารและอาหารว่
า
งเพื
่
อ
สุ
ข
ภาพในพญาไท-ราชเทวี
จั ง หวั ด
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพในพญาไท-ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรุด้างนผลิ
เทพมหานคร
ด้านผลิ
ภัณอฑ์พบว่
กษา พบว่ปัาจจัในภาพรวม
จจัยอการตั
สินใจเลือจั่อกซื
อ่ สุขภาพ
จจัฑ์ยการตั
ดสินกตใจเลื
กซืผลการศึ
้อาอาหารและอาหารว่
ายงเพื
่อสุดขสิภาพในพญาไท-ราชเทวี
งสุหวัขอ้ ภาพใน
ดอาหารเพื
กรุงเทพมหานคร
ตภัปัณ
ผลการศึ
ษา
ในภาพรวม
การตั
นปัใจเลื
กซื้อดอาหารเพื
เขตพญาไทด้านผลิตภั ณฑ์ ผลการศึจักงษา
ในภาพรวม ปัจจัยการตั
นผูใจเลื
อภคมี
กซื้อนอาหารเพื
่อสุขดภาพใน
เขตพญาไท
ในเขตพญาไท-ราชเทวี
หวัดพบว่
กรุงาเทพมหานคร
ตภัณดนสิฑ์้าหนั
บ้ กริโการตั
กการตั
สินบใจอยู
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณ ฑ์ด้าผูนผลิ
้บริโภคมี
ดสิำ�้ หนั
นใจอยู
่ในระดั
มาก ใ่ ค่นระดั
าเฉลี่บย มาก
3.90
งหวัดส่กรุวงนเบี
เทพมหานคร
ด้านผลิต0.62
ภัณ ฑ์เมืผู้บ่อริพิโจภคมี
น้าหนันกรายด้
การตัาดนสินพบว่
ใจอยูา่ใอันระดั
มากคืค่อาเฉลี
ย 3.90
ค่ราชเทวี
าเฉลี่ย จั3.90
่ยงเบนมาตรฐาน
ารณาเป็
นดับบแรก
ด้า่นอาหาร
ส่ส่ววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน 0.62
0.62เมืเมื่อ่อพิพิจจารณาเป็
ารณาเป็นนรายด้
รายด้านานพบว่
พบว่าอัานอัดันบดัแรก
บแรกคือคือด้าด้นอาหารเพื
านอาหารเพื
่
อ
สุ
ข
ภาพ
มี
ผ
ลิ
่อสุบขมาก
ภาพ มีค่ผาเฉลี
ลิตภั่ยตณภั4.17
ฑ์ณทฑ์ี่ ที่
เพื่อสุขภาพ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือก ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดั
เลือก ผู้บริโ0.80
ภคมีนและอั
้าหนักนการตั
่ในระดั
ค่าเฉลี่ย 4.17ผูส่้บวรินเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
ส่หลากหลายให้
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดับ 2ดสิคืนอใจอยู
ด้านมี
คุณบค่มาก
าทางโภชนาการ
โภคมี
น�้ำหนักการตัด0.80
สินใจ
และอั
น
ดั
บ
2
คื
อ
ด้
า
นมี
ค
ุ
ณ
ค่
า
ทางโภชนาการ
ผู
้
บ
ริ
โ
ภคมี
น
้
าหนั
ก
การตั
ด
สิ
น
ใจอยู
่
ใ
นระดั
บ
มาก
ค่
า
เฉลี
่
ย
4.05
ส่
วน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 รายละเอียดดังตารางที่ 3
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที
าเฉลี่ย ่ยส่วส่นเบี
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
จจัยการตั
ดสินอใจเลื
อกซื้ออาหารเพื
ขภาพ ในเขตพญาไทตารางที่่ 33 ค่ค่าเฉลี
่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยปัการตั
ดสินใจเลื
กซื้ออาหารเพื
่อสุขภาพ่อสุในเขตพญาไท-ราชเทวี
งหวัดกรุงเทพมหานคร
จัราชเทวี
งหวัดกรุงจัเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณด้ฑ์านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

1. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ให้เลือก
2. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสดสะอาด
และถูกสุขลักษณะ
3. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีรูปแบบแปลกใหม่
และทันสมัย
4. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีการแจ้งพลังงาน
ให้ผู้บริโภคทราบ
5. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
6. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพไม่ใส่วัตถุกันเสีย
รวม

X

S.D.

4.17

อันดับที่

0.80

น้าหนัก
การตัดสินใจ
มาก

4.03

0.84

มาก

3

3.89

0.93

มาก

4

3.63

1.04

มาก

6

4.65
3.65
3.90

0.99
1.08
0.62

มาก
มาก
มาก

2
5

1

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหานครด้านราคา ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
ค่าฉบั
เฉลีบที่ย่ 23.55
ส่วอนพฤษภาคม
นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปีที่ 15
ประจำ�เดื
- สิงหาคม 2562 145
0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีหลายระดับราคาให้เลือกสรรผู้บริโภคมีน้าหนักการ
ตัดสินใจอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และอันดับ 2 คือ ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ด้านราคา ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเพือ่ สุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา ผูบ้ ริโภคมีนำ้� หนักการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.55 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีหลายระดับราคาให้เลือกสรรผู้บริโภค
มีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และอันดับ 2 คือ ด้านราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.98 รายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที
าเฉลี่ย ่ยส่วส่นเบี
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
จจัยการตั
ดสินอใจเลื
กซื้ออาหารเพื
่อสุในเขตพญาไท-ราชเทวี
ขภาพ ในเขตพญาไทตารางที่ ่ 44 ค่ค่าเฉลี
่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัปัยการตั
ดสินใจเลื
กซื้อออาหารเพื
่อสุขภาพ
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

X

S.D.

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. มีหลายระดับราคาให้เลือกสรร
3. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีราคาสูง ขึ้นอยู่กบั วัตถุดิบ
4. ขายในราคาพิเศษเมื่อมีการสั่งซือ้ จานวนมาก
รวม

3.67
3.70
3.49
3.34
3.55

0.98
0.94
0.82
1.01
0.67

น้าหนัก
การตัดสินใจ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

อันดับที่
2
1
3
4

ปัปัจจจัจัยยการตั
ใจเลืออกซื
กซื้อ้ออาหารเพื
อาหารเพื่อสุ่อขสุภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี
ขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี
หวังดเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
การตัดดสิสินนใจเลื
จั งหวัจัดงกรุ
ด้ าน
ด้ช่าอนช่
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
ผลการศึ
ก
ษา
พบว่
า
ในภาพรวม
ปั
จ
จั
ย
การตั
ด
สิ
น
ใจเลื
อ
กซื
อ
้
อาหารเพื
อ
่
สุ
ข
ภาพ
งทางการจัดจาหน่าย ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขต
ในเขตพญาไท-ราชเทวี ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผูบ้ ริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก 41 ค่าเฉลีย่
พญาไท-ราชเทวี ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 41 ค่าเฉลี่ย 3.75
3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีร้านอาหารเพื่อ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
สุขภาพมากขึน้ ในช่วงเทศกาลกินเจ ผูบ้ ริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.06 ส่วนเบีย่ งเบน
ในช่วงเทศกาลกินเจ ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
มาตรฐาน
0.89 และอันดับ 2 คือ ด้านสะดวกต่อการซื้อ ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
และอั
น
ดั
บ
2 คืส่อวด้นเบี
านสะดวกต่
อการซื้อ ผู0.84
้บริโภคมี
น้าหนักยการตั
ดสินใจอยู่ 5่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย 3.91
่ยงเบนมาตรฐาน
รายละเอี
ดดังตารางที
มาตรฐาน 0.84 รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
น้าหนัก
อันดับที่
X S.D.
การตัดสินใจ
1. สะดวกต่อการซื้อ
3.91 0.84
มาก
2
2. มีการวางจาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาและร้านสะดวกซื้อ
3.78 0.96
มาก
3
3. มีวางจาหน่ายตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
3.65 1.10
มาก
5
4. มีวางขายตามร้านขายอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ
4.06 0.89
มาก
1
ยาลัย มหาวิทยาลั
ย
สวนดุ
ส
ต
ิ
146 5.บัณมีฑิรตวิ้าทนอาหารเพื
่อสุขภาพให้เลือกมากมาย
3.71 0.98
มาก
4
6. มีการแนะนาอาหารและอาหารเสริมพร้อมสรรพคุณต่าง ๆ
3.43 1.01
มาก
6
รวม
3.75 3.63
มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ในช่วงเทศกาลกินเจ ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
และอันดับ 2 คือ ด้านสะดวกต่อการซื้อ ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.84 รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไทตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

1. สะดวกต่อการซื้อ
2. มีการวางจาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาและร้านสะดวกซื้อ
3. มีวางจาหน่ายตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
4. มีวางขายตามร้านขายอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ
5. มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพให้เลือกมากมาย
6. มีการแนะนาอาหารและอาหารเสริมพร้อมสรรพคุณต่าง ๆ
รวม

X
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อภิ
รายผล
อภิปปรายผล

นผลิตตภัภัณ
ณฑ์ฑ์
ด้ด้าานผลิ
จากการตัดดสิสินนใจของผู
ใจของผู้บ้ บริริโโภค
ภค พบว่
พบว่ าา ผูผู้ บ้บริริโโภคให้
จากการตั
ภคให้คความส
วามส�าคัำคัญญต่ต่อออาหารเพื
อาหารเพื่ อ่อสุสุขขภาพมี
ภาพมีผผลิลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ทที่ ี่
หลากหลายให้เเลืลืออกก เป็
เป็นนลล�าดั
่อสุอ่ ขสุภาพมี
ผลิผตลิภัตณภัฑ์ณทฑ์ี่
หลากหลายให้
ำดับบต้ต้นน ๆๆ สิสิ่งง่ ทีที่นน่ ่าา่ อภิ
อภิปปรายคื
รายคืออทท�าไมผู
ำไมผู้บบ้ ริริโภคเน้
โภคเน้นนเรืเรื่ออ่งอาหารเพื
งอาหารเพื
ขภาพมี
ที่เป็ทนี่เป็เช่นนเช่นี้นเนืนี่้อเนื
งจากผู
้คนที้ค่ในที
ส่ใจในสุ
ขภาพทั
้งหลาย
ไม่ว่าไม่
จะเป็
นการน
ทีหลากหลายให้
่หลากหลายให้เลืเอลืกอกเป็เป็นอันนอัดันบดับ1 สาเหตุ
1 สาเหตุ
่องจากผู
่ใส่ใจในสุ
ขภาพทั
้งหลาย
ว่าจะเป็
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแบบใด ก็ต้องการความหลากหลายของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ตนบริโภค เพื่อ
หลีกหนีความจ�ำเจ และวิถชี วี ติ ของคนไทยในสังคมปัจจุบนั หันมากินข้าวนอกบ้านกันมากขึน้ ท�ำให้ธรุ กิจร้านอาหาร
จ�ำหน่ายอาหารเติบโตมากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้นผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ โอกาส
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการจึงแข่งขันกันทีค่ ณ
ุ ภาพของสินค้าและความหลากหลายของบริการกับความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารที่บริการและจ�ำหน่ายอาหาร
เพื่อสุขภาพโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร
สุขภาพที่มีอยู่มักน�ำเสนอประเภทอาหารชีวจิตและอาหารเจหรือมังสวิรัติ ซึ่งไม่บริโภคเนื้อสัตว์ อาหารไม่ใส่
ผงชูรสหรืออาหารส�ำหรับควบคุมน�้ำหนักซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจตามกระแสความนิยมของผู้บริโภค ดังนั้น
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นที่นิยมและค้นหาของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
ด้านราคา
จากการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญมีหลายระดับราคาให้เลือกสรร เป็นอันดับ
ต้น ๆ สิ่งที่น่าอภิปราย คือ ท�ำไมผู้บริโภคเน้นเรื่องมีหลายระดับราคาให้เลือกสรรเป็นอันดับ 1 สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมีหลายระดับชนชัน้ ราคาของอาหารเพือ่ สุขภาพโดยมากจะมีราคาสูงกว่าอาหารปกติ
ทั่วไป เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นั้น จะเน้นในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก และปลอดภัยสะอาด
ผู้ประกอบการ บางรายให้วัตถุดิบปลอดสารพิษ หากราคาของอาหารเพื่อสุขภาพมีหลากหลายระดับราคา
เพือ่ ให้ผทู้ มี่ รี ายได้นอ้ ย แต่กร็ กั ษาสุขภาพสามารถทีจ่ ะซือ้ บริโภคได้กเ็ ป็นทางเลือกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ตดั สินใจบริโภค
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อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูบ้ ริโภคมีปจั จัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเพือ่ สุขภาพ ด้านช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63) ประเด็น
ทีผ่ ศู้ กึ ษาสนใจอภิปราย คือ มีรา้ นอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ ในช่วงเทศกาลกินเจ (ค่าเฉลีย่ 4.06 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.89) กับมีการแนะน�ำอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสรรพคุณของอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.01) ซึ่งผู้บริโภค ตอบแบบสอบถามโดยเลือก เป็นอันดับ 1 และอันดับสุดท้าย จากตัวเลือก
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ทั้ง 6 (1. สะดวกต่อการซื้อ 2. มีการวางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป
3. มีรา้ นอาหารเพือ่ สุขภาพโดยเฉพาะ 4. มีรา้ นอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ ในช่วงเทศกาลกินเจ 5. มีรา้ นอาหาร
เพื่อสุขภาพให้เลือกมากมายและ 6. มีการแนะน�ำอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสรรพคุณของอาหาร)
ด้านการส่งเสริมการตลาด
จากการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญต่อภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�ำคัญ
และส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอันดับต้น ๆ สิ่งที่น่าอภิปรายคือ ท�ำไมผู้บริโภคเน้นเรื่อง
ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการรับประทานอาหาร เพือ่ สุขภาพเป็นอันดับ 1 สาเหตุทเี่ ป็น
เช่นนี้ ในความรู้สึกของประชาชนผู้บริโภค มีความคิดว่าหากมีจิตใจที่ดียิ่งมีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ยิ่ง
ยกระดับจิตใจของคนในประเทศได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรพืชผักผลไม้มีไม่ขาด และ
มีให้บริโภคตลอดปี ส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นใจในคุณค่าของอาหารไทย และสามารถพึ่งตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
ผูบ้ ริโภคควรทราบถึงผลดีของการบริโภคอาหารและอาหารว่างเพือ่ สุขภาพ และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ปรุงอาหาร
เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และผู้บริโภคควรปรุงอาหารด้วยตนเองจะดีกว่าซื้อตาม
ร้านอาหารภาครัฐและเอกชนควรให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการรับประทานอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ จะช่วยให้คนไทยได้รับความรู้และค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารในชีวิตประจ�ำ
วัน อาหารทีป่ ลอดภัย และครบหลักโภชนาการจะท�ำให้พลเมืองของประเทศมีสขุ ภาพดีลดการเบียดเบียนสัตว์
แล้ว เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้สามารถขายผลผลิตภายในประเทศได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองก่อน และหลังการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง และ 2) เปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผูป้ กครองของนักเรียนทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรมแนะแนว และนักเรียนทีใ่ ช้กจิ กรรมแนะแนวแบบปกติ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่
บิดามารดา จ�ำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คน กลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผู้ปกครอง จ�ำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84 2) ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ผู้ปกครอง และ 3) กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบน
ควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และการทดสอบแมนวิทนีย์
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนมีการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงขึ้นภายหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียน
(กลุ่มทดลอง) ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงกว่านักเรียนที่ใช้กิจกรรมแนะแนว
แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว การส�ำนึกบุญคุณ ผู้ปกครอง มัธยมศึกษา
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Abstract
The purposes of this study were 1) to compare gratitude of students to their
guardian of an experimental group before and after using a guidance activities package to
enhance gratitude to guardian, and 2) to compare gratitude of students to their guardian of
the experimental group using the guidance activities and a control group using a traditional
method. The sample were 26 students of Mathayom Suksa 1 in Suratthani 2 School who
were selected by purposive sampling. They are not living with their parents. Then, they were
divided by simple random samping into 2 groups, the experimental group and the control
group, 13 students in each group. The experimental group received the guidance activities
package to enhance gratitude to their guardian for 10 sessions, 50 minutes in each session.
The research instruments were : 1) an measurement scale for gratitude to their guardian with
a reliability of .84, 2) the guidance activities package to enhance gratitude to their guardian,
and 3) the traditional guidance method. Statistics for analysis were median, quartile deviation,
Wilcoxon Matched Pairs Singed-Ranks Test and Man-Whitney U Test.
Research findings were as follows: 1) the experimental group had gratitude to their
guardian after receiving the guidance activities package higher than before using a guidance
activities package with the statistical significance level at .01, and 2) the experimental group
receiving the guidance activities package had gratitude to their guardian higher than the
control group with the statistical significance level at .01.
Keywords: Guidance Activities Package, Gratitude, Guardian, Matthayom Suksa

บทน�ำ
สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เน้น
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เป็นแรงกดดันให้ทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของการด�ำเนินชีวิตทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางบวก คือ ท�ำให้ความเป็น
อยู่ของคนไทยมีความสะดวกสบายขึ้น แต่ผลกระทบทางลบนั้นก็มีมาก โดยเฉพาะการที่คนไทยบางส่วน
ไม่สามารถทีจ่ ะปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้ ทางด้านจิตใจจึงยังไม่สามารถเจริญตามกันไปด้วย
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา หรือความขัดแย้งต่อการด�ำเนินชีวติ ในสังคม (นรินทร์ ขวัญทอง, 2547) ด้วยเหตุผล
ความจ�ำเป็นทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้บิดา
มารดาต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องลูก จึงต้องยกให้เป็นภาระการเลีย้ งดูของ
ญาติ หรือบุคคลอื่นท�ำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้การดูแลเลี้ยงดูแทน
ครอบครัวเป็นระบบสังคมที่เล็กที่สุดและมีความส�ำคัญที่สุดเช่นเดียวกัน มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ตั้งแต่
วัยเด็กและการพัฒนาทุกชนิดจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งเป็นการสร้างฐานครอบครัวและสังคมให้มั่นคง
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ�ำเป็นใน
การปรับเปลีย่ นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม และความรอบรูอ้ ย่างเท่าทัน เพือ่ ให้
มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ท�ำให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 อ้างถึงใน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545: 21) พระราชบัญญัติการศึกษา
คือ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดีมคี วามสุขบนพืน้ ฐานของความเป็นคนไทย โดยมุง่ ปลูกฝังผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้วยการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในการด�ำรงชีวิต (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543: 20)
การรู้สึกส�ำนึกในบุญคุณเป็นส่วนหนึ่งของความกตัญญู ย่อมน�ำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็น
คุณสมบัตอิ นั ส�ำคัญยิง่ ต่อผูม้ พี ระคุณ โดยเฉพาะการสร้างเสริมการส�ำนึกบุญคุณให้กบั นักเรียนตัง้ แต่วยั เด็กเป็น
สิ่งส�ำคัญที่ต้องปลูกฝัง เพราะการส�ำนึกรู้บุญคุณเป็นพื้นฐานของการคิดในแง่ดี ส่งผลให้การแสดงออกในทาง
ที่ดีด้วย ตามแนวคิดการส�ำนึกรู้บุญคุณ (Gratitude) ของ McCullough, Emmon & Tsang (2002) กล่าวว่า
เป็นความรู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์เชิงบวก ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณมากจะมีจ�ำนวน
ของสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกขอบคุณในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมาก
การรู้จักส�ำนึกบุญคุณต่อผู้มีพระคุณนั้นเป็นความตระหนักรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรม และปลูกฝัง
จิตส�ำนึกตั้งแต่วัยเด็ก คุณลักษณะนี้จะสร้างเสริมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่
การสร้างเสริม การส�ำนึกบุญคุณ ความกตัญญูในเด็กนัน้ ควรมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยการอบรม
สั่งสอน ปลูกฝังจิตส�ำนึกจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก แต่ในสภาพ
สังคมปัจจุบันบทบาทของพ่อแม่ในการให้การอบรมเลี้ยงดูลูกน้อยลง เนื่องจากมีภาระจ�ำเป็นที่จะต้องออกไป
ท�ำงานนอกบ้าน ภาระหน้าทีก่ ารเลีย้ งดูลกู จึงเป็นของญาติซงึ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ กครองให้การดูแลแทน ผูป้ กครอง
ซึ่งไม่ใช่บิดามารดาต้องรับภาระแทน โดยการให้การเลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก และเยาวชนท�ำหน้าที่เสมือน
พ่อแม่ นักเรียนจึงต้องส�ำนึกในพระคุณท่าน การส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปลูกฝัง
ให้เกิดขึ้นในเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้เป็นคนดี มีคณ
ุ ภาพ ดังพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรม มีจริยธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
ดังนัน้ หากวัยเด็กตอนปลาย หรือก้าวเข้าสูว่ ยั รุน่ ตอนต้น ช่วงเด็กวัยนีค้ วรได้รบั การปลูกฝัง สร้างเสริม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างถูกต้องเหมาะสม เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสามารถเป็นคนดีในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วยเสริมสร้างการส�ำนึก
บุญคุณต่อผู้ปกครองให้กับนักเรียน (วัชรี ทรัพย์มี, 2533: 5)
ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนนักเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เห็นถึง
ความส�ำคัญของการปลูกฝังจิตส�ำนึกในการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง ซึ่งในการสร้างเสริมการส�ำนึกบุญคุณ
ต่อผู้ปกครองส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้นได้มีการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ส�ำหรับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศักราช 2544 กรมวิชาการ (2545: 1) และนุชลี อุปมัย (2543: 22) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของ
การแนะแนว ว่าเป็นการพยายามท�ำให้บคุ คลรูจ้ กั ตนเอง ด้วยการท�ำให้บคุ คลรูจ้ กั ข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง
ทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็นลักษณะเชิงบวก มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
พึงประสงค์ ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาของ กาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์ (2550) พบว่าชุดกิจกรรมแนะแนว
สามารถช่วยพัฒนาเสริมสร้างความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวมาใช้เพื่อช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน อีกทั้งยังท�ำให้นักเรียนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และช่วยเป็น
แนวทางในการน�ำไปใช้พัฒนาปรับปรุงสร้างเสริมกิจกรรมแนะแนวในด้านต่อไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว
2. เปรียบเทียบการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว และนักเรียนที่
ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง
นั้น ไม่ปรากฏแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองโดยตรง แต่พบว่า มีค�ำที่ให้ความหมาย
เดียวกัน และใกล้เคียงกันในเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ชื่อตัวแปรว่า กตัญญูกตเวที หรือความรู้คุณ และมี
ความหมายเดียวกับการรับรู้คุณความดี โดยการส�ำนึกบุญคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความกตัญญู ซึ่งเป็นภาวะ
ที่น�ำไปสู่ความกตัญญูของบุคคลอันจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคคล โดยเป็นภาวะทาง
จิตใจ ความรู้สึก ทัศนคติที่ดีของบุคคลในแง่บวก เป็นจิตที่มีลักษณะของบุคคลที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ประโยชน์
การรับรู้สิ่งที่ดี มีคุณค่าที่ตนเองได้รับจากบุคคลอื่น สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยความซาบซึ้งอย่าง
เต็มใจ อันเป็นความรู้สึกของการเข้าถึงจิตใจ ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้ส�ำนึกในบุญคุณ รวมทั้งเกิดจิตส�ำนึก
ของความรู้สึกรับผิดชอบในการกระท�ำการตอบแทนผู้อื่น และสิ่งอื่น รวมทั้งเอื้อให้บุคคลทั้งผู้ให้และผู้รับ
มีการกระท�ำคุณความดี อันควรเสริมสร้างให้เกิดกับมนุษย์ทกุ คนเพือ่ เป็นพืน้ ฐานของการเป็นคนดี เพราะบุคคล
ทีม่ คี วามส�ำนึกบุญคุณต่อผูม้ พี ระคุณนัน้ จะมีแนวโน้มกระท�ำแต่พฤติกรรมทางบวก อันจะส่งผลต่อการมีสขุ ภาพ
จิตที่ดี มีความสุขทั้งทางกาย และทางจิตใจ มีความพึงพอใจในชีวิต รู้จักขอบคุณ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
และสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ซึง่ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิด ด้านอารมณ์
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมการแสดงออก ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎี
การพัฒนาทางสติปญั ญาของเพียเจท์ และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการวัยเด็กตอนปลาย วรรณกรรมเกีย่ วกับ
กิจกรรมแนะแนวซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ แนะแนวเทคนิคและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัยเด็กตอนปลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกระบวนการเรียนการสอนทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างการส�ำนึก
154 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บุญคุณต่อผู้ปกครองให้กับนักเรียน ได้แก่ ชุดกิจกรรมแนะแนว วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว ประโยชน์
ของกิจกรรมแนะแนว องค์ประกอบของกิจกรรมแนะแนว เทคนิคที่ใช้ในกิจกรรมแนะแนว และขั้นตอน
การด�ำเนินกิจกรรมแนะแนว การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวน�ำมาใช้ในการสร้างแบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ผูป้ กครองและการออกแบบชุดกิจกรรมแนะแนว เพือ่ เสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครองให้เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง
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26 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา และสมัคร
ใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 155
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบวั ด การส านึ ก บุ ญ คุ ณ ต่ อ ผู้ ป กครองมี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครองมีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ
ลิเคอร์ท (Likert Type) 5 ระดับ มีข้อค�ำถามเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการส�ำนึกบุญคุณ
ประกอบด้วย ด้านความคิด ด้านอารมณ์ความรู้สึก และด้านพฤติกรรมการแสดงออก ประกอบด้วยข้อความ
ค�ำถามเชิงบวก และเชิงลบรวมกันทั้งหมด จ�ำนวน 21 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .23 ถึง .61 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84
2. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส�ำนึกบุญคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดเนื้อหา และ
การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับจุดมุง่ หมายในการวิจยั ตามองค์ประกอบของการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครอง
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ความถูกต้องของวัตถุประสงค์ วิธีด�ำเนินการ สื่ออุปกรณ์ เทคนิค
ต่าง ๆ ได้แก่ กรณีศกึ ษา การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมกลุม่ สถานการณ์จำ� ลอง เป็นต้น และการประเมินผล
ซึ่งการด�ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน�ำ ขั้นด�ำเนินกิจกรรม และขั้นสรุป โดยด�ำเนินการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวจ�ำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมแนะแนว เพื่อ
เสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง ด้านที่ 1 ด้านความคิด ประกอบด้วย 1) สอบไม่ได้...ท�ำอย่างไร
2) เขียนเรียงความพระคุณยิ่งใหญ่ ด้านที่ 2 ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ประกอบด้วย 1) ดูแลท่านด้วยรัก 2) รัก...
ห่วงใย 3) จดหมายจากใจฉัน และด้านที่ 3 ด้านพฤติกรรมการแสดงออก ประกอบด้วย 1) ลูกผู้ชายตัวจริง
2) กระต่ายน้อยช่วยงานบ้าน 3) ตัวฉันในวันนี้ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งหมด 10 กิจกรรม โดยผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแนะแนว จ�ำนวน 5 ท่าน พิจารณา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอน กิจกรรม เทคนิค วิธีการ และการประเมินผล
ซึ่งผลปรากฏว่าชุดกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม มีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการทดลอง ได้แก่ 1) ผู้วิจัย
ประสานงานขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพือ่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ยื่นหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 และเข้าพบครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนและครูแนะแนว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยรายละเอียดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ 2) ผู้วิจัยพบครูแนะแนว และครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อขอความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมแนะแนว 3) จัดเตรียมสถานที่ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ในการทดลองให้ครบถ้วน
ตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 4) จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุม่ ทดลอง เพือ่ แจ้งรายละเอียดในการท�ำกิจกรรม
และ 5) ให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมท�ำแบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง และเก็บไว้เป็น
คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-Test) ขั้นที่ 2 ขั้นด�ำเนินการทดลอง ผู้วิจัยจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนของ
ชุดกิจกรรม แนะแนว เพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 13 คน
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และกลุม่ ควบคุม
ได้รับการแนะแนวแบบปกติ และขั้นที่ 3 ขั้นหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
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ท�ำแบบวัดการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองเป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-Test) โดยใช้แบบวัดการส�ำนึก
บุญคุณต่อผู้ปกครองที่เป็น ชุดเดียวกับที่ให้ท�ำก่อนการทดลอง
สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และ
การทดสอบแมนท์วิทนีย์
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ2.่มการเปรี
ทดลอง ยและกลุ
่มควบคุม โดยใช้
การทดสอบของแมนน์
ย์ (The Mann-Whitney
U Test)อน
บเที ย บความแตกต่
างของการส
านึ ก บุ ญ คุ ณ ต่ อวผูิท้ ปนีกครองของนั
ก เรีย น กลุ่ ม ทดลองก่
2. การเปรี
บเทียบความแตกต่
ำนึกบุลญคอกซั
คุณต่ลอผู(The
้ปกครองของนั
เรียน กลุ่มPairs
ทดลองก่
อน
และหลังการใช้
ชุดกิจยกรรมแนะแนว
โดยใช้ากงของการส�
ารทดสอบของวิ
WilcoxonกMatched
Signed
และหลั
งการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้การทดสอบของวิลคอกซัล (The Wilcoxon Matched Pairs
Ranks Test)
Signed Ranks
Test)ยบเทียบความแตกต่างของการสานึ กบุญคุณ ต่อผู้ปกครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
3. การเปรี
การเปรีและกลุ
ยบเทีย่มบความแตกต่
ำนึกบุแมนน์
ญคุณต่วิทอผูนีป้ย์กครองของนั
กเรียนภายหลั
งการทดลอง
ระหว่างกลุ3.่มทดลอง
ควบคุม โดยใช้างของการส�
การทดสอบของ
(The Mann-Whitney
U Test)
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบของ แมนน์วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test)
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติที่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ ยงเบนควอไทล์ การทดสอบ
การวิ
จัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สวถิิทตนีิทยี่ใ์ นการวิ
วิลคอกซัน และการทดสอบแมทท์
ดังนี้ เคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบ
วิลคอกซัน1.และการทดสอบแมทท์
์ ดังนี้ เคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์และอักษรย่อวทีิท่ใช้นีใยนการวิ
1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน จ�ำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
Mdn
แทน ค่ามัธยฐาน (Median)
Mdn
แทน ค่ามัธยฐาน (Median)
Q.D.
ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์
(Quartile
Deviation)
Q.D.
แทน แทน
ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์
(Quartile
Deviation)
p-value
สาคัญทางสถิ
p-value แทน แทน
นัยส�ำคันัญยทางสถิ
ติ ติ
TT
ี่ใช้พิจารณาการทดสอบของวิ
ลคอกซั
แทน แทน
ค่าสถิติทค่าี่ใสถิ
ช้พติจิทารณาการทดสอบของวิ
ลคอกซั
ล ล
UU
ี่ใช้พิจารณาการทดสอบของแมนวิ
แทน แทน
ค่าสถิติทค่าี่ใสถิ
ช้พติจิทารณาการทดสอบของแมนวิ
ทนียท์ นีย์
**
สาคัญทางสถิ
ะดับ .01
แทน แทน
ค่านัยส�ค่ำคัานัญยทางสถิ
ติที่ระดัตบิที่ร.01
2.2. ผลการวิเคราะห์
คราะห์ขข้อ้อมูมูลล

ผลการศึกษา

ตารางที
การเปรียยบเที
บเทียบความแตกต่
ยบความแตกต่
างของการส�
อผู้ปกครองของนั
กเรีอนการทดลองระหว่
ยนก่อนการทดลองาง
ตารางที่ ่ 22 การเปรี
างของการส
านึกำบุนึญกคุบุณญต่คุอณผู้ปต่กครองของนั
กเรียนก่
ระหว่
างกลุ่มและกลุ
ทดลอง่มควบคุ
และกลุ
กลุ
่มทดลอง
ม ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
n
Mdn
กลุ่มทดลอง
13
74.00
กลุ่มควบคุม
13
75.00
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Q.D.
2.5
2.5

The Mann-Whitney U Test
.984

p-value
.325

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการส�ำนึกบุญคุณ
จากตารางที
พบว่
ต่อผู้ปกครองที
่ไม่แตกต่่ 2างกั
น า ก่อนการทดลอง นักเรีย นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุม มี การส านึกบุ ญ คุ ณ ต่ อ
ผู้ปกครองที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของการส านึ ก บุ ญ คุ ณ ต่ อ ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองก่ อ น
ตารางที
การเปรีงยการใช้
ยบเที
บเทียชยบความแตกต่
งของการส�านึ
ำนึกกบุบุญญคุคุณณต่ต่ออผูผู้้ปปกครองของนั
ุดบความแตกต่
กิจกรรมแนะแนว
ตารางที่ ่ 33 และหลั
การเปรี
าางของการส
กครองของนักกเรี
เรียยนกลุ
นกลุ่ม่ มทดลองก่
ทดลองก่ออนน
และหลังการใช้
งการใช้
กิกรรมแนะแนว
จกรรมแนะแนว
และหลั
กลุ่มทดลอง
n ชุดชกิุดจMdn
Q.D.
The Wilcoxon Matched Pairs
p-value
Signed Ranks
Test Pairs
กลุ่มทดลอง
n
Mdn
Q.D.
The Wilcoxon
Matched
p-value
Signed3.193**
Ranks Test
ก่อนการทดลอง 13 74.00
2.50
.001
งการทดลอง 13 93.00
2.00
ก่หลัอนการทดลอง
74.00
2.50
3.193**
.001
93.00
2.00
**หลั
มีนงัยการทดลอง
สาคัญทางสถิติท13
ี่ระดับ .01
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการสานึกบุญคุณ
จากตารางที
พบว่
งทางสถิ
การใช้
เรียนกลุ
่มทดลองมี
คะแนนการส�
สูงขึ้นกว่าก่จากตารางที
อนการทดลองอย่
างมี
นภายหลั
ัยสาคังญการใช้
ะดัจกรรมแนะแนว
บ .01
่่ 33 พบว่
าาภายหลั
ชุดตชกิิทุดจี่รกิกรรมแนะแนว
นักเรีนัยกนกลุ
่มทดลองมี
คะแนนการส
านึกบุญำนึคุกณ
บุญคุณสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการสานึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
างกลุ
่มทดลอง
และกลุ่มาควบคุ
ม านึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนภายหลังการทดลอง
ตารางที่ 4 ระหว่
การเปรี
ยบเที
ยบความแตกต่
งของการส
กลุ่มตัวอย่ระหว่
าง างกลุn่มทดลอง และกลุ
Mdn ่มควบคุม Q.D.
The Mann-Whitney U
p-value
Test
กลุ่มตัวอย่าง
n
Mdn
Q.D.
The Mann-Whitney
U
p-value
Test
กลุ่มทดลอง
13
93.00
2
4.345**
.000*
กลุ่มควบคุ
13
76.00
2.50
ทดลองม
93.00
2
4.345**
.000*
2.50
** มีกลุน่มัยสควบคุ
าคัญมทางสถิติท13ี่ระดับ .0176.00
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4 พบว่า ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว นักเรียนกลุ่มทดลองมีการส�ำนึกบุญคุณ
จากตารางที่ 4 พบว่า ภายหลั งการใช้ชุด กิ จ กรรมแนะแนว นั ก เรีย นกลุ่ม ทดลองมี ก ารส านึ ก บุ ญ คุ ณ
ต่อผู้ปกครองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ต่อผู้ปกครองสู
งกว่ากลุ่ม4ควบคุ
างมีนัยงสการใช้
าคัญทางสถิ
ิที่ระดับ .01 นั ก เรีย นกลุ่ม ทดลองมี ก ารส านึ ก บุ ญ คุ ณ
จากตารางที
พบว่มาอย่ภายหลั
ชุด กิ จตกรรมแนะแนว
ต่อผูป้ปรายผล
กครองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิ
อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการสานึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง
อภิปรายผล
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นส�ำคัญใน
ของนักเรีปราย
ยในการวิ
นชั้นดัมังธนีจยมศึ
ี่ 1 โรงเรี
ยนสุราษฎร์ชธุดานี
จังหวัดสุราษฎร์่อธเสริ
านี มมีสร้
ประเด็
นสาคั
ดังนี้
นี้เป็นทการศึ
กษาผลการใช้
กิจ2กรรมแนะแนวเพื
างการส
านึญกบุในการอภิ
ญคุณต่อปผูราย
้ปกครอง
การอภิ
้ ัยครัก้งษาปี
คราะห์
มูลลพบว่
พบว่
ภายหลั
งการใช้
กรรมแนะแนว
ก ารส
ของนักเรี1.
ย1.นชัผลการวิ
้นมัธยมศึเเกคราะห์
ษาปีทขี่ ข1อ้ ้ อมูโรงเรี
ยนสุาารภายหลั
าษฎร์
ธงานี
2 จังชหวั
รจาษฎร์
ธานี มีประเด็
าคัยกนมี
ญารส�
ในการอภิ
ผลการวิ
การใช้
ดุ ชกิุ ดจกิสุกรรมแนะแนว
นักนัเรีนกยสเรีนมี
ำนึกานึ
บุปญกราย
คุบุณญดัคุต่งณอนี้
้ปกครองสู
้นกว่
ก่นการใช้
อนการใช้
กรรมแนะแนวอย่
งมีนนัยัยชสส�ุ ดาคั
ทางสถิ
ผลการวิ
ัยเป็
1. งผลการวิ
ข้ อกมูกิจิจลกรรมแนะแนวอย่
พบว่ า ภายหลั งการใช้
ก.01
เรีซึย่งซึนมี
ก ารสจานึ
ญนคุไปณ
ผูต่้ปอผูกครองสู
ขึง้นขึกว่
าก่าเอคราะห์
าางมี
ำกิคัญจญกรรมแนะแนว
ทางสถิตติทิที่รี่ระดัะดับบนั.01
่งผลการวิ
จกัยนบุเป็ไปตาม
สมมติ
านข้ฐอานข้
ทีง่ 1ขึอ้นทีกว่่ 1าก่อนการใช้กิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตาม
ต่อผู้ปฐกครองสู
ตามสมมติ
งขึ้นน
สมมติฐานข้อทัทีทั้ ง่ ้งนี1นี้ เ้เนืนื่ อ่องจากชุ
งจากชุดดกิกิจจกรรมแนะแนวเพื
กรรมแนะแนวเพื่ อ่อเสริ
เสริมมสร้
สร้าางการส
งการส�านึ
ำนึกบุ ญ คุ ณ ต่ อผู้ ป กครอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ
ประกอบด้วยกิ
ยกิ
กรรมที
อดคล้
งกับบนินิยามศั
ยามศัพท์พขท์องการส
ข่ อองการส�
กญบุคุญณคุต่านึ
ณอผูต่ก้ปอบุกครองตามองค์
ผูญ้ปคุกครองตามองค์
ปทีระกอบ
ด้งขึาแน้นก่
่ส่สอดคล้
ประกอบ
ทั้ งจนีจกรรมที
้ เนื่ อ งจากชุ
ดกิอจองกั
กรรมแนะแนวเพื
เสริมานึสร้ำกานึบุงการส
ณ ต่ อผู้ ป กครอง
่ ผู้ ว3ิจด้ั ยาสร้น3 าได้
ได้
ก่ ด้านความคิ
ด ด้า่สนอารมณ์
้สึก พาและด้
านพฤติ
เรียปนระกอบ
ก3ารประยุ
ด้ประกอบด้
าแนความคิ
ด ด้จากรรมที
นอารมณ์
ความรู
นพฤติ
กรรมการแสดงออกของนั
กเรียนกโดยมี
กโดยมี
ารประยุ
วยกิ
อดคล้
องกัค้ สวามรู
บึกนิและด้
ยามศั
ท์ของการส
านึกกรรมการแสดงออกของนั
บุญคุณต่อผู้ปกครองตามองค์
ด้กาต์นใช้ได้หกลัแต์กก่
ใช้
ลัดกกิการจั
กรรมแนะแนวตามแนวทางของ
กรมวิ
ชาการ24-25)
(2543:ได้24-25)
ผูนเ้ สรีาคั
ยนเป็
การจั
จกรรมแนะแนวตามแนวทางของ
ชาการ
(2543:
แก่ การเน้
้เรียนเป็
ญกให้
ด้าหนความคิ
ดดด้กิาจนอารมณ์
ความรู้ สึก และด้กรมวิ
านพฤติ
กรรมการแสดงออกของนั
กได้
เรียแนก่ผูการเน้
โดยมี
กนารประยุ
ต์นใส�ผช้ำู้เหรีคัยลัญนก
ให้
มีอิสระในการคิ
สินนใจให้กรมวิ
มุผู้ เ่งรีเน้ยชนนเกิ
ให้ดผการเรี
ู้เรี(2543:
ยนเกิยดนรู
การเรี
ยได้นรูแ้ดก่้วการเน้
ยตนเอง
การมี
สญ่วนร่
มีการจั
อผิ สู้เรีระในการคิ
ด การตั ด สิดนการตั
ใจ มุ่ดงเน้
้ด้ วยตนเอง
กระตุ้นผูการมี
ส้น่ ว นร่
ดยกินจกรรมแนะแนวตามแนวทางของ
าการ
24-25)
้เกระตุ
รียนเป็
นสวาคัมในกิ
ให้จผวกรรม
ู้เมใน
รียน
และประยุ
กต์ใช้ตดามแนวทางของ
างบรรยากาศในห้
องเรีสย่ วนให้
ีบรรยากาศที
มี อิ ส ระในการคิ
การตั ด สิ น ใจ กรมวิ
มุ่ งเน้ชนาการ
ให้ ผู้ เรี(2545:
ย นเกิ ด31-32)
การเรียในการสร้
นรู้ด้ วยตนเอง
กระตุ้ น การมี
นร่ วมมในกิ
จ กรรม ่
บั
ณ
ฑิ
ต
วิ
ท
ยาลั
ย
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
สวนดุ
ส
ต
ิ
158 อบอุ
่นเป็นกมิต์ตใรช้ตบรรยากาศที
่มีการยอมรั
บ และเห็
นคุณ31-32)
ค่าในตัในการสร้
วผู้เรียน และได้
ดาเนินการการจั
กิจกรรมแนะแนว
และประยุ
ามแนวทางของ
กรมวิชาการ
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างบรรยากาศในห้
องเรียดนให้
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อบอุ่นเป็นมิตร บรรยากาศที่มีการยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน และได้ดาเนินการการจัดกิจกรรมแนะแนว

กิจกรรม และประยุกต์ใช้ตามแนวทางของ กรมวิชาการ (2545: 31-32) ในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร บรรยากาศที่มีการยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียน และได้ด�ำเนินการ
การจัดกิจกรรมแนะแนวตามกระบวนการพัฒนากิจกรรมแนะแนวอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย และเป็นไปตามหลัก
การพัฒนากิจกรรมแนะแนว ได้แก่ การก�ำหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง จากนั้นจึงได้ก�ำหนด
เนือ้ หา สาระการเรียนรูใ้ ห้ตรง ตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การก�ำหนดขอบข่าย
และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ขั้นน�ำเข้าสู่กิจกรรม ขั้นด�ำเนินกิจกรรม ขั้นสรุปกิจกรรม และ
ขั้นประเมินผล โดยมีกิจกรรมที่นักเรียน ให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมดูแลท่านด้วยรัก โดยใช้เทคนิค
การแสดงบทบาทสมมติ ซึง่ นักเรียน ให้ความร่วมมือ และกล้าแสดงออกในการแสดงบทบาทสมมติตามขัน้ ตอน
ได้ดีมาก และหลังจากจบการแสดงนักเรียนสามารถบอกความส�ำคัญ และวิธีการปฏิบัติตนต่อผู้ปกครองได้ถูก
ต้องเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นอกจากนี้ชุดกิจกรรมแนะแนวนี้ ผู้วิจัยได้น�ำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมติ กรณีศึกษา สถานการณ์จ�ำลอง และ
คลิปวิดีทัศน์ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ได้แก่ กิจกรรม ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจแนวทาง และวิธีการของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม และ
นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง กิจกรรมด้านความคิด
จ�ำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมด้านอารมณ์ความรูส้ กึ 3 กิจกรรม กิจกรรมด้านพฤติกรรมการแสดงออก 3 กิจกรรม
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพือ่ ให้นกั เรียนร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ งึ ความรู้ ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนวรวมถึงเพื่อให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จารุวรรณ แสงด้วง (2556) ได้ศึกษา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรม แนะแนว เพือ่ พัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกมีจติ วิทยาเชิงบวกสูงขึน้ อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 นอกจากนี้ ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ยังสอดคล้องกับ สมร ทองดี และปราณี
รามสูตร (2545: 48) ที่ได้กล่าวว่า ขั้นตอนของกิจกรรมแนะแนวที่จัดในชั้นเรียนควรประกอบด้วย ขั้นน�ำเข้า
สู่กิจกรรม ขั้นด�ำเนินกิจกรรม ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล มุ่งให้ประสบการณ์โดยตรงกับนักเรียน เปิดโอกาส
ให้นกั เรียนได้คดิ วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเอง โดยใช้เทคนิค กรณีตวั อย่าง อ้างอิงเหตุการณ์ หรือเรือ่ ง
ราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำมาดัดแปลง และเป็นตัวอย่างให้กลุ่มทดลองได้ศึกษาร่วมกัน วิเคราะห์
และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังน�ำกรณีศึกษา ที่มีความหลากหลายที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ�ำ
วัน มาจัดกิจกรรมท�ำให้กิจกรรมที่ได้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ส่วนบทบาทสมมติ ผูว้ จิ ยั ใช้เหตุการณ์สมมติทมี่ กี ารก�ำหนดบทบาทให้นกั เรียนได้มกี ารแสดงออก
ตามธรรมชาติ ให้นักเรียนแสดงจากบุคลิกลักษณะ ประสบการณ์ หรือจากความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนเป็น
หลัก นักเรียนจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงกับพฤติกรรมของตนเองได้ ท�ำให้บรรยากาศใน
การด�ำเนินกิจกรรมมีความราบรื่น สนุกสนาน น่าสนใจ เพราะเทคนิคเหล่านี้ เอื้อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก
และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิก จึงมีความกระตือรือร้น อยากเข้าร่วมกิจกรรม มีความ
สนิทสนมคุ้นเคย กล้าพูด กล้าถาม อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกด้วย
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จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อ
ผูป้ กครองนี้ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทางการแนะแนวทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวหลากหลายกิจกรรมทีส่ ร้างขึน้
อย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน ส่งเสริมพัฒนา สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการตาม
องค์ประกอบของการส�ำนึกบุญคุณตามขอบข่ายของงานแนะแนวหากด�ำเนินการสร้างชุดกิจกรรมได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือพัฒนาพฤติกรรมของผู้รับบริการ และจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเพศ วัย อายุ และระดับการศึกษา ชุดกิจกรรมนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดี และมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่านักเรียนกลุม่ ทดลอง ทีไ่ ด้รบั ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณ
สูงกว่านักเรียนกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การแนะแนวแบบปกติ หลังการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ได้มี
ส่วนร่วม ในกิจกรรมแนะแนวจ�ำนวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 นาที การด�ำเนินกิจกรรมท�ำให้นกั เรียนได้มี
การฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น การอภิปราย การน�ำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติ การแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในกลุม่
ซึ่งตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมท�ำให้นักเรียนกลุ่มทดลองเกิดความคิด อารมณ์ความรู้สึก ที่จะส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ และรูจ้ กั การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี มีแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
และเกิดการยอมรับ ทีจ่ ะปรับความคิด ความรูส้ กึ มองเห็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ปรับพฤติกรรมไปในทางทีส่ ร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ อังคณา เมตุลา (2546) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบ
บูรณาการทีม่ ตี อ่ การรูจ้ กั และเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสหราษฎร์รงั สฤษฏ์
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ มีการรู้จัก
และเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกด้วยชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ และงานวิจยั
ของ กาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์ (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวไตรสิกขาเพื่อ
พัฒนาความกตัญญูกตเวทีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลอง ทีใ่ ช้ชดุ กิจกรรมแนะแนวตามแนวไตรสิกขามีความกตัญญูกตเวทีทสี่ งู ขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวไตรสิกขา
มีความกตัญญูกตเวทีที่สูงขึ้นกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการสังเกตของผู้วิจัยหลังท�ำการทดลองพบความแตกต่างของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุม ที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ จะได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป โดยครูผู้สอนได้ใช้วิธี
การบรรยาย และการจดบันทึกท�ำให้นักเรียนไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่วนกลุ่มทดลองที่ใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนว เพือ่ เสริมสร้างการส�ำนึกบุญคุณต่อผูป้ กครอง จากการพบกับนักเรียนในครัง้ แรกนัน้ นักเรียน
ยังไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อได้สร้างสัมพันธภาพ ความคุ้นเคย มีความเป็นกันเอง
ภายในกลุ่ม โดยการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก นักเรียนมี
ความมั่นใจ และอยากมีส่วนร่วม ในการท�ำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ เกิดบรรยากาศที่สนุกสนาน น�ำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวในกลุ่มทดลอง ท�ำให้นักเรียนมีคะแนนการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองที่สูงขึ้น
กว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมแนะแนวแบบปกติ
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ผลสรุปการศึกษาพบว่า
1. นักเรียนที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับชุดกิจกรรมแนะแนวมีการส�ำนึกบุญคุณสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการแนะแนวแบบปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ที่จะน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ ควรศึกษาหลักการ ขั้นตอน เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนวิธีด�ำเนิน
กิจกรรมอย่างละเอียด รวมทั้งควรมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติก่อนน�ำไปใช้จริง
2. ผู้ที่จะน�ำชุดกิจกรรมแนะแนวไปใช้ ควรด�ำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่ก�ำหนด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างเสริมการส�ำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียน
ในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส�ำนึกบุญคุณ
3. การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการตีความข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการส�ำนึกบุญคุณ
ในด้านอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพของครู โดยการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพีเ่ ลีย้ ง (2) ศึกษาความพึงพอใจของครูทไี่ ด้รบั การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง ประชากร
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ กลุม่ สาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ทีส่ อนในระดับประถมศึกษา เลือกกลุม่ ตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธเี จาะจง กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ละ 1 คนโดยท�ำการนิเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา
และการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบดังนี้
1. การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งด้านกระบวนการสอนแนะ และการเป็นพีเ่ ลีย้ งมีการปฏิบตั ิ
มากที่สุด โดยมีผลการปฏิบัติตามขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อ
รับทราบข้อมูลมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ การวางแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หามีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ การปฏิบตั กิ ารให้คำ� ชีแ้ นะ
และสร้างขวัญก�ำลังใจมากที่สุด การติดตามผลมีการปฏิบัติมากที่สุด ผู้นิเทศมีทักษะในการนิเทศมาก ผู้นิเทศ
มีเทคนิคการให้คำ� ชีแ้ นะในระดับมากทีส่ ดุ ผูน้ เิ ทศมีบทบาทในการให้การนิเทศมากทีส่ ดุ จากการสังเกตติดตาม
ผลจากการนิเทศ ด้านปัจจัย ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะการสอน และบุคลิกภาพ
มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสอื่ การสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอนมีการด�ำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทีก่ ำ� หนดไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีการพัฒนาทักษะ และความรูก้ ารอ่านการเขียน
การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ ด้านการประเมินผลผู้เรียนมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และ
* สมศักดิ์ จี้เพ็ชร์ (Corresponding Author)
e-mail: drsomsakjeepet@gmail.com
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วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ด้านผลที่เกิดขึ้นผู้รับการนิเทศทุกคนได้จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนา
นวัตกรรม และมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการอ่าน การเขียน
การคิดค�ำนวณ และการคิดวิเคราะห์เพิม่ ขึน้ ในระดับมาก ครูสามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง น�ำความรู้ และปัญหามาร่วมกันวิเคราะห์ และก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ ด�ำเนินการพัฒนา
ผู้เรียนจนบรรลุเป้าหมาย
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
อยู่ระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ครู การนิ เ ทศแบบสอนแนะและการเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการ
การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

Abstract
This purposes of the research were: (1) to determine the teacher quality development
by coaching and mentoring; (2) to determine teachers’ satisfaction towards coaching and
mentoring of Mahasawat School. The population of this research were teachers from learning
areas of Thai language, mathematics and foreign language who taught at the elementary
level. The sample involved were three teachers who were derived by purposive sampling
from each learning area. The sample obtained teaching supervision for one semester. The
research instruments used were an interview form for coaching and mentoring, a data record
form and a questionnaire of teachers' satisfaction towards supervision. Data analysis included
content analysis and the statistical analysis in terms of percentage, means and standard
deviation.
Based on the findings of the study, it was concluded that:
1. Regarding instructional coaching and mentoring, coaching processes and mentoring
were rated as the most practices of which the following procedures were also rated as the
most practices including preparation, meeting for information acknowledgement, planning
for problem solving, giving the guidance and encouragement and follow-up. Based on the
evaluation of the supervisors, the supervisors were rated high in supervisory skills, techniques
to give advice and supervisory roles. The observation and follow-up of supervision in term
of supervisory factors revealed that teachers had self-development of knowledge, teaching
skills and personality. In addition, they also had learning management plans and instructional
media. For teaching and learning processes, there was implementation according to the
learning management plan. Teaching and learning activities focused on students as well as
the development of skills and knowledge in reading, writing, arithmetic, analytical thinking.
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The evaluation of students was conducted according to goals and objectives of learning.
The result of supervision indicated that every teachers had prepared learning management
plans, developed innovations and classroom research reports. Students gained more
knowledge and skills in reading, writing, arithmetic and analytical thinking. Teachers could
analyze their own problems of teaching and learning. Teachers shared their knowledge and
problems in order to analyze and determine the development goals as well as developed
students to meet the meet the specified goals.
2. The assessment of teachers’ satisfaction towards coaching and mentoring was at
the highest level.
Keywords: Teacher Quality Development, Teacher, Coaching and Mentoring, Academic
Leader, Learning In the 21st Century

บทน�ำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามความใน
มาตรา 4 กล่าวว่า “ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท�ำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน” จะเห็นได้ว่า ครูเป็น
ผู้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งใน การพัฒนาผู้เรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความส�ำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา โดย
เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ใหม่ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรูย้ คุ ใหม่ และระบบริหารจัดการใหม่ทมี่ งุ่ หวังพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพ
ของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้มีความสามารถคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็น
พลเมืองทีส่ มบูรณ์ (ส�ำนักงานพันธศึกษามูลนิธแิ ห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2556) การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นการเตรียมคนออกไปท�ำงานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) เป็นบุคคลพร้อมที่จะเรียนรู้ ทักษะ
ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skills) เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคาดไม่ถึง ในยุคใหม่ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบทีส่ ามระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพดีเพิม่ ขึน้ ในสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา
และภาษาต่างประเทศ โดยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิดอย่างสม�่ำเสมอ การให้ความส�ำคัญกับ
การอ่าน การเรียนล่วงหน้า ทบทวน การเรียนทีจ่ บบทไปแล้วทุกระดับชัน้ ครูควรน�ำผลการวิเคราะห์ผเู้ รียน จุดที่
ควรพัฒนา โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Style) ที่เหมาะสมแต่ละช่วงชั้นมาใช้วางแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน และสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล…ครูที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จะมีการก�ำหนดเป้าหมายให้เกิดกับผู้เรียน
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อย่างครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) สมศ., 2554) จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในทักษะการอ่านเขียน (Literacy) เพื่อการเรียน
รู้ การคิดค�ำนวณ (Numeracy) และความสามารถในการใช้เหตุผล (Reasonable Ability) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้นได้
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น�ำทางวิชาการ อันประกอบไปด้วย ทักษะทางวิชาชีพบริหาร
การศึกษาและสถานศึกษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางความคิด ทักษะทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะทักษะ
ทางการนิเทศซึ่งเป็นความสามารถทางวิชาการ เพราะการนิเทศเป็นกระบวนการพัฒนาครูให้ปรับปรุง และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กระบวนการที่ส�ำคัญของ
การนิเทศการสอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2) การวางแผน และจัดท�ำ
โครงการนิเทศ 3) การด�ำเนินงานนิเทศ และ 4) การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
การเชิญวิทยากรให้ความรู้ สัมมนา ศึกษา ดูงาน ประกวดผลงาน ฝึกงาน สังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน
ให้คำ� ปรึกษา ร่วมกันวิจยั ในชัน้ เรียน (สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา, 2556; วิสทุ ธิ์ วิจติ รพัชราภรณ์,
2556)
การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิคการนิเทศที่มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียน
การสอน ประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนแนะ (Coach) กับผู้รับการสอนแนะ
(Coachee) มีหลักการส�ำคัญคือ การเรียนรูร้ ว่ มกัน การให้คน้ พบวิธกี ารแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง และการเสริมพลัง
(Empowerment) โดยการช่วยให้ครูได้ค้นหาพลังในตัวเอง และเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (สุดารัตน์
สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา, 2556; อาฟฟาน เจะเตะ, 2556)
ผู้วิจัยเห็นว่าการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นเทคนิค
การนิเทศที่สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้กา้ วหน้ามีคณ
ุ ภาพให้มคี วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ มีการก�ำหนด
เป้าหมายให้เกิดกับผูเ้ รียนอย่างครบถ้วนตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีการศึกษาค้นคว้า
วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะใน
การเรียนรู้ มีความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับให้เป็นผู้มีทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ
มีความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผล การท�ำงานร่วมกันสามารถในการสือ่ สารอันเป็นคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของ
คนในศตวรรษที่ 21 จึงควรให้มีการด�ำเนินการ พัฒนาคุณภาพครูด้วยการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็น
พีเ่ ลีย้ ง (Coaching and Mentoring) ในโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) โดยเจาะจงเลือกครูกลุม่ สาระละ 1 คน
จากกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการพัฒนา และการศึกษาวิจยั ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบที่ 3 (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ., 2554) และ
แนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) โดยมีการด�ำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศ
แบบการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง)
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching and
Mentoring)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศแบบการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน
มหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) ขอน�ำสาระส�ำคัญที่เป็นแนวคิด หลักการ ขอเสนอแนะ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มาน�ำเสนอตามรายการ คือ 1) การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 2) ผู้น�ำทางวิชาการ
3) การนิเทศการศึกษายุคใหม่ และ 4) การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555) การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูต้อง
ยึดหลัก สอนน้อย เรียนมาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูต้องตอบให้ได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร
ครูต้องท�ำอะไร สภาพเช่นนี้ครูยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้น และท้าทายครูทุกคนอย่างที่สุด ที่จะไม่ท�ำหน้าที่ครู
ผิดทาง คือ เรียนอย่างสนุก และเกิดปัญญาทีต่ อ้ งการ การจัดการเรียนการสอนครูตอ้ งออกแบบการเรียนรู้ และ
อ�ำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการเรียนแบบลงมือท�ำแล้วการเรียนรู้จะเกิดจาก
ในใจและภายในสมองของตนเอง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมคนออกไปท�ำงานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker)
และเป็นบุคคลพร้อมที่จะเรียนรู้ ทักษะที่ส�ำคัญที่สุด คือ ทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skills) เพราะต้อง
เตรียมคนไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง ในยุคใหม่ครูจึงต้องพัฒนา
ตนเองให้มที กั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยและในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีทกั ษะการท�ำหน้าทีค่ รูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทักษะ
ของคนในศตวรรษที่ 21 คือ 3 R x 7C 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) และ Arithmetic
(คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะการแก้ปัญหา) Creative & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) Cross-Cultural
and Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork
& leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผูน้ ำ� ) Communications, Information
& Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทันสื่อ) Computing & ICT Literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) Career & learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้)
2. ผู้น�ำทางวิชาการ (วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, 2556) ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผู้สอนนับว่าเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้ายั่งยืน ทั้งนี้
ศึกษานิเทศก์และผูบ้ ริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีภาวะผูน้ ำ� ซึง่ เป็นคุณสมบัตอิ นั พึงมีของผูน้ ำ� ได้แก่ สติปญ
ั ญา
ความดีงาม ความรู้ความสามารถของคนที่ชักน�ำให้บุคคลทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดี
งามอย่างถูกต้องชอบธรรม ผู้น�ำทางวิชาการเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีอิทธิพลต่อ
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การเพิ่มพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน บทบาทของผู้น�ำทางวิชาการ
2.1 เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก�ำหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน ก�ำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานเหล่านั้น
2.2 ให้เวลาการประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น
2.3 มีความช�ำนาญในการสอนสังเกตการสอนของครูบ่อยขึ้น นิเทศการสอน และเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการท�ำงานของครู และประเมินผลการท�ำงานของครูมากขึ้น
2.4 ใส่ใจกับหลักสูตรและการสอนมากขึ้น
2.5 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนจากเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยให้มีระเบียบขั้นตอนน้อยลง และ
ลดภาระงานด้านเอกสารของครูลง
2.7 รู้โครงสร้างของชุมชนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียน
3. การนิเทศการศึกษายุคใหม่ (ชัด บุญญา, 2556) การนิเทศการศึกษา หมายถึง การด�ำเนินการใด ๆ
ที่ท�ำให้ครูมีความพึงพอใจ และมีก�ำลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการด�ำเนินงานใด ๆ
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานใด ๆ ของโรงเรียน และของบุคลากรให้สูงขึ้น และรักษาไว้จนส่งผลให้
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย อีกทั้งผ่านการประเมินทั้งภายใน และภายนอก
หากน�ำความหมายของการนิเทศ หลักการนิเทศดั้งเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู และระดับคุณภาพ
ครูผู้บริหาร หลักการนิเทศการศึกษา ในยุคใหม่ที่ควรจะเป็นก็คือ
3.1 จะต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นความร่วมมือร่วมใจในการด�ำเนินงานใช้
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
3.2 มุ่งให้ครูรู้จักวิธีคิดค้นการท�ำงานด้วยตนเองมีความสามารถในการน�ำตนเอง และสามารถ
ตัดสินปัญหาของตนเองได้
3.3 ควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลแล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก และ
พัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่
3.4 จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ยั่วยุ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และต้องท�ำให้
ครูรู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพบวิธีที่ดีกว่าในการท�ำงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
3.5 การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตอง
4. การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) การเกิดขึ้นของ
การสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งในโรงเรียนจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั การจัดการเรียนการสอน การด�ำเนินการ
จะต้องสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและผู้บริหารควรมีความเข้าใจการเชื่อมโยงสัมพันธ์ของการเรียนรู้
การพัฒนาครูและการปรับปรุงยกระดับคุณภาพโรงเรียน เป็นการสร้างความตระหนักและเป็นแกนหลักส�ำคัญ
ของการเรียนรู้วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า ครูที่มีประสบการณ์จะสามารถบูรณาการ
ความรูแ้ ละทักษะ ครูจะได้รบั โอกาสหลายประการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ความเชือ่ ของครูจะเปลีย่ นไป
ครูจะมีกระบวนการท�ำงานใหม่ จะได้เรียนรู้จากบุคคลอื่น ๆ การเป็นพี่เลี้ยงจะต้องตระหนักในความท้าทาย
และซับซ้อนของการสอนรวมทั้งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมครั้งส�ำคัญของโรงเรียน
170 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร การสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียน แสดงถึงกิจกรรมที่เกื้อหนุนผลของการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง หลักการ
ดังกล่าวได้แก่ การสนทนาเพือ่ การเรียนรู้ ข้อตกลงในการเรียนรู้ การบูรณาการการสนับสนุนจากเพือ่ นร่วมงาน
และผูเ้ ชีย่ วชาญ การพัฒนาทิศทางความก้าวหน้าของตน การก�ำหนดเป้าหมายทีท่ า้ ทายส่วนบุคคล ความเข้าใจ
ถึงวิธกี ารท�ำงานทีแ่ ตกต่างกัน ได้ทราบถึงประโยชน์ของการสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง การได้ทดลอง สังเกต
รวมทัง้ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล การสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งเป็นปฏิบตั กิ ารผ่านการตอบค�ำถาม
ว่า ท�ำไมเพื่อนร่วมงานของคุณถึงใช้วิธีการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง เขาท�ำกิจกรรม
อะไรกัน เขาจะท�ำกิจกรรมกันที่ไหน หรือกิจกรรมจะมีขึ้นที่ไหน มีการก�ำหนดทักษะที่จ�ำเป็น ได้แก่ การเรียน
รูท้ มี่ เี ป้าหมาย การสังเกต การวิเคราะห์สะท้อนผล การสืบค้นสารสนเทศ การค�ำนึงถึงการส่งเสริมผูเ้ รียน ท�ำให้
มองเห็นชัดเจนว่า ผู้รับสอนแนะ พี่เลี้ยง และผู้เรียนรู้วิชาชีพ ได้เรียนรู้และปฏิบัติทักษะพวกนี้อย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเด่นของการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง คือ การค้นหาและให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้
ทักษะทางวิชาชีพ เป็นการวางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่น สามารถประเมิน
ตนเองได้ เป็นการพลิกวิกฤติสโู่ อกาสการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกจากนัน้ ยังยกระดับผูส้ อนแนะให้เป็น
ผูม้ ที กั ษะพิเศษเพิม่ ขึน้ จนกลายเป็นต้นแบบของการเรียนรูว้ ชิ าชีพทีส่ ำ� คัญมากต่อการจัดการศึกษา (Cordingley
& Buckler, 2012)
เทคนิคการนิเทศสอนแนะเป็นการสอนงานครู โดยผูส้ อนงานอาจเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูน้ เิ ทศ
ภายในที่สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนแนะส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน การนิเทศ
สอนงานจะเน้นไปทีก่ ารพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential)
ของครู Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้ร่วม
กันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต�่ำ
ผู้เรียนออกกลางคัน สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนแนะ และผู้ถูกสอนแนะ อย่างไรก็ตาม ต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอน
แนะและผู้ถูกสอนแนะ จากข้างต้นอาจสรุปได้ดังนี้
4.1 มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้อย่างดี
ด�ำเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
4.2 มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ การแก้ปัญหาในการท�ำงาน พัฒนาความรู้
ทักษะหรือความสามารถในการท�ำงาน และการประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท�ำงาน
4.3 มีลกั ษณะปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนแนะกับผูร้ บั การสอนแนะ คือ เป็นกลุม่ เล็กหรือรายบุคคล
(One-One Relationship and Personal Support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.4 มีหลักการพื้นฐานในการท�ำงาน ได้แก่
		 1) การเรียนรูร้ ว่ มกัน (Co-Construction) คือ ไม่มใี ครรูม้ ากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน
		 2) การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
		 3) การเสริมพลังอ�ำนาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมือ่ ค้นเจอ
ก็คืนพลังนั้นให้เขาไป
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1) การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน
2) การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
3) การเสริมพลังอานาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมื่อค้นเจอก็คืนพลัง
นั้นให้เขาไป
เป็ น กระบวนการที
น ส่่งวของการพั
นหนึ่ งของการพั
ช าชีาวคื
พ อกล่ในการพั
า วคื อ ในการพั
ฒ นาวิ
4.5 เป็4.5นกระบวนการที
่เป็นส่ว่ เ ป็นหนึ
ฒนาวิชฒาชีนาวิ
พ กล่
ฒนาวิชาชี
พต้อชงาชี พ ต้ อ ง
ับวิธฒีกนาอื
ารพั่นฒนาอื
ลาพังการสอนแนะอย่
การด
นงานส
มีความสัมีมคพัวามสั
นธ์กมับพัวิธนีกธ์การพั
ๆ ล�ำ่นพัๆงการสอนแนะอย่
างเดีายงเดี
วไม่ยอวไม่
าจท�อาจท
ำให้าให้
การด�
ำเนิาเนิ
นงานส�
ำเร็าเร็
จได้จได้
เน้นมาตรฐาน

เน้นตามศักยภาพ

การนิเทศ
(Supervision)

การเป็นพี่เลี้ยง
(Mentoring)

การอบรม
(Training)
ความรู้ความเข้าใจ
จานวนมาก/กลุ่มใหญ่

การสอนแนะ
(Coaching)

ทั่วไป

เฉพาะ

การนาไปใช้
กลุ่มย่อย/รายบุคคล

ภาพที่ 1 มิติของการช่วการสอน
ยเหลือครู
การอบรม
ภาพที่ 1 มิติของการช่วยเหลือครู
ที่มา: สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา (2556)
แนะ ที่มา: สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา (2556)
(training)
(coaching)
จากภาพที่ 1 แสดงให้
เห็นว่ามีมิติของการช่
วยเหลือครูให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

		
อย่างน้อย 4 มิติ คือ
		 1) การนิเทศ เป็นการด�ำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระบวนการ วิธีการต่าง ๆ
ในการให้ความช่วยเหลือ อ�ำนวยการ ก�ำกับ ดูแล เพื่อคุณครูสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ตาม
เป้าหมายขององค์กร
		 2) การเป็นพี่เลี้ยง เป็นวิธีการที่ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า ให้ได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพ และการด�ำเนินชีวิตให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน
		 3) การอบรม เป็นวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการ
ในการด�ำเนินการเฉพาะให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้
		 4) การสอนแนะ เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท�ำงานของคุณครู โดยเน้นไปที่
การท�ำงานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนัน้ หรือการช่วยให้สามารถน�ำความรูค้ วามเข้าใจทีม่ อี ยูแ่ ละ/หรือได้รบั
การอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้
4.6 การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงเป็นการพัฒนาครู
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วหรือครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เป็นการด�ำเนินการในภาคการศึกษาหรือตลอด
ปีการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้มีกรอบรูปแบบการท�ำงานที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของ
ผู้สอนแนะใน 6 ลักษณะที่ส�ำคัญ (Portner, H., 2005) ได้แก่
		 1) ความส�ำนึกในบทบาทและความรับผิดชอบ
		 2) ยอมรับการเป็นผู้พัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ
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		 3) สะท้อนผลด้วยการสื่อสารทางบวกระหว่างบุคคล
		 4) มุ่งฝึกครูให้ประสบความส�ำเร็จในการสอนในห้องเรียน
		 5) เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน และพัฒนาวิชาชีพ
		 6) สร้างความมุ่งหวังต่อความก้าวหน้าและความส�ำเร็จเพื่ออนาคตที่ดี
		 เป็นความคิดและจิตส�ำนึกเอื้ออาทรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของผู้สอนแนะที่ยอมรับครูใหม่
มาเป็นผู้รับการสอนแนะ ด้วยความคิดเสมือน น้อง หรือบุตรคนหนึ่ง ในบางโอกาสผู้สอนแนะต้องยอมรับที่จะ
เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากครูคนอื่น ๆ ด้วย เพราะความรู้ ทักษะ และความสามารถเกิดจากประสบการณ์
การแนะน�ำและส่งเสริมให้ครูได้ค้นคว้าหาความรู้ และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครู และที่ส�ำคัญยิ่งผู้สอนแนะ
จะไม่สอนแนะความคิดผิด ๆ หรือพฤติกรรมที่ไม่ดี ให้กับครูอย่างเด็ดขาด
4.7 กระบวนการสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring Process)
กระบวนการชีแ้ นะเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้บคุ คลได้รจู้ กั ช่วยเหลือตนเองในการด�ำเนินการ การสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง มีขั้นตอนของกระบวนการดังนี้ (สุดารัตน์ สารสว่าง และอัจฉรา นิยมาภา, 2556)
		 ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
		 - ครูผู้รับการนิเทศมีการประเมินการสอนของตนเองก่อนรับการนิเทศ
		 - ผู้นิเทศเตรียมค�ำถามที่จะถามผู้รับการนิเทศ
		 ขั้นที่ 2 จัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
		 - ผู้นิเทศบอกจุดมุ่งหมายที่ให้ครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเอง
		 - ครูผู้รับนิเทศเล่าถึงการประเมินในงานที่ผ่านมาว่าผลเป็นอย่างไร ทั้งผลงานที่ดีและไม่ดี
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
		 - ครูผู้รับการนิเทศบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ผลงานตกต�่ำ หรือเกิดปัญหา
		 - นิเทศเปิดใจรับฟังและให้ค�ำชี้แนะ
		 ขั้นที่ 3 วางแผนเพื่อแก้ปัญหา
		 - รับการนิเทศและครูผู้นิเทศร่วมกันทบทวนเป้าหมายการแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกัน
		 - ครูผู้รับการนิเทศวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเอง
		 - ผู้นิเทศให้ค�ำชี้แนะเมื่อครูผู้รับการนิเทศต้องการข้อมูลหรือแนวทาง
		 ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะ
		 - ผู้นิเทศใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมให้ค�ำชี้แนะครู
		 - ผู้นิเทศระบุกิจกรรมที่ใช้ในการนิเทศครู
		 ขั้นที่ 5 ติดตามผล
		 - ผู้นิเทศเข้าสังเกตการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
		 - นิเทศจดบันทึกการปฏิบัติการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
		 - ผู้นิเทศให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ค�ำชี้แนะเพื่อการพัฒนา
		 จากแนวคิด หลักการ และทฤษฎีข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะที่ส�ำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ได้แก่ การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาทเป็นผู้น�ำ
ทางวิชาการ ให้ความส�ำคัญกับการสอนของครูมากกว่างานอืน่ ๆ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมีทกั ษะในการนิเทศ
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ยุคใหม่ ให้ความส�ำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ครูคิดค้นพัฒนาการสอน โดยสามารถท�ำ
การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งทีม่ กี ระบวนการเพือ่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาผูเ้ รียนโดยผูบ้ ริหาร
และครูศกึ ษาและพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิดพลังในการท�ำงานของครู ผูว้ จิ ยั เห็นความส�ำคัญ และประโยชน์อย่างมาก
ของการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งมีกระบวนการ คือ 1) การเตรียมการ 2) จัดประชุมเพื่อ
รับทราบข้อมูล 3) วางแผนเพื่อแก้ปัญหา 4) ปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะ และ5) ติดตามผล จึงน�ำมาพัฒนาครูผู้สอน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบ�ำรุง) ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ�ำนวน 3 คน คือ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท�ำการนิเทศระหว่าง มิถุนายน 2556 ถึง กันยายน 2556
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มี 3 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการรับการนิเทศ
แบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง แบบบันทึกการสังเกต และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผรู้ บั การนิเทศ
โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ด�ำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง และสร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นการประเมิน
การปฏิบัติการนิเทศ ในด้านกระบวนการ จ�ำนวน 14 ข้อ ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ จ�ำนวน 5 ข้อ
ด้าน เทคนิคการให้ค�ำชี้แนะ จ�ำนวน 6 ข้อ ด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ จ�ำนวน 5 ข้อ จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ข้อ
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ น�ำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 แก้ไขปรับปรุง น�ำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try-out)
กับครูผู้ปฏิบัติการสอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ�ำนวน 30 คนได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ
0.87 แล้วแก้ไขปรับปรุง น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้จริงกับครูผู้รับการนิเทศ
2.2 แบบบันทึกการสังเกต ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการสร้างแบบสังเกต
สร้างแบบบันทึกการสังเกตเพื่อนิเทศ มีรายการที่ส�ำคัญ คือ ข้อมูล ชื่อผู้สังเกต/ผู้บันทึก ผู้รับการนิเทศ ระดับ
ชั้นที่สอน วันเดือนปีที่สังเกต สถานที่ที่สังเกต และระยะเวลาการสังเกต ประเด็นการสังเกต ประกอบด้วย
ปัจจัย กระบวนการ และผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ผลการสังเกต ตามประเด็นที่สังเกต ข้อเสนอแนะ
เพื่อการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ตามประเด็นการสังเกต น�ำแบบบันทึกการสังเกต ไปทดลองใช้กับครู
จ�ำนวน 5 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง แล้วปรับปรุงแก้ไข น�ำแบบบันทึกการสังเกต ใช้จริงกับครูทเี่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้รับการนิเทศ
2.3 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศ ด�ำเนินการ ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ต่อกระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและ
การเป็นพีเ่ ลีย้ ง มีจำ� นวน 16 ข้อ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ น�ำแบบประเมิน ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน พิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 แก้ไขปรับปรุง น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)
174 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เกี่ยวข้อง ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ต่อกระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีจานวน 16
ข้อ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ นาแบบประเมิน ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่า
ระหว่าง 0.67-1.00 แก้ไขปรับปรุง นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้ป ฏิ บัติการสอนที่ ไม่ใช่กลุ่ ม
กับตัครูวอย่
ผู้ปาฏิงการวิ
บัติการสอนที
่ไม่ใ30
ช่กลุคนได้
่มตัวคอย่่าความเชื
างการวิ่อจมััย่น จ�(Reliability)
ำนวน 30 คนได้
ความเชื
่น (Reliability)
กับ
จัย จานวน
เท่ากัคบ่า0.89
แล้่อวนมัามาแก้
ไขปรับปรุงเท่นาาแบบ
0.89ประเมิ
แล้วนน�ความพึ
ำมาแก้งพอใจไปใช้
ไขปรับปรุจงริน�งกัำบแบบประเมิ
ครูผู้รับการนินความพึ
เทศ งพอใจไปใช้จริงกับครูผู้รับการนิเทศ
3. 3.การเก็
เนินนการดั
การดังงนีนี้ ้
การเก็บบรวบรวมข้
รวบรวมข้ออมูมูลล ด�ดำาเนิ
3.1 ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศร่วมกันก�ำหนดให้มีการนิเทศตามแผนการนิเทศแบบสอนแนะ
3.1 ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศร่วมกันกาหนดให้มีการนิเทศตามแผนการนิเทศแบบสอนแนะและการ
และการเป็นพี่เลี้ยง จ�ำนวน 30 ครั้ง ดังตาราง 1
เป็นพี่เลี้ยง จานวน 30 ครั้ง ดังตาราง 1

ตารางที่ 1 แผนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
ตารางที่ 1 แผนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

ครั้ง
ที่
1

2

3

สาระสาคัญ/
เป้าหมายการนิเทศ
กาหนดตาราง/เป้าหมาย
การนิเทศ, เตรียม
ประเมินผลการทางาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน
สังเกตการสอน(1)

4

คุณภาพผู้เรียน(1)
การเขียนแผนการจัดการ
ตารางที่ 1 เรี(ต่ยอนรู) (้ 1)
ครั5 ้ง
สาระสาคั
ญ/
รับทราบปั
ญหาและ
ที่
เป้ให้าคหมายการนิ
เทศ
าสอนแนะ(1)
6
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
(1)

กิจกรรม

ครั้ง
ที่
16

สาระสาคัญ/เป้าหมาย
การนิเทศ
รับทราบปัญหาและ
ให้คาสอนแนะ(4)

ประชุม, ทบทวนสาระครั้ง
ก่อน/สนทนาแลกเปลี่ยน

17

การเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้(3)

สังเกตการณ์สอน, บันทึก
ข้อมูล, สนทนากับนักเรียน

18

สังเกตการสอน(4)

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

19

การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
(3)

กิจกรรม ่ยน
สนทนาแลกเปลี

ครั
20้ง
ที่
21

สาระส
าคัญ/เป้
าหมาย
รับทราบปั
ญหาและ
เทศ
ให้คการนิ
าสอนแนะ(5)
การวิจยั ในชั้นเรียน(2)

ประชุม/สนทนาแลกเปลี่ยน

ประชุม, ทบทวนสาระครั้ง
ก่อน/สนทนาแลกเปลี่ยน

7

สังเกตการสอน(2)

สังเกตการณ์สอน, บันทึก
ข้อมูล, สนทนากับนักเรียน

22

การจัดการเรียนรู้
ทบทวนปัญหา

8

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(2) การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้(2)
รับทราบปัญหาและ
ให้คาสอนแนะ(2)

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

23

สังเกตการสอน(5)

สนทนาแลกเปลี่ยน

24

การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
(4)

สังเกตการณ์สอน
(นอกสถานที่)
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
(2)

สังเกตการณ์สอน,
บันทึกข้อมูล
ประชุม, ทบทวนสาระครั้ง
ก่อน/สนทนาแลกเปลี่ยน

25
26

รับทราบปัญหาและ
ให้คาสอนแนะ(6)
การวิจยั ในชั้นเรียน(3)

รับทราบปัญหาและ

สนทนาแลกเปลี่ยน

27

สังเกตการสอน(6)

9

10
11

12

กิจกรรม
สนทนาแลกเปลี่ยน

ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา
แลกเปลี่ยน
สังเกตการณ์สอน,
บันทึกข้อมูล, สนทนากับ
นักเรียน
ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา
แลกเปลี่ยน
กิจกรรม ่ยน
สนทนาแลกเปลี
ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา
แลกเปลี่ยน/
ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา
แลกเปลี่ยน
สังเกตการณ์สอน,
บันทึกข้อมูล, สนทนากับ
นักเรียน
ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา
แลกเปลี่ยน
สนทนาแลกเปลี่ยน
ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา 175
แลกเปลี่ยน
สังเกตการณ์สอน, บันทึก
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8

9

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(2) การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้(2)
รับทราบปัญหาและ
ให้คาสอนแนะ(2)

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

23

สังเกตการสอน(5)

สนทนาแลกเปลี่ยน

24

การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
(4)

สังสาระส
เกตการณ์
าคัญสอน
/
(นอกสถานที
เป้าหมายการนิเ่)ทศ
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
(2)
(1)

สังเกตการณ์
กิจกรรมสอน,
บันทึกข้อมูล
ประชุม, ทบทวนสาระครั้ง
ก่อน/สนทนาแลกเปลี่ยน

25้ง
ครั
ที่
26
21

รับทราบปั
ญหาและ
สาระส
าคัญ/เป้
าหมาย
ให้คการนิ
าสอนแนะ(6)
เทศ
การวิจยั ในชั้นเรียน(3)
น(2)

ตารางที่ 1 (ต่อ)
10้ง
ครั
ที่
11
6

สังเกตการณ์สอน,
บันทึกข้อมูล, สนทนากับ
นักเรียน
ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา
แลกเปลี่ยน
สนทนาแลกเปลี
กิจกรรม ่ยน

ประชุม, ทบทวนสาระ
ครั้งก่อน/สนทนา
แลกเปลี่ย่ยน/
น
แลกเปลี
12
รัสับงทราบปั
ญหาและ
สนทนาแลกเปลี
27
สัการจั
งเกตการสอน(6)
สังประชุ
เกตการณ์
สอน, บันทึก
7
เกตการสอน(2)
สังเกตการณ์
สอน, บั่ยนทึก
22
ดการเรียนรู้
ม, ทบทวนสาระ
ให้คาสอนแนะ(3)
ข้ครัอมู้งก่ลอ, น/สนทนา
สนทนากับ
ข้อมูล, สนทนากับนักเรียน
ทบทวนปัญหา
นักเรียน่ยน
แลกเปลี
13
การจัฒดนาคุ
การภาระงาน/
ทบทวนสาระครั
้ง
28
การวิ
จยั ในชั้นเรียน(4)
ประชุ
ม, ทบทวนสาระ
8 การพั
ณภาพผู้เรียน ศึประชุ
กษาดูมง,านการจั
ดการศึกษา
23
สังเกตการสอน(5)
สังเกตการณ์
สอน,
การบริ
หารเวลา
ก่อน/สนทนาแลกเปลี่ยน
(2)
การเขี
ยนแผน
บันทึครักข้้งก่ออมูน/สนทนา
ล, สนทนากับ
แลกเปลี
การจัดการเรียนรู้(2)
นักเรียน่ยน
14
เกตการสอน(3)
สังเกตการณ์
สอน, บั่ยนทึก
29 การพั
เก็บฒข้นาสื
อมูล่อการวิ
ยั ,
กรอกแบบประเมิ
น,
9
รัสับงทราบปั
ญหาและ
สนทนาแลกเปลี
24
/นวัตจกรรม
ประชุ
ม, ทบทวนสาระ
ข้อมูล,สนทนากับนักเรียน
ซักถาม(1)
สัมครั
ภาษณ์
เป็นกลุ่มและ
ให้คาสอนแนะ(2)
(4)
้งก่อน/สนทนา
รายบุคแลกเปลี
คล, บัน่ยทึนกข้อมูล
15
การวิ
จยั ในชั้นเรีสยอน
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ประชุสังมเกตการณ์
, ทบทวนสาระครั
30
ข้อมูลญ
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กรอกแบบประเมิ่ยน
10
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สอน, ้ง
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รัเก็บบทราบปั
หาและ
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ก่อน/สนทนาแลกเปลี
กถาม(2)
สัมภาษณ์เป็นกลุ่มและ
(นอกสถานที่)
บันทึกข้อมูล ่ยน
ให้คซัาสอนแนะ(6)
รายบุ
บันทึกข้อมูล
11 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
ประชุม, ทบทวนสาระครั้ง
26
การวิจยั ในชั้นเรียน(3)
ประชุคมคล,
, ทบทวนสาระ
(2)
ก่อน/สนทนาแลกเปลี่ยน
ครั้งก่อน/สนทนา
นกเรี
นสรุ
ปประเด็
นปันญปัหาและความต้
องการ
ได้แก่แลกเปลี
ความรู
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13
การจัดการภาระงาน/
ประชุม, ทบทวนสาระครั้ง
28
การวิจยั ในชั้นเรียน(4)
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สังเกตการสอน(3)
สังเกตการณ์สอน, บันทึก
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เก็บข้อมูลการวิจยั ,
กรอกแบบประเมิดน,ท�ำ
รายงานการพัฒนาสื่อประกอบการเรี
นการสอน
ข้อมูลย,สนทนากั
บนักเรียน
ซักถาม(1)
สัมภาษณ์เป็นกลุ่มและ
3.4 ก� ำ หนดเป้ า หมายที่ เ ป็ น ผลงานเมื่ อ สิ้ น สุ ด การนิ เ ทศแล้ ว จะต้ อ งมีรายบุ
ผ ลงานที
คคล, บัน่ เทึกิกดข้จาก
อมูล
15 ฒนาการเรี
การวิจยั ในชัย้นนการสอนที
เรียน(1)
30
เก็คืบอข้อแผนการจั
มูลการวิจยั , ดการเรียกรอกแบบประเมิ
การพั
่เน้ประชุ
นผู้เมรี, ยทบทวนสาระครั
นเป็นส�ำคัญ้ง 3 ประการ
นรู้ ที่เน้นผู้เรีนยน
ก่อน/สนทนาแลกเปลี
น
ถาม(2)
สัมภาษณ์เป็นกลุ่มและ
เป็นส�ำคัญ สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรี
ยนการสอน่ยและรายงานการวิ
จซััยกในชั
้นเรียน
บันทึกข้อมูล
3.5 กระบวนการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching รายบุ
andคคล,
Mentoring)

ในการด�ำเนินการนิเทศ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการนิเทศตามขั้นตอนที่ได้ศึกษามา ดังนี้
และผู้รับยการนิ
		 3.2 ผู1)้นิเทศ
ขั้นการเตรี
มการเทศได้ร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ได้แก่ นักเรียนมีความรู้
และทั ก			
ษะการอ่ า นเขี
น ผ(Literacy)
การคิ
ด ค านวณนการสอนของตนเองก่
(Numeracy) และความสามารถในการใช้
เ หตุ ผ ล
(1) ยครู
ู้รับการนิเทศมี
การประเมิ
อนรับการนิเทศ
			
(2)ในระดั
ผู้นิเทศเตรี
่จะถามผู้รับการนิเทศ
(Reasonable
Ability)
บน้อย ยนัมค�
กเรีำยถามที
นขาดความสนใจในการเรี
ยน ขาดสื่อประกอบการสอน

3.3 ผู้นิเทศ ได้ให้ครูผู้รับการนิเทศ เสนอความต้องการในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เมื่อครูผู้รับการนิเทศ และผู้นิเทศร่วมกันวิเคราะห์แล้ว พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีความต้องการให้ผู้
วิทยาลัคย วามช่
มหาวิทวยาลั
ยสวนดุ
สิต
176 บัณนิฑิเตทศให้
ยเหลื
อในการแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องการที่จะพัฒนาการสอนของตนเองโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ

		 2) ขั้นจัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
			 (1) ผู้นิเทศบอกจุดมุ่งหมายที่ให้ครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเอง
			 (2) ครูผรู้ บั นิเทศเล่าถึงการประเมินในงานทีผ่ า่ นมาว่าผลเป็นอย่างไร ทัง้ ผลงานทีด่ แี ละ
ไม่ดีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
			 (3) ครูผู้รับการนิเทศบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ผลงานตกต�่ำ หรือเกิดปัญหา
			 (4) ผู้นิเทศเปิดใจรับฟังและให้ค�ำชี้แนะ
		 3) ขั้นวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
			 (1) ผูร้ บั การนิเทศและครูผนู้ เิ ทศร่วมกันทบทวนเป้าหมายการแก้ปญั หาและพัฒนาร่วมกัน
			 (2) ครูผู้รับการนิเทศวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเอง
			 (3) ผู้นิเทศให้ค�ำชี้แนะเมื่อครูผู้รับการนิเทศต้องการข้อมูลหรือแนวทาง
		 4) ขั้นปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะ
			 (1) ผู้นิเทศใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมให้ค�ำชี้แนะครู
			 (2) ผู้นิเทศสร้างขวัญก�ำลังใจและระบุกิจกรรมที่ใช้ในการนิเทศครู
		 5) ขั้นติดตามผล
			 (1) ผู้นิเทศเข้าสังเกตการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
			 (2) ผู้นิเทศจดบันทึกการปฏิบัติการสอนของครูผู้รับการนิเทศ
			 (3) ผู้นิเทศให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ค�ำชี้แนะเพื่อการพัฒนา
		 ผู้นิเทศให้ครูผู้รับการนิเทศ สรุปผลการชี้แนะ เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลการชี้แนะเป็นหลักการ
ส�ำคัญในการปรับเปลีย่ นการจัดด�ำเนินการการสอนของตนเอง และวางแผนก�ำหนดการสอนแนะ และการเป็น
พี่เลี้ยง โดยแบบการนิเทศที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลและ
สรุปผล ส่วนแบบสังเกตใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดแล้วจัด
ท�ำข้อสรุปชั่วคราว โดยด�ำเนินการทบทวนวัตถุประสงค์การวิจัย น�ำข้อมูลจากการจดบันทึกตามรายการ หรือ
หัวข้อค�ำถามของเครื่องมือแต่ละแบบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างข้อสรุป และการพิสูจน์ เขียน
สรุปผล และข้อค้นพบ เขียนรายงานการวิจัย

ผลการศึกษา
การด�ำเนินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาและ
ยกระดับการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ ดังแสดงในตาราง 2 มีผลการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยงและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที
จากการด�าเนิ
ำเนินนการนิ
การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็
เทศแบบสอนแนะและการเป็
ตารางที่ ่ 22 ผลที
ผลที่เ่เกิกิดดขึขึ้น้นจากการด
นพี่เนลี้ยพีง่เลี้ยง
ลาดับ

รายการที่ศึกษา/ประเมิน

1
1.1

ด้านกระบวนการ
การเตรียมการ ผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศเตรียมตัวล่วงหน้า

1.2

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล
บอกจุดมุ่งหมาย เล่าถึง
การประเมินการสอนและผลงาน
ของตนเอง หาสาเหตุของปัญหา
การเปิดใจรับฟังและให้คาชี้แนะ
การวางแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หา ผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศร่วมกันทบทวน
เป้าหมายการแก้ปัญหาและพัฒนา
ร่วมกัน วางแผนการแก้ปัญหาของ
ตนเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
แนวทาง
การปฏิบัตกิ ารให้คาชี้แนะ
ผู้นิเทศสร้างขวัญกาลังใจและใช้
กิจกรรมหลากหลายในการนิเทศ

1.3

1.4

178 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ก่อนการนิเทศ
แบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง
มี/
ปริมาณ
ไม่มี และคุณภาพ
มี

ไม่มี

เฉลี่ยภาค
เรียนละ
ไม่เกิน 2 ครัง้
ไม่มีการ
เตรียมตัว

ไม่มี

มี

หลังการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง

มี/
ไม่มี

ปริมาณ
และคุณภาพ

มี

กาหนดให้มีการวางแผนการนิเทศร่วมกันจานวน
30 ครั้งใน 15 สัปดาห์ ครู ผู้บริหารสารวจตนเอง
และเตรียมตัวพร้อมเพื่อการนิเทศ

มี

มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้ข้อชี้แนะมากกว่า 20 ครั้ง ในเรื่องจุดมุ่งหมาย
การนิเทศ การประเมินตนเอง สภาพและสาเหตุ
ของปัญหาการจัดการสอน ผู้รับการนิเทศมี
ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
มีการศึกษาดูงานการพัฒนาผู้เรียน จานวน
5 ครั้ง ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันทบทวน
เป้าหมายการแก้ปัญหา กาหนดแผนการนิเทศ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อ/นวัตกรรมและ
การวิจยั ในชั้นเรียน
ในการให้คาชี้แนะและการสอนแนะมากกว่า
10 ครั้ง มีกิจกรรมการประชุม แลกเปลีย่ นความรู้
ให้ดูตัวอย่าง วิเคราะห์ภาระงาน วิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ ทดลองปฏิบัติ สังเกต
ประเมิน การนาเสนอสื่อ บันทึกการปฏิบัติ
ประเมินตนเอง ทาให้เกิดการยอมรับ
พร้อมพัฒนาตนเอง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุด

มี

ภาคเรียนละ
ครั้ง

มี

ตารางที
ตารางที่ ่ 22 (ต่
(ต่ออ))
ลาดับ

รายการที่ศึกษา/ประเมิน

ก่อนการนิเทศ
แบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง
มี/
ปริมาณ
ไม่มี และคุณภาพ
มี ภาคเรียนละ
ไม่เกิน 2 ครั้ง
ไม่มีรูปแบบ

หลังการนิเทศแบบสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง
มี/
ไม่มี
มี

1.5

การติดตามผล ผู้นิเทศสังเกต
การสอนของครู จดบันทึก
การนิเทศ ให้ข้อมูลย้อนกลับและ
คาชี้แนะ

2

ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ
รับฟัง ถามคาถาม การสรุป
ทาความเข้าใจสภาพปัญหา
ให้ข้อมูลย้อนกลับ

มี

น้อยมาก

มี

3

ด้านเทคนิคการให้คาชีแ้ นะ
สร้างความต้องการการเรียนรู้
มีความพร้อม ให้เกิดความสนใจ
มีเทคนิคการอธิบาย
แสดงการทางานให้ดู ฝึกปฏิบัติ

มี

ดาเนินการ
ในการประชุม
ครู และ
บุคลากร
เดือนละครั้ง

มี

4

ด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ
สร้างความเชื่อถือ วิเคราะห์
ความต้องการ สร้างความร่วมมือ
ในการหากิจกรรม เตรียมสื่อ
อุปกรณ์ เป้าหมาย สังเกตการสอน
ของครูตามแผน

มี

น้อยมาก
จะดาเนินการ
เฉพาะใน
การประชุม
ครูและ
บุคลากรหรือ
การอบรม
พัฒนา

มี

ปริมาณ
และคุณภาพ
ผู้นิเทศสังเกตการสอนและบันทึกผล 12 ครั้ง
ให้ข้อมูลย้อนกลับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน นาข้อสรุปไปพัฒนางาน นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ
ครูทุกคนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
สร้างนวัตกรรมการสอน เขียนรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน
ผู้นิเทศใช้ทักษะในการนิเทศทุกครั้ง ที่มีกาหนด
กิจกรรมตามแผนการนิเทศ ได้รับข้อมูลจาก
การพัฒนาและแก้ปญ
ั หาการสอนอย่างสม่าเสมอ
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน แก้ไขปัญหาที่มี
อยู่ได้ลุล่วง ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
การนิเทศทุกครั้งผู้นิเทศสร้างความพร้อมและ
ความต้องการการเรียนรู้ ให้ครูเกิดความสนใจใน
การพัฒนาความรู้ ฝึกทดลองปฏิบัติ มีการชี้แนะ
เติมเต็มสิ่งที่ไม่รู้ และมีผลงานเชิงประจักษ์
ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุด
ผู้นิเทศตื่นตัวพัฒนาความรู้ ศึกษาวิเคราะห์ครู
และนักเรียนในการนิเทศทุกครั้ง สังเกต
การปฏิบัติงาน เตรียมสื่อเทคโนโลยีเพือ่
การสนทนาแลกเปลีย่ นความรู้ ทบทวนแผนการ
นิเทศสม่าเสมอ สร้างโอกาสการบูรณาการ
กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนา
นักเรียน

จากตารางที
ำเนินนการนิ
การนิเเทศแบบสอนแนะ
ทศแบบสอนแนะและการเป็
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1. ผลการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีดังนี้
1.1 ด้ านกระบวนการสอนแนะและการเป็ น พี่ เลี้ย งมี ก ารปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด โดยมี ผ ลการปฏิบั ติ ต าม
ขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลมีการปฏิบัติมากที่สุด การ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
วางแผนเพื่อแก้ปัญหามีการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติการให้คาชี้แนะและสร้างขวัญกาลังใจมีมากที่สุด การติดตาม179
ผลมีการปฏิบัติมากที่สุด
1.2 ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ ผู้นิเทศมีทักษะในการนิเทศมาก

1. ผลการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีดังนี้
1.1 ด้านกระบวนการสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ โดยมีผลการปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลมีการปฏิบัติมากที่สุด
การวางแผนเพื่อแก้ปัญหามีการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะและสร้างขวัญก�ำลังใจมีมากที่สุด
การติดตามผลมีการปฏิบัติมากที่สุด
1.2 ด้านทักษะการนิเทศของผู้นิเทศ ผู้นิเทศมีทักษะในการนิเทศมาก
1.3 ด้านเทคนิคการให้ค�ำชี้แนะ ผู้นิเทศมีเทคนิคการให้ค�ำชี้แนะในระดับมากที่สุด
1.4 ด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ ผู้นิเทศมีบทบาทในการให้การนิเทศมากที่สุด
และจากการสังเกต ปรากฏผล คือ ด้านปัจจัยผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะ
การสอน และบุคลิกภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อการสอนด้านกระบวนการมีการด�ำเนินการตามแผน
การจัดการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการพัฒนาทักษะ และ
ความรู้ การอ่านการเขียน การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ ด้านการประเมินผลมีการประเมินผลทีส่ อดคล้องกับ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยเฉพาะ การประเมินความรูแ้ ละทักษะ การอ่านเขียน การคิดค�ำนวณ
การคิดวิเคราะห์ ผูร้ บั การนิเทศทุกคน ได้จดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และมีรายงานการวิจยั
ในชัน้ เรียน นักเรียนได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ และการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้นในระดับมาก ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง น�ำความรู้และปัญหา
มาร่วมกันวิเคราะห์และก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ ด�ำเนินการพัฒนาผู้เรียนจนบรรลุเป้าหมาย มีผลเป็น
เอกสาร สื่อชัดเจน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง มีดังนี้
2.1 ผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 14 รายการ ได้แก่ การได้ทราบ
จุดมุ่งหมายที่ให้ครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเอง การที่ได้เล่าถึงการประเมินการสอน และผลงานของตนเอง
การที่ได้บอกเล่าถึงสาเหตุที่ท�ำให้ผลงานตกต�่ำ มีปัญหา การเปิดใจรับฟัง ของผู้นิเทศ การให้ค�ำชี้แนะของ
ผู้นิเทศ การร่วมกันทบทวนเป้าหมาย การแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันของครูผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ
การวางแผนการแก้ปัญหาของตนเองของครูผู้รับการนิเทศ การให้ค�ำชี้แนะเมื่อครูต้องการข้อมูลหรือแนวทาง
การใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมให้ค�ำชี้แนะของผู้นิเทศ การให้ข้อมูลย้อนกลับและให้ค�ำชี้แนะของ
ผู้นิเทศ การรับฟังของผู้นิเทศ การถามค�ำถามของผู้นิเทศ การสรุปผลการประชุมให้ค�ำชี้แนะของผู้นิเทศ และ
การท�ำความเข้าใจสภาพปัญหาของผู้นิเทศ
2.2 ผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจในระดับมาก จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ การประเมินการสอน
ของตนเองก่อนรับการนิเทศ การสังเกตการณ์สอนของครูของผู้นิเทศ

อภิปรายผล
1. จากการประเมินการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching and Mentoring) พบว่า
1.1 ด้านกระบวนการสอนแนะและการเป็นพีเ่ ลีย้ งมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ โดยมีผลการปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลมีการปฏิบัติมากที่สุด
180 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การวางแผนเพื่อแก้ปัญหามีการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติการให้ค�ำชี้แนะและสร้างขวัญก�ำลังใจมีมากที่สุด
การติดตามผลมีการปฏิบัติมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย (2555) ที่พัฒนา
รูปแบบการนิเทศ ที่ประกอบด้วย การก�ำหนดเป้าหมาย สร้างความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คลังความรู้ นิเทศ
อย่างมีสว่ นร่วม และการวัดและประเมินผล พบว่า ผลการจัดการเรียนรูข้ องครูอยูใ่ นระดับดี และผลการศึกษาของ
กาญจนา จิตรส�ำรวย (2555) ที่ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในระดับมาก
ส่งผลให้สามารถพัฒนาสื่อหนังสือเสริมประสบการณ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของ
คณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการที่จะสร้างความพร้อมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผล และผู้นิเทศมีบทบาท
ในการเป็นผู้น�ำทางวิชาการ คือ ให้เวลาการประสานงาน และดูแลการสอนของครูมากขึ้น สังเกตการสอนของ
ครูบอ่ ยขึน้ นิเทศการสอนและเข้าไปมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของครู และประเมินผลการท�ำงานของครูมากขึน้
(วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, 2556)
1.2 ด้านทักษะการนิเทศของผูน้ เิ ทศ ผูน้ เิ ทศมีทกั ษะในการนิเทศมาก ด้านเทคนิคการให้คำ� ชีแ้ นะ
ผู้นิเทศมีเทคนิคการให้ค�ำชี้แนะในระดับมากที่สุด และด้านบทบาทของผู้ให้การนิเทศ ผู้นิเทศมีบทบาท
ในการให้การนิเทศมากที่สุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในการก�ำกับติดตามการพัฒนาผู้เรียน มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับปัจจัยน�ำเข้าของกรอบแนวคิดคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิท์ พี่ ฒ
ั นา
คุณภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นหุ้นส่วน
รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2556; ส�ำนักงานพันธศึกษามูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2556)
1.3 จากการสังเกตติดตามผลจากการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ปรากฏผลว่า
ด้านปัจจัย ผูร้ บั การนิเทศมีการพัฒนาตนเองทัง้ ความรู้ ทักษะการสอนและบุคลิกภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้
มีสื่อการสอน สอดคล้องกับกรอบแนวคิดคุณภาพการศึกษาเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ ปัจจัยน�ำเข้าที่ครูมีความรู้
เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จะสอน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อ�ำนวยความสะดวกให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ครูมีลักษณะที่เหมาะสมด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และนักเรียน (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2556; ส�ำนักงานพันธศึกษามูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย, 2556) ด้านกระบวนการเรียนการสอน มีการด�ำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ก�ำหนดไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมีการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการอ่าน
การเขียน การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับการศึกษาของ เกษศิรนิ ทร์ แพงวิเศษ (2554) ทีพ่ บว่า
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในด้านทัศนะ และท่าทีของครูผู้สอนที่เป็นมิตรกับนักเรียน
ใช้ค�ำพูดที่ไพเราะท�ำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกอึดอัด และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ท�ำให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และมีผลการเรียนดีขึ้น และแนวคิดของ พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2556)
ทีว่ า่ ปัจจัยกระบวนการของครูและผูบ้ ริหารส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ ด้านการประเมินผล
ผู้เรียน มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ การเรียนรู้ โดยเฉพาะการประเมิน
ความรู้ และทักษะการอ่านเขียน การคิดค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช
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(2555) ที่กล่าวถึงทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) และ
Arithmetic (คิดเลขเป็น) ด้านผลทีเ่ กิดขึน้ ผูร้ บั การนิเทศทุกคนได้จดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม
และมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุพิน ยืนยง (2549) และเกษศิรินทร์
แพงวิเศษ (2554) ทีผ่ ลการนิเทศช่วยให้เพือ่ นครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศเพิ่มขึ้น สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในระดับดี ด้านอื่น ๆ นักเรียนได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ การอ่าน การเขียน การคิดค�ำนวณ และการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นในระดับมาก
สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สู่ความส�ำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในด้านความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้
คิดเลขเป็น มีทักษะในการสื่อสาร ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง น�ำความรู้
และข้อขัดข้องมาร่วมกันวิเคราะห์ และก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ ด�ำเนินการพัฒนาผู้เรียนจนบรรลุ
เป้าหมาย มีผลเป็นเอกสาร สือ่ ชัดเจน สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม
ที่ว่าครูควรน�ำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เหมาะสม
แต่ละช่วงชัน้ มาใช้วางแผนการจัดการเรียนรูท้ ที่ า้ ทายความสามารถของผูเ้ รียน และสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในสาระวิชาทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูเ้ ต็มตามความสามารถและตามศักยภาพ (ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ., 2554)
2. จากการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) พบว่า ผูร้ บั การนิเทศมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินต์ณธิป
แก้วชิณ และคณะครูโรงเรียนบ้านค�ำข่า (2554) เมื่อครูมีความคิดเห็นที่ดีต่อการนิเทศ และความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และ
ความพึงพอใจ ยังส่งผลต่อตนเองและต่องาน ความส�ำคัญต่อบุคคล คือ ท�ำให้เป็นสุข ท�ำให้เกิดแรงจูงใจ และ
ก�ำลังใจท�ำให้เชื่อมั่นต่อตนเองและผู้อื่น ท�ำให้บุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และความส�ำคัญต่อ
งาน คือ ท�ำให้งานบังเกิดความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้
ระบบงานด�ำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย (สุปัน ราสุวรรณ, 2540)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. สถานศึกษาควรมีการน�ำการนิเทศแบบการสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยงไปใช้ในการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้นิเทศอาจเป็นรองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา หรือหัวหน้างาน
นิเทศภายในสถานศึกษา และด�ำเนินการโดยก�ำหนดครูที่ผ่านประสบการณ์จากการเป็นผู้รับการนิเทศมาแล้ว
เป็นผู้นิเทศหรือผู้ช่วยผู้นิเทศในการขยายผลการพัฒนาครูโดยกระบวนการนิเทศแบบการสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรน�ำวิธีการและกระบวนการ
สอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงไปพัฒนาครูผู้สอน และผู้บริหารให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ให้ดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากครูที่ได้รับการพัฒนาครูแบบสอนแนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษทั แม่ทเี่ ป็นบรรษัท
ข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นงาน
วิจัยเชิงปริมาณ โดยท�ำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นท�ำการน�ำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 540
คน จากบริษัทชั้นน�ำแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจ�ำนวน
500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ
ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะ
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นคนไทย ปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยี และปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอน
เทคโนโลยีท่ีเป็นคนญี่ปุ่นจากบริษัทแม่ โดยผู้วิจัยได้น�ำผลจากการศึกษาท�ำการอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยและได้ท�ำการน�ำเสนอแนวทางที่จะใช้พัฒนากระบวนการ
การถ่ายโอนเทคโนโลยีโดยการใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบ
ค�ำส�ำคัญ: การถ่ายโอนเทคโนโลยี การถ่ายโอนความรู้ การดูดซับความรู้ การถ่ายทอดความรู้ อุตสาหกรรม
ยานยนต์
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Abstract
The objective of this study was to identify factors affecting technology transfer
effectiveness from multinational company to subsidiary companies. The research scope was
focused on the context of an automotive industry in Thailand. This research was conducted
by using quantitative research method. The factors was studied by literature review from
previous study concerning technology transfer, absorptive capacity and disseminative
capacity theories and the specialists’ interview. The data were collected through a
questionnaire, which was distributed to a sample of 540 respondents from the leading
companies in automotive industry. Eventually, 500 usable questionnaires were collected
(a 92% response rate). Exploratory factor analysis (EFA) was used for data analysis. The
research results indicated that the 3 factors comprising local Thai recipients’ characteristics,
technology characteristics and head-quarter Japanese senders’ characteristics had an influence
on technology transfer effectiveness. The specialists’ opinion was consistent with the research
findings which was utilized to recommend the development of technology transfer process.
Keywords: Technology Transfer, Knowledge Transfer, Absorptive Capacity, Disseminative
Capacity, Automotive Industry

บทน�ำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของการลงทุนและอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ที่ลดต�่ำลง โดยในช่วงปี พ.ศ. 25492557 อัตราการขยายตัวของการลงทุนเฉลีย่ ลดลงเหลือร้อยละ 2 ต่อปี และมีอตั ราการขยายตัวของ GDP เฉลีย่
ลดลงเหลือร้อยละ 3.4 ต่อปี (Office of Industrial Economics, 2017) โดยจากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (2017) พบว่าปัจจุบันรายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยจัดอยู่ในช่วงประเทศรายได้ปานกลาง
ในการที่จะก้าวไปสู่ระดับรายได้ของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ภายในปี พ.ศ. 2575 ประเทศไทยจะต้องขยาย
การลงทุนร้อยละ 10 ต่อปี และ GDP ขยายตัวร้อยละ 6 ต่อปี อย่างต่อเนื่องในอีก 17 ปี ส่งผลให้รัฐบาล
มีการก�ำหนดนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม รวมถึงการก�ำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจนและมีมาตรการสนับสนุนเพื่อชักจูง
การลงทุนบริษทั ชัน้ น�ำจากทัว่ โลกให้มาลงทุนในประเทศไทย ซึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักคือ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุด
และมีการขยายตัวของการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ยอดการส่งออกรถยนต์มีอัตราสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 30 เทียบปี พ.ศ. 2555 เป็นปีฐาน (Ministry of Commerce, 2018) และในภาคการผลิต สินค้า
ประเภทรถยนต์มีการขยายตัวการผลิตสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 ยอดการผลิตสูงขึ้นถึงร้อยละ 9.93%
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เทียบปี พ.ศ. 2552 เป็นปีฐาน (Thailand Board of Investment, 2018) จะเห็นได้วา่ ยานยนต์เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ผลการทบทวนสถานการณ์อตุ สาหกรรมหุน่ ยนต์หรือเครือ่ งจักรในปี พ.ศ. 2560 พบว่าสินค้าประเภท
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบสูงสุดเป็นสินค้าประเภททีม่ กี ารน�ำเข้าสูงสุด โดยผูน้ ำ� เข้าหลักคือประเทศญีป่ นุ่
(Ministry of Commerce, 2018) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังจ�ำเป็นต้องมีการพึ่งพาการถ่ายโอนเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ที่จะมาพร้อมกับความรู้ที่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญที่สุดของธุรกิจ (Grant, 1996)
โดยการถ่ายโอนความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะน�ำมาสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ (Hedlund, 1986)
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการถ่ายโอนความรู้ทางเทคโนโลยีถูกท�ำเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
หรือผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือทั้งสองฝั่ง (Kotabe et al., 2002)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยต่างประเทศจ�ำนวนมากที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนเทคโนโลยีในบริบทของอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น งานวิจัยของ Cazurraa and Ruib (2017)
ทีท่ ำ� การศึกษาลักษณะของผูร้ บั การถ่ายโอนความรูด้ า้ นความสามารถในการดูดซับความรูท้ มี่ ผี ลต่อการถ่ายโอน
ความรู้ของบริษัทรถยนต์ในประเทศจีน งานวิจัยของ Cenamor et al. (2017) ที่ท�ำการศึกษาผลของ
การดูดซับความรูจ้ ากการถ่ายโอนความรูจ้ ากบริษทั แม่เพือ่ เป็นกลไกในการสร้างศักยภาพของบริษทั ในเครือของ
กลุ่มบริษัทในเครือของ Volvo Group และงานวิจัยของ Simona and Axèle (2011) ที่ศึกษาคุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้รับการถ่ายโอนความรู้ของบรรษัทข้ามชาติของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศโปแลนด์
ซึง่ จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะ
ผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยี ปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยี และปัจจัยด้านลักษณะผูถ้ า่ ยโอนเทคโนโลยี อย่างไร
ก็ตามส�ำหรับประเทศไทยนั้น แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ
แต่กลับพบว่ายังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนไม่มาก จึงเป็นที่มาของข้อค�ำถามงานวิจัยที่ว่าปัจจัยใดบ้างที่
ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศในบริบทอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ผลการศึกษา
นีจ้ ะเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาก�ำหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัท
ในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีต่อไป

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer)
ความรู้เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร ถ่ายโอนและแบ่งความรู้จะเป็นตัวก�ำหนด
ความส�ำเร็จขององค์กร การถ่ายโอนความรูเ้ ป็นกระบวนการทีห่ น่วยงานหนึง่ ขององค์กรมีการส่งต่อความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ไปอีกหน่วยหนึ่งอย่างเป็นระบบ (Wang et al., 2004; Duan, Nie & Coakes, 2010)
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ความสามารถในการถ่ายโอนความรูข้ ององค์กรเป็นหนึง่ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Minbaeva
et al., 2004) โดย Distanont et al. (2012) ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความรู้ทางวิศวกรรม
แบบชัดแจ้ง (explicit engineering knowledge) ความรู้ด้านวิศวกรรมแบบฝังลึก (tacit engineering
knowledge) ความรู้ด้านการบริหารจัดการแบบชัดแจ้ง (explicit managerial knowledge) ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการแบบฝังลึก (tacit managerial knowledge) ซึ่งความรู้ทางวิศวกรรมคือเนื้อหาความรู้
ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านการบริหารจัดการคือทักษะและเทคนิคส�ำหรับด้าน
การจัดการ ซึ่งการถ่ายโอนความรู้ที่มีลักษณะเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฎชัดแจ้งมักจ�ำเป็นต้องอาศัยการสาธิต
โดยการใช้เทคโนโลยีหรือระบบทันสมัย การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของการท�ำงานร่วมกันและการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ระหว่างผู้ส่งมอบและผู้รับการถ่ายทอดความรู้
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปได้วา่ ความรูเ้ ป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญขององค์กร เมือ่
มีการถ่ายโอนความรู้ ความสามารถองค์กรจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งความรู้ที่จะท�ำการถ่ายโอนมีทั้งความรู้
แบบชัดแจ้งและความรูแ้ บบฝังลึก สามารถแบ่งประเภทในหลาย ๆ มิติ เช่น แบ่งตามมุมมองการบริหารจัดการ
อันได้แก่ กลยุทธ์ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายโอนความรู้ ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
การถ่ายโอนความรูท้ มี่ าพร้อมกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างองค์กร ประกอบด้วยองค์กรทีต่ ง้ั อยูใ่ นต่างประเทศ
หรือบริษัทแม่ และองค์กรที่เป็นบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ทั้งการเลียนแบบและ
ดัดแปลง และมีกระบวนการถ่ายโอนความรูต้ งั้ แต่ชว่ งก่อนด�ำเนินงาน อันได้แก่ การประเมิน การอบรมจัดการ
การออกแบบกระบวนการ การถ่ายโอนความรู้ ไปจนถึงขั้นตอนช่วงด�ำเนินงาน ประกอบด้วย การเริ่มใช้งาน
ปรับให้มีเสถียรภาพ ใช้ทักษะความรู้ใหม่ และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
2. การถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer)
การถ่ า ยโอนเทคโนโลยีเ ป็นกระบวนการการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี ที่ด�ำเนินการผ่าน
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จากบุคคล องค์กรหรือประเทศใด ๆ ไปอีกส่วนงานหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิด
การขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของหน่วยงานนัน้ ๆ (Rogers et al., 2001) โดยกระบวนการถ่ายโอน
เทคโนโลยีจะประกอบด้วย ผู้ถ่ายโอนที่มีความตั้งใจจะถ่ายโอนความรู้หรือ know-how ทางเทคโนโลยีไปสู่
ผูร้ บั การถ่ายโอน (Buratti & Penco, 2001) โดยผูร้ บั การถ่ายโอนจะท�ำการเข้าถึงและเลียนแบบความสามารถ
ทางเทคโนโลยีนั้น ๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือทั้งสอง
ฝั่ง (Kotabe et al., 2002) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีสามารถแบ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ได้แก่ (1) ลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ได้แก่ (1.1) คุณสมบัติ
ทีป่ ระกอบด้วยความรูท้ มี่ อี ยูแ่ ต่เดิม ประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริมความสามารถในการเรียนรูข้ องผูร้ บั (Winkelbach
& Walter, 2015) รวมไปถึงวุฒกิ ารศึกษาและทักษะอืน่ ๆ เช่น ทักษะด้านการสือ่ สาร ความสามารถของบุคคล
ในการท�ำความเข้าใจในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง การยอมรับ และปรับตัวล้วนแล้วแต่สง่ ผลต่อความส�ำเร็จการถ่ายโอน
ความรู้ (Minbaeva et al., 2003; Wang, Tong & Koh, 2003; Xu & Ma, 2008; Vlajcic et al., 2018)
(1.2) ความตั้งใจของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยจูงใจ เช่น แรงจูงใจในด้านการพัฒนา
ศักยภาพการท�ำงาน เพื่อมุ่งหวังการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน หากขาดแรงจูงใจถึงแม้จะมีทักษะสูง
การใช้ทกั ษะเหล่านัน้ อาจถูกจ�ำกัด (Minbaeva et al., 2003; Xu & Ma, 2008) รวมถึงแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
ระบบผลตอบแทนมีผลทางตรงต่อความคิด และการกระท�ำของพนักงาน การประเมินผลตอบแทนที่มี
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การพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาความรู้ หรือทักษะจะท�ำให้ผทู้ ำ� งานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ทักษะความสามารถของตนเอง (Wang et al., 2003) (1.3) ความสามารถในการดูดซับความรู้ ความสามารถ
ในการดูดซับความรู้ที่สูงขึ้น จะท�ำให้การถ่ายโอนความเทคโนโลยีท�ำได้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน (Minbaeva et al.,
2003; Wang et al., 2003; Winkelbach & Walter, 2015; Zhou et al., 2018) (1.4) วัฒนธรรมองค์กร
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการท�ำงานของคนในองค์กรที่จะส่งผลพฤติกรรมที่มีผลต่อเนื่องไปยัง
ความสามารถในการรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีของผูร้ บั ในองค์กร เช่น วัฒนธรรมการเรียนรูท้ สี่ มาชิกในองค์กร
สามารถเข้าถึง ใช้ และแลกเปลี่ยนความรู้ (Naqshbandi & Tabche, 2018) วัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันที่
แต่ละหน่วยมีการแลกเปลีย่ นจุดแข็งระหว่างกันทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารมีความเข้าใจร่วมทีจ่ ะกลายเป็นความรูอ้ งค์รวม
ขององค์กร (Wu, Lii & Wang, 2015; Susanty, Handayani & Henrawan, 2012) (2) ลักษณะเทคโนโลยี
มีผลเชื่อมโยงกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีในหลายด้าน อาทิ (2.1) ความก�ำกวมของความรู้ในเทคโนโลยี
ความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นความรู้ที่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์สามารถจัดเก็บในรูปแบบเอกสารได้ และ
ความรูท้ ฝี่ งั ลึกอยูใ่ นตัวบุคคล หรือความรูท้ ไี่ ม่ชดั แจ้งเป็นความรูท้ ไี่ ม่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรได้
(Günsel, 2015) ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีหากความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายโอนมีลักษณะที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง
จะสามารถถ่ายโอนได้งา่ ยกว่า (Xu & Ma, 2008) (2.2) ความซับซ้อนของเทคโนโลยี เทคโนโลยีทมี่ คี วามซับซ้อน
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง จะมี ค วามยุ ่ ง ยากในการถ่ า ยโอนมากกว่ า เทคโนโลยี ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นในระดั บ ต�่ ำ กว่ า
(Gandenberger et al., 2015) ซึ่งระดับความซับซ้อนของเทคโนโลยีสามารถวัดจากขอบเขตหรือจ�ำนวน
เทคโนโลยีของโครงการ ความซับซ้อนนี้มีผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จในการถ่ายโอนความรู้ (Madsen et al.,
2008) (2.3) ความใหม่ของเทคโนโลยี สามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ความใหม่ของเทคโนโลยี
ด้านผลิตภัณฑ์ และความใหม่ดา้ นกระบวนการ เทคโนโลยีทมี่ คี วามใหม่มากจะท�ำให้การถ่ายโอนท�ำได้ยากกว่า
เทคโนโลยีทมี่ อี ยูน่ านแล้ว (Tatikonda & Rosenthal, 2000; Gandenberger et al., 2015) ขณะทีเ่ ทคโนโลยี
ที่เก่ามากก็จะส่งผลให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีท�ำได้ยากเช่นเดียวกัน (Gandenberger et al., 2015) และ
(3) ลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ (3.1) คุณสมบัติของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน ความสามารถ หรือทักษะของแต่ละบุคคลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายโอน
เช่น ทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะทางเทคนิคหรือทักษะทางด้านการสื่อสารของผู้ถ่ายโอน (Wang
et al., 2003) รวมไปถึงประสบการณ์ในการถ่ายโอนความรู้ และความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ของ
ผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีต่างส่งผลให้การถ่ายโอนประสบความส�ำเร็จสูงขึ้น (Choi & Johanson, 2012)
(3.2) ความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ที่จะสนับสนุนให้เกิดความพยายามในการรวบรวมและแปลง
ความรูข้ องผูถ้ า่ ยโอนความรู้ (Minbaeva, 2018) ซึง่ ความตัง้ ใจในการถ่ายทอดความรูต้ อ่ กิจกรรมการถ่ายโอน
ความรู้มีผลต่อความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ (Xu & Ma, 2008) ความตั้งใจในการถ่ายโอนความรู้ของ
แต่ละบุคคลเป็นผลมาจากปัจจัยจูงใจและวัตถุประสงค์ขององค์กร (Kong, 2018) และ (3.3) ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายโอนความรู้ในวิธีที่ผู้รับความรู้สามารถเข้าใจและน�ำไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติได้ (Minbaeva et al., 2018; Ishihara et al., 2017; Schulze et al., 2014)
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปได้ว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างผลตอบแทน
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา และเพื่อให้
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การถ่ายโอนเทคโนโลยีทมี่ คี วามซับซ้อนเกิดประโยชน์สงู สุด จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายของการถ่ายโอน
ที่ชัดเจน ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการถ่ายโอนเทคโนโลยี ที่ประกอบด้วยความรู้ทางเทคนิค
เครื่องจักร รวมไปถึงการถ่ายโอนกระบวนการท�ำงาน ซึ่งเป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อ
จุดมุ่งหมายในการเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในปัจจุบัน
3. ความสามารถในการดูดซับความรู้ (Absorptive Capacity)
ความสามารถในการดูดซับความรูเ้ ป็นความสามารถในรับรูค้ ณ
ุ ค่าของข้อมูลภายนอก สามารถรับ
และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยความสามารถดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสะสมอย่าง
ต่อเนือ่ ง มักเป็นผลพลอยได้ของความรูท้ มี่ อี ยูแ่ ต่เดิมทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นประจ�ำ (Cohen & Levinthal, 1990)
ความสามารถดังกล่าวจึงมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร เนื่องจากความรู้เป็นทรัพยากร
เชิงกลยุทธ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กร (Xiea et al., 2018) ทัง้ นี้ ความสามารถ
ในการดูดซับความรูส้ ามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถเชิงศักยภาพ (Potential
Capacity) ประกอบด้วยความสามารถในการได้มาซึ่งความรู้ (Acquisition Capacity) และความสามารถ
ในการซึมซับความรู้ (Assimilation Capacity) และด้านความสามารถเชิงประจักษ์ (Realized Capacity)
ประกอบด้วยความสามารถในแปลงสภาพความรู้ (Transformation Capacity) และความสามารถในการน�ำ
ความรู้ใหม่ไปใช้ (Exploitation Capacity) (Zahra & George, 2002) ความสามารถเชิงศักยภาพ มีผลต่อ
ความสามารถเชิงประจักษ์ (Lane et al., 2001) กล่าวคือ ในกระบวนการดูดซับความรู้ องค์กรจะต้องมี
ความสามารถในการแสวงหาและเข้าถึงความรู้ รวมไปถึงความสามารถในการซึมซับความรู้ เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแปลงสภาพความรู้ จนก่อให้เกิดการน�ำความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Zahra
& George, 2002) ซึ่งความสามารถในการดูดซับความรู้มีบทบาทส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการถ่ายโอนความรู้
จากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือเพื่อสร้างฐานความรู้ พัฒนาความสามารถ กระตุ้นให้
เกิดการจัดการ และอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันเพื่อสร้างผลตอบแทนให้บริษัทแม่ (Wang et al., 2003;
Ishihara & Zolkiewski, 2017; Kong, Ciabuschi & Martín, 2018)
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปได้วา่ ความสามารถในการดูดซับความรูม้ บี ทบาท
ส�ำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นความสามารถในการเข้าถึง ซึมซับ แปลงสภาพ
และน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หากองค์กรปราศจากความสามารถดังกล่าว จะท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาฐาน
ความรู้ขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนาที่จ�ำเป็นต้องอาศัยการถ่ายโอนความรู้หรือ
เทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือบริษัทในเครือที่พึ่งพิงความรู้และเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ ส�ำหรับ
การศึกษาครัง้ นีค้ วามสามารถในการดูดซับความรูเ้ ป็นปัจจัยหนึง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั จะท�ำการศึกษาทัง้ ในด้านความสามารถ
เชิงประจักษ์และความสามารถเชิงศักยภาพ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี
4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นความสามารถในการรวบรวม จัดรูปแบบ ดัดแปลงแปร
และแพร่กระจายความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ความสามารถนี้เป็นหนึ่งในตัวก�ำหนด
ความส�ำเร็จในการถ่ายโอนความรู้ (Kong, Ciabuschi & Martín, 2018) ซึ่งหากผู้ถ่ายโอนไม่มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูแ้ ล้วจะส่งผลให้การถ่ายโอนความรูไ้ ม่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Parent et al.,
2007) เช่น หากผู้ถ่ายทอดความรู้ไม่มีความสามารถด้านภาษาจะท�ำให้การสื่อสารที่ใช้ในการถ่ายโอนความรู้
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ท�ำได้ยาก ส่งผลให้การถ่ายโอนความรู้ไม่มีประสิทธิภาพ (Minbaeva & Michailova, 2004) ดังนั้นผู้ถ่ายโอน
เทคโนโลยี จึงจ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายโอนความรู้ในวิธีที่ผู้รับ
ความรู้สามารถเข้าใจและน�ำไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ (Minbaeva et al., 2018; Ishihara et al., 2017;
Schulze et al., 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีมาข้างต้นพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะ ความตั้งใจ ความสามารถใน
การดูดซับความรู้ วัฒนธรรมองค์กรของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี และลักษณะของเทคโนโลยีแล้ว ยังขึ้นอยู่
กับลักษณะของผูถ้ า่ ยโอนความรู้ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์และความตัง้ ใจ โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� ปัจจัยเหล่านี้
มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย ที่ใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี กรณีศึกษา
บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในขั้นตอนของการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนพัฒนาข้อค�ำถามที่ใช้เป็นเครื่องมือ

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยบุคลากรของบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถยนต์ชั้นน�ำของประเทศญี่ปุ่นที่ด�ำเนินกิจการมามากกว่า 50 ปี และมีอัตรา
การขยายตัวของยอดการผลิตในประเทศไทยสูงขึ้นในอันดับต้นอย่างต่อเนื่อง (MarkLines Co., Ltd., 2018)
โดยมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากประเทศแม่ทดี่ ำ� เนินงานอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ ในการสุม่ ตัวอย่างได้ใช้วธิ กี ารสุม่
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยเลือกบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
การถ่ายโอนเทคโนโลยี อันได้แก่ หน่วยงานวิศวกรรมการผลิต หน่วยงานควบคุมคุณภาพ และหน่วยงาน
การผลิต โดยก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ Lindeman, Merenda & Gold (1980)
ที่ก�ำหนดให้ส�ำหรับการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร ควรมีจ�ำนวนประมาณ 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้
(Orapan & Anyanitha, 2018) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตุได้ทั้งหมด 10 ตัวแปร ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงเท่ากับ 200 ตัวอย่าง เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการแจก
แบบสอบถามทั้งหมดจ�ำนวน 540 ชุด
แบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท�ำการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) โดย
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีมากกว่า 5 ปี เพื่อท�ำ
การพิจารณาถึงความถูกต้องด้านเนื้อหา ความเข้าใจของข้อค�ำถาม โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ที่ได้รับมีค่า 0.9 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 ผ่านเกณฑ์การทดสอบจึงถือว่า
ข้อค�ำถามที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา นอกจากนี้ ได้ท�ำการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยทดสอบ (Pilot Test) กับกลุ่มทดสอบซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัย จ�ำนวน 30 คน โดยการทดสอบได้ค่าสัมประสิทธ์ Cronbach’s Alpha ที่ได้รับเท่ากับ 0.969
มากกว่า 0.7 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (Nunnally, 1978)
การแจกแบบสอบถามมีการกระจายแบบสอบถามไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานละ 180 คน
รวม 540 คน โดยได้รบั แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์กลับมาจ�ำนวน 500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ประกอบ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ด้วยบุคลากรสังกัดหน่วยงานวิศวกรรมการผลิต 170 คน คิดเป็นร้อยละ 34 บุคลากรสังกัดหน่วยงานควบคุม
คุณภาพ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และบุคลากรสังกัดหน่วยงานการผลิต 160 คน คิดเป็นร้อยละ 32
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นสถิติที่เลือก
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีปัจจัยเชิงส�ำรวจสามารถใช้เพื่อท�ำ
การอธิบายความสัมพันธ์รว่ มกันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยเป็นการจัดกลุม่ ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เป็นกลุม่
เดียวกัน ขณะที่หากมีตัวแปรใดที่ไม่เข้ากลุ่มหรือไม่มีความสัมพันธ์กันก็จะท�ำการตัดออกไป โดยมีเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิจารณาโดยวิเคราะห์จากค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่ง
เป็นค่าที่ใช้ในการอธิบายความเหมาะสมของข้อมูล ค่าที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่า 0.5 ค่า Total Variance
Explained ใช้เพื่อยืนยันว่าองค์ประกอบที่มีนั้น สามารถอธิบายข้อมูลได้เพียงใด ค่า Rotated Component
Matrix ค่าที่ใช้อธิบายว่าตัวแปรต่าง ๆ ควรอยู่ในองค์ประกอบใด โดยพิจารณาการจัดกลุ่มของค่า Factor
Loading ที่มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และถูกจัดกลุ่ม Component เดียวกัน ซึ่งหากคาตัวแปรถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
มากกว่า 1 กลุ่ม Component แล้ว จะตองท�ำการเลือกตัวแปรที่มีคา Factor Loading มากที่สุด ซึ่งหาก
ค่าดังกล่าวมีความใกลเคียงหรือเทากัน จะท�ำการเลือกตัดตัวแปรที่มีค่า Factor Loading นอยกว่าออกไป
และค่า Communality น�ำมาใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปร ซึ่งค่าที่ได้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552)

ผลการศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามถูกน�ำมาทดสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยวิธี Principle
Component Analysis (PCA) ซึ่งใช้ Varimax เป็นวิธีในการหมุนแกนเพื่อท�ำการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด
3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยีทเี่ ป็นคนไทย ปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยี และ
ปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นคนญี่ปุ่นจากบริษัทแม่ ทั้งหมด 34 ข้อค�ำถาม พบว่ามี 2 ข้อ
ค�ำถามทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ปัจจัยด้านลักษณะผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยีทไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบ เนือ่ งจากไม่ผา่ น
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1. ยปัมหาวิ
จจัยทด้ยาลั
านลั
กษณะผู
ประกอบด้วยทั้งหมด 17 ตัวแปร สามารถแบ่งองค์ประกอบเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถ
ในการดูดซับความรู้ คุณสมบัติ ความตั้งใจ และวัฒนธรรมองค์กรของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
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คือ คนไทย มีความสามารถในการสรุปเทคนิคที่ส�ำคัญ มีค่า Factor Loading เท่ากับ .760 สอดคล้องกับ
คนไทย มีความสามารถในการสรุปเทคนิคที่สาคัญ มีค่า Factor Loading เท่ากับ .760 สอดคล้องกับ Wang et al.
Wang et al. (2003) Ishihara and Zolkiewski (2017) และ Kong, Ciabuschi and Martín (2018)
(2003) Ishihara and Zolkiewski (2017) และ Kong, Ciabuschi and Martín (2018) ที่กล่าวว่า ความสามารถ
ที่กล่าวว่า ความสามารถในการดูดซับความรู้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการถ่ายโอนความรู้
ในการดูดซับความรู้เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการถ่ายโอนความรู้ ความสามารถนีก้ ่อให้เกิดการสร้าง
ความสามารถนี้ก่อให้เกิดการสร้างฐานความรู้ พัฒนาความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการจัดการและอยู่รอด
ฐานความรู้ พัฒนาความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการจัดการและอยู่รอดในสภาวะการแข่งขัน จากการสัมภาษณ์
ในสภาวะการแข่งขัน จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นสอดคล้องว่าความสามารถในการท�ำ
ผูความเข้
้เชี่ยวชาญได้
ให้ความเห็
นสอดคล้
องว่้ าเป็ความสามารถในการท
ความรู
้ เป็นความสามารถ
าใจและสั
งเคราะห์
ความรู
นความสามารถที่ส�ำาความเข้
คัญ องค์าใจและสั
กรควรมีงเคราะห์
การส่งเสริ
มความสามารถดั
งกล่าว
ทีโดยท�
่สาคัญำการเพิ
องค์ก่มรควรมี
ก
ารส่
ง
เสริ
ม
ความสามารถดั
ง
กล่
า
วโดยท
าการเพิ
่
ม
ทั
ก
ษะดั
ง
กล่
า
วให้
ก
ั
บ
บุ
ค
ลากร
ผลการ
ทักษะดังกล่าวให้กับบุคลากร ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
วิเคราะห์แสดงดังตาราง
ตารางที่ 2่ 2แสดงค่
แสดงค่
า Factor
Loading
จจัยความสามารถในการดู
ดซับ้ ความรู้
ตารางที
า Factor
Loading
ปัจจัยปัความสามารถในการดู
ดซับความรู
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความสามารถในการดูดซับความรู้
Item
คนไทย มีความสามารถในการสรุปเทคนิคที่สาคัญ/เทคนิคที่คาดว่าจะได้ใช้บ่อยจากการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้
คนไทย มีความสามารถในการทาความเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายโอนได้อย่างครบถ้วน (เช่น
เข้าใจและสามารถเขียน NC Data ได้)
คนไทย มีความสามารถทีจ่ ะวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายโอนได้อย่างชัดเจน (เช่น สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยีใหม่และเก่าได้อย่างชัดเจน)
คนไทย มีความสามารถทีจ่ ะนาความรู้ทถี่ ูกถ่ายโอนมาใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วน
คนไทย มีความสามารถในการเข้าถึงคนญี่ปุ่นเพื่อซักถามความรู้/เทคนิคการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายโอน
คนไทย มีความสามารถทีจ่ ะต่อยอดความรู้ที่ถูกถ่ายโอนเป็นองค์ความรู้ใหม่/เทคนิคเพิ่มเติมได้
Note : α = 6.486, Variance Explained = 38.154 Percent

Factor Loading
.760
.718
.716
.716
.714
.709

คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด คือ คนไทย
สามารถปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมที่แตกต่างในการท�ำงานของคนญี่ปุ่นได้ มีค่า Factor Loading เท่ากับ .798
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Minbaeva et al. (2003) และ Winkelbach and Walter (2015) ที่กล่าวว่า
คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ที่มีอยู่แต่เดิม ประสบการณ์ในอดีตที่จะช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รวมถึงวุฒิการศึกษา และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน และสอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทีว่ า่ คุณสมบัตเิ ป็นรากฐานในการท�ำงาน การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
เป็นสิ่งจ�ำเป็น ผลแสดงผลตามตาราง
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ของผู้ รั บ การถ่ า ยโอนความรู้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความรู้ ที่ มี อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม ประสบการณ์ ใ นอดี ต ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ของผู
้ รั บ การถ่ า ยโอนความรู
้ ซึ่ งงประกอบด้
ี่ มี อ ยู่เ่ แกี่ต่ยวข้
เ ดิ มองกัประสบการณ์
ใ นอดีอตงกั
ที่ จบะช่
ว ยส่มงภาษณ์
เสริ ม
ความสามารถในการเรี
ยนรู้ รวมถึ
วุฒิการศึกวษายความรู
และทัก้ ทษะที
บงาน และสอดคล้
การสั
ความสามารถในการเรี
งวุฒิการศึกษา
กี่ยวข้
องกับเหมาะสมกั
งาน และสอดคล้
อ งกับการสั
ผู้เชี่ยวชาญที่ว่าคุณสมบัยตนรูิเป็้ นรวมถึ
รากฐานในการท
างานและทั
การคักษะที
ดเลือ่เกบุ
คคลให้
บลักษณะงานเป็
นสิม่งจภาษณ์
าเป็น
ผูผลแสดงผลตามตาราง
้เชี่ยวชาญที่ว่าคุณสมบัติเป็นรากฐานในการทางาน การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานเป็นสิ่งจาเป็น
ผลแสดงผลตามตาราง

ตารางที่ 3 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยคุณสมบัติของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี

ตารางที่ 3 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยคุณสมบัติของผูร้ ับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ตารางที
่ 3ายโอนเทคโนโลยี
แสดงค่า Factor Loadingคุณปัสมบั
จจัยตคุขิ ณองผู
สมบั
ิของผู
ร้ ับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ผู้รับการถ่
้รับตการถ่
ายโอนเทคโนโลยี

ผูItem
้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
คุณสมบัตขิ องผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item สามารถปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมที่แตกต่างในการทางานของคนญี่ปุ่นได้ (เช่น สามารถทางานเป็นขั้น
คนไทย
คนไทย
สามารถปรั
บตัวเข้าางานของคนญี
หาวัฒนธรรมที่ป่แุ่นตกต่
เป็
นตอนตามลั
กษณะการท
) างในการทางานของคนญี่ปุ่นได้ (เช่น สามารถทางานเป็นขั้น
เป็
น
ตอนตามลั
ก
ษณะการท
างานของคนญี
ป
่
น
่
ุ
) ายโอนความรู้ (เช่น เคยไปศึกษางานที่ญี่ปุ่น เคยทางานกับ
คนไทย มีประสบการณ์กับคนญี่ปุ่นในกิจกรรมถ่
คนไทย
กับ่ปคนญี
่ปุ่นในกิจกรรมถ่ายโอนความรู้ (เช่น เคยไปศึกษางานที่ญี่ปุ่น เคยทางานกับ
คนญี่ปุ่นมีทีป่มระสบการณ์
าประจาการที
ระเทศไทย)
คนญี
่ปุ่นมีทีค่มวามรู
าประจ
คนไทย
้พื้นาการที
ฐานเกี่ปย่ ระเทศไทย)
วกับเทคโนโลยีที่จะได้รับถ่ายโอน (เช่น ความรู้ในการ Teaching Robot)
คนไทย
มี
ค
วามรู
พ
้
น
้
ื
ฐานเกี
ย
่
วกับบเทคโนโลยี
ที่จะได้ร่ปับุ่นถ่/ภาษาอั
ายโอน (เช่
น ความรู
คนไทย มีทักษะในการสื่อสารกั
คนญี่ปนุ่ (ภาษาญี
งกฤษ
พูด/เขี้ในการ
ยน) Teaching Robot)
คนไทย
ักษะในการสืเ่อคยใช้
สารกัเทคโนโลยี
บคนญี่ปนุ่ ที่ค(ภาษาญี
งกฤษเครืพู่อดงจั
/เขีกยรประเภทเดี
น)
คนไทย มีมีทประสบการณ์
ล้ายคลึง่ปกัุ่นน/ภาษาอั
(เช่น เคยใช้
ยวกัน)
คนไทย
มี
ป
ระสบการณ์
เ
คยใช้
เ
ทคโนโลยี
ท
ค
่
ี
ล้
า
ยคลึ
ง
กั
น
(เช่
น
เคยใช้
เ
ครื
อ
่
งจั
ก
รประเภทเดี
ยวกัน)
Note : α = 1.913, Variance Explained = 49.408 Percent
Note : α = 1.913, Variance Explained = 49.408 Percent

Factor Loading
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Loading
.798
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.788
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.777
.769
.769
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.764

ความตั
ง้ ใจของผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยี ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ คนไทยตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรู้ เพือ่ พัฒนา
ความตั้งใจของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ คนไทยตั้งใจที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของตนเอง
ค่าับการถ่
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Loading เท่าปักัจบจัย.838
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ส่งผลให้การถ่ายโอนเกิดความสาเร็จ ผลการวิเคราะห์แสดงผลตามตาราง
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ความตั
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ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความตั้งใจของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี

ผูItem
้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความตั้งใจของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item
คนไทย ตั้งใจที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง
คนไทย
้งใจที่จะเรียงความตั
นรู้ เพื่อ้งพัใจในการเรี
ฒนาความสามารถของตนเอง
คนไทย ตัแสดงออกถึ
ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ (เช่น มีการซักถามข้อสงสัย การเปิดใจรับความรู้ใหม่)
คนไทย
แสดงออกถึ
ง
ความตั
ง
้
ใจในการเรี
้เทคโนโลยี
(เช่น มีการซักถามข้อสงสัย การเปิดใจรับความรู้ใหม่)
คนไทย ตั้งใจที่จะเรียนรู้ เพื่อมุ่งหวังการเติยนรู
บโตในหน้
าทีใ่กหม่
ารงาน
คนไทย
ตั้งใจที
่จะเรียนรู
้ เพื่อมุ่งหวั
งการเติบโตในหน้
าที่กPercent
ารงาน
Note : α
= 1.603,
Variance
Explained
= 58.841
Note : α = 1.603, Variance Explained = 58.841 Percent

Factor Loading
Factor.838
Loading
.838
.826
.826
.812
.812

ฒนธรรมองค์
ประกอบด้ววยย 33 ตัตัววแปร
แปร ปัปัจจจัจัยยทีที่ส่สาคั
กรกมีรธรรมเนี
ยม ยม
วัฒวันธรรมองค์
กรกรประกอบด้
�ำคัญญทีที่ส่สุดุดคืคืออบุคบุลากรในองค์
คลากรในองค์
มีธรรมเนี
วั
ฒ
นธรรมองค์
ก
ร
ประกอบด้
ว
ย
3
ตั
ว
แปร
ปั
จ
จั
ย
ที
่
ส
าคั
ญ
ที
่
ส
ุ
ด
คื
อ
บุ
ค
ลากรในองค์
ก
ร
มี
ธ
รรมเนี
ปฏิ
้ที่ทท้ ุกที่ คนสามารถเข้
าถึงาได้ถึงและขยายฐานเมื
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การความรู้ (เช่้ (เช่นนมีมีกการสร้
ารสร้างฐานความรู
างฐานความรู
กุ คนสามารถเข้
ได้ และขยายฐานเมื
มีการเรี
ปฏิบัติในการจัดการความรู้ (เช่น มีการสร้างฐานความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และขยายฐานเมื่อมีการเรียนรู้
รู้เพิ่มเติม มีค่า Factor Loading เท่ากับ .804 สอดคล้องดังเช่น Wu, Lii and Wang (2015) และ Susanty,
Handayani and Henrawan (2012) ที่ระบุว่าวัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันที่ดีจะน�ำไปสู่การมีความเข้าใจ
ร่วมที่จะกลายเป็นความรู้องค์รวมขององค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการกิจกรรมการถ่ายโอน
เทคโนโลยี จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่าองค์กรที่มีธรรมเนียม
การปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ดีจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีของ
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
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ตารางที่ 7่ 7แสดงค่
แสดงค่
า Factor
Loading
จจัยความใหม่
ของเทคโนโลยี
ตารางที
า Factor
Loading
ปัจจัยปัความใหม่
ของเทคโนโลยี
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
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Item
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความใหม่ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์ (เช่น เป็นเครื่องมือที่แตกต่างจากเครื่องมือเดิมที่มีอยู่)
Item
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านกระบวนการ (เช่น มีกระบวนการทางานทีแ่ ตกต่างจากเดิม แม้จะอยู่ใน platform
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์ (เช่น เป็นเครื่องมือที่แตกต่างจากเครื่องมือเดิมที่มีอยู่)
เดิม)
เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าด้านกระบวนการ (เช่น มีกระบวนการทางานทีแ่ ตกต่างจากเดิม แม้จะอยู่ใน platform
Note : α = 1.437, Variance Explained = 67.285 Percent
เดิม)
Note : α = 1.437, Variance Explained = 67.285 Percent

Factor Loading
.908
Factor Loading
.892
.908
.892

ความคลุมเครื
มเครือของความรู
อของความรู
้ในเทคโนโลยีประกอบด้
ประกอบด้
วแปรทั
้งหมด
วแปร
ซึ่งสอดคล้
ความคลุ
้ในเทคโนโลยี
วยตัวยตั
วแปรทั
้งหมด
2 ตั2วตัแปร
ซึ่งสอดคล้
องกัอบงกับ
งานวิจจัยัยของ
ของXuXuandandMaMa
(2008)
่กล่าลัาวว่
าลักษณะความรู
ี่ถูกถ่าผยโอนมี
ผลต่อความส�
ำเร็จายโอนความรู
ในการถ่ายโอน
งานวิ
ที่กล่าทีวว่
กษณะความรู
้ที่ถูกถ่า้ทวยโอนมี
ลต่อ้งความส
ในการถ่
ความคลุมเครื(2008)
อของความรู
้ในเทคโนโลยี
ประกอบด้
ยตัวแปรทั
หมด 2าเร็
ตัวจแปร
ซึ่งสอดคล้องกั บ้
ความรู้ ี่ชความรู
้ที่ชัดาให้
แจ้งจะท�าำยโอนความรู
ให้การถ่ายโอนความรู
้ได้ง่ายกว่
าความรู
้ที่ไม่ชัดแจ้่ใงนตัและแฝงอยู
่ในตันวบุเดีคยคล
ความรู
ัดแจ้Xuงจะท
ยกว่าความรู
แจ้ง และแฝงอยู
คล และเช่
วกันและ
งานวิจัย้ทของ
and Maการถ่
(2008) ที่กล่าวว่า้ไลัด้กง่าษณะความรู
้ท้ที่ถี่ไูกม่ถ่ชาัดยโอนมี
ผลต่อความส
าเร็วบุจคในการถ่
ายโอนความรู
้
เช่บนผู้เเดีชี่ยยวชาญ
วกันกัทีบ่ไผูด้้เใชีห้่ยควชาญ
ที่ไนด้เพิให้่มคเติวามคิ
ดเห็นจกรรมการถ่
เพิ่มเติมว่าาหากกิ
จกรรมการถ่
ายโอนเทคโนโลยี้ทสี่เกีามารถแปลง
กัความรู
วามคิ
ด
เห็
ม
ว่
า
หากกิ
ยโอนเทคโนโลยี
ส
ามารถแปลงความรู
ย
่
วข้
อ
งให้
้ที่ชัดแจ้งจะทาให้การถ่ายโอนความรู้ได้ง่ายกว่าความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง และแฝงอยู่ในตัวบุคคล และเช่นเดียวกัน
ท้ เี่ กีดย่ แจ้วข้งได้
องให้มวลี ยส่
กั ษณะชัมการถ่
ดแจ้งได้ จะช่วยส่งเสริได้มสการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
ได้สงู งขึตาราง
น้ ผลการวิเคราะห์แสดง
มีกัความรู
ลบักผูษณะชั
ูงขึา้นยโอนเทคโนโลยี
ผลการวิ
เคราะห์
แสดงดั
้เชี่ยวชาญ
ที่ได้ใจะช่
ห้ความคิงดเสริ
เห็นเพิ่มเติามยโอนเทคโนโลยี
ว่าหากกิจกรรมการถ่
สามารถแปลงความรู
้ที่เกี่ยวข้องให้
ดังตาราง

มีลักษณะชัดแจ้งได้ จะช่วยส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีได้สูงขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
ตารางที่ 8 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความคลุมเครือของความรู้ในเทคโนโลยี

ตารางที่ 8 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความคลุมเครือของความรู้ในเทคโนโลยี

ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
มเครือของความรู้ในเทคโนโลยี
ตารางที
่ 8 แสดงค่า Factor Loadingความคลุ
ปัจจัยความคลุ
มเครือของความรู้ในเทคโนโลยี

Item
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความคลุมเครือของความรู้ในเทคโนโลยี
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น สามารถเขียนวิธกี ารทางาน
Item
ออกมาเป็น SOP หรือ work instructions)
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น สามารถเขียนวิธกี ารทางาน
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น ในการใช้งานเครื่องจักร
ออกมาเป็น SOP หรือ work instructions)
จาเป็นต้องอาศัยทักษะ/ความชานาญพิเศษ)
ความรู้ในเทคโนโลยี มีลักษณะที่ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (เช่น ในการใช้งานเครื่องจักร
Note : α = 1.014, Variance Explained = 84.177 Percent
จาเป็นต้องอาศัยทักษะ/ความชานาญพิเศษ)
Note : α = 1.014, Variance Explained = 84.177 Percent

Factor Loading
.886
Factor Loading
.886
.877
.877

3. ปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
้งหมด้ถ่า9ยโอนเทคโนโลยี
ตัวแปร สามารถแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
3. ปัประกอบด้
จจัยด้านลัวกยทัษณะผู
ความตั้งใจของผู
้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ประกอบด้
ยตัวแปรทัน ้ง3หมด
ตัวแปรได้ตัแวก่แปรที่มีค่า Factor
ยทัก้งหมด
แปร สามารถแบ่
งองค์ปวระกอบเป็
องค์ป4ระกอบ
3. ประกอบด้
ปัจจัยด้าวนลั
ษณะผู9 ้ถตั่าวยโอนเทคโนโลยี
Loading สูงสุความตั
ดคือ คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
นของการถ่วายตั
ยโอนเทคโนโลยี
่า Factor
Loading
เท่ากับ
้งใจของผู
ยโอนเทคโนโลยี
ประกอบด้
วปแปรทั
้งหมดนโดยมี
43ตัองค์
วคแปร
ตัวแปรที
ประกอบด้
วยทั้ถ้ง่าหมด
9 งตัความจ
วแปราเป็
สามารถแบ่
งองค์
ระกอบเป็
ประกอบ
ได้่มีคแ่าก่ Factor
.867
สอดคล้
งกัคือบงานวิ
จ่ปัยุ่นของ
Xu
& Maงความจ
(2008)าเป็ทีน่กประกอบด้
ล่าวว่าความตั
่เป็นผลมาจากปั
ยจูงใจและวั
Loading
สูงสุอดความตั
คนญี
แสดงออกถึ
ของการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
โดยมี4 คตั่าจวจัแปร
Factor
เท่า่ าFactor
กับ
ง้ ใจของผู
ถ้ า่ ยโอนเทคโนโลยี
วยตั้งใจที
วแปรทั
ง้ หมด
ตัวLoading
แปรทีตถุม่ ปคี ระสงค์
ขององค์
ก
รมี
ผ
ลต่
อ
การถ่
า
ยโอนความรู
้
ผลจากการสั
ม
ภาษณ์
ผ
เ
้
ู
ชี
ย
่
วชาญให้
ค
วามเห็
น
สอดคล้
อ
งที
ว
่
า
่
ชาวญี
ป
่
น
่
ุ
หากมา
.867
สอดคล้สูงอสุงกัดบคืงานวิ
จัยของ
Xu & Ma (2008)
ที่กำล่เป็
าวว่นาของการถ่
ความตั้งใจที
่เป็นผลมาจากปัจโดยมี
จัยจูงใจและวั
ตถุประสงค์
Loading
อ คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
งความจ�
ายโอนเทคโนโลยี
ค่า Factor
Loading
ด้ขององค์
ว
ยวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
เ
พื
อ
่
ท
าการถ่
า
ยโอนโดยเฉพาะจะท
าให้
ก
ารถ่
า
ยโอนประสบความส
าเร็
จ
ได้
ม
ากกว่
า
ชาวญี
ป
่
น
่
ุ
ที
เ
่
เท่ากับ ก.867
งกับงานวิจ้ ัยผลจากการสั
ของ Xu &มภาษณ์
Ma (2008)
ที่กล่าควว่วามเห็
าความตั
้งใจทีอ่เงที
ป็น่วผลมาจากปั
จข้จัายมาจูงใจ
รมีผลต่สอดคล้
อการถ่าอยโอนความรู
ผู้เชี่ยวชาญให้
นสอดคล้
่าชาวญี่ปุ่น หากมา
เพื
อเพืื่นข่อององค์
ผลการวิ
คราะห์
ระสงค์
ผลต่แอสดงดั
การถ่งาตาราง
ยโอนความรู
มภาษณ์าเร็
ผเู้ ชีจย่ ได้วชาญให้
วามเห็
ด้และวั
ว่อยวัวัตตตถุถุถุปปประสงค์
ระสงค์
ทาการถ่กเารมี
ยโอนโดยเฉพาะจะท
าให้การถ่้ ผลจากการสั
ายโอนประสบความส
มากกว่าคชาวญี
่ปุ่นนทีสอดคล้
่เข้ามา อง

ทีว่ ่อา่ วัชาวญี
ป่ นุ่ หากมาด้
วยวัเคราะห์
ตถุประสงค์
อ่ ท�ำการถ่ายโอนโดยเฉพาะจะท�ำให้การถ่ายโอนประสบความส�ำเร็จ
เพื
ตถุประสงค์
อื่น ผลการวิ
แสดงดัเพืงตาราง
ได้มากกว่าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง

196 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางที่ 9 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี

ตารางที่ 9 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ตารางที
่ 9 แสดงค่า Factor Loadingความตั
ปัจจัย้งใจของผู
ความตั้ถ้ง่าใจของผู
้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ยโอนเทคโนโลยี

ผูItem
้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความตั้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item
คนญี่ปุ่น แสดงออกถึงความจาเป็นของการถ่ายโอน (เช่น มีการอธิบายถึงเหตุและผลของการกระทาใด ๆ)
คนญี
นของการถ่
ายโอน
มีการอธิ
บายถึงเหตุและผลของการกระท
าใด ๆ) าตอบ
คนญี่ป่ปุ่นุ่น แสดงออกถึ
แสดงออกถึงงความจ
ความตัาเป็
้งใจในการถ่
ายโอน
(เช่น(เช่มีนการเตรี
ยมเอกสารประกอบการสอน
พยายามหาค
คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
เมื่อคนไทยมี
คาถาม) งความตั้งใจในการถ่ายโอน (เช่น มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน พยายามหาคาตอบ
เมื
่อคนไทยมี
คาถาม) งความตั้งใจในการถ่ายโอน (เช่น มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน พยายามหาคาตอบ
คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
คนญี
่ปุ่น แสดงออกถึ
เมือ่ คนไทยมี
คาถาม) งความตั้งใจในการถ่ายโอน (เช่น มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน พยายามหาคาตอบ
เมื
อ่ คนไทยมี
คาถาม)ายโอนความรู้โดยตรง (เช่น ผ่านการว่าจ้างของคนไทย)
คนญี
่ปุ่น ตั้งใจมาถ่
คนญี
้โดยตรง (เช่น= ผ่49.648
านการว่Percent
าจ้างของคนไทย)
Note่ป:ุ่นαตั้ง=ใจมาถ่
4.468,ายโอนความรู
Variance Explained
Note : α = 4.468, Variance Explained = 49.648 Percent

Factor Loading
Factor.867
Loading
.867
.857
.857
.805
.805
.790
.790

สมบัติขตองผู
ิของผู้ถ่า้ถยโอนเทคโนโลยี
่ายโอนเทคโนโลยีประกอบด้
ประกอบด้
วยตั
วแปรทั
้งหมด3 ตั3วตัแปร
วแปรตัวตัแปรที
วแปรที
่า Factor
คุคุณณสมบั
วยตั
วแปรทั
้ งหมด
่มีค่ม่า ีคFactor
Loading สูงสุดคืคืออคนญี
่ปุ่นมีความช
วามช�านาญในเทคโนโลยี
ำนาญในเทคโนโลยี
ี่จะมาถ่
ายโอน
มีค่าตัFactor
กั.862
บ .862
ตคนญี
ิของผู
ประกอบด้ทวี่ จทยตั
วแปรทั
้ งหมด
วแปร Loading
ตัLoading
วแปรทีเท่
่มีคาเท่
่ากั บาFactor
Loading สู ง สุคุดณสมบั
่ ปุ่ น้ถมี่าคยโอนเทคโนโลยี
ะมาถ่
ายโอน
มี ค่ า3 Factor
สอดคล้อสูงกังสุบดงานวิ
ัยของุ่นWang
et al. (2003) และ Choi
andาJohanson
(2012)Loading
ที่กล่าวว่เท่
าคุาณกัสมบั
ติของ
Loading
คื อจัยจคนญี
มีค วามช
ที่ จะมาถ่
ยโอน (2012)
มี ค่ า Factor
บ .862
สอดคล้องกั
บงานวิ
ของ ่ ปWang
et al.านาญในเทคโนโลยี
(2003) และ Choi and
Johanson
ที่กล่าวว่าคุณสมบั
ติของผู
้ถ่าย
ผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
และประสบการณ์
ส่งต่อการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
และผู
้เชี่ยทีวชาญให้
สอดคล้
องกับงานวิ
จัยของ
Wangส่งetต่อal.
(2003)
และ Choi
and
Johanson
(2012)
่กนล่สอดคล้
าวว่าคคุวามเห็
ณองที
สมบั
ตนิขสอดคล้
องผู
้ถ่ายองที่
โอนเทคโนโลยี
และประสบการณ์
การถ่
ายโอนเทคโนโลยี
และผู
้เชี่ยวชาญให้
ความเห็
่ชาวญี
่ปุ่นหาก
ชาวญี่ปุ่นหากมี
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เช่านยโอนเทคโนโลยี
เคยมีประสบการณการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
มาก่อองที
น ่ชมีาวญี
ความสามารถ
โอนเทคโนโลยี
และประสบการณ์
อการถ่
และผู้เชี่ยมวชาญให้
นสอดคล้
หากา
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เช่น เคยมีส่งปต่ระสบการณการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
าก่อน มีคความเห็
วามสามารถในการสื
่อสาร่ปุ่นจะท
ในการสื
จะท�ำให้เช่กนระบวนการถ่
ายโอนท�ำได้างยโอนเทคโนโลยี
่ายกว่า ส่งผลให้มาก่
การถ่
ดผลส�ำเร็จ ผลการวิเคราะห์
มีให้
คกุณระบวนการถ่
สมบั่อตสาร
ิที่เหมาะสม
อน ามียโอนเกิ
วามสามารถในการสื
ายโอนทาได้เคยมี
ง่ายกว่ปาระสบการณการถ่
ส่งผลให้การถ่ายโอนเกิ
ดผลสาเร็จ ผลการวิ
เคคราะห์
แสดงดังตาราง ่อสาร จะทา
แสดงดั
งตาราง ายโอนทาได้ง่ายกว่า ส่งผลให้การถ่ายโอนเกิดผลสาเร็จ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
ให้
กระบวนการถ่
ตารางที
า Factor
Loading
ปัจจัยปัคุจณจัยสมบั
ิของผูต้ถิข่าองผู
ยโอนเทคโนโลยี
ตารางที่่ 10
่ 10แสดงค่
แสดงค่
า Factor
Loading
คุณตตสมบั
้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ตารางที
10
แสดงค่
า
Factor
Loading
ปั
จ
จั
ย
คุ
ณ
สมบั
ข
ิ
องผู
ถ
้
า
่
ยโอนเทคโนโลยี
ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
คุณสมบัตขิ องผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี

ผูItem
้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
คุณสมบัตขิ องผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item
คนญี่ปุ่น มีความชานาญในเทคโนโลยีทจี่ ะมาถ่ายโอน (เช่น สามารถออกแบบหรือปรับปรุงแม่พิมพ์ขั้นสูงได้)
คนญี
านาญในเทคโนโลยี
ี่ ะมาถ่าายโอนความรู
ยโอน (เช่น สามารถออกแบบหรื
อปรับ้กปรุ
งแม่เครื
พิม่อพ์งจัขกั้นรในโครงการ
สูงได้)
คนญี่ป่ปุ่นุ่น มีมีคปวามช
ระสบการณ์
เคยเข้าร่วมกิทจจกรรมถ่
้ (เช่น เคยเป็นผู้ให้ความรู
ารใช้
คนญี
่ปุ่นา)มีประสบการณ์เคยเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายโอนความรู้ (เช่น เคยเป็นผู้ให้ความรู้การใช้เครื่องจักรในโครงการ
ก่อนหน้
ก่คนญี
อนหน้
่ปุ่นา)มีทักษะในการสื่อสารกับคนไทย (ภาษาญีป่ ุ่น/ภาษาอังกฤษ พูด/เขียน)
คนญี
ษะในการสื
่อสารกัExplained
บคนไทย (ภาษาญี
ป่ ุ่น/ภาษาอั
Note่ป:ุ่นαมีท=ัก1.387,
Variance
= 65.062
Percentงกฤษ พูด/เขียน)
Note : α = 1.387, Variance Explained = 65.062 Percent

Factor Loading
Factor.862
Loading
.862
.832
.832
.781
.781

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ผลการวิจัยนี้
ายทอดความรู
องผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
ยโอนเทคโนโลยี
วยวย2 2ตัวตัแปร
ผลการวิ
จัยนีจ้ ้ ัยนี้
ความสามารถในการถ่
ยทอดความรู
ประกอบด้
วแปร
ผลการวิ
สอดคล้องกั
บความสามารถในการถ่
งานวิจัยของ Kong, าCiabuschi
and้ข้ของผู
Martín
(2018) ที่กล่าวว่าประกอบด้
ความสามารถในการถ่
ายทอดความรู
สอดคล้
ัยของKong,
Kong,
Ciabuschi
Martín
าความสามารถในการถ่
ายทอด
สอดคล้
งกังกับวบงานวิ
จัยจของ
Ciabuschi
and and
Martín
(2018)
ทีย่กวกัล่นาวว่
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เป็
นหนึ่งออในตั
กงานวิ
าหนดความส
าเร็
จในการถ่
ายโอนความรู
้ และเช่
นเดี(2018)
กับทีาผู่กความสามารถในการถ่
้เล่ชีา่ยวว่
วชาญที
่ระบุว่าทักาษะในการถ่
าย้
ความรู
ป็น้มหนึ
ง่ ในตัวาคัก�ำญหนดความส�
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ในการถ่ายโอนความรู
ย่ยวกั
นกั่ซบับซ้ผู่รอเ้ะบุ
ชีนกว่
ย่ ววชาญที
ร่ ะบุ
วา่ ทักษะ
เป็
นหนึ่งเ้ ในตั
าหนดความส
าเร็จในการถ่
้ และเช่
นเดี้ยและเช่
วกันทีกั่มบนีลผูเดีัก้เชีษณะที
วชาญที
่าทัาความรู
กษะในการถ่
โอนความรู
ีบวกทบาทส
โดยเฉพาะการถ่
ายโอนความรู
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้ทั่ว ๆ าไปย
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าคัม้ ญผบี ู้รทบาทส�
โดยเฉพาะการถ่
ายโอนความรู
ีลักษณะที
่ซับซ้งทีอตาราง
ความรูซ่ ้ทบั ่ว ซ้ๆอนกว่
ไป า
ความสามารถในการท
ับเกิดความเข้าใจเป็
นสิ่งสาคัญ้ทอย่างเทคโนโลยี
างยิ่ง ผลการวิเคราะห์
แสดงดั
ความรู้ทั่ว ๆ ไป ความสามารถในการท�
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ดังตาราง
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ตารางที่ 11 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ตารางที่ 11 แสดงค่า Factor Loading ปัจจัยความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรูข้ องผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
Item
คนญี่ปุ่น มีความสามารถในสามารถปรับตัวเข้าหาคนไทย
คนญี่ปุ่น มีทักษะในการถ่ายโอนความรู้ (เช่น มีภาพวาดประกอบการสอน ใช้เทคนิคการสอนโดยภาพวาด)
Note : α = 1.007, Variance Explained = 76.250 Percent

Factor Loading
.873
.801

โดยสรุปแล้วจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบรรษัทข้ามชาติใน
โดยสรุปแล้วจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ การถ่ายโอนเทคโนโลยี ระหว่างบรรษัทข้ามชาติใน
ญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทยประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยองค์ประกอบที่มี
ญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทยประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
อิทธิพลสูงสุดโดยพิจารณาจากค่า Factor Loading คือ ความสามารถในการดูดซับความรูข้ องผูร้ บั การถ่ายโอน
สูงสุดโดยพิจารณาจากค่า Factor Loading คือ ความสามารถในการดูดซับความรู้ ของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี รองลงมาคือ คุณสมบัติ ความตัง้ ใจ และวัฒนธรรมองค์กรของผูร้ บั การถ่ายโอนเทคโนโลยี ตามล�ำดับ
รองลงมาคือ คุณสมบัติ ความตั้งใจ และวัฒนธรรมองค์กรของผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ตามลาดับ ขณะที่ปัจจัย
ขณะที่ปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี องค์ประกอบที่มีอิทธิพลสูงสุดโดยพิจารณาจากค่า Factor
ด้Loading
า นลั ก ษณะผู
่ า ยโอนเทคโนโลยี
องค์ ป ระกอบที่ มี อรองลงมาคื
ิ ท ธิ พ ลสู ง สุอด โดยพิ
จ ารณาจากค่
า Factor Loadingาคืยทอด
อ
คือ ้ ถความตั
้งใจของผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
คุณสมบั
ติและความสามารถในการถ่
ความตั
อ คุกณษณะเทคโนโลยี
สมบัติและความสามารถในการถ่
าดับ จและ
ความรู้งใจของผู
้ ตามล�้ถำ่าดัยโอนเทคโนโลยี
บ และส�ำหรับรองลงมาคื
ปัจจัยด้านลั
องค์ประกอบทีายทอดความรู
่มีอิทธิพลสูง้ตสุามล
ดโดยพิ
ารณา
สจากค่
าหรับาปัจFactor
จัยด้านลัLoading
กษณะเทคโนโลยี
ประกอบที
ิทธิพลสูงสุดโดยพิจรองลงมาคื
ารณาจากค่อาความใหม่
Factor Loading
คือ ระดับและ
คือ ระดัองค์
บความซั
บซ้่มอีอนของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยี
ความซั
อนของเทคโนโลยี
รองลงมาคื
ความใหม่ของเทคโนโลยี
ความก�บำซ้กวมของลั
กษณะความรู
้ที่อยู่ใอนเทคโนโลยี
ตามล�ำดับ และความกากวมของลักษณะความรู้ที่อยู่ใน
เทคโนโลยี ตามลาดับ

อภิปรายผล

อภิปรายผล
งานวิจจัยยั นีนี้มม้ ีววี ัตตั ถุถุปประสงค์
ระสงค์เพืเ่อพืศึอ่ กศึษาปั
กษาปั
ส่ ง่ ผลต่
อการถ่
ายโอนเทคโนโลยี
ทเี่ ป็นทบรรษั
งานวิ
จจัยจทีจั่สย่งทีผลต่
อ การถ่
ายโอนเทคโนโลยี
จากบริจษากบริ
ัทแม่ทษี่เทั ป็แม่
นบรรษั
ข้าม ท
ข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย ผลการศึกษาทั้งจาก
ชาติ ไ ปสู่ บ ริ ษั ท ในเครื อ ในบริ บ ทของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยานยนต์ ข องประเทศไทย ผลการศึ ก ษาทั้ ง จาก
การทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้ผลที่สอดคล้องกันคือปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอน
การทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้ผลที่สอดคล้องกันคือปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ลักษณะเทคโนโลยี และลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ำรวจ (Exploratory
ลักษณะเทคโนโลยี และลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยี การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis:
Factor Analysis: EFA) โดยวิธี Principle Component Analysis (PCA) ซึ่งใช้ Varimax สอดคล้องกับ
EFA) โดยวิธี Principle Component Analysis (PCA) ซึ่งใช้ Varimax สอดคล้องกับงานวิจัย สามารถสรุปดังภาพ

งานวิจัย สามารถสรุปดังภาพ
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ที่มา: ผู้วาิจยโอนเทคโนโลยี
ัย
ภาพที่ 1 องค์ประกอบการถ่
ที่มา: ผู้วิจัย

การสนับสนุนปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี สามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยองค์กรต้องให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรคนไทย ที่เป็นผู้รับ
การถ่ายโอนเทคโนโลยีลักษณะที่ส�ำคัญ คือ ความสามารถในการดูดซับความรู้ ทั้งความสามารถเชิงศักยภาพ
ทีค่ นไทยสามารถเข้าถึงและซึมซับความรู้ และความสามารถเชิงประจักษ์ทเ่ี ป็นความสามารถในการแปลงสภาพ
และน�ำความรู้ไปใช้งานจริง องค์กรจ�ำเป็นต้องสนับสนุนการสร้างความสามารถ เช่น การสร้างแหล่งความรู้ที่
เข้าถึงได้ การจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ขณะที่คุณสมบัติของคนไทยก็เป็นองค์ประกอบที่สำ� คัญ
อันได้แก่ ความรูพ้ นื้ ฐานทีม่ แี ต่เดิม ประสบการณ์ และความสามารถด้านการสือ่ สารของคนไทย องค์กรจ�ำเป็น
ต้องมีการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ให้บุคลากร คัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าร่วมโครงการในลักษณะต่าง ๆ ให้
เหมาะสม ขณะที่ความตั้งใจก็มีบทบาทส�ำคัญ การกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตั้งใจ เช่น การให้ผลตอบแทน
ตามความสามารถ จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความตั้งใจและทุ่มเท เมื่อบุคลากรมีความตั้งใจก็จะส่งผลดีต่อ
การถ่ายโอนเทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญอันได้แก่ การให้ความร่วมมือท�ำงาน
ร่วมกัน การท�ำงานเป็นขั้นตอน และกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร
ขณะที่ลักษณะเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนเทคโลยี เริ่มตั้งแต่ระดับความซับซ้อนของ
เทคโนโลยี ความซับซ้อนที่มีมากขึ้น จะท�ำให้ความส�ำเร็จของการถ่ายโอนลดลง ความใหม่ของเทคโนโลยี
ทัง้ ความใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์ และความใหม่ทางด้านกระบวนการล้วนแล้วแต่สง่ ผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ขณะที่ ความก�ำกวมของลักษณะความรู้ของเทคโนโลยีเองก็เช่นเดียวกัน ในการพิจารณาเลือกรับเทคโนโลยี
จ�ำเป็นต้องระบุลักษณะเทคโนโลยี และหาแนวทาง เครื่องมือและสิ่งแวดล้อมที่จะมาสนับสนุนการถ่ายโอนที่
เหมาะสม เช่น ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีในด้านใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ที่ยังใช้ไม่แพร่หลาย จ�ำเป็นต้องมี
การจ�ำลองการท�ำงานจริง การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงมีการบันทึก Case Study ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงานจริงในขั้นถัดไป
นอกจากนี้ลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นบุคลากรชาวญี่ปุ่นจากบริษัทแม่เองก็ส่งผลต่อการถ่าย
โอนเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน คุณสมบัติของผู้ถ่ายโอน ทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ท�ำการถ่ายโอน
ประสบการณ์ของผู้ถ่ายโอนในกิจกรรมการถ่ายโอน และความสามารถในการสื่อสารรวมไปถึงความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูเ้ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ในการก�ำหนดทีมงานถ่ายโอน
เทคโนโลยี นอกจากผู้รับจะต้องมีความสามารถแล้ว ผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีก็จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติ และ
ความสามารถเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีจำ� เป็นต้องมีการระบุถงึ วัตถุประสงค์ในการถ่ายโอน
ที่ชัดเจน และวัดผลได้รวมถึงการร้องขอผู้ถ่ายโอนที่มีความสามารถที่เหมาะสม ทั้งความสามารถด้าน
การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางภาษา เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ดี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบเอ็มไอเอ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ�ำนวนนักเรียน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
แผนการสอนตามวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
และแบบส�ำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสอนแบบเอ็มไอเอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงทดสอบ (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทาง
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอนแบบเอ็มไอเอ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ รวม เท่ากับ
4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65
ค�ำส�ำคัญ: ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ การสอนแบบเอ็มไอเอ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the effects of MIA for English reading
comprehension achievement of Matthayomsuksa VI students. 2) to analyze the satisfaction
of students through MIA English instruction. The sample of the study were 29 Matthayomsuksa
6 students at Boonwattana 2 School, Muang district, Nakornratchasima province in the second
semester of 2017. The research instruments were 1) lesson plans of MIA instruction 2) English
reading comprehension tests 3) satisfaction survey form. The research statistics were
percentage, means, standard deviation, and t-test. The results of research were 1) the result
of post-test is significantly higher than the result of pre-test at the statistical significance
level of .05. 2) The students were highly satisfied with MIA instruction with means of students’
satisfaction at 4.52 and standard deviation at 0.65.
Keywords: English Reading Comprehension, MIA (A More Integrated Approach to The
Teaching Reading), English Reading Skill

บทน�ำ
ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นภาษาสากลที่ผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน อีกทั้งสื่อหรือข่าวสาร
ต่าง ๆ ก็ล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้จึงเป็นผู้ที่สามารถศึกษาหาข้อมูล และค้นคว้าข้อมูลได้มากกว่าผู้อื่น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
ได้งา่ ย ซึง่ ในปัจจุบนั การติดต่อสือ่ สารกันสามารถท�ำได้งา่ ยและรวดเร็วกว่าในอดีตมาก โดยการใช้การติดต่อสือ่ สาร
กันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย กรมวิชาการ (2542) ได้ให้ความส�ำคัญของการใช้ภาษาไว้ว่า การใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและเข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ และหลักวัฒนธรรมของภาษาที่ใช้
ท�ำให้เกิดการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของ
ชาติ อีกทั้งในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการสื่อสารกันในประชาคม ASEAN
ซึ่งบุคคลที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้นั้นจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสทางด้านการท�ำงาน การศึกษา
การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และรวมไปจนถึงการท่องเทีย่ วในต่างประเทศ ได้มากกว่าผูท้ ไี่ ม่มคี วามรูค้ วามสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยควรที่จะพัฒนา
บุคลากร หรือผู้เรียนผู้ศึกษารวมไปจนถึงประชากรในประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในสมาคม ASEAN
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องนั้น ผู้ใช้เองจ�ำเป็นต้องมีความช�ำนาญทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4
ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้ง 4 ทักษะล้วนแต่มีความส�ำคัญทั้งสิ้นในการน�ำมาใช้
ในการสือ่ สาร ซึง่ ทักษะการอ่านนัน้ ถ้าตัวผูส้ ง่ สารได้รบั สารจากการอ่านอย่างไม่ถกู ต้องจะท�ำให้ตวั ผูร้ บั สารได้
รับสารที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การอ่านถือว่าเป็นทักษะที่สามารถคงอยู่กับผู้เรียนหรือศึกษาได้นานที่สุด
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อีกทัง้ ยังเป็นทักษะทีผ่ เู้ รียนหรือผูศ้ กึ ษาสามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
ซึ่งตรงกับ Finocchiaro and Sako (1983) ทักษะการอ่านยังเป็นทักษะส�ำคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เนื่องจากสื่อทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นสื่อภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านนั้นเป็นทักษะที่สามารถแลก
เปลี่ยนความรู้ได้ง่ายหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนความรู้กับภาษาอื่นได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Hafner
(1977 อ้างถึงใน เกศินี บูรณกิจ, 2534) การอ่านไม่เป็นเพียงการเห็นตัวอักษรและอ่านออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง แต่เป็นการอ่านแล้วผูอ้ า่ นสามารถตีความหมาย คิดวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ โดยใช้ความรู้
เดิมหรือประสบการณ์ของผู้อ่านเป็นตัวช่วยในการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล และ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2534)
ได้ให้ความส�ำคัญของการอ่านเพิ่มเติมไว้ว่า การอ่านยังเป็นทักษะที่ส�ำคัญมากอีกทักษะหนึ่ง เพราะเป็น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเพิม่ พูนความรู้ ทักษะต่าง ๆ และเป็นการเพิม่ พูนประสบการณ์ ความสามารถของแต่ละคนได้
จึงเห็นได้ว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส�ำคัญมากในการสื่อสาร
ทักษะทางด้านการอ่านนั้นมีบทบาทส�ำคัญมากส�ำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน จึงท�ำให้ กระทรวง
การศึกษา (2551) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการอ่าน จึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการจัด
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ เพือ่ ให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารได้ดขี นึ้ กว่าเดิม และ
เพื่อตอบสนองความเป็นสากล ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศได้ระบุถงึ ความส�ำคัญของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
รวมไปถึงคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนนั้น สามารถ
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน และ
สามารถอ่านจับใจความส�ำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านและ
การฟังเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
จากการศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่ยงั มีระดับความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเทืองสุข ยังเสถียร
(2542) ว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเขตกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ และมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อารีย์ หลงสมบุญ (2542) ซึ่งได้สรุปผลไว้ว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาลเขตการศึกษา 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านภาษา
อังกฤษอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์ อีกทัง้ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544) ได้ทำ� การวิจยั เกีย่ วกับความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ยังคงต้องมีการปรับปรุง ซึ่งท�ำให้เห็นได้ว่าทักษะทางด้านการอ่านของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพึงพอใจ
ควรมีการปรับปรุงและเอาใจใส่มากกว่าเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการอ่านให้แก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้ตั้งไว้
ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน
บุญวัฒนา 2 จังหวัดนครราชสีมา ทีซ่ งึ่ มีปญ
ั หาทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษจากการศึกษาผลการสอบ O-net
ในปี 2559 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22.29 และค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษในปี 2559 อยู่ท่ี
1.995 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ไม่นา่ พึงพอใจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้วธิ กี ารสอนแบบเอ็มไอเอ เพือ่ เป็นการทดลองเทคนิค
หรือกลวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ (MIA: A More Integrated Approach
to the Teaching Reading) ซึ่งคิดค้นโดย George S. Murdoch (1986) เป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
ด�ำเนินกิจกรรมด้วยตนเองตามกระบวนการที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ล่วงหน้า เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีบทบาท
มากทีส่ ดุ ส่วนผูส้ อนเป็นเพียงผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ให้คำ� แนะน�ำแก่ผเู้ รียน ยิง่ ไปกว่านัน้ วิธกี ารสอนนีเ้ ป็นวิธกี ารสอนแบบ
บูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกัน โดยที่จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนในการสอน คือ 1. ค�ำถามก่อนการอ่าน
(Guiding Questions) 2. ท�ำความเข้าใจกับค�ำศัพท์ (Vocabulary) 3. ขั้นตอนการอ่าน เนื้อเรื่อง (The Text)
4. ท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่อง (Understanding The Text) 5. การโอนถ่ายข้อมูลในรูปแบบอื่น (Information
Transfer) 6. การท�ำแบบฝึกหัดต่อชิน้ ส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise & Paragraph
Structure) และ 7. การประเมินและแก้ไขข้อผิดพลาด (Evaluation and Correction) ซึ่งท�ำให้ผู้เรียน
ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอนและยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้คิดและได้คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ซึง่ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความตืน่ ตัวอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ถือเป็นจุดเด่นและข้อดีของวิธกี ารสอนแบบเอ็มไอเอ ซึง่ จะเห็น
ได้จากผลการวิจยั ของ รจนา ชาญวิชติ (2547) พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การสอนทีบ่ รู ณาการ
กับวิธกี ารสอนแบบเอ็มไอเอได้ ผลคือ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ ซึง่ จากผลงานวิจยั
ข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่าการสอนแบบเอ็มไอเอเป็นวิธีการสอนที่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษให้บรรลุตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และเป็นแนวทางให้แก่ครู เพือ่ ใช้วธิ กี ารสอนนีไ้ ปพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับการสอนแบบเอ็มไอเอ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการเรียนภาษาอังกฤษนัน้ การอ่านถือเป็นอีกทักษะหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากเอกสารในปัจจุบนั มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้จึงเป็นผู้ที่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้มากกว่าผู้อื่น ฉะนั้นการสอนการอ่านภาษาอังกฤษแบบเอ็มไอเอนั้น
เป็นอีกวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอนี้
ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดย George S. Murdoch (1986) ได้ประสบปัญหาทางด้านการอ่าน จึงได้พยายามคิดหาวิธี
การสอนอ่านภาษาอังกฤษแนวใหม่ขึ้น โดยยึดหลักจิตวิทยาภาษาศาสตร์ (Psycholinguistics) เป็นหลัก
จิตวิทยาในการคิด และการสอนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ช่ือว่า “A More Integrated Approach to the
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Teaching of Reading” หรือ MIA โดยวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอนั้นมีวิธีและรูปแบบการสอนตามที่ George
S. Murdoch (1986) ได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. ค�ำถามก่อนการอ่าน (Guiding Questions) คือ ขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะต้องตั้งค�ำถามที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องราวที่จะให้ผู้เรียนอ่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เรียนละผู้สอน อีกทั้ง
ยังเป็นการศึกษาถึงความรู้เดิมที่ผู้เรียนเคยมีเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะสอนหรือได้อ่าน เป็นอีกวิธีที่ใช้โน้มน้าว
ความสนใจ ให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่จะได้อ่านมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการตั้งค�ำถามก่อนการอ่านเป็นอีก
วิธีการที่จะสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการคาดคะเนเรื่องราวล่วงหน้า ใช้ความคิดในการคาดคะเนเรื่องราว
เพิม่ ความน่าสนใจ และจากการคิดคาดคะเนค�ำตอบเหตุการณ์ไว้ลว่ งหน้าว่าเรือ่ งทีไ่ ด้อา่ นนัน้ จะตรงกับสิง่ ทีต่ น
ได้คิดไว้หรือไม่ ซึ่งท�ำให้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากอ่านเพื่อค้นหาค�ำตอบ
2. ท�ำความเข้าใจกับค�ำศัพท์ (Vocabulary) ขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดความมั่นใจ
ว่าค�ำศัพท์บางค�ำที่เป็นตัวบ่งชี้ความหมายนั้นผู้อ่านมีความเข้าใจความหมายถูกต้องแล้วหรือยัง โดยครูผู้สอน
จะเป็นผู้เลือกค�ำศัพท์เหล่านั้นขึ้นมาเอง ซึ่งบางค�ำนั้นผู้เรียนอาจจะทราบความหมายแล้วหรือบางค�ำอาจจะ
มีหลากหลายความหมาย ครูผู้สอนอาจจะเขียนความหมายของค�ำศัพท์นั้นในสถานการณ์ที่พบเห็นก็ได้ เพื่อ
ผู้เรียนจะไม่เกิดความสับสนและท�ำให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่ได้อ่านนั้นง่ายขึ้น
3. ขัน้ ตอนการอ่านเนือ้ เรือ่ ง (The Text) หลังจากอธิบายให้ผเู้ รียนเข้าใจความหมายของค�ำศัพท์แล้ว
ขั้นต่อไปคือ ครูผู้สอนจะแจกเนื้อเรื่องให้ผู้เรียนอ่านตามเวลาที่ก�ำหนด และเนื้อเรื่องที่ได้อ่านนั้นจะมีค�ำถาม
ย่อย ๆ แทรกอยูเ่ พือ่ ให้ผอู้ า่ นได้คดิ วิเคราะห์เนือ้ เรือ่ ง เช่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำสรรพนาม
ในเนื้อเรื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านให้มากยิ่งขึ้น โดยในการวิเคราะห์เนื้อหา
แบบนีย้ งั จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการตืน่ ตัวเพราะต้องคิดอยูต่ ลอดเวลา เป็นการเรียนอย่างมีสติสมั ปชัญญะ เพราะ
ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาและพยายามท�ำความเข้าใจเนื้อหาที่ได้อ่าน นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้วยังพบว่า
การสร้างค�ำถามย่อย ๆ แทรกในเนื้อเรื่องนั้นเป็นการกระตุ้นตัวผู้เรียนด้วย ท�ำให้ผู้เรียนมีแรงขับในการเรียนรู้
มากขึ้น
4. ท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่อง (Understanding The Text) วิธีนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เชื่อว่าสามารถ
ทดสอบความเข้าใจของผู้อ่านได้ดี ซึ่ง เมอดอกช์ เชื่อว่าการให้ผู้อ่านเติมข้อความจากประโยคปลายเปิดที่ครู
ก�ำหนดให้เด็กเขียนประโยคเหล่านั้นให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยการเติมข้อความต้อง
พิจารณาว่าผู้อ่านจะไม่สามารถไปลอกประโยคจากเนื้อเรื่องมาตอบได้ แต่ถ้าผู้สอนเห็นว่าความสามารถของ
ผู้อ่านไม่สามารถใช้ภาษาและส�ำนวนของตัวเองได้อาจจะแก้ไขโดยวิธีเลือกประโยคที่เป็นใจความส�ำคัญของ
เรื่องมาเป็นประโยคให้ผู้เรียนเติมใจความให้สมบูรณ์แทน
5. การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอืน่ (Information Transfer) เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนน�ำความรูห้ รือ
ข้อมูลทีไ่ ด้อา่ นมาเสนอใหม่ในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น อาจจะน�ำความรูห้ รือข้อมูลทีไ่ ด้อา่ นมาเสนอในรูปแบบตาราง
แผนภูมิ กราฟ และแผนที่ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมของข้อมูล ซึ่งถ้าผู้อ่านสามารถท�ำได้ก็ย่อม
แสดงว่าผูอ้ า่ นสามารถจับประเด็นส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ โดย เมอดอกช์ได้กล่าวว่ากิจกรรมนีไ้ ม่ใช่แบบฝึกหัด
ทั่วไป แต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านหาทางแก้ไขปัญหา ไม่ใช่แบบฝึกหัด
6. การท�ำแบบฝึกหัดต่อชิน้ ส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise & Paragraph
Structure) เป็นกิจกรรมที่ครูจะแจกชิ้นส่วนประโยคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่ได้อ่านจ�ำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เรียน
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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และให้ผู้เรียนพยายามต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นให้สมบูรณ์ และเรียงตามล�ำดับได้ถูกต้อง กิจกรรมนี้อาจจะ
ท�ำเป็นกลุม่ หรือรายบุคคลก็ได้ ประโยคทีใ่ ห้ตอ้ งเป็นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือเหตุการณ์หนึง่ เท่านัน้ การท�ำกิจกรรม
ก็เพื่อต่อประโยคให้ถูกต้องซึ่งจะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาและทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น การน�ำข้อมูลของแต่ละ
คนมาต่อกันนั้น นักเรียนจะต้องพูดและถามกัน แล้วพิจารณาเลือกข้อมูลมาต่อกันให้เป็นเรื่องราวที่ถูกต้อง
พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
7. การประเมินและแก้ไขข้อผิดพลาด (Evaluation and Correction) ขั้นตอนนี้เป็นการประเมิน
ผลงานส่วนรวมอีกครัง้ จากสิง่ ทีผ่ เู้ รียนได้เรียนหลังจากได้ทำ� การประเมินเกือบทุกขัน้ ตอนก่อนหน้านีแ้ ล้ว และ
เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของภาษาที่ใช้ในการอภิปรายและการเขียนในแบบฝึกหัดร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงหลักการใช้ภาษาต่าง ๆ อย่างถูกต้องต่อไป
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ความเข้าใจถือเป็นจุดประสงค์หลักของการอ่าน เนื่องจากจุดม่งหมายหลักของการอ่านนั้นเพื่อให้
ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในความหมายของสารที่ได้ส่งไป ซึ่งตรงตามที่ Gunning (1992) และ Rubin (1993)
ได้ให้ความหมายของความเข้าใจในการอ่านคือความสามารถในการเข้าใจความหมายต่าง ๆ ของค�ำและภาษา
ที่เขียนหรือสื่อออกมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดประสงค์หลักของการอ่าน นอกจากนี้ การอ่านเพื่อความเข้าใจยังถือ
เป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของการอ่าน ดังที่ Lono (1987 อ้างถึงใน ศิริพรรณ กาจก�ำแหง, 2538) ได้กล่าว
ไว้ว่า ความเข้าใจในการอ่านเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของการอ่าน ความเข้าใจในการอ่านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ
เมื่อผู้อ่านมีความสามารถในการรับรู้ข้อเท็จจริง รู้ใจความส�ำคัญของเรื่อง สามารถตีความหรือประเมิน
ความคิดจากเรื่องที่อ่านได้ การที่ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ได้อ่านนั้น ผู้อ่านจ�ำเป็นจะต้องมีความเข้าใจ
ตั้งแต่ระดับค�ำ วลี และประโยคต่าง ๆ จึงจะเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งตรงกับ เตือนใจ ปิ่นเกิด (2546)
ได้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง การที่ผู้อ่านได้ความหมายจากสิ่งที่ผู้เขียนสื่อความหมายผ่าน
สื่อที่เป็นตัวเขียน การอ่านโดยปราศจากความเข้าใจไม่ควรเรียกว่าเป็นการอ่าน ในการอ่านนั้นผู้อ่านจะต้อง
อ่านด้วยความเข้าใจ ข้อความในระดับต่าง ๆ ซึ่งเริ่มจาก ค�ำ วลี ประโยค อนุเฉท และเรื่องราวที่มี
ความต่อเนื่องกันว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร สามารถจับใจความส�ำคัญและหารายละเอียดของเรื่องได้
เรียงล�ำดับความบอกถึงเหตุผล และสามารถสรุปความได้ ซึ่งสรุปได้ว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจได้นั้น หมายถึง
การเข้าใจในค�ำ วลี ประโยค และเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีเ่ รียงร้อยกัน โดยสามารถจับใจความส�ำคัญและบอกรายละเอียด
ต่าง ๆ จากเรื่องที่ได้อ่านได้ ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์หลักของผู้เขียนที่ต้องการสื่อได้อย่างถูกต้อง

ระเบียบวิธีวิจัย
จากการวิจยั เรือ่ ง ผลการใช้วธิ กี ารสอนแบบเอ็มไอเอ เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดย
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
บุญวัฒนา 2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการทดลองคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ�ำนวนนักเรียน 29 คน
2. ตัวแปรที่จะศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ
		 - การสอนแบบเอ็มไอเอ
2.2 ตัวแปรตาม
		 - ผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
		 - ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา รหัสวิชา อ33203 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ส�ำหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึง่ แต่ละแผนจะมีแบบฝึกการอ่านตามวิธกี ารสอนแบบเอ็มไอเอ
ประกอบการเรียน จ�ำนวน 10 แผนการเรียน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เพือ่ ใช้ทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
3.3 แบบส�ำรวจความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ การสอนแบบเอ็มไอเอเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ าง
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 20 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาที่จะ
ส�ำรวจออกเป็นด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการสอน ด้านการประเมินผล และด้าน
การท�ำงานแบบร่วมมือกัน
4. วิธีการด�ำเนินการทดลอง
ผู้วิจัยมีวิธีการด�ำเนินการทดลองการวิจัย ดังนี้
ตารางที
ารด�าเนิ
ำเนินนการทดลองวิ
การทดลองวิ
ตารางที่ ่ 11 วิวิธธีกีการด
จัยจัย
ก่อนเรียน
T1

การทดลอง
X

หลังเรียน
T2

ซึ่งกาหนดให้ ซึ่งก�ำหนดให้
หมายถึง งคะแนนที
คะแนนที
่ได้จากการทดสอบก่
T1 T1 หมายถึ
่ได้จากการทดสอบก่
อนเรียอนนเรียน
หมายถึง งการทดลองโดยการใช้
การทดลองโดยการใช้
วิธีการสอนแบบเอ็
X X หมายถึ
วิธีการสอนแบบเอ็
มไอเอ มไอเอ
หมายถึง งคะแนนที
คะแนนที
ด้รับจากการทดสอบหลั
T2 T2 หมายถึ
่ได้รับ่ไจากการทดสอบหลั
งเรียน งเรียน

ผู้วิจัยได้จัดล�ำดับวิธีการด�ำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ครูผสู้ อนอธิบายจุดประสงค์การเรียนรูเ้ นือ้ หาเรือ่ งราวรายวิชา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ทำ� ความเข้าใจ
ผู้วจิ ัยได้จัดลาดับวิธีการดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ดังนี้
กับรายละเอียดต่าง ๆ ในรายวิชา
1. ครูผู้สอนอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาเรื่องราวรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทาความเข้าใจกับ
2. ท�ำการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษา

รายละเอียดต่าง ๆ ในรายวิชา
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่
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สร้างขึ้น ให้นักเรียนได้ทาการทดสอบก่อนการเรียนการสอนจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อนาผลคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบการ
พัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของนักเรียน

อังกฤษที่สร้างขึ้น ให้นักเรียนได้ท�ำการทดสอบก่อนการเรียนการสอนจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อน�ำผลคะแนนที่ได้มา
เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของนักเรียน
3. ท�ำการทดลองสอนโดยเริม่ สอนนักเรียนตามวิธกี ารสอนแบบเอ็มไอเอโดยใช้แผนการสอนทีไ่ ด้
สร้างเตรียมไว้
4. เมื่อท�ำการทดลองการสอนเสร็จสิ้นตามแผนการสอนที่ได้เตรียมไว้ ครูผู้สอนให้ผู้เรียนท�ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกัน
5. หลังจากกระบวนการทดลองและการท�ำแบบทดสอบเสร็จสิน้ ครูผสู้ อนให้ผเู้ รียนท�ำแบบส�ำรวจ
ความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้
6. ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนและแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงทดสอบ (t-test)
ส�ำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน และค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส�ำหรับวิเคราะห์แบบส�ำรวจความพึงพอใจ

ผลการศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้วิธีการสอน
แบบเอ็มไอเอ จ�ำนวน 30 ข้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 จังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวน 29 คน
ตารางที
การแสดงผลคะแนนจากการทดสอบวั
ดผลสั
มฤทธิ
์ก่อนและหลั
ตารางที่ ่ 22 การแสดงผลคะแนนจากการทดสอบวั
ดผลสั
มฤทธิ
์ก่อนและหลั
งเรียนงเรียน
หัวข้อ

จานวนเฉลี่ย
รวม

ผลการทดสอบก่อนเรียน
คะแนน 30
ร้อยละ
คะแนน
13.90
46.53

ผลการทดสอบหลังเรียน
คะแนน 30
ร้อยละ
คะแนน
19.72
65.75

ผลต่างของ
คะแนน
5.83

จากตารางการแสดงผลคะแนนจากการทดสอบวั
ดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนทางความเข้าใจใน
จากตารางการแสดงผลคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนทางความเข้าใจในการอ่าน
การอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนมีจำ� นวนคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 13.90
ภาษาอังกฤษ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนมีจานวนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.90 คะแนน และ
คะแนน และสามารถคิดเป็นร้อยละได้เท่ากับร้อยละ 46.53 และผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังเรียนมีคะแนน
สามารถคิดเป็นร้อยละได้เท่ากับร้อยละ 46.53 และผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 19.72
เฉลี
่ยได้เท่ากับ 19.72 คะแนน ซึ่งสามารถคิดเป็นร้อยละได้เท่ากับร้อยละ 65.75 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียน
คะแนน
สามารถคิ
ดเป็ฒนนาขึ
ร้อยละได้
ากับร้อยละ
ซึ่งแสดงให้
ความก้เท่าวหน้
มีความก้ซึา่งวหน้
าและพั
้นในด้เาท่นการอ่
าน ซึ65.75
่งผลคะแนนที
่เพิเ่มห็ขึน้นว่คิา ดนัเป็กเรีนยร้นมี
อยละได้
ากับาร้และพั
อยละฒนาขึ
5.83้น
าน ซึ่งปผลคะแนนที
ดเป็นกร้ษาปี
อยละได้
เท่ากัยบนบุ
ร้อญยละ
5.83
งสามารถสรุ
ว่านักเรียน
ดัในด้
งนัาน้ นการอ่
จึงสามารถสรุ
ได้วา่ นักเรีย่เนพิ่มชัขึน้ ้นมัคิธยมศึ
ที่ 6 โรงเรี
วัฒนา
2 จัดังงหวันั้นดจึนครราชสี
มา มีปคได้วามสามารถ
ชั้นมัธยมศึากนเพิ
ษาปี่มทมากขึ
ี่ 6 โรงเรี
ยนบุ
ญวัฒนา
2 จังหวัดนครราชสี
มา มีความสามารถทางการอ่านเพิ่มมากขึ้น หลังจาก
ทางการอ่
้น หลั
งจากได้
รับการสอนแบบเอ็
มไอเอ

ได้รับการสอนแบบเอ็มไอเอ
การสรุปผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ

212 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางที่ 3 การสรุปผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ซึ่งสามารถคิดเป็นานเพิ
ร้อยละได้
บร้งอจากได้
ยละ 65.75
ซึ่งแสดงให้เห็มนไอเอ
ว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น
มีคะแนน
ความสามารถทางการอ่
่มมากขึเท่้นากัหลั
รับการสอนแบบเอ็
การสรุ
ยบเที
ดผลสัมเท่ฤทธิ
าใจในการอ่
นภาษาอังกฤษก่
ในด้านการอ่
าน ปซึผลการเปรี
่งผลคะแนนที
่เพิย่มบการทดสอบวั
ขึ้นคิดเป็น ร้อยละได้
ากับ์ทร้างความเข้
อยละ 5.83
ดังนั้นจึงาสามารถสรุ
ปได้ว่าอนันและหลั
กเรียน
งโดยใช้
วิธีกการสอนแบบเอ็
ชั้นมัธยมศึ
ษาปีที่ 6 โรงเรีมไอเอ
ยนบุญวัฒนา 2 จังหวัดนครราชสีมา มีความสามารถทางการอ่านเพิ่มมากขึ้น หลังจาก
ได้รับการสอนแบบเอ็มไอเอ
ตารางที่ 3การสรุ
การสรุปผลการเปรียยบเที
บเทียบการทดสอบวั
บการทดสอบวัดดผลสั
ฤทธิ
ผลสัมมมฤทธิ
ฤทธิ์ท์ ์างความเข้
ทางความเข้
าใจในการอ่
านภาษาอั
งกฤษก่
อน
การสรุปปผลการเปรี
ผลการเปรียบเทียยบการทดสอบวั
ดผลสั
าใจในการอ่
านภาษาอั
งกฤษก่
อนและ
ผลการทดสอบก่
ยน
ผลการทดสอบหลังเรียน
T
Sig
และหลั
งโดยใช้
วิธอีกนเรี
ารสอนแบบเอ็
หลังโดยใช้
วิธีการสอนแบบเอ็
มไอเอ มไอเอ
S.D.
S.D.
10.72
0.00*
X
X
13.90่ 3 การสรุ16.60
19.72
5.14ดผลสัมฤทธิ์
ตารางที
ปผลการเปรียบเที
ยบการทดสอบวั
ตารางที่ 3 การสรุปผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบก่อนเรียน
ผลการทดสอบหลังเรียน
T
Sig
S.D. างต้นพบว่า X
S.D.
10.72
0.00*
X จากตารางข้
ค่าเฉลี13.90
่ยผลสัมฤทธิ์ทางความเข้
กฤษก่อนเรียนของนักเรียนได้เท่ากับ 13.90
16.60 าใจในการอ่
19.72านภาษาอัง5.14
และส่วนเบี*นั่ยงเบนมาตรฐานเท่
ยสาคัญทางสถิติทาี่รกัะดับบ16.60
.05
ซึ่งค่าเฉลี่ยจากตารางข้
ผลสัมฤทธิ์ทาางความเข้
านภาษาอั
งเรียนของนั
กเรียนได้
เท่ากับ ง19.72
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ค่าเฉลี่ยผลสั
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และส่
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า
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น
สามารถสรุ
ป
ผล
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ฤทธิ์ทงางความเข้
ใจในการอ่
งเรียนสู
งกว่วานเบี
ผลสั่ยมางเบนมาตรฐานเท่
ฤทธิ์ทางความเข้
ใจในการอ่
การอ่
านภาษาอั
กฤษหลังเรี
ยนของนักานภาษาอั
เรียนได้เท่งกฤษหลั
ากับ 19.72
และส่
ากับ 5.14าเมื
่อน�ำ
ได้
เ
ท่
า
กั
บ
13.90
และส่
ว
นเบี
่
ย
งเบนมาตรฐานเท่
า
กั
บ
16.60
ซึ
่
ง
ค่
า
เฉลี
่
ย
ผลสั
ม
ฤทธิ
์
ท
างความเข้
า
ใจในการอ่
งกฤษก่
นเรียยนบกัอย่นาสามารถสรุ
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.05 ซึ์ท่งางความเข้
เป็นไปตามสมมติ
ฐานทีา่ผนภาษาอั
ู้วิจัยได้ตั้งงไว้กฤษหลังเรียนสูงกว่าาน
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ารสอนแบบเอ็
กัอนการใช้
สามารถสรุ
ปผล
มฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางความ
่ผู้วิจได้ัยวได้่าผลสั
ตั้งมไว้ไอเอ
เข้าใจในการอ่
านภาษาอังกฤษก่
อนเรียกนเรียอย่นชัางมี
สาคัญกทางสถิ
บ .05
่ผู้วิจัยได้มตาั้ง
ตารางผลการศึ
กษาของนั
้นมันธัยยมศึ
ษาปีทตี่ ิท6 ี่ระดั
โรงเรี
ยนบุซึญ่งเป็วัฒนไปตามสมมติ
นา 2 จังหวัฐดานที
นครราชสี
ต่ไว้อการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ
ต
ตารางผลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 จังหวัดนครราชสีมา ต่อการใช้
ารางที่ 4 ตารางผลการศึกษาผลความ
ตารางที
่ 4 ผลการศึ
กษาความพึงพอใจ
วิธีการสอนแบบเอ็
มไอเอ

X

S.D.

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา

4.54

0.64

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยด้านกิจกรรมการสอน

4.47

0.62

มาก

ค่าเฉลี่ยด้านการประเมินผล

4.49

0.69

มาก

ค่าเฉลี่ยด้านการทํางานแบบร่วมมือกัน

4.56

0.65

มากที่สุด

จํานวนค่าเฉลี่ยรวม

4.52

0.65

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน

ระดับความ
พึงพอใจ

จากตารางพบว่า ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้วิธีการสอน แบบ
เอ็มไอเอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.52 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้
ตั้งไว้ ดังนั้นสามารถสรุปผลได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 จังหวัดนครราชสีมา
มีผลความพึงพอใจต่อการสอนแบบเอ็มไอเออยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านสามารถสรุปผลได้วา่ ด้านทีน่ กั เรียนมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ด้านการท�ำงานแบบร่วมมือกัน และด้าน
เนือ้ หา ซึง่ ด้านการท�ำงานแบบร่วมมือกันมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 และด้านเนือ้ หามีคะแนนเฉลีย่ รวมเท่ากับ
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4.54 เนื่องด้วยจากวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ เน้นการท�ำงานของผู้เรียนเป็นแบบกลุ่ม การที่ผู้เรียนได้ร่วมกัน
ท�ำงานเป็นกลุ่มนั้น ท�ำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว และมีความสนุกในการเรียนมากช่วยกันคิดช่วยกัน
แก้ปญ
ั หา และเนือ้ หาทีไ่ ด้นำ� มาสอน เนือ้ หามีความน่าสนใจ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน และ
สนุกมากยิ่งขึ้น ล�ำดับรองลงมาคือ ทางด้านการประเมินผล และทางด้านกิจกรรมการสอน ซึ่งอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยด้านการประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และด้านกิจกรรมการสอนมีคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 เนื่องด้วยแบบทดสอบมีความหลากหลาย และนักเรียนสามารถน�ำแบบทดสอบเพื่อ
ไปฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้น ในทางด้านกิจกรรมการสอนแบบเอ็มไอเอนั้น ผู้เรียน
ได้เห็นถึงกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย มีความน่าสนใจและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านให้ดีขึ้นได้

อภิปรายผล
1. จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน ผู้วิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิท์ างความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิท์ างความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ มีล�ำดับ
ขั้นตอนในการสอนการอ่านที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เช่น ขั้นตอน
ถามก่อนการอ่าน เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะต้องตั้งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะให้ผู้เรียนอ่าน เพื่อเป็น
การศึกษาถึงความรูเ้ ดิมและกระตุน้ ผูอ้ า่ นให้เกิดการคาดคะเนเรือ่ งราวล่วงหน้าเพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจในการอ่าน
เหมือนการเล่นเกมไปกับผู้อ่าน ซึ่งเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องที่อ่านเพิ่มมากขึ้น
ตรงตามที่ Goodman (1973) ได้กล่าวเอาไว้ว่า “การอ่าน เป็นเกมการเดาชนิดหนึ่ง โดยอ่านเดาว่าสิ่งที่อ่าน
นัน้ ตรงกับความคิดทีต่ นคาดหวังไว้หรือไม่” หรือขัน้ ตอนการอ่านและท�ำความเข้าใจเนือ้ เรือ่ ง ซึง่ ผูเ้ รียนจ�ำเป็น
จะต้องอ่านเนือ้ เรือ่ งและคิดวิเคราะห์เนือ้ เรือ่ งควบคูไ่ ปด้วยเพราะในแต่ละเนือ้ เรือ่ งทีไ่ ด้อา่ นนัน้ จะมีคำ� ถามต่าง ๆ
แทรกอยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้อ่าน ซึ่งตรงตามทฤษฎีของ Dollas and Miller (1982 อ้างถึงใน รจนา
ชาญวิชิต, 2547) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ที่ดีต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ แรงขับ สิ่งเร้า การตอบสนอง
การเสริมแรง ซึ่งการสร้างค�ำถามย่อย ๆ ที่แทรกในเนื้อเรื่องนั้นเปรียบเสมือนการกระตุ้นหรือแรงขับแก่ผู้เรียน
ในการอ่าน และท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่องยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมการสอนแบบเอ็มไอเอ ในขั้นตอนการถ่ายโอน
นั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Widdowson (1978) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การโอนถ่ายข้อมูลเป็นกิจกรรมที่ดี
เป็นการแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งให้กลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยส่งผลต่อนักเรียนในการพัฒนา
ความสามารถทางการอ่าน ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ
การใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ ซึ่งมีล�ำดับขั้นตอนในการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ท�ำฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
ทางด้านการอ่านของผู้เรียนให้ดีขึ้น ดังนั้นผู้เรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพิ่มมากขึ้น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ ผู้วิจัย
พบว่าหลังการใช้วธิ สี อนการอ่านแบบเอ็มไอเอ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอนแบบเอ็มไอเอ อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ รวม เท่ากับ 4.52 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 ทัง้ นี้ เป็นเพราะ
วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ เป็นวิธีการสอนที่จัดให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมกันเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อน
214 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในกลุม่ ครู ทัง้ การพูดคุย ปรึกษา ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ และช่วยกันแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ จึงท�ำให้เกิดความสนุกสนาน
และความสนใจของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543) ที่พบว่า การมี
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนที่ดี ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในพฤติกรรมการเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนมี
ความสุขและสนุกสนานกับการเรียนซึ่งเป็นผลท�ำให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนที่ดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548) ที่พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน หรือ
ผู้เรียนกับผู้เรียนในขณะท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมการเรียน
ที่ดีขึ้น ดังนั้น ผู้เรียนสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ต่อการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอ เนื่องจากวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอเป็นวิธีการสอนที่มีรูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนในแบบกลุม่ และมีการท�ำกิจกรรมร่วมกันซึง่ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนทีด่ ขี นึ้
เป็นผลท�ำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในขณะที่ได้เรียนและมีความพึงพอใจมากต่อวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอนั้นจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งตัวผู้สอนนั้นเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
คอยให้คำ� แนะน�ำ และช่วยเหลือผูเ้ รียน เมือ่ ตัวผูเ้ รียนเกิดความไม่เข้าใจต่าง ๆ ฉะนัน้ ผูส้ อนควรทีจ่ ะคอยสังเกต
คอยดูแลเอาใจใส่ผเู้ รียนอย่างใกล้ชดิ และทัว่ ถึง ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ ามารถสร้างให้กจิ กรรมการเรียนนัน้ มีบรรยากาศ
การเรียนที่ดีขึ้นและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพิ่มมากขึ้น
2. การแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอนั้น ผู้สอนควรค�ำนึงถึงความสามารถของ
ผู้เรียน และบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนควรมีบทบาทในการท�ำกิจกรรมที่เท่ากัน
และควรได้รบั การฝึกฝนเท่ากัน อีกทัง้ ผูส้ อนควรแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนโดยคละความสามารถของผูเ้ รียนเพือ่ ฝึกผูเ้ รียน
ให้ดูแลช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในกลุ่ม
3. การใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการอ่านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยน
รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มไอเอ ปรับเปลีย่ นเนือ้ หาให้เหมาะสมเพือ่ น�ำไปใช้กบั ท้องถิน่
ของตนได้
ข้อแสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาโดยมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การอ่านระหว่างนักเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน
2. ควรมีการศึกษาและทดลองโดยใช้วธิ กี ารสอนแบบเอ็มไอเอกับผูเ้ รียนในระดับชัน้ อืน่ ๆ เพือ่ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นหรือไม่
3. ควรมีวิจัยโดยน�ำวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอไปทดลองกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านมาก ว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นด้วยหรือไม่
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บทคัดย่อ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบของภาวะผู้น�ำยุคใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 องค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการน�ำตนเอง หมายถึง การมี
องค์ความรู้ในโลกาภิวัตน์ ความคิดเชิงบวกและทัศนคติแบบท�ำได้ กระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์ การพัฒนา
ตนเองด้านเทคโนโลยีทที่ นั สมัยตามสถานการณ์ การเป็นตัวอย่างทีด่ ดี า้ นคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านการน�ำ
ทีม หมายถึง การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ การบริหารทีมและความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ การสอนงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานของทีมด้านเทคโนโลยีและด้านต่าง ๆ และการส่งเสริม
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านการน�ำองค์กร หมายถึง การก�ำหนดใช้และทบทวนวิสัยทัศน์
การปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ร ่ ว มให้ เ หมาะสม การก� ำ หนดค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมร่ ว ม การเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า น
การเปลี่ยนแปลง การควบคุมงานด้วยระบบสมดุล การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนา
ผลงานของทีมด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ศตวรรษที่ 21

Abstract
Strategic leadership is a type of the modern leadership which is in accordance with
the global change in the 21st century. There are 3 components of the strategic leadership.
They are 1) Personal Leading Component which is consisted of having global knowledge,
competencies, skills of 21st century and positive thinking& attitude, developing new
technology, being a good model of moral and ethical conduct 2) Team Leading Component
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which is comprised of reinforcing motivation and inspiration, practicing team and conflict
management, promoting creative communication, providing course training, promoting
modern technology and practicing moral and ethical conduct and 3) Organizational Leading
Component which has setting, implementing and revising vision, modifying appropriate and
integrated strategies, setting shared values and cultures, leading change management,
developing balanced controls, providing course training, promoting modern technology and
moral and ethical conduct.
Keywords: Strategic Leadership, Components of Strategic Leadership, The 21st Century

บทน�ำ
“ผู้น�ำ” เป็นบุคคลส�ำคัญในองค์กรมีบทบาทที่ต้องด�ำเนินไปภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของสภาวะที่อยู่
รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โลกทุกวันนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันกันอย่างสูงจากปัญหา
และสภาพของวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม ผู้น�ำนอกจากจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเท่านั้นแต่ต้องมีวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยสามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและการต่อต้านได้อย่างเหมาะสม เพราะผู้น�ำเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลวได้ (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง, 2555) ให้ทัศนะว่า
การเปลีย่ นแปลงในโลกปัจจุบนั ทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็วย่อมน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นและการใช้รปู แบบภาวะผูน้ ำ�
ทีส่ ามารถทันกับการเปลีย่ นแปลง สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จอห์น ซี แม๊กซ์เวลล์
(2552) ปรมาจารย์ดา้ นภาวะผูน้ ำ� อันดับหนึง่ ของโลกให้ทศั นะเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ว่า คือ ความกล้าเสีย่ งมองเห็น
ทุกโอกาสในขณะทีผ่ อู้ นื่ มองเห็นเป็นวิกฤต สร้างแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการ ปลุกความกล้า มุง่ สูค่ วามส�ำเร็จ
รูจ้ กั ใช้หวั ใจประสานงานกับคนรอบข้าง และให้ขอ้ คิดว่า “ภาวะผูน้ ำ� ไม่สามารถสร้าง และพัฒนาขึน้ ในชัว่ พริบตา
แต่สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต”
ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้น�ำ” จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับทุกองค์กรในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์
ที่ความเจริญทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น
จึงต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา ฮอร์ดเดอร์ (Horder, 2010)
กล่าวว่า ความท้าทายที่นักธุรกิจก�ำลังเผชิญในปัจจุบันคือ การเปลี่ยนแปลงที่เร่งขึ้น (Accelerating Change)
ความซั บ ซ้ อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (Increasing Complexity) และการแข่ ง ขั น ที่ ท วี คู ณ มากขึ้ น (Multiplying
Competition) อีแวนวิช เจ เอ็ม โคโนปาสคี อาร์ และแมททีสนั เอ็ม ที (Ivancevich, J. M., Konopaske, R. and
Matteson, M. T., 2008) กล่าวว่า ผูน้ ำ� มีความส�ำคัญในการน�ำองค์กรไปสูท่ ศิ ทางทีเ่ หมาะสม ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีความรอบรู้หลักการบริหารจัดการที่ดี รู้หลักการจัดการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ภาวะผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้ประสบ
ความส�ำเร็จ และความอยู่รอดขององค์กร ในขณะเดียวกันต้องรักษาก�ำลังคนและบรรยากาศของการท�ำงาน
ให้ดี หมายความว่าความส�ำเร็จของ การบริหารงานเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างบุคลากรในองค์กร
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เช่นเดียวกันภายใต้การน�ำของผู้บริหารในองค์กร ผู้บริหารจะท�ำหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ให้ด�ำเนินไปด้วย
ความพร้อมเพรียง และมีประสิทธิภาพ ประหยัดก�ำลังคน ก�ำลังทรัพย์ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารงานในองค์กรแบบเดิมไปสู่การบริหารยุคใหม่
ภายใต้ การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 มีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยผูบ้ ริหาร
มืออาชีพ ภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไอร์แลนด์ และฮิตต์ (Ireland
and Hitt, 1999) ที่กล่าวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ทักษะภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
ทักษะภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เน้นกระบวนการ และผลลัพธ์
มีความเชื่อมั่นปราศจากความหยิ่งยะโส
ศึกษาค้นคว้า และยกระดับความรู้
แบ่งปัน และเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์
เชื่อมความสัมพันธ์อันดี
แสดงออกถึงความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ยอมรับความแตกต่าง และความหลากหลาย
ยอมรับ และปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำที่ดี และผู้ตามที่ยอดเยี่ยม
มองบุคลากรขององค์กรว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ท�ำหน้าที่ตามกระแสของโลกาภิวัตน์
ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร

ที่มา: Ireland and Hitt (1999)
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 มีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ผูน้ ำ� จึงต้องปรับเปลีย่ นตนเอง และองค์กรให้สามารถรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลง และแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีผ่ นู้ ำ� ต้องมีความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
ภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 เพื่อความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก (Global Competitiveness)
ความหมายของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) คือ ความสามารถของผู้น�ำที่มีอ�ำนาจในการตัดสิน
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จในระยะยาวให้กับองค์กร แนวทางการเป็นผู้น�ำที่แตกต่างกันนั้นมีผล
ต่อวิสัยทัศน์ และทิศทางการเติบโต และความส�ำเร็จที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และเพื่อให้การบริหารจัดการ
ความเปลีย่ นแปลงได้สำ� เร็จ ผูบ้ ริหารต้องมีทกั ษะ และเครือ่ งมือในการก�ำหนดกลยุทธ์ และการด�ำเนินงาน ผูน้ ำ�
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ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการท�ำนายทิศทางภายหน้าแต่ต้องสามารถจัดการระบบงานภายในของตนเพื่อ
ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ฮวย (Huey, 1994) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
เป็นการปฏิบัติหน้าที่หลายด้านที่ผู้น�ำต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเพื่อช่วยองค์กรให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายมีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และมีขอบเขตความรับผิดชอบทั้งองค์กร และคอนติโน (Contino, 2004) กล่าวเน้นถึงการใช้
แรงจูงใจ และเทคนิคในการจูงใจอย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการจูงใจที่หลากหลาย และมีประสิทธิผลเพื่อให้
การท�ำงานประสบความส�ำเร็จรวมถึงการใช้การสือ่ สารอย่างสม�ำ่ เสมอหลากหลายโดยเน้นการสือ่ สารแบบสองทาง
(Two-Way-Communication)
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นความสามารถที่ผู้น�ำต้องใช้ในการน�ำตนเอง และบุคลากรในองค์กร
ให้ท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใช้แรงจูงใจและ
แรงบันดาลใจ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
ความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
เบตตี (Betty, 2005) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กรที่จะช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร และสภาพภายนอกได้ชัดเจนขึ้น การด�ำเนินการเชิงกลยุทธ์
จะมีความลึกซึง้ ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาในระดับทีส่ ง่ ผลต่ออนาคตขององค์กร หมายความว่าภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการก�ำหนดและด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรตามทิศทางที่ชัดเจน และ
เป็นเครือ่ งน�ำทางทีเ่ ป็นรูปธรรม และมาเรีย (Maria, 2011) กล่าวเพิม่ เติมว่า ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ชว่ ยให้สมาชิก
เข้าใจวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และทิศทางที่แน่นอนขององค์กรไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และความสับสนใน
การท�ำงานท�ำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรในการสร้างความเข้าใจในระหว่างการท�ำงาน และบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทีส่ ามารถติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงาน และความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร กล้าศักดิ์
จิตต์สงวน, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ให้ความส�ำคัญต่อภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ว่า
ผูบ้ ริหารในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะในสถานศึกษาต้องมีรปู แบบของความเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และมีภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ซึ่งเป็นรูปแบบของผู้น�ำที่น�ำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร ผู้น�ำที่
ประสบความส�ำเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น โดยเริ่มจากคุณสมบัติส�ำคัญคือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
(Vision) กว้างไกล และน�ำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส�ำเร็จ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์มคี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในปัจจุบนั เพราะสามารถช่วยผูบ้ ริหารสามารถ
มองเห็นภาพรวมขององค์กร และสภาพภายนอกได้ชัดเจน สร้างความเข้าใจระหว่างการท�ำงานกับบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
การจัดการภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
นักจัดการเชิงกลยุทธ์กล่าวถึงขัน้ ตอน และองค์ประกอบทีม่ ผี นู้ ำ� เชิงกลยุทธ์ควรน�ำมาปฏิบตั ใิ นองค์กร
ของตนเอง เช่น นาฮาวานดิ และเมเลคซาเด (Nahavandi and Malekzadeh, 1993) กล่าวถึง การจัดการ
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก�ำหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิเคราะห์สวอต (SWOT
Analysis) และตัดสินใจเลือกกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความคิดเชิงกลยุทธ์
และมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ลว่ งหน้า 2) การน�ำกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ด�ำเนิน
222 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานตามแผนกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
3) การควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย ปรับปรุงแผนงานตามความเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการน�ำ balanced
Scorecard หรือ Bench Marking มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ คาแปลน
และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 2005) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่เป็นที่รวมกันของ
3 องค์ประกอบ คือ การก�ำหนดกลยุทธ์ การน�ำ กลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ และก่อนที่ผู้บริหาร
จะก�ำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารต้องเพิ่มองค์ประกอบย่อยในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เรียกว่า การตรวจสอบสภาพ
แวดล้อม (Environmental Scanning) โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบปัจจัยสภาพแวดล้อมกับคู่แข่งรายอื่น ๆ
และก�ำหนดโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม
ภายใน
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในยุคปัจจุบนั ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ก่อให้เกิดภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคขององค์กรรวมถึงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทเี่ หมาะสม และด�ำเนินการตามแผนที่
วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแผนงาน
ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ภาวะผูน้ ำ� ในปัจจุบนั เป็นแนวคิดของการศึกษาภาวะผูน้ ำ� ในกระบวนทัศน์ใหม่แสดงให้เห็นถึงการศึกษา
ภาวะผูน้ ำ� แนวใหม่เนือ่ งจากภาวะผูน้ ำ� ลักษณะนีเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ไปสูค่ วามเป็นผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั
ทัศน์มีการกระจายอ�ำนาจ เสริมสร้างแรงจูงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และกระตุ้นผู้ตามให้มีภาวะผู้น�ำ ซึ่งภาวะ
ผู้น�ำในลักษณะนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านในปัจจุบัน และ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีความซับซ้อน ภาวะผูน้ ำ� เป็นกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพลในด้านการเปลีย่ นแปลงเจตคติ
เน้นการสร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และนักวิชาการ กล่าวถึง องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. เซงเก (Senge, 1990) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดวิสัยทัศน์ที่จะท�ำให้คนก้าวไปสู่
ความเป็นเลิศประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) วิสัยทัศน์ส่วนตนคือ มีจุดมุ่งหมาย มีความหวังที่จะไปสู่จุดหมายใน
อนาคต 2) มีความมุ่งมั่นที่ดี คือนอกจากจะมีวิสัยทัศน์แล้วต้องมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือปฏิบัติให้บรรลุสู่
ความส�ำเร็จ 3) มีความมุ่งมั่นฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ และ 4) มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
2. ดูบริน (Dubrin, 1998) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การคิด
ในระดับสูง (High-Level Cognitive) เช่น การคิดรวบยอด และการคิดแบบมีกลยุทธ์ 2) การสร้างสรรค์
กลยุทธ์ด้วยข้อมูลที่หลากหลาย (Gathering Multiple Inputs to Formulate Strategy 3) การคาดการณ์
และการก�ำหนดอนาคต (Anticipating and Creating a Future) 4) การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary
Thinking) และ 5) การก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Creating a Vision)
3. ไอร์แลนด์ และฮิตต์ (Ireland and Hitt, 1999) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การมุ่งมั่นต่อวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ (Determining the Firm’s
Purpose or Vision) ผู้น�ำต้องท�ำงานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้ซื้อ และ
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ชุมชนเพือ่ ร่วมกันคิดว่าวัตถุประสงค์หรือวิสยั ทัศน์ใดทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย 2) การใช้ประโยชน์
และรักษาไว้ซึ่งความสามารถหลัก (Exploiting and Maintaining Core Competencies) ทุกองค์กรต้องมี
ต้นทุนมนุษย์ ความฉลาด การเงิน และสังคมที่ก่อให้เกิดความสามารถหลักขององค์กร เมื่อความสามารถหลัก
เหล่านี้เป็นสิ่งมีค่ายากต่อการเลียนแบบ หาได้ยากก็จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแข่งขัน แต่ถ้า
สภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนไปความสามารถหลักต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นภาระหน้าที่หลัก
ของผูน้ ำ� คือ ตัดสินว่าความสามารถหลักใดทีจ่ ำ� เป็นและส�ำคัญต่อการบรรลุสเู่ ป้าหมาย และควรพัฒนารักษาไว้
และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) การพัฒนาต้นทุนมนุษย์ (Developing Human Capital) ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ต้องรักษา และส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถพิเศษ และส่งเสริมบุคลากรทั่วไปด้วยการจัดอบรมให้
ความรู้ และทักษะ 4) การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Sustaining an Effective
Organizational Culture) 5) การเน้นด้านคุณธรรม และจริยธรรม (Emphasizing Ethical Practices) ผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์ ความไว้
วางใจ และความสามัคคี 6) การสร้างระบบการควบคุมองค์กรให้เกิดความสมดุล (Establishing Balanced
Organizational Controls) ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ตอ้ งก�ำหนดเกณฑ์การประเมินทีใ่ ช้ในการบริหารงานอย่างยุตธิ รรม
4. ฮิตต์ เอ็ม เอ, ฮานเนส เค ที และเซอร์ปา รอยย์ (Hitt M. A., Haynes K. T. and Serpa Roy,
1998) และไอร์แลนด์ และฮิตต์ (Ireland and Hitt, 1999 อ้างถึงใน Hitt M. A., Haynes K. T. and Serpa
Roy, 2010: 439) กล่าวว่า ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ 8 ประการ คือ
1) พัฒนา และสื่อสารวิสัยทัศน์ 2) ปรับเปลี่ยนความสามารถหลักให้เหมาะสม และโดดเด่น 3) เน้นการใช้
ทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 4) ลงทุนกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 5) ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย และ
ใช้ต้นทุนต�่ำ 6) สร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กร 7) พัฒนา และใช้การควบคุมเชิงสมดุล 8) ให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
5. นาฮาวานดิ และเมเลคซาเด (Nahavandi and Malekzadeh, 1993) กล่าวถึง การจัดการกลยุทธ์
และภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) การก�ำหนดกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย วิเคราะห์สวอต (SWOT
Analysis) และตัดสินใจเลือกกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมีความคิดเชิงกลยุทธ์
และมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 2) การน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
ด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 3) การควบคุมกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ปรับปรุงแผนงานตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เน้นการน�ำ
Balanced Scorecard หรือ Bench Marking มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. กรรณิกา เรดมอนด์ (2559) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1) ด้านทักษะการสือ่ สาร ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยี การน�ำเสนอ 2) ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม ความท้าทาย ความยืดหยุ่น และการมีจินตนาการ 3) ด้านทักษะวิสัยทัศน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การสื่อสารวิสัยทัศน์ และการสร้างแรงบันดาลใจ และ
4) ทักษะความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
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7. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) กล่าวว่า รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. การเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก ซึ่งประกอบด้วย
1) การคิดเชิงปฏิวัติ 2) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอด และการคิดอย่างมีกลยุทธ์ 3) การคาดคะเน
และการก�ำหนดอนาคต 4) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการที่หลากหลาย และ 2. การสร้างกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลง
8. กีระพงศ์ ผาภูมิ (2560) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ
1) ด้านการน�ำตัวเอง ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ความรู้แบบโลกาภิวัตน์คิดเชิงบวก และทัศนคติแบบท�ำได้
และกระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์ 2) ด้านการน�ำทีม มี 4 องค์ประกอบ คือ การสร้างขวัญก�ำลังใจ และ
การจูงใจ การบริหารทีม และความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการสอนงานเพื่อพัฒนา
ผลงานของทีม และ 3) ด้านการน�ำองค์กร มี 3 องค์ประกอบ คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ร่วม
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมร่วม และการน�ำการเปลี่ยนแปลง
9. กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์ (2556) กล่าวว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
3 ด้าน คือ 1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ 2) การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง 3) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
10. ดารุวรรณ ถวิลการ (2560) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) ทักษะเชิงมโนทัศน์ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4) ความสามารถในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของนักกลยุทธ์ และนักวิชาการข้างต้นถูกสังเคราะห์เป็นข้อมูล
3 ด้าน คือ 1) ด้านการน�ำตนเอง หมายถึงการมีองค์ความรู้ในโลกาภิวัตน์ ความคิดเชิงบวกและทัศนคติแบบ
ท�ำได้ กระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์ การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยตามสถานการณ์ การเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านการน�ำทีม หมายถึง การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ
การบริหารทีมและความขัดแย้ง การติดต่อสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ การสอนงานฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาผลงานของทีม
พัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยี และด้านต่าง ๆ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านการน�ำ
องค์กร หมายถึง ก�ำหนด ใช้ และทบทวนวิสัยทัศน์ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ร่วมให้เหมาะสม ก�ำหนดค่านิยมและ
วัฒนธรรมร่วม เป็นผู้น�ำด้านการเปลี่ยนแปลง ควบคุมงานด้วยระบบสมดุล พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรม
ให้ความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรมองค์ประกอบของภาวะผู้นำ� เชิงกลยุทธ์ทั้ง 3
ด้านสรุปเป็นข้อมูลตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
1. การมีองค์ความรู้ในโลกาภิวัตน์
2. ความคิ ด เชิ ง บวกและทั ศ นคติ
แบบท�ำได้
3. กระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์
4. การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี
ให้ทันสมัยตามสถานการณ์
5. การเป็นตัวอย่างทีด่ ดี า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม

1. การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ
2. การบริหารทีมและความขัดแย้ง
3. การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
4. การสอนงาน ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ผลงานของทีม
5. การพัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยี
และด้านต่าง ๆ
6. ส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

1. การก�ำหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ ม
2. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมร่วม
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การมีความสามารถหลักที่ช่วย
พัฒนาองค์กรให้โดดเด่น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย
ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
6. การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและ
ลงทุนต�่ำ
7. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
8. การพัฒนาและใช้ระบบควบคุม
ความสมดุล
9. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ที่สังเคราะห์ได้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการน�ำตัวเอง
ด้านการน�ำทีม และด้านการน�ำองค์กร มีประเด็นที่ส�ำคัญ คือ
1. ด้านการน�ำตัวเอง ผู้น�ำเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงานขององค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ
ต้องเรียนรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การเป็นผู้น�ำที่ดีต้องรู้จักศิลปะการเป็นผู้น�ำ รู้หลักการบริหาร
งาน และบริหารคนสมัยใหม่ องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ด้านการน�ำตัวเองที่ส�ำคัญ
คือ การมี องค์ความรู้และกระบวนทัศน์เชิงโลกาภิวัตน์ หมายถึงการมีแนวคิด และกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ผลงาน
เปิดกว้างทางความคิดและค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างความซื่อสัตย์ให้กับพนักงาน ผู้น�ำต้องมี
ความยืดหยุน่ สามารถทีจ่ ะย้ายหรือเดินทางไปต่างประเทศได้บอ่ ย และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร มีกรอบความคิด
ที่เข้มแข็ง และมีความสามารถที่จะสร้างยุทธศาสตร์ในการคิดเพื่อจัดการ และรับมือกับความเสี่ยงตลอดจน
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งโลกาภิวัตน์
2. ด้านการน�ำทีม ทีมงานเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างพลังร่วมเพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย การเสริมสร้างและผลักดันให้
บุคลากรภายในองค์กรรูจ้ กั วิธกี ารท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และค้นหาเทคนิคเพือ่ การพัฒนา และปรับปรุงทีมงาน
ให้มศี กั ยภาพทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง องค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ด้านการน�ำทีมทีส่ ำ� คัญ
คือ การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ และการพัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยี ขวัญก�ำลังใจเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีผ่ นู้ ำ�
จะต้องเอาใจใส่ต่อทีมงานเพราะถ้าการบ�ำรุงขวัญที่ดีท�ำให้มีการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร ดังนั้น
จึงควรมีการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจของทีมงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพของทีมงานให้อยู่ในระดับสูงตาม
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ความต้องการ และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงาน เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ฟลิปโป (Flippo,
1967) กล่าวว่า การให้ความส�ำคัญแก่ขวัญ และก�ำลังใจในการท�ำงานเป็นภาวะทางจิตใจที่จะท�ำการอุทิศตัว
เพื่องาน นอกจากความสามารถในการเป็นผู้น�ำของผู้บริหารแล้วความพึงพอใจในลักษณะ และสภาพของงาน
ทีป่ ฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือสมัครใจเข้าไปท�ำนัน้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการสร้างขวัญและก�ำลังใจ
และการปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ผู้น�ำต้องก�ำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตราก�ำลัง และ
การท�ำงานแบบบูรณาการทีมงาน เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการท�ำงานให้สงู ขึน้ (เทียมจิต คงอรุณ และสุภาภรณ์
ตัง้ ด�ำเนินสวัสดิ,์ 2561) และการพัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญเช่นเดียวกัน คมกริช นันทะโรจพงศ์,
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ (2560) กล่าวว่า เครื่องมือที่ส�ำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มี
ขีดสมรรถนะสูง คือ ทีมงานซึง่ เป็นการพัฒนาองค์กรระดับกลุม่ โดยการสร้างและพัฒนาทีมงานให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนใน
การวินิจฉัยปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตลอดจนประเมินผล
และติดตามผล จนพัฒนาไปเป็นทีมจัดการความรู้ ก่อเกิดวัฒนธรรมองค์การใหม่ โดยมีเทคโนโลยี และ
การสื่อสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมาสนับสนุนทีมในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
3. ด้านการน�ำองค์กร ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานคือ ความรู้
ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารทีจ่ ะสามารถน�ำพา
องค์กรให้มีความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จ คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ร่วม การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยตาม
สถานการณ์ในปัจจุบนั และการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร วิสยั ทัศน์เป็นการมองภาพอนาคต
ของผู้น�ำ และสมาชิกในองค์กร และก�ำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อ
เข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ และจุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลัง
และมีความเป็นไปได้ ส่วนกลยุทธ์เป็นการก�ำหนดเป้าหมาย และวิธกี ารเดินหน้าสูเ่ ป้าหมาย ทีผ่ า่ นการวิเคราะห์
ภาพรวมทั้งภายในและภายนอก สิ่งส�ำคัญที่สุดของการท�ำกลยุทธ์ คือการสร้างการรับรู้ร่วมกันของทุกคนใน
องค์กร เปรียบเหมือนการพายเรือเมือ่ ทุกคนเข้าใจทิศทางทีจ่ ะไป (เป้าหมาย) เหตุผลทีไ่ ป (ท�ำไม) รูว้ ธิ กี าร และ
จังหวะที่จะพาย (วิธีการ) แล้วท�ำร่วมกัน เข้าใจตรงกัน กลยุทธ์ที่วางไว้จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยตามสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ใน
ฐานะที่เป็นระบบย่อยภายในระบบสังคมมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโต
ในอนาคต หลายหน่วยงานได้ปรับโครงสร้างขององค์กรจากโครงสร้างแบบล�ำดับขั้นเข้าสู่โครงสร้าง ระบบ
เครือข่ายพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขัน้ ตอนการท�ำงาน ช่วยให้การตัดสินใจและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ผู้น�ำในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องติดตาม
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนต่อไป ASoftBiz (2014) กล่าวว่า ผูน้ ำ� ควร
เตรียมองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุคสารสนเทศอย่างมั่นคง ดังนี้ 1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 2) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก�ำลังเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ความต้องการทางด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อหาแนวโน้มความต้องการ จัดท�ำแผน และแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีขององค์กร 3) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และงบประมาณ เพื่อรองรับต่อการน�ำเทคโนโลยี
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มาใช้ และทีส่ ำ� คัญการส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรมภายในองค์กร ศิลปพร ศรีจนั่ เพชร (2014) กล่าวว่า
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรท�ำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมแต่ละองค์กรและรูปแบบ
การบริหารงาน เช่น 1) การจัดท�ำจรรยาบรรณขององค์กร และสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับทราบถึงจรรยาบรรณ
ขององค์กร เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการประพฤติตนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำหนดมาตรการหรือ
บทลงโทษต่อบุคคลที่มีความประพฤติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ 2) ผู้บริหารตระหนักถึงความส�ำคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 3) การจัดให้มีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ที่สังเคราะห์ได้จากบทความวิชาการนี้มีผลที่
น่าเชื่อถือ และสามารถน�ำไปปรับใช้กับองค์กรทุกระดับได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้สังเคราะห์จากบทความ
และงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดระดับขั้นรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� (A Hierarchy Model for Leadership Development) ของ Jenilee Deal (2019) ทีก่ ล่าวว่า ขัน้ ตอน
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การน�ำตนเอง ขัน้ การน�ำทีม ขัน้ การน�ำทีมขนาดใหญ่ และ
ขั้นการน�ำองค์กร อย่างไรก็ตามผลที่ได้อาจยังไม่ครอบคลุมมากนักเพราะได้สังเคราะห์จากบทความวิชาการ
และงานวิจยั เพียง 10 ชิน้ เท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรน�ำเอาผลทีไ่ ด้ไปทดลองใช้กบั องค์กรทีม่ ขี นาดเล็กหรือขนาดกลาง
และติดตามประเมินผลว่าองค์ประกอบทีไ่ ด้นนั้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีเ่ ป็นรูปธรรมมากน้อย
เพียงใด อีกประการหนึง่ รูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 มีหลากหลาย และจ�ำนวนมากในปัจจุบนั
ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษาหรือต่อยอดจากบทความนี้ สามารถน�ำผลการสังเคราะห์จาก
บทความนี้ไปประยุกต์ใช้รวมกับรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 อื่น ๆ ได้ เพื่อให้การเขียน
บทความวิชาการหรืองานวิจัยมีความสมบูรณ์ มากขึ้น

บทสรุป
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นกระบวนการที่แสดงออกถึงการมีความรู้
ความสามารถพิเศษในการวางแผนกลยุทธ์ และแนวทางอย่างชัดเจนมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนด้วย
การบริหารองค์กร และบุคลากร ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ต้องมีการคิดวางแผนอย่างมีระบบ มีคุณลักษณะที่
โดดเด่น คือ มีความนิ่ง สุขุม รอบคอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คิดไตร่ตรอง เชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีต
กับปัจจุบัน เพื่อน�ำไปคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นย�ำ
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้น�ำต้องน�ำมาใช้เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทักษะภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถช่วยให้ผู้น�ำได้เปรียบทางการแข่งขันกับองค์กร
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งการได้เปรียบทางการแข่งขันนี้มาจากความสามารถของผู้น�ำในฐานะหัวหน้าขององค์กร และ
ความช่วยเหลือจากบุคลากรในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่จะช่วยกันปรับปรุง และพัฒนาองค์กรไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก
นักกลยุทธ์ และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ในศตวรรษที่ 21 ไว้หลายรูปแบบเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงของโลก และเพือ่ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบหลักส�ำคัญ 3 ประการ
คือ 1) ด้านการน�ำตนเอง หมายถึง ผู้น�ำต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
มีความคิดและทัศนคติเชิงบวก มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 2) ด้านการน�ำทีม หมายถึง ผู้น�ำต้องรู้จักใช้การเสริมแรงและให้แรงบันดาลใจ เช่น ให้รางวัล ให้
ก�ำลังใจแก่พนักงาน ช่วยขจัดปัญหา และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสาร
เชิงสร้างสรรค์ให้โอกาสพนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี และด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และจริยธรรม และ 3) ด้านการน�ำองค์กร
หมายถึง ผู้น�ำต้องรู้จักก�ำหนดใช้ และทบทวนวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ก�ำหนดและปฏิบัติตามค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเป็นผู้น�ำด้านการเปลี่ยนแปลง ควบคุมการท�ำงานด้วย
ความถูกต้องและยุตธิ รรม พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
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หนังสือเล่มนีผ้ เู้ ขียนมีวตั ถุประสงค์ทแี่ ลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ในการใช้กระบวนการตอบสนอง
ต่อการสอนหรือ Response to Instruction หรือเรียกย่อว่า RTI ในโรงเรียนต่าง ๆ มาแล้ว ผู้เขียนได้พยายาม
น�ำแนวคิดทฤษฎีตลอดจนการด�ำเนินการใช้กระบวนการ RTI ในสถานการณ์จริง ประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้
ดังนั้น เมื่อนักวิชาการศึกษาพิเศษ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ครูอาจารย์ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้อ่าน
ก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่า หนังสือเล่มนี้เป็นภาพสมบูรณ์ของเรื่อง RTI ที่น�ำจิกซอสีชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบ
เป็นภาพใหญ่ ซึง่ หนังสือเล่มนีน้ บั เป็นเล่มทีส่ มบูรณ์มากเล่มหนึง่ ทีจ่ ะแสดงให้เห็นภาพทัง้ หมดของการน�ำทฤษฎี
สู่การปฏิบัติงานจริงกล่าวคือ ผู้เขียนได้ก�ำหนด ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของ RTI ในตอนต้นและ
ร้อยเรียงปัจจัยต่าง ๆ และแนวปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน โดยจัดรูปในลักษณะที่อ่าน
ง่ายโฟกัสจุดเน้นที่ส�ำคัญ เรียกว่า Spotlight ไว้ในทุกบทในจ�ำนวนที่แตกต่างกัน ตามเนื้อหาของบทนั้น ๆ
นอกจาก Spotlight หรือจุดเน้นนีแ้ ล้ว ผูเ้ ขียนยังได้ตวั อย่างของการปฏิบตั จิ ริงทีค่ อลัมภ์ทชี่ อื่ ว่า RTI in Action
ตลอดทัง้ เล่มผูเ้ ขียนจะแทรกแบบฟอร์มต่าง ๆ ทีผ่ บู้ ริหารและครูผสู้ อนจะต้องใช้ไว้อย่างครบครัน และทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด คือ ผู้เขียนได้จัดท�ำ CD รวมแบบฟอร์มการทดสอบแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการน�ำไปใช้
จริงของผู้อ่านไว้อีกด้วย
* มลิวัลย์ ธรรมแสง (Corresponding Author)
e-mail: mtammasaeng@yahoo.com
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เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร. อลิซาเบท วิทเท็น (Elizabeth Whitten, Ph.D.) เป็นศาสตราจารย์ด้านการศึกษาพิเศษและ
การรู้หนังสือ ศึกษาจากมหาวิทยาลัย Western Michigan รัฐมิชิแกน ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานถึง 20 ปี
ในการสอนในระดับอุดมศึกษา ดร. อลิซาเบท ได้ชื่อว่าเป็นทั้งครู และผู้บริหาร
ดร. เคลลี่ เจ เอสทีเวส (Kelli J. Esteves, Ed.D.) ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการศึกษา
พิเศษ และการรูห้ นังสือ ศึกษาจากวิทยาลัย Aquinas เมือง Grand Rapids รัฐมิชแิ กน ดร. เคลลี่ มีประสบการณ์
การเป็นครูการศึกษาพิเศษและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านที่เคยสอนในโรงเรียนของรัฐมิชิแกน ชื่อโรงเรียน
ร้อคฟอร์ด
ดร. อลิส วูดโรว์ (Alice Woodrow Ed.D.) เป็นผู้อ�ำนวยการด้านการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงานที่
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในเมือง Allegan รัฐมิชแิ กน ดร. อลิส เคยเป็นศึกษานิเทศก์ดา้ นการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียน
รัฐบาล ชื่อคอมสต้อค รัฐมิชิแกน เช่นเดียวกัน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์และจ�ำหน่ายในราคา 26.39 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 924 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย บทน�ำและน�ำเสนอเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนจะมี 2 บทเท่ากัน รวมทั้งเล่มมี 6
บท โดยสังเขปดังนี้
บทน�ำ (Introduction) ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงความหมายของ RTI หรือการตอบสนองต่อการสอน
รูปแบบของ RTI เหตุผลที่ควรเลือกรูปแบบ RTI รายงานวิจัยที่กล่าวถึงรูปแบบนี้ ตลอดจนการแนะน�ำ เนื้อหา
โดยย่อของบทต่าง ๆ ทั้ง 6 บทใน 3 ส่วนของหนังสือ ประโยชน์ของการใช้รูปแบบ RTI จากหนังสือเล่มนี้
รวมทั้งการอธิบายเนื้อหาของ CD ที่แนบมาท้ายเล่ม

ส่วนที่ 1
บทที่ 1 (Responsive to Instruction : RTI) การตอบสนองต่อการสอน
การน�ำรูปแบบสูก่ ารปฏิบตั ิ จะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดความหมายของ RTI อีกครัง้ และมีจดุ เน้น
คือ วิวฒ
ั นาการของการศึกษาพิเศษ นอกจากนัน้ ยังกล่าวถึงขัน้ ตอนทัง้ สามของการสอน RTI จบด้วยหลักเกณฑ์
ของ RTI
บทที่ 2 Setting Up RTI Teams and the Problem-Soluing Process : การจัดทีมงาน RTI
และกระบวนการแก้ปัญหา
ซึ่งจะมีรายละเอียดของการออกแบบ และบทนี้จะมีจุดเน้นถึง 5 จุด อันประกอบด้วย การบูรณาการ
ทีมแบบ Transdisciplinary การเลือกทีมน�ำทางแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง แบบส�ำรวจข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษาที่จะใช้รูปแบบ RTI และค�ำถามส�ำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ RTI เป็นต้น

ส่วนที่ 2 Assessment : การวัดและประเมินผล
บทที่ 3 การวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
บทนี้จะเป็นการรวบรวมงานวัดและประเมินผลผู้เรียน ความส�ำคัญของการวัดและประเมินผล
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เครื่องมือในการประเมิน เคล็ดลับในการเป็นครูที่ดี ห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบ
จุดเน้นมี 3 จุด คือ แบบประเมินความคิดและสไตล์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมาใช้งาน เอกสารอ้างอิงด้าน
พหุปญ
ั ญา จุดเน้นการน�ำผลการทดสอบพหุปญ
ั ญามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมิน
ความสามารถด้านการเรียนของผู้เรียนโดยใช้ Web based
บทที่ 4 Academic Assessment : การประเมินความสามารถด้านวิชาการ
ในบทนีจ้ ะมีแบบส�ำรวจความสามารถของผูเ้ รียนทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้หลายรายการว่าด้วยเรือ่ งการประเมิน
ผลด้านวิชาการซึ่งในบทนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการประเมิน เพื่อการวินิจฉัย ซึ่งจะมีจุดเน้นที่
การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตผู้เรียน การกล่าวถึง การประเมินความก้าวหน้า การวัดและการประเมินผล
ที่เน้นหลักสูตรเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตลอดจนการประเมินผลลัพธ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
รวมทัง้ เทคนิควิธกี ารหาช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการประเมินความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนไปตาม
ระดับต่าง ๆ ตามล�ำดับ โดยมีจุดเน้นที่การค�ำนึงถึงพฤติกรรมของนักเรียน

ส่วนที่ 3 Instruction : ว่าด้วยการเรียนการสอน
บทที่ 5 Purposeful Grouping : การจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์
เป็นการกล่าวถึงวิธีการเทคนิคในการจัดกลุ่มนักเรียนโดยมีจุดเน้น 3 จุด คือ การใช้เพื่อนรุ่นเดียวกัน
และการจัดกลุ่มเพื่อนข้ามรุ่น เหตุผลในการไม่ใช้การแบ่งกลุ่มตามความสามารถของเด็กแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดกลุ่มและเรื่องแหล่งอ้างอิงการสอนที่แตกต่าง
บทที่ 6 Research Based Teaching : การสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงวิธีการสอนดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดการตั้งเป้าหมายในการเรียน ซึ่งมี
จุดเน้นที่การเลือกวิธีสอนตลอดจนวิธีการสอนแบบต่าง ๆ แปลกใหม่และน่าสนใจต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการท�ำ
ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง เช่น การสอนการคิดระดับสูง การสอนแบบทีม่ กี รอบแนวคิดเรือ่ งการกระจายความรับผิดชอบ
การสอนตรงและวิธีผสมผสานการแก้ปัญหา เป็นต้น
นอกจากเนือ้ หาต่าง ๆ ทีเ่ ป็นวิธกี ารหรือแนวโน้มใหม่ในเรือ่ งวิธสี อนเด็กทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
ทั้ง 6 บทแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีการแนะน�ำเอกสารอ้างอิง แยกเป็นบท ๆ ซึ่งสะดวกในการศึกษาค้นคว้าต่อได้
อย่างดียิ่ง และสะดวกมากยิ่งขึ้นจากการจัดท�ำดรรชนีค�ำศัพท์ตลอดชื่อของเอกสารอ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วย
จากการอ่านหนังสือ RTI Success เล่มนี้ ท�ำให้ได้แนวคิดในการบริหารจัดการในห้องเรียนปกติใน
โรงเรียนทั่วไปส�ำหรับเด็กทุกคนว่า เมื่อครูได้เข้าท�ำการสอนในห้องใดชั้นใดก็ตาม ครูที่ดีก็จะต้องท�ำความรู้จัก
กับเด็กเป็นรายบุคคล ครูก็จะรู้ว่าเด็กคนใดเรียนเก่งวิชาอะไร มีปัญหาในการเรียนวิชาอะไร มีปัญหาอารมณ์
และพฤติกรรมอย่างอืน่ ทีค่ วรได้รบั การพัฒนา แก้ไข และ/หรือ ส่งเสริมต่อยอดความสามารถของเด็กทุกคนให้
แต่ละคนได้พฒ
ั นาไปอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ ซึง่ เป็นหลักการของนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์
โดยรวม ส�ำหรับ RTI success มีความพิเศษตรงที่ผู้อ่านจะได้ประจักษ์ถึงหลักการจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวม กล่าวคือ นักเรียนแต่ละคนทีม่ ศี กั ยภาพแตกต่างกันได้มโี อกาสเรียนรวมกันในห้องเรียนเดียวกัน
โดยไม่ต้องมีการประเมินคัดกรองความบกพร่องในการเรียนรู้ ความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ สังคม โดย
การใช้แบบประเมินหรือแบบคัดกรองอย่างเป็นทางการ ในระยะเวลาเพียงสัน้ ๆ หลังจากจัดการเรียนการสอน
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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มาไม่นาน โดยการส่งต่อนักวิชาชีพและแพทย์เฉพาะทาง แล้วตีตราว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
จะต้องอาศัยนักวิชาการหรือนักวิชาชีพเฉพาะ
การช่วยเหลือหรือการพัฒนานักเรียนในระยะเริม่ เรียน ในห้องเรียน ครูประจ�ำชัน้ ทุกคนสามารถท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน นั้นคือ การเอาใจใส่ การสังเกต การประเมินผลการเรียนตามปกติ ซึ่งเป็น
ขั้นที่ 1 ของหลักการ Responsive to Instruction: RTI หรือการตอบสนองต่อการสอน เมื่อครูสอนโดยวิธีที่
ดีทสี่ ดุ ส�ำหรับทุกคนแล้วพบว่า อาจจะมีเด็กบางคนทีอ่ าจจะช้า อาจจะต้องเอาใจใส่เพิม่ เติม ครูทดี่ กี จ็ ะพยายาม
ศึกษาหาวิธีเสริมศักยภาพของเด็กกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้เด็กกลุ่มที่ยังไม่ตอบสนองต่อการสอนตามปกติในขั้นที่
1 นัน้ ให้สามารถก้าวต่อไปร่วมกับเพือ่ น ๆ ในห้องเรียนเดียวกันได้ โดยครูอาจจะพิจารณาเพิม่ รูปแบบการสอน
ที่แตกต่างจากกลุ่มใหญ่ เช่น การจัดที่นั่งใหม่ให้ใกล้ครูใกล้กับเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือได้ ครูให้การบ้านที่
แตกต่าง หรือจ�ำนวนน้อยกว่า จัดสื่อการสอนเป็นพิเศษช่วยในการเข้าใจ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในระบบ
RTI ในขั้นที่ 2
เมื่อจัดการสอนในรูปแบบพิเศษให้เด็กกลุ่มนี้แล้ว โดยทั่วไปจะพบว่า มีเด็กอีกหลายคนที่สามารถ
ก้าวไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ในห้องได้อีกจ�ำนวนหนึ่ง หรืออาจเรียนรู้ต่อในรูปแบบที่ 1 และที่ 2 ไปได้ แต่เมื่อไหร่
ก็ตามทีย่ งั มีเด็กกลุม่ เล็ก ๆ หรืออาจจะมีเพียงคนเดียวทีแ่ ม้วา่ ครูจะปรับเปลีย่ นวิธสี อนแล้วการสอนโดยครูทวั่ ไป
ยังไม่สามารถน�ำเด็กคนนั้นไปสู่เป้าหมายโดยเฉลี่ยได้ ในระดับที่ 3 นี้ ครูประจ�ำชั้นจึงจะน�ำเสนอผู้บริหารเพื่อ
ขอครูการศึกษาพิเศษเข้ามาช่วยเหลือเพิ่ม เสริมจากการสอนทั่วไปในห้องเรียนรวมนั้น โดยหลักการที่ถูกต้อง
เด็ก 2-3 คน ที่มีความต้องการพิเศษนั้น จะยังคงเรียนรวมกับเพื่อน ๆ ในห้องเดียวกัน เพียงแต่อาจจะได้รับ
บริการพิเศษในบางวิชาและบางเวลาเท่านั้น
ดังนั้น จะเห็นได้ หลักการ RTI ความจริงแล้วมิได้เป็นเรื่องใหม่ ส�ำหรับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครูแต่อย่างใด
แต่ในหนังสือเล่มนีไ้ ด้นำ� แนวคิด การจัดวิธสี อนทีแ่ ตกต่างตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนไว้อย่างเป็นระบบและ
มีรายละเอียดในการน�ำแนวคิดนีล้ งสูห่ อ้ งเรียนมีแบบประเมินต่าง ๆ ส�ำหรับครูพร้อมกับแนวทางในการบริหาร
จัดการส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ ๆ ที่สุดของนโยบายการจัดการเรียนรวม กล่าวคือ
ความรู้และความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความส�ำเร็จต่อการเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขของ
เด็กทุกคนในสถานศึกษา หนังสือความส�ำเร็จของการใช้ระบบ RTI จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปและการบริหารจัดการเรียนรวม
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วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์
แ ละบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารปรากฏอยู่ในฐาน TCI
(Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
วารสารตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาวิชาการตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก�ำหนด กองบรรณาธิการของวารสารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันภายนอกและภายใน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อ่านพิจารณาบทความ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินงานจัดพิมพ์วารสาร
1. รับต้นฉบับบทความจากผู้เขียน
2. กองบรรณาธิ ก ารวารสารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ข องต้ น ฉบั บ บทความ ตาม
ข้อก�ำหนดการส่งบทความเพื่อรับพิจารณาการตีพิมพ์ และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin)
3. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านพิจารณาบทความ
4. ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
5. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของบทความและพิจารณาต้นฉบับ
วารสารฉบับที่จะจัดพิมพ์
6. คณะท�ำงานด�ำเนินการจัดท�ำรูปเล่มการจัดพิมพ์
7. บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และคุณภาพของต้นฉบับวารสารฉบับจัดพิมพ์
8. คณะท�ำงานจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร

ก�ำหนดการจัดพิมพ์วารสาร
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยา ลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารราย 4 เดือน โดย
จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
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ข้อแนะน�ำการส่งบทความ
ห ลักเกณฑ์การลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
1. บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน
2. บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่เคยอยู่ระหว่างการขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. เนือ้ หาในบทความควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดโดยผูเ้ ขียนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอน
ม าจากผลงาน ท า งวิช าการของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่
เหมาะสม
4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความตามข้อก�ำหนดการเขียนต้นฉบับบทความส่งวารสาร
5. ผู้เขียนจะได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) และกองบรรณาธิการ
6. ผู้เขียนต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
และกองบรรณาธิการ
7. หลังจากผูเ้ ขียนแก้ไขความถูกต้องของบทความแล้ว กองบรรณาธิการท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง
คุณภาพ และความสมบูรณ์ของบทความอีกครั้ง ก่อนส่งต้นฉบับท�ำการจัดพิมพ์

ขอ้ ก�ำหนดการส่งบทความเพือ่ พิจารณาการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ
ก องบรรณาธิการก�ำหนดระเบียบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง
ต้นฉบับส�ำหรับรับพิจารณาการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ สามารถ
น�ำไปใช้อ้างอิงประโยชน์ทางวิชาการได้
1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขนาดของต้นฉบับ
		 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดยเว้นระยะห่างระหว่างกระดาษด้านบนและด้านซ้าย
มือ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว
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1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต�ำแหน่ง
		 ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิด
ของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต�ำแหน่ง ดังนี้
1.2.1 ท้ายกระดาษ ประกอบด้วย
			
1) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษ
				 ด้านซ้าย
			2) เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา
1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.4 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ (ในกรณีที่มีอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดยลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นรายชื่อสุดท้าย)
1.2.5 ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนและอีเมล์ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบ
กระดาษด้านซ้าย
1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1
คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
		 1.2.8 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย โดยเรียงตาม
ล�ำดับหมายเลขต�ำแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.2.10 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมม์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab
จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.3 จ�ำนวนหน้าต้นฉบับ
		 ความยาวทั้งหมด ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ (นับตั้งแต่ชื่อเรื่อง-เอกสารอ้างอิง)
2. การเรียงล�ำดับเนื้อหาต้นฉบับบทความ
เนื้อหาภาษาไทยที่มีค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่ค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นค�ำเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจน ให้เขียนทับศัพท์ได้) และควรใช้
ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค�ำย่อต้องเขียนค�ำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน
2.1 การเรียงล�ำดับเนื้อหาต้นฉบับบทความวิจัย
		 - ชื่อเรื่องภาษาไทย
		 - ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
		 - ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาไทย
		 - ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาอังกฤษ
		 - อีเมลล์ของผู้เขียน
		 - บทคัดย่อภาษาไทยและค�ำส�ำคัญ
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- บทคัดย่อภาษาอังกฤษและค�ำส�ำคัญ
- บทน�ำ
- วัตถุประสงค์
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผล
- ข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง
การเรียงล�ำดับเนื้อหาต้นฉบับบทความวิชาการและปริทัศน์
- ชื่อเรื่องภาษาไทย
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
- ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาไทย
- ชื่อผู้เขียน คณะ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสังกัด ภาษาอังกฤษ
- อีเมลล์ของผู้เขียน
- บทคัดย่อภาษาไทยและค�ำส�ำคัญ
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษและค�ำส�ำคัญ
- บทน�ำ
- เนื้อหา
- บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
- บทสรุป
- เอกสารอ้างอิง

3. การอ้างอิง
การอ้ า งอิงเอกสารให้ใช้ระบบ APA Style (American Psychological Association Style)
การอ้ า งอิ งแทรกในเนื้อหาใช้ระบบนามปี ระบุ (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: หน้า) การอ้างอิงท้ายเรื่องให้เริ่มต้นด้วย
เอกสารภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และต้องมีรายการอ้างอิงอย่างน้อย 5 รายการ ต่อ 1 บทความ
		 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
		 หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
		 บทความในหนังสือ
ชือ่ ผูแ้ ต่งบทความ. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ บทความ. ใน ชือ่ ผูแ้ ต่งหนังสือ (บรรณาธิการ), ชือ่ หนังสือ. (เลขหน้าทีป่ รากฏ
บทความจากหนังสือ หน้าใดถึงหน้าใด). เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
	
วารสาร
ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร. ปีที่ (ฉบับที)่ , เลขหน้าของบทความจากหน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่
ปรากฏตีพิมพ์.
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		 รายงานการประชุม
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	สื่ออินเตอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์) แหล่งที่มา URL: http://. (วันเดือนปีที่สืบค้น).
		 การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย
หมายเหตุ
1. ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องใส่ค�ำหน้าชื่อ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์
ให้น�ำไปใส่ท้ายชื่อ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างราชทินนามและฐานันดรศักดิ์ ส่วนสมณศักดิ์ให้คงรูป
ตามเดิม
2. กรณีผู้แต่ง 2 คน กรณีภาษาไทย ให้ใส่ชื่อสองคนตามล�ำดับที่ปรากฏ เชื่อมด้วยค�ำว่า “และ”
ส�ำหรับภาษาต่างประเทศ ใช้เครื่องหมาย & คั่นระหว่างคนที่ 1 และ คนที่ 2
3. ผู้ เขียนต้นฉบับบทความสามารถดูรายละเอียดการเขียนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ APA
th
Style 6 edition
4. การใช้ภาษาอังกฤษในบทความ
4.1 ชื่อเฉพาะ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกค�ำ เช่น International Association for Impact
Assessment
4.2 ภาษาอังกฤษทั้งในวงเล็บและนอกวงเล็บ ให้ใช้ตัวเล็ก เช่น local knowledge, advanced
model เป็นต้น
4.3 ตั ว ย่อให้ใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด และควรมีค�ำเต็มบอกไว้ในการใช้ครั้งแรก เช่น IAIA
(International Association for Impact Assessment)
4.4 หัวข้อเรื่อง ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่
4.5 ค�ำส�ำคัญ อักษรตัวแรกให้ใช้ตัวใหญ่
5. การส่งต้นฉบับบทความ
ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความตามข้อก�ำหนดของวารสาร จ�ำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น เป็น
File Microsoft Word พร้อมหลักฐานการช�ำระเงินค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนมาที่
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6. การพิจารณาบทความ
ต้นฉบับบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ภายนอก ในสาขาวิชา
นั้ น ๆ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบอ�ำพรางสองฝ่าย (Double Blind) และ
ส่งผลการพิจารณาแก่ผู้เขียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข บทความ หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี เมื่อบทความ
ผ่า นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกองบรรณาธิการแล้วผูเ้ ขียนจึงจะได้รบั ใบตอบรับการตีพมิ พ์บทความใน
วารสาร
ต้นฉบับบทความจะได้รับการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมส�ำเร็จรูปออนไลน์
TurnItIn
7. ลิขสิทธิ์
ต้ น ฉ บับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8. ความรับผิดชอบ
เนื้ อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ ไม่รวมความผิดพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความละ 3,500 บาท ทั้งนี้ วารสารจะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้เขียน หากไม่ได้รับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
การโอนเงินดังกล่าวมาที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 420-1-75977-0
ชือ่ บัญชี: นางสาวองค์อร สงวนญาติ และนางนวลปราง รักษาภักดี และนางสาวณัชชา ถาวรบุตร

ค�ำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
ทางวารสาร ให้ความส�ำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผูเ้ ข้าใช้ระบบวารสารออนไลน์นี้ ดังนัน้ ชือ่ นามสกุล
และอีเมล์ของผู้เข้ามาใช้ระบบวารสารออนไลน์ของเรา จะไม่ถูกน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น นอกจากการติดต่อ
สือ่ สารจากทางวารสารเท่านัน้ และจะไม่ถกู น�ำไปส่งต่อหรือเผยแพร่แก่บคุ คลอืน่ ใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับทางวารสาร
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