


วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
ISSN.2286-6590 ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2557

เจาของ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 เลขท่ี 16/10 หมู 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา

 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 โทรศัพท (02) -8006800-5 โทรสาร (02) -8006806

วัตถุประสงค
 เพ่ือเผยแพรบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีเปนองคความรูใหม ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ

สาขาท่ีเกีย่วของของคณาจารย นกัศกึษา ตลอดจนนกัวชิาการอสิระ เพือ่นําไปสูประโยชนตอบคุคล สงัคม และประเทศชาติ 

โดยครอบคลุมสาขาวิชานิติศาสตร ดุริยางคศาสตร ศิลปศาสตร ศิลปกรรมศาสตร รัฐศาสตร ดานการเมือง การปกครอง 

รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ ดานการตลาด การจัดการ บัญชี การเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ

ตางประเทศ และการจัดการโลจิสติกส ศึกษาศาสตร ดานเทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและ

การสอน การศึกษาปฐมวัย และนิเทศศาสตร ดานโฆษณาประชาสัมพันธ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร

และศิลปะการแสดง เปนตน

นโยบายการพิจารณาบทความ
 * บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ไดรับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู ทรงคุณวุฒิ 

   (Peer Review) ตามสาขาท่ีเกี่ยวของจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 * บทความและแนวคิดใดๆ ที่พิมพในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนความรับผิดชอบ

  ของผูเขียน 

 * บทความที่จะไดรับการตีพิมพจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และไมอยูระหวางการพิจารณาของ

  วารสารฉบับอ่ืน หากตรวจสอบพบวามีการตีพิมพซํ้าซอน ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว

 * กองบรรณาธิการวารสารไมสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเพ่ือการพัฒนาเชิงวิชาการ แตตองไดรับการอางอิง

  อยางถูกตอง

คณะที่ปรึกษา
 * ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 * ผูชวยศาสตราจารย วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝายบริหาร

 * ดร.ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา



ประธานฝายจัดการวารสาร
 * รองศาสตราจารย ดร.สถิตย นิยมญาติ * รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
 * ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรัฐ ธนธิติกร

ผูชวยบรรณาธิการ
 * อาจารยวสันต พรพุทธพงศ * ดร.เสาวนีย สมันตตรีพร

กองบรรณาธิการ
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

 * ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 * ศาสตราจารย ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 * ศาสตราจารย วีระพงษ บุญโญภาส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 * ศาสตราจารย ดร. สมบูรณ สุขสําราญ ขาราชการบํานาญ 

 * รองศาสตราจารย ดร.สุรเสกข พงษหาญยุทธ ขาราชการบํานาญ

 * Professor Emeritus Dr. Terry E. miller Kent State Univercity

 ผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

 * ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงค * ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี

 * ศาสตราจารย ดร.เรืองวิทย เกษสุวรรณ

 * รองศาสตราจารย ดร.ปญญา รุงเรือง

ฝายกฎหมาย
 * ผูชวยศาสตราจารย เสงี่ยม บุษบาบาน * อาจารยวาทิน หนูเก้ือ

ฝายออกแบบวารสารและพิสูจนอักษร
 * ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนม วรรณศิริ * อาจารยวริสรา ธีรธัญปยศุภร

 * อาจารยสุธีรา ธาตรีนรานนท * อาจารยชูชิต ชายทวีป

 * อาจารยทวีศักดิ์ ครองสุข

ฝายออกแบบปกและตีพิมพ
 * วาที่ รอยตรี ดร.อนันต โพธิกุล * อาจารยพลสิต เสวันนา

พิมพที่ : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  เลขที่ 16/10 หมู 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 

  กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท (02) 8006800 - 5 โทรสาร (02) 8006806

  พิมพเมื่อ : พฤษภาคม 2557

  จํานวน : 1,000 เลม

* บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ไดรับการตรวจทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) จากภายในและภายนอก

 มหาวิทยาลัย

* บทความและแนวคิดใดๆ ที่พิมพในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนความรับผิดชอบของผูเขียน

* กองบรรณาธิการวารสารไมสงวนสิทธ์ิในการคัดลอก เพ่ือการพัฒนาเชิงวิชาการ แตตองไดรับการอางอิงอยางถูกตอง



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
IV

ผูทรงคุณวุฒิอานบทความฉบับนี้
 1. ศาสตราจารย ดร.จํานง อดิวัฒนสิทธิ์

 2. ศาสตราจารย ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ

 3. ศาสตราจารย ดร.พฤท ศิริบรรณพิทักษ

 4. รองศาสตราจารย ดร.ทิพยเกสร บุญอําไพ

 6. รองศาสตราจารย ดร.สถิตย นิยมญาติ

 7. รองศาสตราจารย ดร.วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล

 8. รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม ชินะตังกูร

 9. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา นันทะไชย

 10. รองศาสตราจารย ดร.ปญญา รุงเรือง

 11. รองศาสตราจารย ดร.มานพ วิสุทธิแพทย

 12. รองศาสตราจารย ดร.ผุสดี รุมาคม

 14. รองศาสตราจารย บุศย วิสุทธิ

 15. รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญญรักษ

 16. รองศาสตราจารย ธโสธร ตูทองคํา

 17. รองศาสตราจารย พิบูล ทีปะปาล

 18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ

 19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร กัลยาณมิตร

 20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน

 21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา

 22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บึงไกร

 23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย รัตนโกมุท

 24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก

 25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรัฐ ธนธิติกร



V
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทบรรณาธิการ

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 ฉบับน้ี ไดมีการพัฒนาตนเอง

เพื่อเตรียมตัวเขาสูการเปนวารสารที่ไดรับรองคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานวารสารของศูนยดัชนี

การอางอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index Centre) โดยการพิจารณาคัดเลือก

บทความ คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความตรงตามศาสตร หรือสาขาวิชาที่

วารสารไดกําหนดไว รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต เพื่อใชเปนชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูนําเสนอ

บทความและกองบรรณาธิการวารสาร ตลอดจนการเผยแพรบทความในวารสารทางเว็บไซต เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูสนใจงานวิชาการ ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวนี้ ตองอาศัยความคิด การวางแผน 

และการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของกองบรรณาธิการ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานและผูทรง

คุณวุฒิ ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีจะตีพิมพเผยแพรในวารสารฉบับนี้ ในฐานะบรรณาธิการ

ตองขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีไดรวมแรง รวมใจในการดําเนินงานจนวารสารฉบับน้ีสําเร็จ

ตามเปาหมายในดานบทความที่เผยแพรอยูในวารสารฉบับนี้จะประกอบดวย บทความวิชาการจํานวน 

4 บทความ และบทความวิจัยจํานวน 8 บทความ รวมท้ังสิ้น 12 บทความ เปนของนักวิชาการ นักวิจัย

และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งบทความทั้งหมดจะอยูในสาขาวิชา

หรือศาสตรทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคของวารสาร

ที่ไดกําหนดไว

 กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวาวารสารวิชาการฉบับนี้ คงมีเนื้อหาและคุณคาทางวิชาการ

ตอผูสนใจและนักวิชาการทุกทาน

  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐรัฐ ธนธิติกร

  บรรณาธิการ



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
VI

บทความวิชาการ
  ศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง 

  Center of Excellence..............................................................................................

  ศาสตราจารย ดร. ทวีป ศิริรัศมี
  การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตร เพื่อเสริมสรางความเปนมืออาชีพทางดนตรี 

  Curriculum Management in aesthetics to enhance professional of music............

  ชวนพิศ ศิลาเดช, พัชรา แยมสําราญ, วิจิตรา ตะโกพร
  6 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายกองทุนตั้งตัวได 

  6 Facts Relating To ABI Fund Policy......................................................................

  สุชาดา กิจรุงสุวรรณ
  บทบาททางการปกครองของกํานัน ผูใหญบาน ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

  ทองที่  (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

  The Government Role of Sub-District and Village Headman under Local 

  Government Act, (Number 11) of B.E. 2551..........................................................

  รุจิรวัทน ลําตาล

บทความวิจัย
  การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตาม

  ความคิดเหน็ของผูบรหิารและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสงิหบรุี

  The Moral and Ethical Standards of Schools Personals as Perceived by 

  Administrators and Teachers under The Office of Singburi Primary Educational 

  Service Area..........................................................................................................

  อุษษา สุขประเสริฐ
  รูปแบบการจัดการสู ความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน สังกัดสภาคริสตจักร

  ในประเทศไทย

  Management Format for Excellence of Christian Hospitals The Church of Christ 

  in Thailand..............................................................................................................

  ประทุม เจริญรูป
  นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย

  Innovation of Tourist Industry Management in Thailand........................................

  สมพงษ สุเมธกชกร

สารบัญ

หนา

1

14

26

34

42

52

60



VII
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  แบบจาํลองความสมัพนัธเชงิสาเหตขุองปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการยอมรบัการใชเทคโนโลยี

  สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

  The Cusal Relationship Model Of The Factors Influencing The Acceptability Towards 

  Information Technology Usage In Private Universities In Thailand.................................

  ศิรชญาน การะเวก
  การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

  วิชาหองสมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

  The Instructional Model Development by using Mind Mapping to Develop Learning 

  Achievement of Matthayomsuksa 1 Students........................................................

  จุลจิรา สุจันทรศรี
  การพัฒนาบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส เรือ่งการประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

  และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  Development of e-Learning Media of Occupations and Technology Learning 

  Area: Invention, for Mattayomsuksa 2 students of Suwannaramwittayakom School, 

  Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education.........................

  ชลิดา อนุรัตน
  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคกับความตองการในการนําหลัก

  ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  The Relationship Between Desired Accountant Characteristics and the Need 

  of Principle of Good Governance Readiness to ASEAN Community.....................

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก, วสันต พรพุทธพงศ 
  การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปสู 

  ความสําเร็จการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดนครปฐม

  A Study Of Self-Sufficient Economy Living Style Behaviors That Lead To The Success 

  Of Small Private Businesses Of The People In Nakhonpathom Province..............

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก, จรีรัตน อินทรจํานงค 
  รายละเอียดผูลงบทความ...........................................................................................

  แนวทางการเตรียมต นฉบับและการส งต นฉบับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

  กรงุเทพธนบรุ.ี............................................................................................................

หนา

70

80

89

98

109

123

125



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
VIII



1
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง 
Center of Excellence

ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี*

บทคัดยอ
 ความจําเปนเรงดวนสําหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา ก็คือ 

การสรางความเขมแข็งใหกบัการจัดการศึกษาและวิจยัระดับบณัฑิตศึกษา รฐับาลของประเทศกําลังพฒันา

ควรจัดตัง้ศนูยแหงความเปนเลศิทางการศึกษาและวจิยัข้ันสงูเฉพาะทาง สําหรบัสาขาวชิาทีข่าดแคลนและ

มีความจําเปนในการพัฒนาตอการพัฒนาประเทศ เชน สาขาฟสิกส สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร สาขา

เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ

เอเชียหลายประเทศในป พ.ศ. 2540 ประเทศเหลานี้มีงบประมาณจํากัดในการสงนักศึกษาที่มีสติปญญาดี

ไปศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในตางประเทศที่พัฒนาแลว

 ฉะน้ัน ประเทศเหลาน้ีจงึควรจัดตัง้ศนูยแหงความเปนเลิศทางการศึกษาและวิจยัเฉพาะทางในประเทศ

ของตนเอง เพื่อสรางความเปนเลิศทางการศึกษาและวิจัยใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนา

แลวในระดับมาตรฐานสากล วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศก็เพื่อจะเลือกภาควิชา

ที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีผลงานวิจัย และมีศักยภาพในการพัฒนาสูความเปนเลิศไดมีโอกาสพัฒนา

ศักยภาพอยางเต็มที่ โดยการสนับสนุนทั้งกําลังคนและงบประมาณเปนการเฉพาะ

 เหตุผลที่ประเทศกําลังพัฒนาจะตองสนับสนุนการจัดต้ังศูนยแหงความเปนเลิศเปนพิเศษคือ

ประการแรก การที่นักศึกษาที่มีสติปญญาดีมีความรู ความสามารถไปศึกษาและวิจัยข้ันสูง ณ ประเทศ

ที่พัฒนาแลว ทําใหนักศึกษาท่ีเหลืออยูที่มีคุณภาพรองลงมาไมสามารถชวยเหลืออาจารยในการสราง

คุณภาพงานวิจัยท่ีดีเย่ียมไดอยางเต็มท่ีทําใหคุณภาพงานวิจัยภายในประเทศไมดีเทาท่ีควร ประการท่ีสอง 

การที่นักศึกษาที่มีสติปญญาดี มีความรู ความสามารถไปศึกษาและวิจัยข้ันสูงในตางประเทศที่พัฒนา

แลวมีความเส่ียงที่จะไมกลับบานเกิดภายหลังจบการศึกษา ทําใหเกิดปญหาสมองไหลในประเทศบานเกิด 

ซึ่งการจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศจะสามารถแกไขปญหาสมองไหลไดในระดับหน่ึง ประการท่ีสาม 

เปนการชวยลดการสูญเสียเงินตราใหตางประเทศในการท่ีตองสงนักศึกษาไปเรียนไดเปนจํานวนมาก 

ดังนั้น ศูนยความเปนเลิศทางการศึกษาและวิจัยควรจะไดรับการจัดตั้งขึ้นในภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ในประเทศกําลังพัฒนาโดยเร็ว

คําสําคัญ : ศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง, การอุดมศึกษา

*คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract

 An urgent need in the field of higher education in developing countries is the 

strengthening of post-graduate teaching and research. The governments of developing 

countries should set up a limited number of university departments for advanced training and 

research in certain selected fields. Since the economic crisis in 1997, Thailand and the other 

ASEAN countries have had limited resources to send highly qualified students for advanced 

study and research abroad. The center of excellence program is intended to encourage the 

pursuit of excellence and teamwork in studies and research and to accelerate the realization 

of international standards in specific fields. With this objective in mind, it is proposed to give 

active support and substantial as stance to promising departments in universities carefully 

selected on the basis of quality and extent of work already done, their reputation and 

contribution to research and potential for future development.

 The reasons that developing countries should attempt as soon as possible to create 

facilities in major subjects for the first class higher degree program in their own countries are as 

follows : Firstly, the present widespread practice of sending the brightest students abroad 

to take a higher degree makes it difficult to build native research students is the life blood of 

a creative university postgraduate department. Secondly, the loss of highly qualified trained 

people to developed countries when overseas students do not return to their homeland after 

receiving a higher degree abroad will be reduced. And thirdly, it will save much foreign 

exchange whether the money is provided by the government or private agencies. The center of 

excellence program should be setup as quickly as possible in developing countries.

Keywords : center of excellence in specific fields, higher education

เหตุผลและความจําเปน
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ

กําลังพัฒนาไดพยายามท่ีจะเปดทําการสอนและ

วิจัยในระดับสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการ

ศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอกเปนจํานวน

มาก โดยมิไดสะสมองคความรู รวมทั้งการเตรียม

บุคลากรท่ีจะเปนผูสอนและทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

ในการทําวิจัยใหกับนักศึกษา มิไดมีความพรอม

ในดานเคร่ืองมือ อุปกรณ อาคาร และสถานท่ี

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล แตได

ทําการเปดสอนเพ่ือตอบสนองความตองการ

กําลังคนในระดับสูงของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัย

หลายแหงยังไมมีความพรอมเพียงพอจึงเปน

การยากยิ่งที่จะสรางดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานในระดับสากลเ ทียบเท  ากับ

อารยประเทศที่พัฒนาแลวในโลกตะวันตก
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 สําหรับประเทศกําลังพัฒนาน้ัน แตเดิม

ส วนมากจะส งเยาวชนไปศึกษาในระดับสูง

ยังประเทศตะวันตกในยุคลาอาณานิคม นักศึกษา

ที่มีสติปญญาดีมีความรู ความสามารถหรือบุตร

หลานชนช้ันปกครองจะไดรับการศึกษาระดับสูง

จากประเทศท่ีทําการปกครองประเทศของตน เม่ือ

ไดรับการศึกษากลับมาก็นํานโยบายของประเทศ

ที่ปกครองมาใชปกครองประชาชนของตน สราง

ระบบชนช้ันข้ึนอีกทอดหน่ึงภายในประเทศของตน

โดยไมรูสึกตัว

 เม่ือสิ้นสุดยุคการลาอาณานิคม ประเทศ

กําลังพัฒนาก็ยังคงสงนักศึกษาไปศึกษาระดับสูง

โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับปริญญาโทและเอก 

ซึ่งประเทศเหลานั้นจะตองเสียงบประมาณจํานวน

มหาศาล ปจจุบันประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาแม ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด และแคนาดา  ได มี

นโยบายที่จะจัดการศึกษาระดับสูงในรูปธุรกิจ

การคา กลาวคือ จะเก็บคาเลาเรียนนักศึกษา

ตางชาติในอัตราที่สูงมาก สถานการณเชนนี้ทําให

ประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถจะสงนักศึกษา

จํานวนมากไปศึกษาตอไดอีกตอไป เนื่องจากไมมี

งบประมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งจะตองสงนักศึกษา

ไปเรียนเปนระยะเวลานานประมาณ 3-6 ป เมื่อ

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศในทวีปเอเชียหลาย

ประเทศในป พ.ศ. 2540 ประเทศเหลานี้ยากจนลง 

มี งบประมาณจํากัดในการส  งนักศึกษาที่มี

สติป ญญาดีไปศึกษาระดับสูงยังตางประเทศ

ที่พัฒนาแลว ทําใหประเทศกําลังพัฒนาตอง

ปรับเปล่ียนนโยบายดานการศกึษาทีจ่ะสงนกัศกึษา

ไปยังประเทศที่พัฒนาแลวเสียใหม

 ในส วนของประเทศไทยน้ัน  หลังจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มีผลบังคับใช   และเริ่ มกระบวนการปฏิ รูป

การศึกษาเพื่อเข าสู  โครงสร างกระทรวงใหม 

โดยได มีการจัดการปรับ เป ล่ียนโครงสร  าง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สังกัดอยู ภายใต

ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ

เขาดวยกัน จัดต้ังเปนสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนการรวมสถาบัน

การศกึษาทัง้หมดของประเทศเขาดวยกนั ประกอบ

ดวยมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แหง มหาวิทยาลัย

และวทิยาลยัเอกชนประมาณ 60 แหง มหาวทิยาลยั

ราชภัฏ 40 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

9  แห ง  เมื่ อรวมสถาบันอุดมศึกษาทั้ งหมด

เขาดวยกัน ประกอบดวยสถาบันการศึกษาของ

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดแก วิทยาลัยพยาบาล 

วิทยาลัยการสาธารณสุข และโรงเรียนทหาร 

ตํารวจ ก็จะมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวนเกือบ 

200 แหง นับวาเปนจํานวนมาก ซึ่งในประเทศไทย

สถาบันการศึกษาเหลาน้ีจะกระจายไปท่ัวประเทศ 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงประเด็นการเตรียมอาจารย

สําหรับการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

จะพบวา เปนภาระหนักที่ภาครัฐบาลและเอกชน

ตองเตรียมอาจารยไวสําหรับสอนและทําวิจัย

ในสถาบันเหลานี้ และจากการสํารวจขอเท็จจริง

พบวา อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

ในสถาบันอุดมศึกษามีสัดสวนนอยมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานในระดับสากลที่ควร

จะเป น  ยิ่ ง เมื่ อสํ ารวจลึกลงไปถึ งตําแหน ง

ศาสตราจารยที่ทําการสอนและวิจัยอยูในสถาบัน

อุดมศึกษายิ่งมีจํานวนไมถึง 1% ของอาจารย

ทั้งหมด นับเปนข อมูลที่น าตกใจมากสําหรับ
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดประมาณการ

จํานวนบุคลากรที่ประเทศไทยตองการผูที่จะจบ

ปริญญาเอกในอีก 20 ปขางหนา พบวาจะตองมี

ไม น อยกว า  20,000 คน  เพื่อสอนและวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากน้ันสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาไดทําการสํารวจพบวา

ในอีก 10 ปขางหนา จะมีอาจารยมหาวิทยาลัย

มากกวา 50% ตองเกษียณอายุราชการซึ่งจะ

ทําใหกําลังคนชั้นมันสมองของประเทศขาดแคลน

อย  า ง รุ นแรง  หากไม  เตรี ยมฐานการผ ลิต

ดุษฎีบัณฑิตไวทดแทน

 แต อย างไรก็ตาม  การท่ีมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยตางพยายามจะเปดสอนระดับ

ปริญญาเอกในสถาบันของตน โดยมิไดมีการ

วางแผนอยางรอบคอบก็จะนํามาซึ่งการผลิต

ดุษฎีบัณฑิตข้ึนมีคุณภาพไมเทาเทียมมาตรฐาน

สากล  ซึ่ ง จะทํ า ให  เ กิ ดการลดคุณค  าของ

ดุษฎีบัณฑิตในที่สุด ทางออกหน่ึงของประเทศ

ก็คือ  การจัดตั้ งศูนย แห งความเป นเลิศทาง

การศึกษาและวิจัยเฉพาะทางข้ึนในประเทศของ

ตนเอง เพื่อจัดการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดย

การรวมอาจารย อุปกรณ และสถานท่ีไวดวยกัน

เปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดในประเทศให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 เหตุผลที่ประเทศกําลั งพัฒนาจะต อง

สนับสนุนการจัดตั้ งศูนย แห งความเป นเลิศ

เฉพาะทาง (Center of Excellence) มีดังตอไปนี้

 ประการแรก การท่ีนักศึกษาท่ีมีความรู  

ความสามารถ และสติปญญาสูงไปศึกษาและ

วิจัยชั้นสูง ณ ประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประเทศ

ขาดศักยภาพที่จะใชบุคลากรเหลานี้วิจัยและ

พัฒนา  สร างผลงานให กับประเทศของตน 

เปนที่ทราบกันดีแลววา บุคคลที่มีศักยภาพสูงสุด

ที่สามารถทํางานหนักไดเต็มที่มีอายุระหวาง 

25-40 ป ในชวงอายุนี้ ถาประเทศกําลังพัฒนา

ส งบุคคลเหล านี้ ไปศึกษาต อยังต างประเทศ

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะใชเวลา

ประมาณ 4-10 ป แลวแตกรณีซึ่งเปนชวงที่บุคคล

เหลาน้ีควรทํางานวิจัยใหกับประเทศของตนเอง 

ซึ่งเขาเหลาน้ันอยู ภายในประเทศของตนเอง

ก็จะเปนผู ชวยอาจารยในมหาวิทยาลัยที่สังกัด

อยู ทําการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อตองสง

เขาไปศึกษาวิจยัยงัตางประเทศ อาจารยในประเทศ

ก็ขาดผูชวยที่มีความสามารถชวยงาน นักศึกษา

ที่ เหลืออยู ที่มีคุณภาพและศักยภาพรองลงไป

ไมสามารถชวยเหลืออาจารยในการสรางคุณภาพ

งานวิจัยที่ดีเยี่ยมไดอยางเต็มที่ ทําใหคุณภาพ

งานวิจัยภายในประเทศไมดีเทาที่ควร ผลงาน

วิจัยที่ดีกลับไปตกอยู กับอาจารยของประเทศ

ที่พัฒนาแลว เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีความรู 

ความสามารถและสติปญญาสูงเปนผูชวยเหลือ

ในการทําวิจัย  ผู  เ ขียนขอยกตัวอย างท่ีมีการ

กลาวอยางไมเปนทางการวา นักวิทยาศาสตร

ของสหรัฐอเมริกาที่ไดรับรางวัลโนเบลที่นั่งถายรูป

รวมกับลูกศิษยที่เปนนักศึกษารับปริญญาเอก

ที่ยืนข างหลังเป นนักศึกษาตัวดํา  (หมายถึง

ชาวอินเดีย) หรือตาตี่ (หมายถึงชาวจีน) รวม

ถายรูปอยูดวยเสมอ

 ในความเปนจริงแลว การจางนักศึกษา

ปรญิญาโทและปรญิญาเอกภายในประเทศดวยเงนิ

นอยนิด สําหรับเปนกลไกลดึงสมองของชาติ

ใหเขามาเปนนักวิชาการและใชเปนเคร่ืองมือ

บูรณาการการวิจัยกับบัณฑิตศึกษาเขาดวยกัน
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ใหเปนเครื่องมือสรางความรู เพื่อแกปญหาของ

ประเทศน้ัน ยอมดีกวาการสงสมองเสียคาสมอง

ไปใหอาจารยชาวตางประเทศใชเพื่อแลกกับ

ปริญญาท่ีมหาวิทยาลัยในตางประเทศมอบให

โดยตองเสียคาเลาเรียนใหแกประเทศท่ีพฒันาแลว

ดวยเงินมูลคามหาศาล นับวาไมคุมกับการลงทุน

อยางยิ่ง 

 ประการท่ีสอง อาจเกิดภาวะสมองไหล 

กลาวคือ ผูที่ไปศึกษาระดับสูง ณ ตางประเทศ

ที่พัฒนาแล วอาจไม กลับประเทศบ านเ กิด 

เนื่ องจากการไปศึกษาในประเทศที่พัฒนา

แลวมักจะไปศึกษาเพื่อสรางองคความรู ใหม 

ตอยอดจากองคความรู เดิมที่ประเทศเหลาน้ัน

ไดสรางขึ้นมาแลว เชน ไปศึกษาวิชานิวเคลียร

ฟสิกสซึ่งมีองคความรู เดิมขั้นสูงอยู แลว หรือ

ไปศึกษาวิชาคอมพิวเตอรชั้นสูงท่ีมีองคความรู

เดิมขั้นสูงพอที่จะตอยอดได ความรูขั้นสูงเหลานี้

ประเทศกําลังพัฒนายังไมมีพื้นฐานอยางเพียงพอ 

เมื่อกลับมายังประเทศของตนเองภายหลังจาก

จบการศึกษาก็ ไม สามารถวิจัยและพัฒนา

องคความรูใหมได เพราะพ้ืนฐานเดิมของประเทศ

ของตนเองยังมีไมเพียงพอ ขาดเครื่องมือและ

อุปกรณที่ทันสมัยที่จะทํางานวิจัยและพัฒนา 

ประกอบกับสภาพแวดลอมในประเทศท่ีพัฒนา

แลวมีความเปนอยู ที่ดีกวาไดรับคาตอบแทน

สูงกวา มีระบบการทํางานที่ดีมีเครื่องมือและ

อุปกรณที่ทันสมัยที่จะทํางานวิจัย ซึ่งเปนแรง

ผลักดันที่จะไมกลับมายังประเทศของตน เปนการ

สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ

ของประเทศกาํลังพฒันาไปยงัประเทศทีพ่ฒันาแลว

ในทางออม กลาวกันวาในคณะวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัย 

10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา เชน มหาวิทยาลัย

สแตนฟอรด มหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอร เนีย 

ลอสแองเจลิส ฯลฯ มีอาจารยเปนชาวตางประเทศ

ทีก่าํลงัพฒันาเปนจาํนวนมาก ทัง้ชาวจนี ชาวอนิเดีย 

ชาวเกาหลี ชาวไตหวัน ฯลฯ ซึ่งภาวะสมองไหล

เหลานี้เกิดจากการอนุญาตหรือสงนักศึกษาระดับ

หัวกะทิของประเทศเหลานี้ไปเรียนในระดับสูง

แลวไมกลับมาพัฒนาประเทศของตนเอง ดังน้ัน 

การจัดตั้งศูนย แห งความเป นเลิศขึ้นภายใน

ประเทศจะแกปญหาสมองไหลไดในระดับหน่ึง ซึ่ง

รายละเอียดจะไดนํามากลาวถึงในระดับตอไป

 ประการที่สาม นักศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกท่ีไปอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลว

เปนระยะเวลานาน จะรับวัฒนาธรรมของประเทศ

เหลานัน้มาโดยปรยิายโดยเฉพาะอยางย่ิงนกัศกึษา

หนุมสาวที่อายุยังนอย ยอมจะรับวัฒนธรรมของ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวไดงายและรวดเร็ว เม่ือเรียน

จบแลวจะตองกลับประเทศของตนเองมักจะเกิด

ปญหาในการปรับตัวไมมากก็นอยเปนธรรมดา 

ยิ่งอยูในประเทศที่พัฒนาแลวเปนเวลานานก็ยิ่งมี

ปญหาในการปรบัตัวเพิม่ข้ึนตามลาํดับ สาํหรบัการ

ปรับตัวทางดานวิชาการนั้น นักศึกษาที่ไปศึกษา

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมักจะทํา

วิจัยในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆ ไวใชได ตอง

สั่งซื้อเครื่องมือจากตางประเทศท่ีพัฒนาแลว

ในราคาแพงเปนการเสียเงินตราตางประเทศเปน

จาํนวนมาก และการวจิยักไ็มสามารถนาํไปใชไดจรงิ 

เนื่องจากไมมีอุตสาหกรรมภายในประเทศรองรับ

มีตัวอยางมากกมายที่รัฐบาลไทยสงนักศึกษา

ไปศึกษาวิชาท่ีไม สอดคลองกับการนํามาใช 

ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน ประเทศไทย

ตองการองคความรูและเทคโนโลยียางพารา แต
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นกัศกึษาท่ีสงไปเรียนในประเทศท่ีพฒันาแลวจะไป

เรียนวิชาเคมีหรือวิศวกรรมเคมีดานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยว

กับเทคโนโลยียางพารา นักศึกษาไทยไปเรียน

เทคโนโลยีการผลิตขาวสาลี แตในประเทศไทย

ตองการผูเช่ียวชาญในดานขาวเหนียวสําหรับ

ชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลานี้ เปนตน 

ดังน้ันเม่ือนักศึกษากลับมาก็จะตองใชเวลานาน

ในการปรับตัวทางวิชาการ รวมทั้งการปรับตัว

ในดานการทํางาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ระบบราชการท่ีมีลักษณะไม คล องตัว  และ

ในสวนกรณีของนักศึกษาสาขาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ผู ที่ไปศึกษาจะซึมซับวัฒนธรรม

ตะวันตกท่ียึดถือกฎหมายและกติกาสั งคม

เป นที่ตั้ ง  ส วนสังคมของประเทศตะวันออก

โดย เฉพาะอย  า งยิ่ งประ เทศไทยจะยึ ดถื อ

การอะลุมอลวย ระบบเครือญาติ ระบบถอยที

ถอยอาศัย ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เมื่อไปศึกษาใน

ตางประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันมากก็จะ

ไมสามารถประยุกตใชผลงานวิจัย หรือกรอบ

ความคิดในทางวิชาการจากประเทศตะวันตก

มาใชกับสถานการณทางวัฒนธรรมของตนเองได 

ทําใหผลงานวิจัยที่อยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

ตะวันตกนํามากําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ

ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ

ของตนเองไดยาก

 ประการที่สี่การตั้งศูนยแหงความเปนเลิศ

ภายในประเทศเปนการชวยลดความสูญเสีย

เงินตราใหต างประเทศที่ไม ต องส งนักศึกษา

ไปศึกษาและวิจั ยระดับสู ง ในต  างประ เทศ

ที่พัฒนาแล ว เป นจํ านวนมาก  ในกรณีของ

ประเทศไทยการส งนักศึกษาไปศึกษาระดับ

ปริญญาเอกในตางประเทศจะตองเสียคาใชจาย

ประมาณ 5-10 ลานบาทตอคน แตหากจะใหทุน

นกัศึกษาเลาเรียนปริญญาเอกภายในประเทศและ

ไปทําวิจัยเพ่ือหาประสบการณในตางประเทศใน

ระยะเวลาสั้นๆ ราว 6-12 เดือน จะใชงบประมาณ

ไมเกิน 2 ลานบาท ซึ่งนับวาประหยัดเงินไดมาก

และไดผลคุ มค ากว าประสบการณการสร าง

ความเปนเลศิทางวชิาการจากประเทศกาํลงัพฒันา

ในทวีปเอเชียบางประเทศ

 ประเทศอินเดียเปนประเทศแรกท่ีพยายาม

ผลิตดุษฎีบัณฑิตภายในประเทศ  เ พ่ือสร าง

อาจารยระดับอุดมศึกษาและนักวิจัยข้ึนมา โดย

จัดตั้งศูนยการศึกษาวิจัยระดับสูง (Center of 

Advanced Study) ขึ้นในป ค.ศ. 1963-1964 

(พ.ศ. 2506-2507) ประมาณ 30 ศูนย ในสาขา

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน สังคมศาสตรและมนุษย

ศาสตร เชน เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร ชีววิทยา 

ธรณีวิทยา ดาราศาสตร เศรษฐศาสตร ปรัชญา 

ประวัติศาสตร สังคมวิทยา การศึกษา และภาษา

สันสกฤต เปนตน เพื่อผลิตอาจารย นักวิชาการ 

และนัก วิจั ยในระ ดับสากล  โดย จัดสรร ทุน

การศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอกใหศึกษา

ทีศ่นูยเหลานี ้ผลการดาํเนนิงานประสบความสาํเรจ็

ตามสมควรโดยใชงบประมาณนอย ผูสําเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาเอกมีคุณภาพในระดับสากล 

ศาสตราจารยของอินเดียหลายคนไดรับรางวัล

โนเบล เชน ศาสตราจารยซาลัม ไดรับรางวัล

ในสาขาวิชาฟสิกส ศาสตราจารยอมตยา เซน 

ไดรับรางวัลในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร เปนตน 

(University Grants Commission, Centers of 

Advanced Study in India Uiniversities, 1972) 

 ประเทศจีน เปนอีกประเทศหนึ่งที่พยายาม

สรางความแข็งแกรงทางวิชาการภายในประเทศ
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มานาน กอนเปดประเทศดวยซํ้า จีนไดเลือก

มหาวิทยาลัยหลัก (Key Universities) ประมาณ 

100 แหง โดยจีนไดสนับสนุนมหาวิทยาลัยเหลานี้

เปนพิเศษ เพื่อสรางใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา

เทียบกับมาตรฐานโลก เปนท่ีนายินดีวาเม่ือป 

ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ไดรับ

การจัดอันดับอยูในระดับสูงมากของโลก อันดับสูง

กว ามหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาและ

ญี่ปุนเปนจํานวนมาก

 ประเทศเวียดนามเป นอีกประเทศหนึ่ง

ที่ เชื่อวา “การศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศได” 

(ไพฑูรย สินลารัตน มติชนรายวัน ฉบับที่ 10629 

หนา 27) เวียดนามไดลงทุนสนับสนุนการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 23 สาขา ทั้งดาน

การสอน การวิจัย โดยจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือ

และ ส่ิงอํ านวยความสะดวกต  างๆ  เพื่ อ ให 

มหาวิทยาลัยแห งชาติเป นมหาวิทยาลัยท่ีมี

มาตรฐานระดับนานาชาติสามารถแขงขันกับโลก

ไดโดยไมตองพึ่งคนอื่น เวียดนามทุมงบประมาณ

มหาศาลเพื่อสรางคนใหจบปริญญาเอกกลับมา

เปนอาจารย ใหได 20,000 คน ภายใน 10 ป 

โดยการสนับสนุนมหาวิทยาลัยชั้นนําของชาติ 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก โดยวางเงื่อนไข

อาจารยทุกคนจะตองมีผลงานทางวิชาการซ่ึง

รวมท้ังงานการวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ไมน อยกวาปละ 2 เรื่อง มิฉะนั้นจะไดได รับ

การขึ้นเงินเดือนประจําป ขณะนี้เวียดนามไดผลิต

ดุษฎี บัณฑิ ตสาขา วิชาฟ  สิ กส  ได  มากกว  า

ประเทศไทยหลายเทา

วัตถุประสงคของโครงการจัดตั้ง
ศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง
 1. เพื่อคัดเลือกภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ที่มีความพรอมมากท่ีสุดเพียงแหงเดียวในประเทศ

จัดต้ังขึ้นเปนศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ

เฉพาะสาขา เชน ศูนยแหงความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตร ศูนยแหงความเปนเลิศทางฟสิกส 

ศูนยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอาหาร 

ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิศวกรรมเครื่องกล 

เป นต น  โดยมีภาควิชาหรือสถาบันวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยอื่นเปนเครือขายของศูนยในแตละ

สาขาวิชา

 2. เพื่อส ง เสริมและสนับสนุนให  เกิด

ศูนยแหงความเปนเลิศ โดยจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มให เป นพิเศษ ซึ่งงบประมาณที่สนับสนุน

จะทําใหมีการจัดตั้งตําแหนงศาสตราจารยเพิ่มข้ึน

ในศูนย มีการจัดสรรตําแหนงศาสตราจารย

อาคันตุ กะสํ าหรับชาวไทย ท่ีมี ความรู  และ

ประสบการณระดับสูงที่ทํางานในตางประเทศ 

และเชญิศาสตราจารยทีม่ชีือ่เสยีงชาวตางประเทศ

มาดํารงตําแหนงโดยมีภาระงานสอนและงานวิจัย

ที่ชัดเจนในระหวางดํารงตําแหนง

 3. เพื่อทําการจัดสรรงบประมาณพิเศษ

สําหรับจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณที่ทันสมัย

ใหกับศูนยแหงความเปนเลิศ รวมทั้งโครงสราง

พื้นฐานอ่ืนๆ ที่อํานวยความสะดวกในการทํางาน 

เชนเดียวกับภาควิชาหรือสถาบันวิจัยท่ีโดดเดน

ในมหาวทิยาลัยทีมี่ชือ่เสียงชัน้เยีย่มในตางประเทศ

 4. เพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ในตางประเทศ โดยทําความตกลงรวมมือกัน

ทางวิชาการรวมกันจัดการเรียนการสอนในระดับ
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ปริญญาโทและเอก  โดยเชิญศาสตราจารย 

ที่มีชื่อเสียงมารวมสอนอยางสมํ่าเสมอ จัดการ

เรยีนการสอนในภาควิชาเฉพาะระดับบณัฑิตศกึษา 

และสอนเปนภาษาอังกฤษทกุหลกัสตูรใหนกัศกึษา

ทําการศึกษาและวิจัยโดยใช  เวลาส วนใหญ

ในศูนยนี้ และสงนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ของศูนยไปหาประสบการณทางการศึกษาและ

วิจั ยยั งมหาวิทยาลัยชั้ นนํ าในต  างประเทศ

ที่ร วมมือกันในระยะเวลาอันสั้น โดยมีอาจารย

ชาวตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงรวมเปนที่ปรึกษา

งานวิจัยของนักศึกษา

 5. เพ่ือกําหนดหวัขอทีจ่ะใหนกัศกึษาระดบั
ปริญญาโทและเอก ทําหัวขอวิทยานิพนธในเรื่อง

ทีเ่ปนปญหาของประเทศไทย และรวมมือกบัหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการ

กาํหนดหัวขอการวิจยั เพ่ือจะไดนาํผลงานวิจยัไปใชได

จริงในประเทศ

 6. เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการภายใน

ศูนย แห งความเป นเลิศอย างสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งและช่ือเสียง

ใหกับศูนยแหงความเปนเลิศ ใหเกิดการยอมรับ

จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ

เกณฑในการประเมินความพรอมเพื่อจัดตั้ง
ใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง
 คุณสมบัติและองคประกอบของศูนยแหง

ความเปนเลิศ

 ภาควิชาหรือสถาบันวิจัยที่จะถูกประเมิน

เพื่อจัดตั้งใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศจะตองมี

คุณสมบัติและองคประกอบที่ดีกวาภาควิชาหรือ

สถาบันวิจัยอื่นๆ ภายในประเทศ โดยมีคุณสมบัติ

ดังนี้

 1. มีโครงสรางบุคลากรที่มีคุณภาพสูง 

มศีาสตราจารยเปนจาํนวนมาก มรีองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารยทีม่คีณุวฒุสิงูจบการศกึษาจาก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีนักวิจัยและเจาหนาที่

ชวยงานทางวิชาการครบถวนและมีศักยภาพสูง

 2. มีโครงสรางพื้นฐาน เชน หองเรียน 

เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

ที่จะใชในการเรียนการสอนและวิจัยที่ทันสมัย 

มีระบบบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีหองสมุด

เฉพาะและเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ

 3. อาจารยที่อยู ในภาควิชาหรือสถาบัน

วิจัยที่มีผลงานทางวิชาการดีเดนและตอเนื่อง

เปนผลงานที่สร างองคความรู ใหมเพื่อความ

เปนเลิศทางวิชาการ ในกรณีของสาขาประยุกต 

เชน วิศวกรรมเครื่องกล จะมีการนําผลงานวิจัย

ไปใช ในภาคอุตสาหกรรม  ผลงานดังกล าว

ตองไดรับการยอมรับใหนําไปตีพิมพในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติและไดรับการอางอิง

ทางวิชาการ

 4. ภาควิชาหรือสถาบันวิจัยที่ เสนอตัว

เขารับการคัดเลือกเปนศูนยแหงความเปนเลิศ

เฉพาะทางจะตองทําแผนพัฒนา 5 ป และแผน

การปฏิบัติการทุกๆ ป ในแผนการพัฒนาจะตอง

ระบุถึงแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท

และเอก สวนแผนการวิจัยจะตองระบุกรองขอ

งงานวิจัยที่จะทําแหลงทรัพยากรความสัมพันธ

กับผูใช ฯลฯ เพื่อที่จะใหคณะกรรมการประเมิน

ศักยภาพพิจารณาไดอยางละเอียดและถูกตอง

 5. ตองมีการจัดทําแผนงบประมาณ แผน

การจัดสรรทุนวิจัยท้ังในสวนของอาจารยและ

นักศึกษา แผนการใชเงินของทุกๆ ป และแผน

การใชเงินรวมตลอด 5 ป 
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 6. คณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่สังกัด

ใหการรับรองและสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม

 7. มีระบบการบริหารและการจัดการ

ภายในภาควิชาหรือสถาบันวิจัยอยางชัดเจน 

โดยกําหนดผู ที่ ได รับผิดชอบงานและภารกิจ

ในสวนตางๆ ไวอยางแนนอน

 8. มีความสัมพันธทางวิชาการกับสถาบัน

ทางวชิาการอืน่ๆ ทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

อยางใกลชิด และมีผลงานที่เกิดจากความรวมมือ

เปนท่ีประจักษอยางเดนชัด

 9. มีความสัมพันธทางวิชาการกับภาค

การผลิตและภาคบริการ มีการนําผลงานวิจัยไป

ใชอยางเปนรูปธรรม การสนับสนุนของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา มหีนาที่

โดยตรงที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิต

บัณฑิตและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ใหกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ในประเทศ 

ที่ผานมาการสนับสนุนดานการวางแผนกําลังคน 

โดยเฉพาะอย างยิ่ งการผลิตและการพัฒนา

อาจารยนั้น สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

มักจะใหการสนับสนุนในลักษณะการสนับสนุน

อยางเทาเทียมกัน คือใหการสนับสนุนใหสถาบัน

อุดมศึกษาปฏิบัติภารกิจไปตามปกติได อาจจะ

ใหการสนบัสนนุเปนพเิศษบางสําหรบัมหาวทิยาลยั

ที่ตั้งใหม แตไมไดเนนการสนับสนุนการผลิต

และพัฒนาอาจารย  เพื่อสร างความเป นเลิศ

เป นพิ เศษ  มหาวิทยาลัยต างๆ  ในขณะนี้จึง

แขงขันกันเพื่อเปดรับนักศึกษาปริญญาโทและ

ปริญญาเอกท้ังหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ

จํานวนมาก โดยหวังเงินรายไดจากคาหนวยกิต

มากกวาคุณภาพทางวิชาการ ในดานงบประมาณ

เช นเดียวกัน  การที่สํานักงานคณะกรรมการ

อุ ดม ศึกษาจะต  องส  งผ  านการ จัดสรรของ

งบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ สํานักงาน

ก็มิไดวางนโยบายจัดสรรงบประมาณใหสาขาวิชา

ตางๆ แตกตางกันมากนัก ถึงแมวาจะมีนโยบาย

จัดสรรงบประมาณใหกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลน

เป นพิ เศษ  แต ก็มิ ได จัดสรร เฉพาะเจาะจง

ตามผลงานของสถาบันได ดูผลการทํางาน 

(Performance Base) ไม มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของแตละสาขาอยางจริงจังตาม

ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) กําหนดไว

 อยางไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ก็ไดเร่ิมดําเนินการโครงการศูนยแหง

ความเปนเลิศ 7 ศูนย ประมาณ 10 ปที่ผานมา 

โดยใชเงินกูจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย 

(เอดีบี) ซึ่งไมคอยประสบความสําเร็จในชวงแรก

เพราะแตละศูนยอยางชัดเจน ทําใหภาควิชา

ในสถาบันในเครือข ายยังสับสนกับบทบาท

ของแต ละสถาบันที่จะมาร วมมือเพื่อพัฒนา

ศูนยแหงความเปนเลิศตามหลักการท่ีควรจะเปน 

ผลการประเมินการใชงบประมาณศูนยในชวงแรก 

พบวาลาชามากมีปญหาในการบริหารจัดการ

รวมกับสถาบันเครือขาย รายละเอียดในเรื่องนี้

อาจจะตองเสนอในรูปของผลการประเมินศูนย

ทั้ง 7 แหง เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขจุดออนดวย

และสงเสริมจุดเดนเพื่อดําเนินการศูนยแหงความ

เปนเลิศที่มีประสิทธิภาพตอไป

แนวทางการจดัตั้งศูนยแหงความเปนเลิศ
 1. จัดต้ังคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ

ระดับชาติขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบดวย ฝาย
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การเมืองทัง้ฝายรฐับาลและฝายคาน ปลดักระทรวง

ที่ เกี่ยวข อง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิ จและสั งคมแห  งชาติ  เ ลขาธิ การ

คณะกร รมกา รข  า ร า ชกา รพล เ รื อ น  และ

ศาสตราจารยผู ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

ตางๆ เปนกรรมการ โดยมีเลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการ อุดมศึ กษา เป  น เลขา นุการ

คณะกรรมการชุดใหญ นี้ ทํ าหน าที่ประ เมิน

ความตองการกําลังคนในระดับสูงในอนาคต

และคาดการณในการผลิตกําลังคนระดับสูง

ที่จําเปนและขาดแคลน ประเมินศักยภาพทาง

การผลิตบุคลากรระดับสูงของประเทศ  เมื่อ

ทําการประเมินอยางรอบดานแลว คณะกรรมการ

ชดุน้ีจะระบุสาขาวชิาทีม่คีวามจาํเปนตอการพัฒนา

ประเทศ เมื่อทําการประเมินอยางรอบดานแลว 

คณะก ร รมก า ร ชุ ด นี้ จ ะ ร ะบุ ส า ข า วิ ช าที่ มี

ค ว ามจํ า เ ป  น ต  อ ก า รพัฒนาป ร ะ เ ทศ  ซึ่ ง

การพิจารณาอาจจะพบวา มีประมาณ 30 สาขา

ที่จํ า เป นต องจัดตั้ งศูนย แห งความเป นเลิศ

เฉพาะทาง เชน สาขาคณิตศาสตร สาขาฟสิกส 

สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิศวกรรม

เครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรม

เคมี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี

การอาหาร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ 

สาขาภาษาไทย สาขาภาษาศาสตร เปนตน

 2. จัดตั้ งคณะกรรมการระดับสาขา

เพื่อประเมินศักยภาพภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ในระดบัสาขาวชิา โดยคณะกรรมการประกอบดวย 

ผูแทนจากฝายการเมือง ภาคเอกชน หนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของและไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองเปน

ศาสตราจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

นั้นๆ  เช น  คณะกรรมการสาขาคณิตศาสตร 

จะตองมีศาสตราจารยในสาขาคณิตศาสตร หรือ

ผู ทรงคุณวุฒิทางคณิตศาสตรจากภายในและ/

หรือตางประเทศเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

เปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่

ประเมินศักยภาพของภาควิชาหรือสถาบันวิจัย

ที่มีความพรอมมากที่สุดในทุกดานที่กลาวมาแลว 

เพื่อจัดตั้งเปนศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง 

โดยใชทรัพยากรที่มีอยูแลวสวนหนึ่งในภาควิชา

หรือสถาบันวิจัย และเพิ่มงบประมาณพิเศษใหอีก

จํานวนหนึ่งเพื่อสรางความเปนเลิศ

 3. จัดต้ังศูนยแหงความเปนเลิศในแตละ

สาขาวิชา โดยใหการสนับสนุนคร้ังละ 5 ป แต

จะตองทาํการติดตามและประเมนิผลอยางเขมงวด

ทุกๆ ป การจัดสรรงบประมาณพิเศษเพ่ือใหศูนย

สามารถพัฒนาสู ความเปนเลิศจะตองใหเงิน

ง บป ร ะ ม าณ ใน รู ป เ งิ น อุ ด ห นุ น เ ป  น ก  อ น 

(Block Grant) โดยมีคณะกรรมการของศูนย

ที่มีหัวหนาภาควิชาหรือผูอํานวยการสถาบันวิจัย

เปนเลขานุการ การใชจ ายเงินจะตองกระทํา

อยางคลองตัวแตสามารถตรวจสอบไดโดยยึด

ผลงาน (Output) เปนหลัก

 4. แผนปฏิบัติงานของศูนยแหงความ

เปนเลิศเฉพาะทางอาจจะประกอบดวยการเตรียม

บุคลากรที่จะทําการสอนและวิจัย  โดยเชิญ

ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ

ชาวตางประเทศมาเขาสูตําแหนงศาสตราจารย

ที่ จั ด ต้ั ง ขึ้ น  จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง มื อ และอุ ปก รณ 

ที่ทันสมัยที่ยังขาดแคลนอยู  พัฒนาหองสมุด

เฉพาะทางใหก าวสู มาตรฐานสากล วางแผน

การผ ลิต บัณฑิตระ ดับปริญญาโทและ เอก 

โดยยึดถือมาตรฐานสากล จัดสรรทุนการศึกษา

และวิจัยใหนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกอยาง

เขมงวดและเพียงพอ วางระบบการใหคาตอบแทน

แกอาจารย   โดยให ค าตอบแทนในระดับสูง 
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ทั้ ง น้ีคํ า นึงถึ งผลงานเป นเกณฑ ในการจ าย

คาตอบแทน สงเสริมใหจัดกิจกรรมทางวิชาการ

อยางสมํ่าเสมอ จริงจังและตอเนื่อง ติดตอกับ

สถาบันท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศและรวมมือ

อยางใกลชิด จัดตั้งเครือขายกับภาควิชาหรือ

สถาบันวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันเพ่ือชวยเหลือ

กจิกรรมทางวชิาการ หากภาควชิาหรอืสถาบนัวิจยั

ใดในเครือขายมีอาจารยที่มีศักยภาพตามเกณฑ

ที่กําหนด ก็สามารถโอนเขามาเปนอาจารยของ

ศนูย ซึง่จะไดคาตอบแทนสูงกวาเดิม ขณะเดียวกัน

กส็รางบรรยากาศการแขงขนัทางวชิาการใหเกดิขึน้

ในศนูย โดยยดึถือผลงานทางวชิาการเปนแรงจงูใจ

ในการเลื่อนตําแหนง

 5. คณะกรรมการระดับสาขาจะต อง

ทําหนาที่กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะ

สาขาทุกปอยางเขมงวดและจะตองประเมินอยาง

รอบดานเมื่อศูนยดําเนินการครบ 5 ป และมี

ผลงานดีในระดับเดียวกับนานาชาติ ก็จะไดรับ

การสนับสนุนมากข้ึนแตหากมีผลงานไมเปนที่

น  าพอใจตามเกณฑ มาตรฐานอาจงดการ

สนับสนุนศูนยและยุบศูนยนั้นลง และพยายาม

คนหาภาควิชาหรือสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยอ่ืน

ที่มีศักยภาพจัดตั้งเปนศูนยทดแทนตอไป

ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของศนูยแหงความเปนเลศิ
 1. มีผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) 

ในระดับนานาชาติเปนจํานวนมากตามแผนท่ีได

วางไว รวมท้ังผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพรใน

รูปอื่นๆ 

 2. มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท

และเอกตามแผนที่ไดวางไว บัณฑิตที่ผลิตไดมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล

 3. ผลงานวิจัยที่จัดทําโดยอาจารยและ

นักศึกษาของศูนยไดรับการอางอิงในวงวิชาการ 

(Citation) เปนจํานวนมากและไดรับการยอมรับ

อยางเดนชัด

 4. มกีารจดสทิธิบตัร (Patent) ผลงานวจิยั

ของอาจารยในศูนยเปนจํานวนมาก และสามารถ

นําผลการจดสิทธิบัตรไปหาประโยชนเพื่อนําเงิน

ศูนยเปนจํานวนมาก และสิทธิบัตรถูกนําไปใชใน

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่มลูคาของผลติภณัฑและ

สรางผลิตภัณฑใหมได

 5. มีการจดลิขสิทธิ์ (Copyright) จาก

ผลงานสรางสรรคของอาจารยในศูนยแหงความ

เปนเลิศเฉพาะทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และศลิปะเปนจาํนวนมาก ผลงานไดรบัการตพีมิพ

เผยแพรเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป

 6. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

ทํางานวิจัยจากหนวยงานภายนอก ทั้งจากภายใน

ประเทศและตางประเทศอยางสมํ่าเสมอและ

เปนจํานวนมาก

บทสรุป
 โครงการจัดตั้งศูนย แหงความเปนเลิศ

เฉพาะทางควรจะไดดําเนินการโดยเร็วในปจจุบัน 

เพื่อตอบสนองการคนควาวิจัย อยางไรก็ตามเพื่อ

สรางองคความรูที่เปนของประเทศไทยเอง และ

ตอบสนองการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกตาม

ความตองการของประเทศใหมีมาตรฐานระดับ

สากล อยางไรก็ตามเปนที่นาวิตกวา มหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยแตละแหงตางก็มีนโยบายท่ีจะ

แขงขนักนัในการเปดสอนและวจิยัเพือ่ผลติบณัฑติ

ในระดับปริญญาเอก โดยมิไดคํานึงถึงความ

พรอมในระดับสากล แตคํานึงถึงการผานเกณฑ
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ขั้นตํ่าของคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งจะทําให

การเรียนการสอนระดับปริญญาเอกขาดคุณภาพ 

เปนการจดัการทรพัยากรอยางกระจดักระจายแยก

สวนไมเปนปกแผน ซึ่งจะสงผลใหดุษฎีบัณฑิต

ที่ผลิตขึ้นมีแตปริมาณแตขาดคุณภาพในระดับ

สากล กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้

เนื่องจากจะตองขึ้นอยูกับอาจารยที่ปรึกษาเปน

หลัก นักการศึกษาระดับปริญญาเอกขาดการ

สนับสนุนอยางเพียงพอและจริงจัง เกิดการกระจัด

กระจายของแหลงผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

เอก ไมมีเอกภาพและมาตรฐานในการควบคุม

คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ซึ่งการจัดตั้งศูนยแหง

ความเปนเลิศเฉพาะทางมีเปาหมายที่สําคัญเพื่อ

รวบรวมทรัพยากรท่ีมอียูอยางจํากัดใหมาอยูรวมกัน

แหงเดียว เพือ่จดัการระบบการทําวิจยัในสาขาวิชา

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 อยางไรก็ตาม โครงการสงเสริมการผลิต

ดุษฎีบัณฑิตสําหรับประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการ

มาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยสํานักงานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ในแตละป สกว. จะใหทนุ

ประมาณ 250 ทุนแกนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ทุนละ 2 ลานบาท ในสาขาวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ทุนเหลานี้จะมอบผานอาจารย

ที่ปรึกษาที่มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับ

น า น า ช า ติ แ ล ะ มี ก า ร ส  ง นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ห า

ประสบการณทางวิชาการ  ณ  มหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ และผูที่จะจบการศึกษาจะตอง

ตีพิมพวิทยานิพนธในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติ  ซึ่ ง เป นการควบคุมคุณภาพของ

ดุษฎีบัณฑิตใหอยูในระดับสากล โครงการนี้นับวา

เปนโครงการที่ดี แตหากจะใหดีขึ้นไปกวานี้ควรมี

การจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะสาขาขึ้น 

เป นการจัดตั้งสถาบันเพ่ือรองรับอาจารยที่มี

ศักยภาพเพื่อเปนที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกเทานั้น ซึ่งจะเปนการสงเสริมให

อาจารยเหลานั้นทําการสอนและวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  สํานัก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก็จะใหการ

สนับสนุนศูนย แห งความเป นเลิศเฉพาะทาง

ในรูปของสถาบัน ซึ่งเปนนโยบายของ สกว. ในการ

สนับสนุนการวิจัยในอนาคตอยูแลวเปนการสราง

ความเขมแข็งใหกับสถาบันในรูปแบบของศูนย

แหงความเปนเลิศเฉพาะทาง เปนการประสาน

การทํางาน สนับสนุนการสอนและวิจัยในระดับสูง

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตโดยความรวมมือระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยาง

ใกลชิดและเปนรูปธรรมที่นาจะดําเนินการตอไป

 ผูเขยีนหวงัวา โครงการจดัตัง้ศนูยแหงความ

เปนเลิศเฉพาะทางจะเปนการสรางความเขมแข็ง

ทางวิชาการให กับประเทศไทยและประเทศ

กําลังพัฒนาใหสามารถพึ่งตนเองไดเพิ่มมากขึ้น

และสร างความสามารถในการแข ง ขันทาง

เศรษฐกิจและสังคมโลกไดเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปน

การลดการพึ่งพาทางวิชาการและเทคโนโลยีจาก

ประเทศตะวันตก  โดยการสร างความรู และ

เทคโนโลยีของประเทศของตนเองที่เหมาะสม

และประหยัด  และได รับประโยชน มากกว า

การพ่ึงเทคโนโลยทีีอ่าจจะไมเหมาะสมจากประเทศ

ตะวันตกไดอยางแนนอน
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การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตร
เพื่อเสริมสรางความเปนมืออาชีพทางดนตรี

Curriculum Management in Aesthetics 
to Enhance Professional of Music

ชวนพิศ ศิลาเดช, พัชรา แยมสําราญ, วิจิตรา ตะโกพร*

บทคัดยอ
 การบริหารจัดการหลักสูตรมีจุดมุงหมาย จะชวยใหผู เรียนมั่นใจไดวาจะไดรับประโยชนสูงสุด

จากการศึกษา ซึ่งผูเรียนจะสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดเรียนรูนั้นนําไปประยุกตใชในสังคมอยางมี

ความหมายและเปนประโยชนมากที่สุด บทความนี้ขอนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร

สนุทรียศาสตรทางดนตรี ทีป่ระสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยการ

บริหารแบบสงเสริมความเปนมืออาชีพทางดนตรี (Music Professional Management)

คําสําคัญ : การบริหารจัดการหลักสูตร, สุนทรียศาสตรทางดนตรี, ความเปนมืออาชีพทางดนตรี

Abstract
 The purpose of curriculum management is to help ensure that all students will get 

the most benefits of their education. The more global goal of curriculum management is for 

student to use all the knowledge and skills they have learned to contribute to society in a 

meaningful and beneficial way. This article presents the ideas about curriculum management 

in aesthetics to enhance professional of music by music professional management.

Keywords : curriculum management, musical aesthetics, professional of music

การใชหลักสูตรและการสอน โดยสอดคลองกับ

การพัฒนาผู เรียน ตามลักษณะธรรมชาติการ

เรียนรูและตอบสนองเจตนารมณของหลักสูตร 

(วิชัย วงษใหญ, 2552 : 61) 

 หลกัสตูร เปนแผนหรือโครงการท่ีสรางขึน้มา

บทนํา
 การบริหารจัดการหลักสูตร  หมายถึง 

การวางแผน การควบคุมดูแล กํากับติดตาม การ

จัดระบบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

โครงการวิชาการท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อสงเสริม

*นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
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เพื่อเปนแนวทางการเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งอยูในรูป

ของเอกสารท่ีมีอยู หลายๆ ระดับ และสามารถ

พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพทั้งในหองเรียน 

ทั้งประสบการณของผูเรียนและที่บันทึกไว โดย

ผู สังเกตการณซึ่งประสบการณตางๆ เหลานั้น

จะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมของการเรียนรู ซึ่ง

มีอิทธิพลตอส่ิงที่ไดเรียนรู (Allan A. Glatthorn 

Floyd Boschee Bruce M. Whitehead, 2009 : 3) 

การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคปจจุบัน ที่มี

การจัดการเรียนการสอนตามความตองการ 

(On-Demand) จัดใหเหมาะสมกับรายบุคคล 

(Personalized) และไมใช  เรียนเพียงแตใน

หองเรียนแตจะเปนหองเรียนชุมชนโลก (Global 

Community) โดยเปนการเรียนรูผานเครือขาย 

(Web-Based) การบริหารจัดการหลักสูตรจึงมี

การกระจายอํานาจสู ท องถ่ินและสถานศึกษา

ใหมสีวนรวมคดิรวมตดัสนิใจในการพัฒนาหลักสูตร

ของตนเองนั้นตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวคิด

วิธีการรูปแบบและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  

(Paradigm Shift) ซึ่งต องมีความเก่ียวเน่ือง

สัมพันธกันหลายระดับตั้งแตระดับชาติระดับ

ทองถ่ินและระดับสถานศึกษา ภารกิจหลักของ

สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหผู  เรียนไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษา

จึ งมี บทบาทสํ าคัญในการจั ดทํ าหลั กสู ต ร

สถานศึกษาโดยการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของ

ท องถิ่ นสู  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และ ดํ า เ นิ นก า ร นํ าห ลั กสู ต ร สู  ก า รป ฏิบั ติ

ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยางมี

ประ สิทธิภาพ  การที่ จะทํ า ให ผู  เ รี ยนบรรลุ

เปาหมายของหลักสูตรนั้น การบริหารหลักสูตร

ซึ่งเปนข้ันตอนที่สําคัญดังที่ไดกลาวไวขางตน

แลวน้ันจะตองทําอยางเปนระบบเพ่ือประสิทธภิาพ

ของหลักสูตร

 ดังน้ันหลักสูตรสําหรับศตวรรษท่ี 21 ตอง

เปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิม

ไปสูกระบวนทัศนใหม ที่ทําใหโลกของนักเรียน

และโลกความเป นจริ ง เป นศูนย กลางของ

กระบวนการเรียนรู  มีการเนนการพัฒนาทักษะ 

ทัศนคติ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค 

เพื่ออนาคตที่มีทั้ งความสําเร็จและความสุข 

มีทักษะชีวิตและอาชีพ  มีความยืดหยุ นและ

ปรับตัว เปนตัวของตัวเอง มีทักษะทางสังคมและ

สังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผลิต มี

ความรับผิดชอบเชื่อถือไดมีภาวะผู นํา (Heidi 

Hayes Jacobs 2010:  7)  เพื่อตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงควรมีหลักสูตรที่ทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

พัฒนาสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ มุ งให

เกิดระบบการจัดการศึกษาที่มีสัมฤทธิผลสูง

สร างคนไทยใหมีศักยภาพทัดเทียมกับสากล 

และแนวหนาของความรู ของโลก แตหลักสูตร

ในปจจุบันพบวามีการนําความรูสูผูเรียนเปนแบบ

เนนเน้ือหา โดยผูเรียนจะตองเรียนเน้ือหาจาก 

8 กลุมสาระการเรียนรู ไมมีการเนนกระบวนการ

บริหารจัดการหลักสูตร จึงเป นหลักสูตรที่มุ ง

การเรียนรู   เฉพาะในหองเรียน  สิ่งที่ เรียกว า

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ แมจะมีบาง แตเปน

การกําหนดกวางๆ วาใหมี แตไม ได กําหนด

รายละเอียดผูเรียนไมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

อย างจริงจังทําให  เกิดช องว างของการเรียน

ในหองเรียนกับการปฏิบัติในชีวิตจริง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในกลุมรายวิชาท่ีสงเสริมสุนทรียภาพ

ดานตางๆ ของผู เรียน สอดคลองกับ รายงาน
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ของคณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 (Learning : The Treasure 

Within Report to UNESCO of the International 

C o m m i s s i o n  o n  E d u c a t i o n  f o r  t h e 

Twenty-First Centuary) ซึ่งรายงานเสนอตอ

ยูเนสโกถึงการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน 

ทั้งนวัตกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ  ดังน้ัน

ควรใหความสําคัญแกจินตนาการและความคิด

ริเริ่มสรางสรรคของมนุษย จึงตองจัดใหเด็กและ

เยาวชนมีโอกาสมากท่ีสุดท่ีจะคิดคนและทดลอง

ในดานตางๆ เชน สุนทรียภาพ ศิลปะ การกีฬา 

วิทยาศาสตร วัฒนธรรมและสังคม ตลอดจน

แนะนําใหเด็กชื่นชมในผลงานสรางสรรคของ

ผู ที่ อ ยู  ร  วมสมัยหรือคนรุ นก อน  ศิลปะและ

ร อยกรอง  สอนในแง ของประโยชน ที่ ได  รับ

มากกว าในแง  วัฒนธรรม  โรง เ รียนควรให 

ความสําคัญแกสองวิชาน้ีมากข้ึน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541 : 119) 

 การบริหารจัดการหลักสูตรในป จจุบัน

จึง เน นมุ  งไปที่ผลลัพธ   (Outcome Based 

Curriculum) มีการจัดประสบการณการเรียนรู  

(Learning experience) ที่กําหนดใหการเรียน

การสอนเป นการผสมผสานการถ  ายทอด

ความรู ผนวกกับกระบวนการในการถายทอดมี

ลักษณะเปนชุมชนแหงการเรียนรู (Professional 

Learning Community) การจัดการดานเวลา

กําหนดใหใชเวลาในหองเรียนผสมผสานกับเวลา

นอกหองเรียนซ่ึงถือเปนเวลาท่ีโรงเรียนยังตอง

รับผิดชอบและบริหารจัดการด วยเวลานอก

หองเรียนจะเปนเวลาสรางสรรค ปลดปลอย 

ควรใหโอกาสผู เรียนไดเรียนรู ทําความเขาใจ

กบับทเรยีนดวยตนเอง ทาํใหบรรยากาศในช้ันเรยีน

เกิดความผอนคลาย ผู เรียน มีอิสรภาพในการ

เรียนรู   ครู เพียงให คําปรึกษาและเสนอแนะ

จนนักเรยีนสามารถบรรลุวตัถุประสงคดวยตนเองได 

(Dembo and Seli, 2008: 84) โดยประสบการณ

การเรียนรู บางสวนจะเกิดนอกหองเรียน เช น 

Project Based Learning Problem Based, 

Challenge Based มีลักษณะการจัดลําดับการ

เรยีนการสอนเปนขัน้ตอน (Step-wise Sequential) 

โดยคํานึงถึงพัฒนาการของสมองในชวงวัยตางๆ 

(Brain Based) 

หลักสูตรสุนทรียศาสตรทางดนตรี
 ดนต รี เป  น เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วข  อ งกับสั งคม

วัฒนธรรม เปนสื่อสุนทรียศาสตรที่มีความละเอียด 

ประณีต มีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษยทั้งทาง

กาย และทางจิต เมื่อไดยินเสียงดนตรีที่สงบ 

ก็จะทําใหจิตสงบอารมณดี หากไดยินเสียงเพลง

ที่ใหความบันเทิงใจ ก็จะเกิดอารมณที่แจมใส 

ทั้งน้ีเพราะดนตรีเปนสื่อสุนทรียที่สรางความสุข 

ความบนัเทงิใจใหแกมนษุย จรรโลงจติใจใหมนษุย

เกดิความสมบูรณทางกายและจิตใจดนตรีเกีย่วของ

กับชีวิต การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย

มีความสัมพันธกับดนตรีตั้งแตเกิดจนตาย ดนตรี

มีความเก่ียวของกับจิตของมนุษย เมื่อมนุษย

ฟ งดนตรีหยาบก็จะทําให จิตหยาบ  และเม่ือ

ฟงดนตรีละเอียดออนก็ทําใหจิตละเอียดออน

ตามไปดวยโดยการฟงดนตรีจะมีผลดีตอการทํางาน

ของสมองสวนอารมณที่เรียกวา Neo Cortex 

ซึ่งสมองสวนน้ีทําใหมนุษยมีความแตกตางจาก

สัตวอื่นคือทําหนาที่เกี่ยวกับความฉลาด ความติด

สรางสรรคการเรียนรู ความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

รวมทัง้การพฒันาการทางอารมณ มคีวามเกีย่วของ

กับสมองสวนนี้ดวยเชนกัน
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 นอกจากน้ีดนตรียังมีสวนเกี่ยวของทางดาน

การศกึษา ชวยขดัเกลาจติใจคนในสงัคมใหสามารถ

อยูรวมกันไดอยางมีความสุขสอดคลองกับแนวคิด

ของพลาโต (Plato) ที่ใหความสําคัญตอวิชาดนตรี

ในฐานะที่เปนวิชาที่ชวยขัดเกลาจิตใจใหผองใส

และเบิกบาน ดนตรีพัฒนาสมองขณะฟงดนตรี 

สมองทั้งซีกซายและซีกขวาจะทํางานพรอมกัน 

ดนตรีชวยกระตุ นการทํางานของสมองซีกขวา 

สวนจังหวะชวยกระตุนการทํางานของสมองซีกซาย

ซึ่งเก่ียวกับเหตุผลและภาษา ไอนสไตน กลาววา 

ดนตรีมีสวนชวยขยายกระบวนการความคิด ทําให

มีความลุมลึกในการชวยแกปญหาที่พลิกแพลง

ตางๆ เมื่อไมสามารถแกปญหาไดจะเริ่มเลน

ไวโอลิน จากนั้นจะเริ่มแกปญหาที่ยุงยากซับซอน

ได (อุสา สุทธิสาคร, 2545 : 34) 

 Davies และ Shack leton (1973) ไดสรุป

วาดนตรีมีผลในการปลุกและเราใจใหเกิดการ

ตื่นตัว ดังนั้นนอกเหนือจากการนําดนตรีมาใช

ในการจูงใจใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจและสราง

บรรยากาศที่ เอื้ ออํานวยต อการเรียนรู แล ว 

การตื่ นตั ว เนื่ อ ง จากดนตรี ที่ นํ ามา ใช  เ ป  น

องคประกอบการสอน นาจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนเพ่ิมขึ้นดวย จึงกลาวได

วา ดนตรีมีสวนชวยฝกฝนการพัฒนาศักยภาพ

ประสาทของมนุษย โดยไปชวยสรางสะพานและ

เสนทางสูความคิดการเรียนรูในสมองของมนุษย 

และยังชวยพัฒนาอารมณความรูสึกของมนุษย

ใหมแีนวโนมทีด่ ีรวมถงึชวยใหเกดิความสงบภายใน

จิตใจดังนั้นจึงควรมีการจัดหลักสูตรทางดนตรีขึ้น

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

 หลักสูตรสุนทรียศาสตรทางดนตรีที่จัดขึ้น

ในประเทศไทยเปนหลักสูตรท่ีสร างนักดนตรี

ใหเป นคนดี คนเกง และมีคุณภาพ การมุ งสู 

ความเปนคนดี เปนไปตามธรรมชาติของวิชาดนตรี

ซึ่งมีทิศทางดานสุนทรียศาสตรที่สร างคนใหมี

จิตใจท่ีงดงาม  มองโลกในแง ดี  ปฏิบัติดีต อ

บุคคลอื่นรอบด าน  ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม  ดํารงอยู  ในสังคมอย างมีความสุข 

หลักสูตรเหมาะสําหรับผูที่ตองการทํางานทางดาน

ศิลปะ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร หลักสูตร

นี้จะปูพื้นฐานสําหรับการศึกษาต อในสาขา

สุนทรียศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

ในระดับอุดมศึกษา  ประกอบดวยสาขาวิชา 

5 สาขาใหเลือกเรียน ไดแก สาขาทัศนศิลปและ

การออกแบบ สาขานาฏศิลป สาขาสุนทรียศาสตร

และสื่อ สาขาการดนตรี สาขาการละคร โดย

ผูเรียนจะไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับการแสดงออก

ทางสุนทรียศาสตร ผูคนรวมสมัย ประวัติศาสตร 

และโลกจากมุมมองท่ีหลากหลาย ไดสรางสรรค

ชิ้นงาน  ได รับชมและตีความศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนฝกฝนการสรางช้ินงานทางสุนทรยีศาสตร 

หัวใจหลักของการเรียนการสอนหลักสูตรนี้คือ 

ความคิดสรางสรรคงานดวยตนเอง และการนํา

เสนอผลงาน

ทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวข องกับการจัด
หลักสูตรดนตรี
 ดนตรีมีพัฒนาการอันยาวนานเริ่มจากกรีก

สมัยโบราณ ยุคกลาง และเฟ องฟูในยุคฟ นฟู 

(Renaissance) เกิดลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) 

ทําให มีการพัฒนาการไปถึ งระบบของการ

สร  างสรรค ดนตรี  หลัก สูตรทางด านดนตรี

จึงเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูกลุมมานุษยนิยม 

ดังนั้นการบริหารจัดการหลักสูตรจึงตองมีความ

เกี่ยวของบนพื้นฐานดังกลาว
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 ทิศนา แขมมณี (2552:68-72) ไดกลาววา 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) 

หลักการศึกษาและการสอนใหความสําคัญของ

การเป นมนุษย   และมองมนุษย ว ามีคุณค า 

มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตองการ 

และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ

ตน หากบุคคลไดรับอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย

จะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษย

ที่สมบูรณ

 นักจิตวิทยาที่สําคัญในกลุมนี้คือ มาสโลว 

(Maslow) โรเจอรส (Rogers) แรทส (Raths) 

จอหนสัน-สลาวิน (Johnson-Slavin) ซึ่งอธิบาย

ทฤษฎีการเรียนรูดังนี้ (Ornstein and Hunkins, 

1993:140) 

 ทฤษฎีความตองการจําเปนของมนุษย 

(Human Needs) ของมาสโลวอธิบายวาความ

ตองการจําเปนของมนุษยหกประการท่ีสัมพันธ

กับการมีชีวิตอยู รอด ความตองการทางดาน

จิตวิทยา ความตองการจําเปนมีลําดับขั้น และ

สงผลโดยตรงตอพฤติกรรม

 ทฤษฎีความเปนบุคคล (Becoming a 

Person) ของโรเจอร อธิบายวาความเปนบุคคล

หมายถึงการเปดตัวตอประสบการณ การพัฒนา

ความเช่ือถือ และการยอมรับตนเองและอิสรภาพ

ในการเรียนรู  (Freedom to Learn) อธิบายวา

ความเปนบุคคลที่สมบูรณตองการอิสรภาพในการ

เรียนรู ผูเรียนจะรับการกระตุนใหเปนผูที่เปดเผย

ตนเอง มีความเชื่อถือตนเอง และยอมรับตนเอง

 ทฤษฎีการทําคานิยมใหกระจาง (Value 

Clarification) ของแรทส อธิบายวาการวิเคราะห

ขอถกเถียงเกี่ยวกับความชอบและศีลธรรมของ

บุคคลเพ่ือที่จะเผยหรือทําความกระจางเก่ียวกับ

คานิยมของบุคคล ไดแก ความเช่ือ เจตคติ และ

ความเห็น

 ทฤษฎกีารเรยีนรูแบบรวมมอืกัน (Cooperative 

Learning) ของจอหนสันและสลาวิน อธิบายวา

การเรียนรูแบบรวมมือกันและการเรียนรูเปนกลุม

ไดรับการพิจารณาวามีประสิทธิภาพมากกวา

การเรียนรูแบบแขงขันกัน และมากกวาการเรียนรู

โดยลําพัง

 จากทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา

การจัดหลักสูตรทางดานตนตรีควรคํานึงถึงทฤษฎี

การเรียนรู กลุ มมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่ง

เป นการให ความสําคัญของการเป นมนุษย  

สงเสริมใหมนุษยมีความเชื่อมั่นในเหตุผลและ

สติปญญา ความตองการความเปนอิสระเสรี 

เมื่อมนุษยอยู ในสภาพที่มีอิสระเสรีในความคิด 

บวกกับความสามารถที่มีอยู ในตัว มนุษยก็จะ

สามารถพัฒนาศักยภาพและความมีอัจฉริยภาพ

ของตนไดในที่สุด สอดคลองกับการเปนพื้นฐาน

ในการจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตรดานดนตรี

เปนอยางย่ิงการจัดการเรียนรูของกลุมมนุษยนิยม

จะพบวาครูจะตองเปนผูที่มีความไวตอโลกของ

นักเรียน เขาใจวานักเรียนมีความสามารถและ

ความถนัดท่ีหลากหลายแตกตางกัน นักเรียนรูจัก

ตนเอง และยกยองตนเองในทางที่ควร บรรยากาศ

ระหวางครู เพื่อนนักเรียน เปนไปอยางอบอุนมี

ความเปนประชาธิปไตย ลดการกวดขัน คุณภาพ

ของการเรียนรู เปนสิ่งที่สําคัญ นักเรียนทํางาน

ดวยกัน ชวยเหลือกัน รวมกันทํางานเปนกลุม 

การแขงขันทางวิชาการมีนอย ครูและนักเรียน

มีการวางแผนประสบการณและกิจกรรมของ

หลักสูตรรวมกัน นักเรียนมีอิสรภาพในการเลือก

ซึ่งสัมพันธกับวุฒิภาวะของนักเรียน และการ
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เรียนรู  ขึ้นกับประสบการณชีวิต  การค นพบ 

การติดตามดู การทดลองการนําเสนอผลงาน 

และการพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ

การบริหารจดัการหลกัสตูรสนุทรยีศาสตรดาน
ดนตรี
 มนุษยนิยมในเชิงของการศึกษาเร่ิมมบีทบาท

สําคัญในระบบโรงเรียนต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษ

ที่  17 ซึ่งกําหนดไว ว าการศึกษาท่ีจะพัฒนา

ปญญาของมนุษยไดคือการศึกษาที่ ทํามนุษยให

เปนมนุษยไดมากท่ีสุด มนุษยนิยมเปนชื่อเรียก

กลุ มนักปรัชญาที่มีแนวคิดที่เ ช่ือม่ันในศักด์ิศรี

และศักยภาพของมนุษยในการแสวงหาความจริง

แนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) ถือวา 

มนุษยเปนสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรีมีค า 

แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ พั ฒ น า แ ล ะ มี

ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองโดยอาศัยเหตุผล

และวิธีการทางวิทยาศาสตรโดยไมตองอาศัย

อํานาจเหนือธรรมชาติ (Ornstein and Hunkins, 

1993: 129) และแนวคิดแบบมนุษยนิยมเชื่อมั่น

ในศักยภาพของมนุษยในการใชเหตุผลในการ

คนควาหาความรูหรือความจริงโดยตัวของมนุษย

เอง ซึ่งจะนําไปสูการสรางชีวิตและสังคมที่ดีของ

มนุษย

 การบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวคิด

มนุษยนิยมมุงพัฒนาผู เรียนใหมีความสมบูรณ

ในทุกดานอยางพรอมเพรียงกัน คือ ดานรางกาย 

อารมณ สังคม และสติปญญา แลวสามารถมุง

กระจายความรักความเมตตาออกสู สรรพสิ่ง

ทัง้มวล ดานหลกัสตูรเนนการผสมผสานวฒันธรรม

ทีห่ลากหลายทัง้วฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรม

ตะวันออก มีความยืดหยุนและใหเสรีภาพสําหรับ

ผู  เรียนในการเลือกและจัดให ตอบสนองต อ

ความตองการของผูเรียน ดานบทบาทผูสอน คือ

เนนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนดวย

ความสนุกสนานและความรักความเมตตา ผูสอน

เป นแบบอยางที่ดีให กับผู  เรียน  ผู สอนแสดง

ความเคารพ เอาใจใส ใหกําลังใจและสร าง

แรงบันดาลใจใหกับผู เรียนดวยคําพูดดานบวก 

จูงใจ ยั่วยุ ใหผูเรียนเกิดความกระหายในความรู

และไมใชการบังคับขูเข็ญ ดานบทบาทผูเรียน 

ผูเรียนเปนแบบอยางของคนรุนใหมใหกับสังคม 

มีความม่ันใจกลาแสดงออก กลาเสนอความ

คิดเห็น ผูเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียน เปนผูนําและ

เปนผู ตามที่ดี ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ยึดผู  เรียนเป นศูนย กลาง เน นการมีปฏิกิริยา

โตตอบซ่ึงกันและกัน ฝกกระบวนการคิดวิเคราะห 

แสดงความคิดเห็น บรรยากาศการเรียนเนน

ความสนุกสนาน กิจกรรมหลักไดแก การฝกสมาธิ 

การฝกโยคะ-อาสนะ การรับประทานอาหารที่มี

คุณคา และการสรางความรูสึกที่ดีใหกับตนเอง

และสังคม  ด านการประเมินผล  สังเกตจาก

พฤติกรรม ความคิดเห็นที่แสดงออกตอสังคม 

ความพึงพอใจในการเรียนและรวมประเมินผล

ในกระบวนการเรียนตามความสามารถของ

แตละคน

 สรุปไดว าในการบริหารจัดการหลักสูตร

สุนทรียศาสตรดานดนตรีเพื่อใหผู เรียนสามารถ

บรรลุเปาหมายไดอยางสมบูรณนั้น การบริหาร

ควรพิจารณาให ครอบคลุมทั้ งด านหลักสูตร 

บทบาทของผูสอน บทบาทของผูเรียน กิจกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินผล การบริหาร

หลักสูตรตองมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ

ในทุกด านอย างพร อมเพรียงกัน  คือ  ด าน
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รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อให

ผูเรยีนเปนผูมสีนุทรยีศาสตรทางดนตรีอยางแทจรงิ

การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตร
ทางดนตรีสูความเปนมืออาชีพ
 สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการหลักสูตร

แบบสงเสริมความเปนมืออาชีพทางดนตรี มีรูปแบบ
การบริหารจัดการโดยการจัดการใหวิถีชีวิตของ

ผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทุกคนเปนชีวิตท่ีเพียบพรอม 

สมบูรณแบบดวยความเปนชุมชนในอุดมคติของ

ค น ด น ต รี  ผู  เ รี ย น ที่ ม า เ รี ย น ด  ว ย ห ลั ก สู ต ร

สุนทรียศาสตรดานดนตรีจะไดสัมผัสกับระบบการ

เรียนการสอนที่ เข มขนและยังมีโอกาสเรียนและ

รู จักโลกนอกหองเรียนโดยเลนดนตรี และแสดง

ดนตรีในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่มีขึ้นโดย

สมํ่าเสมอตลอดเวลา ความเปนสถานศึกษาดนตรี

ขนาดใหญทําใหผู เรียนมีโอกาสเลือกสรรรูปแบบ

การเรียนรู  และทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับดนตรีได

ตามความสนใจ ทางสถานศึกษามีสถานท่ี และ

อปุกรณทีเ่พยีบพรอมครบครนัรองรบัการเรียนการสอน 

การทํางานทุกสาขาวิชา ไมวาจะเปนหองซอมเด่ียว

จํานวนมาก  หองซ อมรวมวง  หองคอมพิวเตอร  

หองมิดิแลป หองสมุดพรอมโสตทัศนูปกรณ หอง

ดูภาพยนตร ฟงเพลง ฯลฯ สถานศึกษา ตั้งอยูใน

บรรยากาศท่ีสงบ แวดลอมไปดวยธรรมชาติ ทําใหมี

สมาธิ เหมาะแกการซอมหรือแสดงดนตรี ภายใน

สถานศึกษามีลานกิจกรรมสําหรับเปดแสดงคอนเสิรต

หรืองานเกี่ยวกับดนตรีตางๆ มีหองแสดงคอนเสิรต

ขนาดตางๆ และมีหอแสดงดนตรีชั้นเยี่ยม เปนที่

แวะเวียนมาแสดงของศิลปน และคนดนตรีระดับ

ประเทศและระดับโลกอยูบอยคร้ัง นักเรียน นักศึกษา

จึงสามารถสัมผัสประสบการณดนตรีนานารูปแบบ

ไดเกือบทุกวันในรอบป ทั้งยังสามารถแสดงผลงาน

ของตนเองไดด วยและส่ิงสําคัญคือ สถานศึกษา

ตองมี บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยางถองแท

ในทุกสาขาวิชาการทางดนตรีมีคณาจารยทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติที่พรอมจะถายทอดวิชาการความรู

ต างๆ ทั้งด านปฏิบัติและทฤษฏี ในชั้นเรียนเปน

หมูคณะและแบบตัวตอตัว

 การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา

เพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพทางดนตรี (Music 

Professional Management) เนนการปฏิบัติ 

(Performance Base) มีหลักการบริหารจัดการ

หลักสูตร 4 ดาน คือ การจัดองคกร (Organization 

Management) การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy) 

การใชภาวะผูนํา (Leadership) และการประเมิน

ผล (Evaluation) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดานการจัดองคกร

 มี ก า รแบ  ง อ งค  ก ร ก า ร ทํ า ง าน  โ ดย 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุริยางคศาสตร-

บัณฑิตเปนผูดําเนินการเพ่ือใหการเรียนการสอน

ในหลกัสตูรเปนไปโดยเรยีบรอย โดยมขีอบขายงาน

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ไดแก มาตรฐานและ

การดําเนินงานเก่ียวกับการรับนักศึกษาเข า 

แนวทางโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี แนวนโยบายเกี่ยวกับทุน

การศกึษา ระบบอาจารยทีป่รกึษา 2) คณะกรรมการ

วิชาการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายดาน

การศึกษาในภาพรวมเพ่ือใหการดําเนินการจัด

การศึกษาของหลักสูตรตางๆ ในวิทยาลัยเปนไป

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 3) สาขาวิชา 

มีหนาที่โดยตรงในการควบคุมคุณภาพการเรียน

การสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยแตละสาขาวิชา จะเปนผู มอบหมายผูสอน 

เตรียมความพรอมในเร่ืองสื่อการเรียนการสอน

และดูแลคุณภาพตลอดภาคการศึกษา



21
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักสูตร 

โดยมีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรอย าง

ตอเนื่องในเวลาทุกๆ 5 ป 

2. การปฏิบัติตามนโยบาย 
 ดานการบริหารคณาจารยการรับอาจารย

ใหมจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของอาจารย 

ซึ่งประเด็นพิจารณาอาจแตกตางกันออกไป เชน 

พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ

ในด านการปฏิบัติดนตรี  การประพันธ ดนตรี 

ดานการบริหารจัดการ หรือคุณวุฒิดานการศึกษา

 มี ก า รป ระ ชุมคณาจา รย  อ ย  า งน  อ ย

ปการศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อแจงประเด็นเก่ียวกับ

การจัดการเ รียนการสอนของหลักสูตร  และ

เปดโอกาสใหอาจารยไดออกความเห็นในการ

พั ฒน า ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับงานดานวิชาการ 

เปดโอกาสใหคณะกรรมการหารือและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและโครงสราง

หลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อนําขอเสนอแนะและ

ขอคดิเห็นท่ีไดรบัมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร และในแตละสาขาวิชาอาจารยผู รับ

ผิดชอบรายวิชาและผู สอนจะประชุมรวมกันใน

การกําหนดทิศทางและนโยบายในการสอนให

ไดมาตรฐานและเปนไปตามท่ีระบุในมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

 หัวหนาสาขาวิชาจะดําเนินการจัดภาระ

งานสอนให แก อาจารย ผู  สอนในสาขาวิชา 

หากมีความตองการที่จะตองต้ังคณาจารยพิเศษ 

หัวหนาสาขาจะพิจารณาหาอาจารยที่มีคุณสมบัติ

สอดคลองกับวิชาท่ีอาจารยพิเศษทานน้ันจะตอง

สอน โดยพจิารณาจากความสามารถ ประสบการณ 

และประวัติด านการศึกษาของอาจารยพิเศษ

เปนสําคัญ มีการประเมินการสอนของอาจารย

พเิศษเพือ่เปนขอมลูในการพจิารณาแตงตัง้อาจารย

พิเศษในภาคการศึกษาตอไป

3. การใชภาวะผูนํา
 1. ดานการบริหารทรัพยากรการเรียน

การสอน

 การบริหารงบประมาณ มีการวิเคราะห

คาใชจายและรายได นําผลมาใชในการวางแผน

ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา เชน ดานการสอน 

อุปกรณดนตรี การจัดกิจกรรม โครงการตางๆ 

การจัดสรรภาระการสอนของอาจารยประจํา

และอาจารยพิเศษ มีการประเมินความเพียงพอ

ของทรัพยากรจากแหลงต างๆ  มีการสํารวจ

สอบถามความตองการเพิ่มเติมทรัพยากร

 2. ดานการสนับสนุนและการใหคาํแนะนาํ

นักศึกษา

 สถานศึกษาจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

ให แก นักศึกษาทุกคนอยางเป นทางการเพ่ือ

นักศึกษาไดปรึกษาปญหาทางวิชาการ ดาน

การเรียน ชีวิตสวนตัว อาจารยที่ปรึกษาตอง

ประชุมรวมกับนักศึกษาในความดูแลของตนเอง

อยางตอเนื่อง และตองกําหนดช่ัวโมงในการ

ใหคําปรึกษา (Office Hours) อยางชัดเจนเพื่อ

ใหนักศึกษาสามารถเขาพบได หากนักศึกษามี

ข อสงสัยในกรณีตางๆ เช น ผลการสอบ หรือ

ผลการประเมินในรายวิชาท่ีศึกษา  นักศึกษา

สามารถยื่นคํารองขอดูผลการสอบของตน คะแนน

และวิธีการประเมินของอาจารยไดหากตองการ

4. ดานการประเมินผล
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีการ

ดําเนินการโดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ ที่สามารถ

นํามาประเมินคุณภาพของหลักสูตรไดแก การ

ประเมินโดยนักศึกษา ศิษยเกา อาจารยผู สอน 

และผูใชบัณฑิตประเมินโดยนักศึกษา
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การประ เ มินประ สิท ธิผลของการสอน 
(Teaching Effectiveness Evaluation) มีการ
ประเมนิกลยทุธการสอน (Teaching Strategies 
Evaluation) 
 การประเมินของนักศึกษาในแตละภาค

การศึกษาโดยจะมีการส งผลการประเมินให 

แก อาจารยผูรับผิดชอบวิชา หัวหนาสาขา และ

ประธานหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงตอไป

 ประเมินโดยอาจารยผูสอน

 ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา

 จากผลงานตางๆ เชน จากการแสดงดนตรี 

การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 การประเมินทกัษะของอาจารยในการใชแผน

กลยุทธการสอน (Evaluation of Teacher Skills in 

Using Teaching Strategies) 

 การประเมินทักษะของอาจารยในการสอน

โดยใชแบบประเมินการเรียนการสอน มขีอพจิารณา

ไดแก ความรูของอาจารยในวิชาท่ีสอน ความชัดเจน

ของการช้ีแจงเปาหมาย ความชัดเจนของการช้ีแจง

วิธีการประเมินผล การใชสื่อการสอน และความ

พรอมของการเตรียมการสอน ทักษะในการสอน

และการอธิบายประเด็นตางๆ ใหนักศึกษาเขาใจ

 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต

 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

จะสามารถปฏิบัติหนาที่ในอาชีพตางๆ ซึ่งจะมีการ

ติดตามผลของการจัดหลักสูตร โดยจัดใหมีระบบ

ประเมินคุณภาพของบัณฑิต ผานกระบวนการ

ตางๆ เชน การสอบถามระดับความพึงพอใจของ

ผูประกอบการที่เปนนายจางของบัณฑิตที่สําเร็จ

การศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณา

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอนในภาพรวมเพื่อ

ดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป

 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน

 ผู มีสวนรับผิดชอบในการทบทวนผลการ

ประเมิน และวางแผนปรับปรงุไดแก อาจารยประจาํ

วชิา อาจารยหวัหนาสาขาวิชา และประธานหลักสตูร 

ซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับสรุปผลการประเมิน

ในสวนท่ีเกี่ยวของ อาจารยประจําวิชาและหัวหนา

สาขาวิชา มคีวามรับผดิชอบหลักในการดําเนินการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ดานการศึกษา ทั้งนี้หากมีผลการประเมิน ที่ชี้

ใหเห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุง หรือจุดที่เกิดปญหา

อยางมนียัสาํคัญ ประธานหลกัสตูรจะประสานงาน

กับอาจารยประจําวิชาและหัวหนาสาขาวิชาเพื่อ

แกไขปญหาที่เกิดข้ึนตอไป

 โดยคํานึงถึง 3 ประเด็นหลักที่สอดคลองกัน

ในการทําให ได ผลผลิตที่มีคุณภาพในระดับ

นานาชาติ ไดแก เปาหมาย (Goals) กระบวนการ 

(Process) การสนับสนุน (Support) 

 เปาหมาย ผลิตบุคลากรดนตรีที่มีความ

สามารถและคุณภาพทางดนตรี  ทั้งในระดับ

ประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติ 

(International Goal) 

 กระบวนการ การคัดเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวาม

สามารถทางดานดนตรี มีทุนสนับสนุน นักเรียน

มีจิตสาธารณะ มีการพัฒนาบุคลากร (Staff 

Development) โดยรับบุคลากรที่มีความรูความ

สามารถท้ังไทยและตางประเทศเฉพาะดานมาทํา

ก า ร ส อน  มี ก า ร แลก เ ปลี่ ย น ค ว าม รู  แ ล ะ

ประสบการณทางดนตรีดวยความรวมมือและ

การศึกษาดูงานจากนานาชาติ (Collaboration) 

จัดรายวิชาโดยยึดหลักความมีสุนทรียภาพ

ความแตกตางระหวางบุคคลตามความสามารถ

ในการเลนเครื่องดนตรี (Base on Differentiation) 

เ น  นกา รประกอบอาชี พและการ มี ร าย ได 
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ระหว างเรียน  จัดให มีการนําเสนอผลงานสู 

สาธารณชน มกีารเผยแพรผลงานในระดบันานาชาติ 

มีการติดตามประเมินผลผูเรียนตามเกณฑ สมศ. 

สกอ. และเกณฑระดับนานาชาติ ตามจุดมาตรฐาน 

(Bench Mark) ผูที่จบการศึกษาไปจะมีความเปน

มืออาชีพสามารถทํางานในระดับนานาชาติได 

มกีารกํากับตดิตาม (Follow Up) นกัศกึษาหลังจาก

จบการศึกษาเพ่ือนํากลับมาพัฒนาหลักสูตร

 การสนบัสนนุ มกีารประชาสัมพนัธหลกัสูตร

ดวยผลงานของการดําเนินงาน มีการจัดแสดง

ผลงานโดยเชิญบุคคลสําคัญมาชมการแสดง 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทุกสัปดาห   มีการแลกเปล่ียนและเรียนรู สิ่ ง

ตางๆ รวมกัน มีการรวมมือกันระหวางผูปกครอง

นักเรียนและสถานศึกษาในการสนับสนุนความ

สามารถของนักเรียน

 รูปแบบของการบริหารจัดการหลักสูตร

สุนทรียศาสตรดานดนตรี โดยการบริหารแบบ

สงเสริมความเปนมืออาชีพทางดนตรี (Music 

Professional Management) สามารถเขียนเปน

แผนภาพไดดังนี้ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตรเพื่อเสริมสรางความเปนมืออาชีพทางดนตรี

Goal
International goal
1. Focus on product
 - University
 - Nationally
 - Region
 - International
2. High standard quality
and expectation 
 - Focus on content &
skills
 - value & attribute
 - Aesthetics
 - Careers in music
 - Income in classes 
3. Pillar of the music society 
 and country.
4. international Awards

Support
1. Supportive learning Environment
2. Family and Community 
 involvement
3. Professional development
4. Expert Staffs cultural difference 
 and diversity
5. Counselingand office hours
6. Musical in borderless world
7. International Participation

Process
1. Organization conference
2. Staff Development
3. Collaboration & 
 Communication
4. International collaboration
5. Thai & International staffs 
  (all over the world) 
6. Alignment with State 
 Standard
7. Individaul differentiation 
 learning
8. Experiences from activities
 or internship
9. Study with experts of each 
 field
10. Participate in music activities
11. Monitoring of learning and
 Teaching
12. Research in music
13. International presentation
14. PR by product
15. Audition
16. Follow up
17. Research Graduation

High quality with good taste and social conscience
 Excellence in knowledge, academicians, music.

Organization

Evaluation

GOALS

processP
Policy LEARNERS

SUPPORT

Leader

ship
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บทสรุป
 การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตร

ด านดนตรีที่ประสบผลสําเร็จเป นที่ประจักษ 

มีผลผลิตที่ต องการคือสร างนักศึกษาใหเป น

นักดนตรีและบุคลากรดนตรีที่เปยมดวยคุณภาพ 

โดยใหความสําคัญแกการมีความสามารถในการ

ปฏิบัติดนตรีที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

ประกอบกับความรูความสามารถดานการประพันธ

และเรียบเรียงดนตรี การศึกษาดนตรีและการ

สอนดนตรี การบริหารจัดการเก่ียวกับดนตรี และ

เทคโนโลยีดนตรี ในการประกอบอาชีพใหเปน

ประโยชนตอตนเองและสงัคม มทีศันคต ิบคุลกิภาพ 

และจรรยาบรรณที่พรอมแกการเปนผูนําในวงการ

ดนตรี ทั้งนี้วิทยาลัยจะดําเนินการดานการเรียน

การสอน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดย

คาดหวงัทีจ่ะเปนสวนสาํคญัในการสรางพฒันาการ

ดานคุณภาพของการศึกษาดนตรี ทั้งในระดับ

ประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติ

โดยการบริหารแบบสงเสริมความเปนมืออาชีพ

ทางดนตรี (Music Professional Management) 

เนนพื้นฐานการปฏิบัติ (Performance Base) 

มีหลักการบริหารจัดการหลักสูตร 4 ดาน คือ 

การจัดองคกร (Organization Management) 

 การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy) การใช

ภาวะผู นํา (Leadership) และการประเมินผล 

(Eva lua t ion)  ครอบคลุม  3  ประเ ด็นหลัก

ที่ สอดคล อง กันในการทํ าให  ได ผลผลิตที่ มี

คุณภาพในระดับนานาชาติ ไดแก เปาหมาย 

(Goals) กระบวนการ (Process) การสนับสนุน 

(support) ซึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรนี้อยูบน

แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ที่สนับสนุน

วามนุษยมีบุคลิกภาพอันเพียบพรอม สามารถ

แสดงออกซึ่ ง ความรู  สึ กนึ ก คิดของตน เอง

ด  วยวิ ธี การอันหลากหลาย  เพื่ อความเป น

มนุษยที่เพียบพรอมสมบูรณเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคม เปนพลเมืองและผูผลิต 

เปนนักประดิษฐคดิคนเทคนิคตางๆ และเปนนกัฝน

ผูสรางสรรคสิ่งที่ดีในอนาคตสืบไป
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6 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายกองทุนตั้งตัวได
6 Facts Relating To Authorized Business Incubator (ABI) 

Fund Policy

สุชาดา กิจรุงสุวรรณ*

บทคัดยอ
 การนํานโยบายสาธารณะใดๆ ไปปฏิบตัเิปนกระบวนการปฎิสมัพนัธระหวางการกําหนดเปาประสงค

และการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปาประสงค (Pressman and Wildavsky,1984) รัฐบาลไดเล็งเห็น

และใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิตที่จบไมเกิน 5 ปนั้น รัฐบาลไดสราง

โอกาสการมีเงินทุนต้ังตนธุรกิจเพื่อกูยืมในการประกอบธุรกิจใหเปนผูประกอบการใหมซึ่งจะนํามาซึ่ง

ความเขมแข็งทางธุรกิจนโยบายกองทุนตั้งตัวได จึงไดกอรูปและนํามาปฏิบัติขอสนับสนุนใดบางที่ทําให

นโยบายกองทุนตั้งตัวไดบรรลุตามเปาประสงคที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ ทั้งนี้ขอสนับสนุนดังกลาว 

เปนการสรางโอกาส สรางรายได เพื่อความเทาเทียมในการเขาถึงธุรกิจ สนับสนุนแหลงเงินทุนผูประกอบ

การใหม พัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ดานความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและลดอัตราการวางงาน

ของนิสิต นักศึกษา จบใหมจากกิจการของผูประกอบการใหมตอยอดถึงการสราง สงเสริม เพิ่มคุณคา

ของผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญาไทย ในทางตรงกันขามอุปสรรคของนโยบายน้ียังคงเปนเร่ืองของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติที่ภาครัฐตองพิจารณากระบวนการและวิธีการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐ

อาจรวมมือกับภาคเอกชนในสวนของงานการบริหารที่ภาคเอกชนมีความชํานาญกวา เพราะอาจเกิด

ภาระหน้ีสะสม

คําสําคัญ : นโยบายกองทุนตั้งตัวได บมเพาะวิสาหกิจ พัฒนาศักยภาพ เงินทุนตั้งตน

Abstract
 Public policy implementation may be viewed as a process of interaction between the setting 

of goals and actions geared to achieve them (Pressman and Wildavsky, 1984) . Government emphasizes 

to support and develop potentiality of students and graduates who had been unemployed less than 

5 years. Government gives an opportunity to support an initial funding of new business to new 

entrepreneurs by using the ABI Fund Policy.

*นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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สําคัญในการผลักดันและยกระดับเศรษฐกิจของ

ประเทศตามแผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตร

ประเทศ ปงบประมาณ 2556-2561 เพื่อความ

เหล่ือมล้ําโดยการสรางโอกาสและรายไดแก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ

เศรษฐกิจชุมชนของคนรุนใหมตอไป

 รักษาการนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ 

ชินวัตร) ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยกองทุนต้ังตัวได พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 24 

ตลุาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 129 ตอนพิเศษ 162ง เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 

2555 เรียบรอย สกอ. กําหนดใหกองทุนต้ังตัวได

เปนกองทุนแบบคงเงินตน และใชหมุนเวียนให

กูยืมแกนักศึกษาที่มีศักยภาพเปนผูประกอบการ

ใชลงทุนในการเริ่มตน/หรือขยายธุรกิจของตน 

ทั้งนี้ ในป 2556 สกอ. ตั้งเปาสรางนักศึกษา

ผู ประกอบการ (ที่ไดรับการกูยืม) ไมนอยกวา 

5,000 ราย ในปแรกเพื่อใหเปนตามเปาประสงค

ที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ

แนวความคิดนโยบายสาธารณะ
 เมื่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) มี

บทบาทสําคัญเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม

บทนํา
 ดวยกระแสของโลกปจจุบันที่ทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประเทศ

ภายใตข อจํากัดดานโอกาสสําหรับนักศึกษา

และบัณฑิตท่ีจบไมเกิน 5 ปนั้น รัฐบาลไดเห็น

ความสําคัญในการสรางโอกาสการมีเงินทุนต้ังตน

ธุร กิจเ พ่ือกู ยืมในการประกอบธุรกิจให  เป น

ผูประกอบการใหม ซึ่งจะนํามาซ่ึงความเขมแข็ง

ตอประเทศ และยังมีสวนสงเสริม สนับสนุนใหเกิด

การสรางวสิาหกจินวตักรรม และแนวทางเศรษฐกิจ

ใหม “นโยบายกองทุนตั้งตัวได: Authorized 

Business Incubator (ABI) Fund Policy” จึง

ไดจัดตั้งข้ึนภายใตสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ดวยวงเงิน 5,000 ลานบาท

ในปแรก และกําหนดแผนสนับสนุนงบประมาณ

ภาพรวมตอเนื่อง 4 ป โดยมีวงเงินประมาณ 1,000 

ลานบาท ตอสถาบันการศึกษาท่ีรวมโครงการ 

ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กองทุนฯ 

สนับสนุนการสรางผูประกอบการรายยอยเพื่อให

สามารถกู ยืม ควบคู ไปกับการสรางกลไกของ 

“ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยท้ังน้ี

กองทุนต้ังตัวไดมีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะบัณฑิต

เขาสูการเปนผูประกอบการใหม เพื่อใหเปนแรง

 The ABI Fund Policy was formed and has implemented since 2012. The policy advocates 

several points including giving opportunities, generating incomes, providing financial support 

to new entrepreneurs, developing finally potentiality especially the creation of the innovation, 

reducing unemployed graduates and finally increasing the value of product of Thailand.

 However, government should be considered about improving policy process and method 

for better efficiency in policy implementation. Moreover, government can be cooperated with 

private sectors which are expert in business sector to deduct accumulate debts.
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กับการบริหารประเทศ รัฐบาลในฐานะผูทําการ

ตัดสินใจเลือกและกําหนดนโยบายไวลวงหนา 

เพือ่ชีน้าํใหมกีจิกรรมหรือการกระทําตางๆ ใหเกดิขึน้ 

ซึ่งจะทําใหบรรลุเป าประสงคที่ ได กําหนดไว  

การ ท่ีนโยบายจะก อให  เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เป าประสงคของนโยบายได นั้น  จําเป นต อง

วางแผนรองรับ นักวิเคราะหนโยบายใชวิธีที่

หลากหลายในการหาขอมูลเกี่ยวกับปญหาของ

นโยบาย อนาคตของนโยบาย การปฏิบัติทาง

นโยบาย ผลทางนโยบายและการดําเนินงาน

ตามนโยบายเพื่อใหนโยบายนั้นๆ เปนไปตาม

เปาประสงคสูงสุด

 การกําหนดนโยบายใหมีประสิทธิผลน้ัน 

จะตองคํานึงถึงกระบวนการจัดการคุณลักษณะ

ท่ีสาํคญั 3 ประการ คอื การเปลีย่นแปลง (Change) 

การสร างสรรค   (Creativity) และนวัตกรรม 

(Innovation) ทางเลือกนโยบายที่ดีควรจะเริ่ม

จากการมีการเปล่ียนแปลงในการแกไขปญหา

สาธารณะเพ่ือนําไปสู การสร างสรรค ซึ่งอาจ

ไดมาซึ่งทางเลือกใหมๆ แลวทางเลือกที่สรางสรรค

ขึ้นใหมนั้นสามารถนําไปใชประโยชนและแกไข

ปญหาไดจรงิ ทัง้นี ้จะตองคาํนงึอยูเสมอวา ทางเลอืก

นโยบายที่มีลักษณะสรางสรรคดังกลาวจะตอง

มีความเปนไปไดทั้งทางการเมืองและการนําไป

ปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง (Andriopoulosand 

Dawson. 2009:p.342) และการตัดสินใจนโยบาย 

(Policy Decision-Making) เกี่ยวของกับการกระ

ทําของรัฐบาลหรือองคการที่มีอํานาจในการให

ความเห็นชอบ (Adopt) ดัดแปลง (Modify) หรือ

ปฏิเสธ (Reject) ทางเลือกนโยบายที่นําเสนอเพื่อ

การพิจารณา กระบวนการดังกลาวสวนใหญจะ

กระทาํโดยฝายนติบิญัญัตใินรูปของการประกาศใช

เปนกฎหมายหรือกระทําโดยฝายบริหารในรูปของ

มติคณะรัฐมนตรี (สมบัติ ธํารงธัญวงศ.2555: 

p.369) 
 ตามแนวความคิดนโยบายสาธารณะขางตน 

สามารถสรุปประเด็น 6 ขอเท็จจริงนโยบายกองทุน

ตั้งตัวได ตามเปาประสงคที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ 

ดังนี้

 1. สรางผูประกอบการใหม สรางโอกาส
ความเทาเทียมในการเขาถึงธุรกิจ การนํา

นโยบายกองทุนต้ังตัวได ไปปฏิบัตินั้น สถาบัน

การศึกษาท่ีรวมโครงการ ในระดับอาชีวศึกษา 

และอดุมศกึษา จะรวมกบัการสรางกลไกของหนวย 

ABI (Authorized Business Incubator ซึ่ง

เปนหนวย UBI เดิม) ที่เปนศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

โดยมีเปาหมายให ABI ในสถาบันอุดมศึกษา 

ทําหนาที่บมเพาะใหเกิด "ผู ประกอบการใหม" 

(Entrepreneurs) และ "บริษัทจัดต้ังใหม" (Startup 

Companies) ที่จะไดรับการดูแลใหมีพัฒนาการ

เติบโตโดยใชขอไดเปรียบจากสภาพแวดลอม

ทางวิชาการเสริมสรางความเข็มแข็งและสามารถ

พัฒนาเปน "บริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต" (Spin 

off Companies) 

 การบ ม เพาะ วิสาหกิจ  (Bus iness 

Incubat ion) คือ  กระบวนการพัฒนาธุรกิจ

แบบห น่ึ ง  ซึ่ ง ช  วยลดอัต ราความล ม เหลว

ในการดําเนินธุรกิจ ในชวงแรกเร่ิมของการจัดตั้ง

วิสาหกิจ พรอมกับการเรงใหวิสาหกิจนั้นๆ เติบโต

อยางมั่นคง และคงอยูตลอดไป เปนการสรางงาน

และความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ

ในการดําเนินงานการบมเพาะวิสาหกิจ ผูประกอบ

การใหมที่ไดรับการคัดเลือกเขามาอยูในโครงการ

จะไดรับการดูแลอยางใกลชิดโดยมีการบริการ 

ให คําปรึกษา แนะนําในลักษณะพ่ีเลี้ยงดูแล

ผู  รับการบ ม เพาะ  เสริมด วยกิจกรรมเสริม
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ความเขมแข็งดานอื่นๆ การดูแลในชวงระยะเวลา

เริ่มต นของการดําเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ป 

เพือ่ใหผูประกอบการไดเรยีนรู ทดลองและปรบัปรงุ

การทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินคาของตนเอง

จนเกิดความมั่นใจสามารถจัดตั้งธุรกิจ  และ

ยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง หลังจากหมดระยะเวลา

บมเพาะไปแลว

 ศูนย บ มเพาะวิสาหกิจ  (Business 

Incubation Center) เปนสถานที่ๆ ถูกจัดสรร

ใหแกผูประกอบการ ประกอบดวยพ้ืนที่ขนาดยอม

จํานวนหนึ่งเพื่อใช ในการดําเนินธุรกิจในชวง

เริ่มตนภายในบรรยากาศท่ีใหการสนับสนุน การ

ใหบริการ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

แกผูประกอบการ

 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เปนรูปแบบของ

การสรางผู ประกอบการใหมที่มีการดูแลอยาง

ใกลชิด และใหบริการปรึกษาแนะนําในลักษณะ

ของพี่เล้ียงทางธุรกิจที่จะคอยดูแลผูประกอบการ

ใหมเพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจ

ที่อยู ในระยะกอตั้งกิจการ ใหสามารถดําเนิน

กิจการไดอยางยั่งยืนตอไปโดยอาศัยการแนะนํา

อยางใกลชิดทั้งจากทีมที่ปรึกษาของสถาบันฯ 

และผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณจริง การสรางเครือขายระหวาง

สมาชิกดวยกัน การแบงปนประสบการณการทํา

ธุรกิจระหวางสมาชิก ศูนยบ มเพาะวิสาหกิจ

จะเปนแหลงศูนยรวมความรูในการจัดทําธุรกิจ

และเปนการชวยลดตนทุนในกระบวนการจัดตั้ง

กิจการและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดสาํหรบัธรุกจิใหมซึง่ปจจบุนั

มีหนวยงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 56 แหง

 2. พฒันาศักยภาพนสิติ นกัศึกษา ดาน
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
 ผู ประกอบการใหม ต องมีความมุ งมั่น 

มีศักยภาพทางความคิดท่ีมุ งให เกิดวิสาหกิจ

นวัตกรรมใหม   หรือการลงทุนในเศรษฐกิจ

รูปแบบใหม รวมทั้งเปนชองทางการนําผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมท่ีสร างในสถาบัน

อดุมศึกษาพฒันาสูกระบวนการใชงานเชงิพาณิชย

ทั้งนี้ หนวย ABIจะมีสวนสําคัญในการผลักดัน

ผานขั้นตอนในการบมเพาะ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่หนึ่ ง  (Pre-incubatee) คือ 

กระบวนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ในการ

ประกอบธุรกิจ ไดแก การฝกอบรมและพัฒนาการ

รับคําปรึกษาแนะนําจนสามารถสรางโมเดลสินคา

ตนแบบและรางแผนธุรกจิฉบับรางในการประกอบ

ธุรกิจของตนเองได (ระยะเวลาดําเนินงานท่ีใช

ในขั้นตอนอยูระหวาง 1-3 เดือน) 

 ขัน้ตอนทีส่อง (Incubatees) คอื กระบวนการ

บมเพาะที่ตอเนื่องจากระดับที่ 1 ไดแก การพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือสินคาตนแบบ การทดสอบตลาด 

การนําสินคาออกสูตลาดการประเมินความเปน

ไปได ในธุรกิจการเสริมสร างความเข มแข็ง 

การเขียนและปรับปรุงแผนธุรกิจ การพัฒนาสินคา

ตนแบบ การปรับปรุงแผนธุรกิจใหสมบูรณและ

การจัดตั้งบริษัทเริ่มตนหรือ Start-up Company 

(ระยะเวลาดําเนินงานที่ใชในขั้นตอนนี้ไมเกิน 3 ป) 

 ขั้นตอนท่ีสาม  (Spin-off Company) 

ระดับนี้ เป นระดับที่ผู  เข ารับการบมเพาะผาน

การบมเพาะในระดับ Pre-incubatees และระดับ 

Incubatees เรยีบรอยแลว มผีลติภณัฑออกสูตลาด

มีโครงสรางดานรายไดชัดเจน
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 ถาธรุกจิมกีารเติบโตอยางตอเนือ่งและหนวย 

ABI เห็นวาสามารถดําเนินธุรกิจไดเอง ก็จะจัดต้ัง

ธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ดังนั้น หนวย ABI ทําให

ผู ประกอบการใหมไดเขาถึงแหลงความรู และ

เทคโนโลยี ใชองคความรูเปนฐานในการผลิตและ

บริการ เพื่อตอยอดการประสบความสําเร็จทาง

ธุรกิจอยางยั่งยืน

 3. ลดอัตราการว  างงานของนิสิต 
นั ก ศึ ก ษ า  จ บ ใ ห ม  จ า ก กิ จ ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการใหม
 ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (ตาราง

ที่ 1) แสดงจํานวนผูวางงานจากระดับการศึกษา

ที่สําเร็จ พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผูจบการ

ศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน

ทุกป ระหวางป พ.ศ. 2547-2555 นั่นแสดงถึง

ชวงที่เศรษฐกิจซบเซาหรือหดตัว อัตราการวางงาน

มักจะสูงขึ้น เน่ืองจากบริษัทจะทําการลดจํานวน

คนงานและไมจ างพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

จะชวยใหกิจการมีคาใชจายที่ลดลงนั่นเอง

 การนํานโยบายกองทุนต้ังตัวไดไปปฏบิตันิัน้ 

จะเปนนโยบายเพ่ือสรางโอกาสในการทํางานและ

สรางรายได แกนักศึกษากูยืมเงินทุนตั้งตนเพื่อ

สรางอาชพี สรางงาน สรางรายได ใหเกดิผูประกอบ

การรายยอย โดยเปนความรวมมือของสถาบัน

อดุมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐและภาค

เอกชน ธนาคารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จ 255525542553255225512550254925482547

จํานวน 
 (พันคน) 

รอยละ
 (%) 

13.1

5.1

66.7

25.2

13.7

5.2

65

24.5

21.5

5.3

96.7

24.5

33.9

5.9

109

19.1

29.4

5.6

95

18.2

23.4

4.6

95.9

18.9

23.4

4.3

100.6

18.2

30.4

4.6

102.6

15.5

29.9

4

115.2

15.6

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

อุดมศึกษา

**เปนคาเฉล่ียของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 4 ไตรมาส

ตารางที่ 1 : ผูวางงาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ ทั่วราชอาณาจักร ป พ.ศ. 2547-2555 จากการ

สํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ**

 4. แหลงเงินทุนผูประกอบการใหม
 เป าหมายและยุทธศาสตร ของกองทุน

ตั้งตัวไดคือ การสรางโอกาสมีทุนตั้งตนธุรกิจ

แกนักศึกษา/บัณฑิตที่จบไมเกิน 5 ป เพ่ือกูยืม

ในการประกอบธุรกิจ โดยวางเปาหมายใหกู ยืม 

5,000 ราย ภายในป 2556 (ซึ่งเปนปแรก) โดย

มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรประเทศ 

(Country Strategy) การบูรณาการเพ่ือเปนกรอบ

การจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 โดย กองทุน

ตั้ งตัวได ประกอบอยู  ในยุทธศาสตร การลด

ความเหล่ือมล้ํา  ( Inclusive Growth) ทั้ ง น้ี 

แผนสนับสนุนงบประมาณภาพรวมตอเนื่อง 4 ป 

ดังนี้
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  (1)  ป ๒๕๕๖ จํานวน 5,000 ลานบาท

  (2)  ป ๒๕๕๗ จํานวน 5,000 ลานบาท

  (3)  ป ๒๕๕๘ จํานวน 10,000 ลานบาท

  (4)  ป ๒๕๕๙ จํานวน 20,000 ลานบาท 

 รวมทั้งหมด 4 ปงบประมาณเปนจํานวน

เงิน 40,000 ลานบาท

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนตั้งตัว

ได เปนรูปธรรมมากข้ึน กองทุนตั้งตัวได จึงได

ลงนามในบนัทกึความเขาใจรวมกันระหวางกองทนุ

ตั้งตัวไดกับบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยอม หรือ บสย. กับสถาบันการเงินของรัฐ

อีก 5 แหง ประกอบดวยธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร และธนาคารอาคาร

สงเคราะหเพื่อร วมมือกันสนับสนุนธุรกิจของ

ผูประกอบการใหม

 5. สร าง สงเสริม เพิ่มคุณคาของ
ผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญาไทย
 แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหม

จากฝ งตะวันตก  จะหลั่งไหลเข ามามาก  แต

ภูมิปญญาไทย ก็สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม

กบัยุคสมัย เชน การรูจกันําผลิตภัณฑทางการเกษตร

ประเภทขาว มาแปรรูปเปนแชมพูสระผม นํ้านม 

หรือดอกกระเจ๊ียบ ที่สามารถนํามาผลิตเปน แยม 

ชาสมุนไพร ไอศกรีม เปนตน

 การสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู ในทองถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ

จนเปนเอกลักษณในแตละพื้นท่ีเพื่อสรางจุดขาย

ใหกับผลิตภัณฑ OTOP และรัฐบาลยังไดสงเสริม

บทบาทของภาคเอกชนใหมสีวนสนบัสนนุการสราง

ความเขมแข็งแกภาคประชาชน และการสงเสริม

บทบาทของสถาบันการศึกษาในชุมชนให มี

ส วนรวมในการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ 

OTOP ของทองถ่ินภายใตการเสริมสรางความรู

ทักษะพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ OTOP ที่โดดเดน

ใหมีคุณภาพมาตรฐานพรอมออกสูตลาดภายนอก

และตลาดสากลได โดยผลิตภณัฑยงัคงเอกลักษณ

และอัตลักษณของทองถ่ินอยางเดนชัดดังนั้น 

การนํานโยบายกองทุนตั้งตัวไดไปปฏิบัตินั้น จะ

สามารถสรางหรือเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑที่เปน

ภูมิปญญาไทยไดอยางแนนอน

 6. ภาระหน้ีสะสมของรัฐบาล
 การนาํนโยบายใดๆ ไปปฏบิตัเิพือ่ครอบคลมุ

กจิกรรมของแตละบคุคล หรอืกลุมบคุคลทัง้ทีอ่ยูใน

ระบบราชการหรือเอกชน เพื่อใหวัตถุประสงคของ

นโยบายท่ีกําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ ความหมาย

ดังกลาวช้ีใหเห็นถึงความพยายามขององคการ

ในการแปลงนโยบายซึ่งเปนนามธรรม ใหเปนเชิง

ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากข้ึน โดยผูที่เกี่ยวของกับ

การนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีความรู ความ

เขาใจและจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม ตลอดจน

ปฏบิตังิานอยางตอเนือ่งจงึจะทาํใหการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติสําเร็จไดตามวัตถุประสงค (Van Meter & 

Van Horn.1975:p.447)

 การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลใดๆ 

ที่เปนภาระผูกพันตามรัฐธรรมนูญและการให

สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตางสรางภาระทางการคลังทั้งที่มองเห็นไดชัดเจน

และภาระทางการคลังที่ซ อนเร นรัฐบาลตอง

ตระหนักวานโยบายหรือมาตรการใดๆ ตองใช

ตามความจําเปนเนนประสิทธิภาพการใชจาย

และใหตรงกับกลุ มเปาหมายเพื่อไมให สร าง

ภาระและกอใหเกิดความเสี่ยงทางการคลังแก

ประเทศในอนาคตดังเชนกรณี กองทุนเงินใหกูยืม

เพือ่การศกึษา (กยศ.) ทีม่ปีญหาโดยเฉพาะในเรือ่ง

ของการปลอยกู ทีก่องทุน กยศ. ไมยอมเนนปลอยกู
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ในสาขาที่มีงานทํา ทําใหเมื่อผูกู เรียนจบมาแลว

บางสวนไมมีงานทํา จึงไมสามารถชําระหน้ีคืนได

และนํามาสู การฟองรองดําเนินคดีกับลูกหนี้ใน

ที่สุด และสงผลใหป 2557 ไดถูกตัดงบประมาณ 

ไป 6,700 ลานบาท เปนตน

 ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ

บริหารหน้ีนโยบายกองทุนตั้งตัวไดไปปฏิบัตินั้น 

จะสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออม ตอ

ภาครัฐ ทั้งความคุมคาของการใชทรัพยากรไมเกิด

ความสูญเปลาในดานการลงทุน ทรัพยากรในที่นี้

รวมถึง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณเวลา 

ฯลฯ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานท้ังหมด ดังนั้น 

ภาระหนี้ที่กอตัวจากการความไรความสามารถ

ในการชําระคืนของผู ประกอบการยอมสงผล

ตอภาระหนี้ที่รัฐตองแบกรับไวและตอเนื่องจนเปน

ภาระหน้ีเสียสะสมระดับประเทศได

บทสรุป
 การนํานโยบายใดๆ ไปปฏิบัตินั้นมีความ

สําคัญตอความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ

เปนอยางยิ่ง เพราะถานํานโยบายไปปฏิบัติตาม

แผนงาน โครงการพัฒนาตางๆ ประสบความ

สําเร็จตามวัตถุประสงค  และเป าหมายแลว 

ยอมสงผลใหประชาชนอยูดีกินดี มีความสุข ใน

ทางตรงขามถานํานโยบายไปปฏิบัติแลวเกิด

ความลมเหลว ยอมหมายถึงการพัฒนาประเทศ

ไมเปนไปตามท่ีกาํหนดวัตถปุระสงค และเปาหมาย

อยางแนนอน ปญหาของประชาชนก็จะไมไดรับ

การแกไข

 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ที่ดีนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ กลาวคือ 

วัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน ที่จะสราง

กระบวนการทางสังคมในการผลักดันนโยบาย

ใหเปนที่ยอมรับของสังคม ระบบการเมืองที่ให

เสรีภาพประชาชนโดยเปดโอกาสใหประชาชน

เขามีส วนรวมในการกําหนดนโยบายรัฐ และ

ระบบราชการตองไมผูกขาดอํานาจในการกําหนด

และตัดสินนโยบายยอมรับความตองการที่มี

ความหลากหลายและแตกตางซึ่งไมใชปญหา

เชิงนโยบาย การวิเคราะหนโยบายตองศึกษา

ใ ห  ลึ ก แ ล ะ รู  จ ริ ง ม า ก ก ว  า เ พี ย ง ก า ร รั บ รู  

ความเปนธรรม ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตอง

เกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐ

 นโยบายกองทุนตั้งตัวไดมีทั้งขอสนับสนุน 

อาทิเชน การสรางโอกาส สรางรายได เพื่อความ

เทาเทียมในการเขาถึงธุรกิจ พัฒนาศักยภาพ

นิสิต นักศึกษา ดานความคิดสรางสรรค นวัตกรรม

ตลอดจน เพิ่ มคุณค  าของผลิ ตภัณฑ ที่ เ ป  น

ภูมิป ญญาไทย  เป นต น  ในทางตรงกันข าม

อุปสรรคของนโยบายนี้ ยั งคง เป น เรื่ องของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติที่ภาครัฐตองพิจารณา

กระบวนการและวธิกีารใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ทั้งนี้ภาครัฐอาจรวมมือกับภาคเอกชนในสวนของ

งานการบริหารที่ภาคเอกชนมีความชํานาญกวา 

เพราะอาจเกิดภาระหนี้สะสม

 ทั้งนี้ ในต างประเทศ  อาทิเช น  สหราช-

อาณาจักร ไดมีหนวยงานท่ีชื่อ UK Business 

Incubation ที่ทําหน าที่ เสมือนเป นตัวกลาง

ในการดแูลใหความรูเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรม

ทางธุรกิจ เปนตัวแทนองคกรของรัฐในการเปน

หนวยบมเพาะทางธุรกิจซึ่งถือกําเนิดตั้งแตป  

2545 ดังนั้น ภาครัฐสามารถนําองคความรูดาน

ตางๆ จดุแขง็ จดุออน มาปรบัใชกบันโยบายกองทนุ

ตั้งตัวไดไดเชนกัน
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บทบาททางการปกครองของกํานัน ผูใหญบาน 
ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
The Government Role of Sub-District and Village Headman under 

Local Government Act, (Number 11) of B.E. 2551

รุจิรวัทน ลําตาล*

บทคัดยอ 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองท่ี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ทําใหระยะเวลาดํารงตําแหนงของกํานัน ผูใหญบานยาวนาน

ถึงอายุ 60 ป เพื่อใหกํานัน ผูใหญบานเปนกลไกทางการปกครองสามารถตอบสนองความตองการ

ของรัฐ สงผลใหกํานัน ผูใหญใหความสําคัญตอการตอบสนองของตองการของรัฐมากกวาการตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชน มีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่ผานมาไดกําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน

ดํารงตําแหนงถึงอายุ 60 ป มาแลวหลายฉบับ ในสวนของผลดี กํานัน ผูใหญบานท่ีมีผลงานดีสามารถ

ตอบสนองความตองการของรัฐไดเปนกลไกทางการปกครองตามที่รัฐตองการ ปฏิบัติหนาที่อยางตรงมา

ตรงไปยอมมีผลกระทบกับประชาชน หรือผูเสียผลประโยชน ไมตองกังวลกับการเลือกตั้งเมื่อหมด

วาระลง สวนผลเสยีการดาํรงตาํแหนงเปนเวลานานทาํใหเกดิการแขงขนัการเขาสูตาํแหนงสงู ความเฉือ่ยชา 

เพิกเฉยตอหนาที่ ขยายอิทธิพล บารมี การแสวงหาความรวมมือเปนฐานเสียงทางการเมืองใหกับ

นักการเมืองทุกระดับ มากกวาการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน การถอดถอนกํานัน ผูใหญบาน 

โดยประชาชนเปนไปไดยาก รัฐบาลยังไมมีมาตรการแกไขปญหาความบกพรองทางการปกครองของ

กํานัน ผูใหญบาน เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่ไมเหมาะสม การมีอิทธิพลครอบงําประชาชน 

 เพื่อแกไขปญหา ความบกพรองทางการปกครองของกํานัน ผูใหญบาน รัฐบาลควรมีมาตรฐาน

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน และประเมินศักยภาพความรูความสามารถ

ทางการปกครองเปนประจําทุกป 

 กํานัน ผูใหญบาน เปนตัวแทนของประชาชน มาจากการเลือกตั้ง ควรมีวาระการดํารงตําแหนงเปน

คราวๆ ไป ไมควรเกินคราวละ 5 ป การเลือกต้ัง เปนการเปล่ียนแปลงกํานัน ผูใหญบาน โดยสันติวิธีเปน

กระบวนการคัดเลือกผูนําอีกทางเลือกหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย

คําสําคัญ : บทบาททางการปกครองของกํานัน ผูใหญบาน/พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

*อาจารยประจําสาขาการเมืองการปกครอง คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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Abstract
 The authority structural change of sub-district and village headman based on Local 

Government Act (Number 11) of B.E. 2551 longed their positions more until they were 60 years old 

to prepare them as an administrative mechanism and to respond the needs of the government. 

This made them consider more the government needs than public needs. There were previous 

many Acts to set them to be in their position until they were 60 years old. 

 For advantage, the village and headman who had good work performances could be 

able to respond the government needs as an administrative mechanism that the government 

needed. To work straightforward could have impact to people or those who had not received 

the benefits as possible without being worry about the election that time was over. 

 For disadvantage, to be in their position long caused to political competition to access 

into their position to be high. To be indifferent, to ignore on duty, to expand influence and charisma, 

and to search for corporation to be political bastion to politicians in all levels more than get 

rid of sufferings and make happiness to people. The demotion of the village and headman by 

people were very difficult. The government did not have measures to resolve the governed problems 

of them to prevent the bad power and influence covered with people to solve the governed 

problems of them. The government should have measures and criteria for evaluation of work 

performance of them and evaluate the governed knowledge efficiencies annually. 

 The sub-district and village headman were known as a representative of people. They 

were elected from people. Thus, they should be in position at time, and holding the post of 

them should not be more than 5 years. Changing the sub-district and village headman with 

peaceful procedure was regarded as the other process of electing the leader in democratic system.

Keywords : curriculum management, musical aesthetics, professional of music

เนื่องดวยปจจุบันไดมีการปรับปรุงการบริหาร

ราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว คลองตัว

และมีประสิทธิภาพ ไมซํ้าซอนกับภารกิจและ

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงกระบวนการเขาสู 

ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การพน

จากตําแหนงและบทบาทและอํานาจหนาที่ของ

ผูใหญบาน ใหสอดคลองกบัการปรับปรุงการบรหิาร

บทบาททางการปกครองของกาํนนั ผูใหญบาน 
ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

 (ฉบับที่ 11) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 เมษายน 

2551 (พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

ฉบับที่ 11 พุทธศักราช 2551, หนา 26) เหตุผล

ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
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ราชการแผนดิน และอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จึงจําเปนตองตราบัญญัตินี้ 

 จากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี

ฉบับปจจุบัน มีผลใหผูใหญบาน ดํารงตําแหนง

ถึงอายุ 60 ป ในอดีตท่ีผานมาพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่เคยกําหนดใหผูใหญบาน

ดํารงตําแหนงถึงอายุ 60 ปมากอนแลว การดํารง

ตําแหนงติดตอกันเปนเวลานานในเชิงลบทําให

ผู นําท องที่ เป นผู มีอิทธิพลในหมู บ าน  ตําบล 

มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ

ใชตําแหนงแสวงหาผลประโยชนคาตอบแทน

จากประชาชน  ซึ่งสภาพปญหาการปกครอง

สวนทองท่ีที่สําคัญคือการวางตัวไมเปนกลาง

ของผู นํ า  มีการทุจริตในหน าที่ เข  าลักษณะ

ที่ เรียกว า “ทองไหลมา” คือผู มีตําแหนงทาง

การปกครองได มาซึ่ ง เ งินทองของมีค า เป น

คาตอบแทนโดยไมไดเรียกรอง แตในความรูสึก

ของผู ให   ให เพื่อต องการได รับความสะดวก

ในการได รับบริการจากผู มีตําแหนงทางการ

ปกค รอ ง  “ เ งิ น ลอย ”  ผู  ที่ มี ตํ า แหน  ง ท า ง

การปกครองไดรับคาตอบแทนโดยไมไดเรียกรอง

จากการปฏิบตัหินาที ่หรอืเวนจากการปฏิบตัหินาที่

เพื่อเปนประโยชนแกผูให รวมถึงการใชดุลพินิจ

ตามตําแหน  งหน  าที่ ที่ เป นคุณเป นโทษแก 

บุคคล กลุมบุคคล รวมถึงการใชตําแหนงหนาที่

ทางการปกครองเ รียกร องเ งินทองของมีค า 

สิ่งตอบแทนโดยไมคํานึงถึงความทุกขยากของ

ประชาชน  และการปฏิบัติหน าที่ของตนเพื่อ

เป นประโยชน แก ประชาชนและสังคมตาม

เจตนารมณทางการปกครองทองที่ในการบําบัด

ทุกขบํารุงสุขแกประชาชน (ศรัณยู ชูพินิจ, 2555, 

หนา 2)

อํานาจหนาที่ผูใหญบาน
 อํานาจหนาที่ของผูใหญบานมีดังนี้

 1. อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษา

ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก

ราษฎรในหมูบาน

 2. สรางความสมานฉันท และความสามัคคี

ใหเกิดข้ึนในหมูบานรวมทั้งสงเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีในทองที่

 3. ประสานหรืออํานวยความสะดวกแก

ราษฎรในหมูบาน ในการติดตอหรือรับบริการกับ

ภาครัฐ

 4. รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน 

ทุกขสุขและความตองการท่ีจําเปนของราษฎร

ในหมูบาน แจงตอภาครัฐ เพื่อใหการแกไขหรือ

ชวยเหลือ

 5. ใหการสนับสนุน สงเสริมและอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบตัหินาทีห่รอืการใหบรกิาร

ของภาครัฐ

 6. ควบคมุดแูลราษฎรในหมูบานใหปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย โดยผูใหญบานจะตองกระทําตน

ใหเปนตัวอยางแกราษฎรดวย

 7. อบรมและชี้แจงใหราษฎรมีความรู  

ความเขาใจในขอราชการและกฎหมาย ในการนี้

สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร

 8. แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือใน

กิจการสาธารณประโยชน เพื่อบําบัดปดปอง

ภยันตรายสาธารณะ อันมาโดยฉุกเฉิน รวมท้ัง

ชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัย

 9. จั ด ให  มี ก า รป ร ะชุ ม ร าษฎรและ

คณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอยเดือน

ละหนึ่งครั้ง

 10. ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทาง
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ราชการและรายงานเหตุการณที่ไมปกติ ซึ่งเกิดข้ึน

ในหมูบานใหกํานันและนายอําเภอทราบ

 11. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตาม

กฎหมาย หรอืระเบยีบแบบแผนภาครฐั ผูวาราชการ

จงัหวัด หรอืนายอําเภอมอบหมาย (พระราชบัญญตัิ

ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551, 

หนา 34) 

 กํานัน ผูใหญบานมีฐานะเปนผูแทนของรัฐ

คือ ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติ

งานอยูในระดับลางสุดของรัฐและอยูใกลชิดสนิท

กับประชาชนในทองที่ตางๆ มีหนาที่สําคัญคือการ

ชวยเร่ืองการประสานงานตางๆ เชน การประชุม

ประชาชนในเขตหมูบานและการแจงขาวสารของ

ทางราชการใหประชาชนรับทราบ เปนตน

 ในขณะเดียวกนั กาํนนัผูใหญบานก็มสีถานะ

และมีบทบาทเปนผู แทนประชาชน เป นผู นํา

ของชุมชน เน่ืองดวยไมไดมีสถานะเปนขาราชการ

ของรัฐ เต็มตัว  อีกทั้ งมิ ได ทํางานให แก ทาง

ราชการเต็มเวลาบทบาทและหนาที่ดังกลาว

ส งผลให กํานันผู ใหญบ านมีหน าท่ีต องดูแล

ความสุขทุกขของประชาชนที่เรียกกันวา “ลูกบาน” 

ในดานตางๆ เปนอันมาก

 การเปล่ียนแปลงบทบาทอํานาจหนาที่ของ

กํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติปกครอง

ทองที่ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 เนื่องจากกระทรวง

มหาดไทย เห็นวาการบริหารการปกครองทองที่

ในปจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ และบทบาท

อาํนาจหนาทีข่องกาํนนั ผูใหญบาน ยงัไมสอดคลอง

กับการบริหารราชการแผนดินนับตั้งแตป 2535 

ที่ใหกํานัน ผูใหญบานดํารงตําแหนง 5 ปจนถึง

ก อนการประกาศใช พระราชบัญญัติฯ  ฉบับ

ปจจุบันเปนผลทําใหกํานัน ผู ใหญบานที่ เคย

ทําหนาที่ เป นเจ าหนาที่ของรัฐ  มีหน าที่ดูแล

รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 

ไม กล าปฏิบัติหน าที่ตามกฎหมายในฐานะ

เจาพนักงานอยางตรงไปตรงมา เนื่องจากเกรง

ผลกระทบตอคะแนนเสียง การทํางานขาดความ

ตอเน่ือง ทําใหไมมีผู นําตามธรรมชาติที่ราษฎร

ยอมรับนับถือ ราษฎรเร่ิมมีความขัดแยง แตกแยก 

เพราะกฎหมาย เชน 

 มาตรา 14 ที่กําหนดใหผูใหญบานพนจาก

ตําแหนงเม่ือมีอายุครบ 60 ป ซึ่งสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธระหวางผูใหญบานกับประชาชน 

เพราะผูใหญบานมีหนาท่ีรับผิดชอบตอราชการ

สวนภูมิภาค ซึ่งนาสนใจวาการที่ได ตําแหนง

โดย “การเลือกต้ัง” แตหมดวาระ หรือถูกปลด 

ถอด โดยอํานาจอ่ืนๆ โดยขาราชการสวนภูมิภาค

โดยเฉพาะนายอําเภอและผู ว าราชการจังหวัด 

ถึงแมกฎหมายจะเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ถอดถอนกํานัน  ผู  ใหญบ าน  ได ก็ตามซึ่ งก็มี

โอกาสเปนไปไดนอยมากเพราะตองขอความเห็น

ชอบจากนายอําเภอ รวมถึงการสั่งสมอิทธิพล

ปลดผูใหญบาน กํานัน ออกจากตําแหนง ตั้งแต

มีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท องที่  (ฉบับที่  11) พ .ศ .  2551 เมื่อวันที่  6 

เมษายน 2551 ยังไมพบวามีพื้นที่ใดท่ีประชาชน

สามารถถอดถอนกํานัน ผู ใหญบาน ออกจาก

ตําแหนงได (ศรัณยู ชูพินิจ, 2555, หนา 78) 

 กาํนนั ผูใหญบาน เปนสถาบนัทีอ่ยูคูกบัสงัคม

ไทยมาโดยตลอด โดยเปนผูชวยเหลือทางราชการ 

ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนในตําบล

หมูบาน และเปนผูแทนประชาชนในตําบลหมูบาน

ในการติดตอกับภาคสวนตางๆ ถึงแมสภาพสังคม

จะเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย จนปจจุบัน

และตอไปในอนาคต จะทําใหภารกิจบทบาทหนาที่

ของกํานันผูใหญบานเพิ่มมากขึ้น
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 กรมการปกครองเห็นวา กํานัน ผูใหญบาน 

ถามีการเลือกต้ัง จะทําใหเกิดความแตกแยกใน

ชุมชนซึ่งมีกระทบตอการทํางานหลายดาน โดย

เฉพาะงานวาระแหงชาติ เชน ปราบยาเสพติด หาก

กํานัน ผูใหญบานใหความรวมมือกับสวนราชการ 

ชวยเหลือในการปองกัน ปราบปราม ชี้เบาะแส 

หรือจับกุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดภายใน

หมู บาน ตําบล ยอมทําใหญาติพี่น องบุคคลท่ี

เกี่ยวของเกลียดชัง ไมชอบ และไมเลือกตั้งเมื่อ

หมดวาระและลงสมัครรับเลือกตั้งใหม ทําใหคนดี

มีผลงานไมผานกระบวนการเลือกตั้ง และการ

เลือกต้ังเปนสาเหตุหน่ึงของการแตกแยกภายใน

หมูบาน (ประธาน สุวรรณมงคล, 2552, หนา 107) 

 การท่ีกํานัน ผู ใหญบ าน มีวาระ 60 ป 

คาตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันผูใหญบาน

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 8,000 บาท กํานัน

เดือนละ 10,000 บาท ทําใหการแขงขันเพื่อเขา

สูตําแหนงขางตน มีการแขงขันรุนแรง และมีการ

ซื้อเสียงมากรวมถึงเป นอุปสรรคที่สําคัญของ

การกระจายอํานาจ กาํนนั ผูใหญบานอยูในตาํแหนง

จนเกษยีณอาย ุ60 ป นัน้อาจทาํใหกาํนนั ผูใหญบาน

เกิดความหางเหินกับประชาชนหรืออาจละเลย

ตอการปฏิบัติหนาที่ที่พึงกระทํา เพราะไมตองขอ

คะแนนเสยีงจากประชาชนในระยะเวลาทีย่าวนาน

การปลด ถอดถอนกํานัน ผู ใหญบานออกจาก

ตําแหนงยากมากจากเง่ือนไขของพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 

ทําใหการกระทําของกํานัน ผูใหญบานบางสวน

ไมตองรับผิดชอบตอประชาชน รับผิดชอบตอนาย

อยางเดียว 

 บทบาททางกา รปกครองของกํ า นัน 

ผู ใหญบ าน  ภายใตพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีทั้ง

จุดเดน จุดดอย สรุปไดดังนี้ (เสนห จุยโต, 2552, 

หนา 63) 

 1. กํานัน ผูใหญบาน ปฏิบัติงานซ้ําซอน

กับองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน  โดยเฉพาะ

องคการบริหารสวนตําบล แตละหมูบานมีสมาชิก

สภาองค การบริหารส วนตําบลหมู ละ  2 คน 

ซึ่งมีบทบาทในฐานะผูนํา ตัวแทนของประชาชน 

ทัง้ 2 ฝาย ประชาชนสบัสนในบทบาทอาํนาจหนาที่

ของแตละฝาย และการปฏิบัติหนาที่ต างฝาย

ตางทําขาดความรวมมือซึ่งกันและกัน

 2. การจัดทําแผนพัฒนาขององค กร

สวนทองถิ่นซึ่งจัดทําทุกหมูบาน ชุมชน เปนประจํา

ทุกป   หากกํ านัน  ผู  ใหญ บ  าน เป นแกนนํ า 

ประชาสัมพันธ  เชิญชวนให ประชาชนเข ามา

มีส วนร วมในการจัดทําแผน ประชาชนจะให

ความรวมมือเขารวมจัดทําแผนพัฒนาจํานวนมาก 

หากมีความขัดแยงกันกํานัน ผู ใหญบานไมให

ความรวมมือประชาชนเขามามีสวนรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ นอยมาก 

 3. มักเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง

กํานัน ผูใหญบาน กับสมาชิกสภาองคกรปกครอง

ส วนท องถิ่น  และผู บริหารองค กรปกครอง

ส วนท อง ถ่ิน  ขาดการให ความร วมมือการ

ประสานงานกัน มีการร องเรียนกลาวโทษกัน 

โดยเฉพาะการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ

องค  ก รปกครองส  วนท  อ ง ถ่ิ น  หากกํ านั น 

ผู ใหญบานไมเห็นดวยจะไมใหความรวมมือ 

ไมอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา ทําใหประชาชนเสียผลประโยชนจาก

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาในหมูบาน

 4. กํานัน ผู ใหญบาน เป นหัวคะแนน 
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ฐานเสียง ใหกับนักการเมืองทองถิ่นถึงระดับชาติ 

ใชอิทธิพลครอบงําประชาชนในการเลือกตั้ง ชี้นํา

ใหประชาชนเลือกบุคคล กลุ มบุคคลที่เห็นเปน

หัวคะแนนใหการสนับสนุน 

 5. กํานัน ผูใหญบาน สามารถสนองตอบ

ตองานราชการไดเต็มอยางศักยภาพ เชน การ

ปองกันและปราบรามยาเสพติด ไมตองกังวลจะมี

ผลกระทบกับการเลือกตั้ง

 6. กํานัน ผูใหญบาน เฉื่อยชา เพิกเฉย 

ตอความรับผิดชอบตอประชาชน ขาดการเอาใจใส

ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขตอประชาชน เพราะไมมี

ผลตอการเลือกตั้ง

 7. มีอิทธิพลในกองทุนตางๆ ในหมูบาน 

สวนมากกํานัน ผูใหญบาน จะเปนประธานกองทุน

คัดเลือกญาติ พวกพองเขามาเปนคณะกรรมการ 

กีดกันประชาชนบางกลุ มไมใหเข าถึงกองทุน 

หรือพิจารณาอนุมัติเงินกู ใหนอยไมเพียงพอตอ

ความตองการ  แตอนุมัติให พวกพองของตน

จํานวนมาก การเลือกคณะกรรมการ ประธาน 

การอนุมัติเงินกู ไมปฏิบัติตามระเบียบกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 

 8. เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถอดถอนกํานัน  ผู  ใหญบ าน  เป นไปได ยาก 

ขาดแนวทางการปฏิบัติ ยังไมมีระเบียบรองรับ

การประเมินผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

 9. ผลประโยชนจากการชวยเหลือลูกบาน 

เชน ประชาชนเดือดรอนจากพืชผลถูกน้ําทวม 

ภัยแลง ตองแจงขอความชวยเหลือผานกํานัน 

ผูใหญบาน เพ่ือรวบรวมความตองการของเกษตรกร

ตามระเบียบราชการสงตอไปยังสวนราชการ

ที่เก่ียวของใหการชวยเหลือตอไป มีการเรียกรอง

การปฏิบัติงาน เช น 10 ตอ 1 คือ ประชาชน

ไดรับการชวยเหลือจากสวนราชการที่ผลผลิต

ไดรบัความเสยีหายจากนํา้ทวม ภยัแลงขึน้ทะเบยีน

ไวทุก 10 ไร ตองแบงใหกับกํานัน ผูใหญบาน 

จํานวน 1 ไร เปนตน

ขอเสนอแนะ
 การปฏิบัติงานของกํานันผู ใหญบานซ่ึงมี

ความใกลชิดกับประชาชนและสวนราชการที่

เกี่ยวข องในพื้นที่  มีผลกระทบทั้งเชิงลบและ

เชิ งบวก  กํานัน  ผู  ใหญ บ านที่ปฏิบัติหน าที่

ตามบทบาทหนาที่ในการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม  รักษาความสงบเรียบร อย  ให 

ความรวมมือกับรัฐบาลสงผลประชาชนที่ เสีย

ผลประโยชน   กระทําผิดกฎหมายเกลียดชัง 

มีผลตอการเลือกต้ังนําไปสูความแตกแยก การ

ดาํรงตําแหนงในพืน้ทีเ่ดมิเปนเวลานานทาํใหกาํนนั 

ผู ใหญบาน ขยายอิทธิพล บารมี การแสวงหา

ความรวมมือเปนฐานเสียงทางการเมืองใหกับ

นักการเมืองทุกระดับ มากกวาการบําบัดทุกข

บํ า รุ งสุ ขแก ประชาชนการถอดถอนกํ านั น 

ผูใหญบาน โดยประชาชนเปนไปไดยาก 

 กํานัน  ผู ใหญบ านมาจากการเลือกตั้ง 

ไมควรมีวาระการตํารงตําแหนงยาวนานถึงอายุ 

60 ป รัฐบาล สวนราชการควรมีมาตรฐานเกณฑ

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และศักยภาพ

ความรูความสามารถทางการปกครองของกํานัน 

ผูใหญบาน ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง โดยใหความ

สําคัญกับประชาชนส วนราชการภาคสังคม

ในพ้ืนท่ี มิใชสวนราชการ เพราะประชาชนภาค

สังคมในพ้ืนที่ได รับผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางออมทัง้เชงิลบและเชงิบวกจากการปฏบิตัหินาที่

ของกํานัน ผูใหญบาน
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 การเลือกตั้ง เปนการเปลี่ยนแปลงกํานัน 

ผูใหญบาน โดยสันติวิธี หากกํานัน ผูใหญบาน

มีผลงานดี เปนที่ยอมรับของประชาชนสวนใหญ

ยอมไดรับความไววางใจจากประชาชนเลือกต้ัง

เขามาดํารงตําแหนงใหม หากไมเปนที่ยอมรับ

ของประชาชนสวนใหญ ไมมีผลงาน กระบวนการ

เลือกตั้งยอมเปนทางเลือกที่ดีในการเปล่ียนแปลง

ตัวผู นําโดยสันติวิธีอีกทางเลือกหนึ่งในระบอบ

ประชาธิปไตยในฐานะท่ีกํานัน ผูใหญบานเปน

ตัวแทนของรัฐและตัวแทนของประชาชน จึงมี

ขอเสนอแนะดังนี้

 1. รัฐบาลควรทบทวนปรับปรุงแก ไข

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ กําหนด

อาํนาจหนาท่ีของกํานัน ผูใหญบาน ใหดาํรงตําแหนง

เปนคราวๆ ไมควรใหดํารงตําแหนงยาวนานถึง

อายุ 60 ป เพ่ือลดอทิธพิลของกํานนั ผูใหญบานทีม่ี

ตอประชาชน เพื่อใหกํานัน ผูใหญบานสามารถ

สนองตอบตอปญหา ความตองการของประชาชน

ใหความสําคัญในการบําบัดทุกข บํารุงสุขแก

ประชาชน

 2. รั ฐ บ า ล ค ว ร กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกาํนนั ผูใหญบาน

ใหชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กํานันผู ใหญบานปละคร้ัง โดยใหความสําคัญ

กับประชาชนสวนราชการในพื้นที่ในการประเมิน 

รวมถึงส วนราชการที่ เกี่ยวข อง เพ่ือใหกํานัน 

ผู ใหญบาน มีความกระตือรือรนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีสามารถตอบสนองไดทั้งสวนของรัฐบาล 

สวนราชการ ประชาชนและความรวมมอทุกภาค

สวนในพ้ืนท่ี

 3. สวนราชการควรกําหนดมาตรฐาน

ประเมินศักยภาพความรู ความสามารถในทาง

การปกครองของกํานันผู ใหญเปนประจําทุกป 

เพื่อทดสอบความรูความสามารถทางการปกครอง

ของกํานัน ผูใหญบานตามกฎหมายกําหนด และ

หนาที่ที่ควรปฏิบัติ

 4. รัฐบาลและสวนราชการ ควรประกาศ

ยกยองกํานัน ผูใหญบาน ที่มีผลงานดี ผานเกณฑ

การประเมินใหทุกภาคสวนรับทราบโดยท่ัวถึงกัน 

เพื่อเป นแบบอยางที่ในการปฏิบัติหนาที่ด วย

ความเรียบรอยดีงามเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับ

กํานัน ผูใหญ

 5. สวนราชการควรใหความรูแกประชาชน

ใหมีความรู ความเขาใจตออํานาจหนาท่ีทาง

การปกครองของกํานัน ผูใหญบาน เพือ่ใหประชาชน

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ทองที่

 6. สวนราชการควรใหความรูแกประชาชน

ในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน 

ผูใหญบาน เพือ่ใหประชาชนเกดิความรูความเขาใจ

เกณฑการประเมินที่ถูกตอง

บทสรุป
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจหนาที่

ของกาํนนั ผูใหญบานตามพระราชบัญญัตลิกัษณะ

ปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ทําใหระยะ

เวลาดํารงตําแหนงของกํานัน ผูใหญบานยาวนานถึง

อายุ 60 ป เพื่อใหกํานัน ผู ใหญบานเปนกลไก

ทางการปกครองสามารถตอบสนองความตองการ

ของรัฐ สงผลใหกํานัน ผู ใหญใหความสําคัญ

ตอการตอบสนองของตองการของรัฐมากกวา

การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

มีพระราชบัญญัติหลายฉบับท่ีผานมาไดกําหนด
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ใหกํานัน ผูใหญบานดํารงตําแหนงถึงอายุ 60 ป 

มาแล วหลายฉบับ  ในส วนของผลดี  กํานัน 

ผูใหญบานท่ีมีผลงานดีสามารถตอบสนองความ

ตองการของรัฐไดเป นกลไกทางการปกครอง

ตามที่รัฐต องการ  ปฏิบัติหน าที่อย างตรงมา

ตรงไปยอมมีผลกระทบกับประชาชน หรือผูเสีย

ผลประโยชน ไมตองกังวลกับการเลือกต้ังเม่ือ

หมดวาระลง  สวนผลเสียการดํารงตําแหนง

เป นเวลานานทําใหเกิดการแขงขันการเข าสู 

ตําแหนงสูง ความเฉื่อยชา เพิกเฉยตอหนาที่ 

ขยายอิทธิพล บารมี การแสวงหาความรวมมือ

เปนฐานเสียงทางการเมืองใหกับนักการเมือง

ทุกระดับ มากกวาการบําบัดทุกขบํารุงสุขแก

ประชาชนการถอดถอนกํานัน ผู ใหญบาน โดย

ประชาชนเปนไปไดยาก รัฐบาลยังไมมีมาตรการ

แกไขปญหาความบกพรองทางการปกครองของ

กํานัน ผูใหญบาน เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่

ไมเหมาะสม การมีอิทธิพลครอบงําประชาชน 

 เพื่อแกไขปญหา ความบกพรองทางการ

ปกครองของกํานัน ผู ใหญบาน รัฐบาลควรมี

มาตรฐานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่

ของกํานัน ผู ใหญบาน และประเมินศักยภาพ

ความรูความสามารถทางการปกครองเปนประจํา

ทุกป 
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การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
The Moral and Ethical Standards of Schools Personals 
as Perceived by Administrators and Teachers under 

The Office of Singburi Primary Educational Service Area

อุษษา สุขประเสริฐ*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคลากรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี และ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ

บุคลากรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี เมื่อจําแนกตามตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

ขนาดสถานศึกษา ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผู สอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จํานวน 310 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ 

ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

 ผลการวิจัยพบวา 1. การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยู ในระดับมาก โดยเรียง

ลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ ดานความเที่ยงตรง ดานความซื่อสัตย ดานความสําเร็จของงาน 

ดานความโปรงใส และดานความยึดมั่น 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีจําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และขนาด

สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนเมื่อจําแนกตามตําแหนงและ

วุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม, บุคลากรในสถานศึกษา

*นักศึกษาปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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Abstract
 The purposes of this research were to 1) study the moral and ethical standards of schools 

personals as perceived by administrators and teachers under the office of Singburi primary 

educational service area and 2) compare the moral and ethical standards of schools personals 

as perceived by administrators and teachers under the office of Singburi primary educational 

service area divided by position, sex, education, age, income per mount and size of school. 

Samples were administrators and teachers 310 persons under the office of Singburi primary 

educational service area in 2013 academic year drawn by stratified random sampling. The 

instrument used in the saving collects the data were questionnaires. The data were analyzed 

by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and 

Scheffe’s test.

 The findings were as follows: 1) The moral and ethical standards of schools personals 

as perceived by administrators and teachers under the office of Singburi primary educational 

service area were rate at high level, when considering each side by ranking most mean; the 

accuracy, integrity, the success, transparency and adherence and 2) compare the moral 

and ethical standards of schools personals as perceived by administrators and teachers 

under the office of Singburi primary educational service area divided by sex, age, income 

per mount and size of school were differences at a significance level of .05, when divided by 

position and education were not different.

Keywords : the moral and ethical standards, people in schools

ฉบับที่ 1 ในชวงป พ.ศ. 2504-2509 และแผน

พัฒนาฯ ฉบับตอๆ มาอีกหลายฉบับน้ันลวนมี

จุดมุงเนนไปท่ีการเสริมสรางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสมัยใหม

เปนดานหลัก ทําใหละเลยการพัฒนาทางดาน

คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของคน

ในชาติไป (วิภาษ ทองสุทธิ์, 2551, หนา 2-3) 

คนไทยท้ังปวงลวนมีความปรารถนาอยางเดียวกัน

คือตองการอยูในสังคมที่ดีงามและมีความอยูเย็น

เปนสุขรวมกันสังคมท่ีดีงามและอํานวยประโยชน

บทนํา
 ป  จ จุ บั น สั ง คม ไทยกํ า ลั งป ร ะสบ กับ

วิกฤติการณดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางสูง 

สังคมเกิดความแตกแยกเกิดความไมเทาเทียมกัน

มีการใชกําลังอยางไรมนุษยธรรมในการระงับ

ข อพิพาทมีการฉอราษฎรบังหลวงเปนที่แจ ง

ประจักษทุกระดับทั้งในวงราชการและภาคเอกชน 

(ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551, หนา 1) เปนที่ทราบ

กันดีว าเข็มทิศในการพัฒนาประเทศไทยผาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินับตั้งแต
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สุขรวมกันตองเปนสังคมที่มีจิตสํานึกทางคุณธรรม

และจริยธรรมสูงสังคมท่ีเอาเงินเปนตัวตั้งโดยขาด

จิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรมจะนําไปสู 

ความเสื่อมเสียทางศีลธรรม ความขัดแยงความ

รุนแรงและวิกฤตการณตางๆ (ประเวศ วะสี, 2549, 

หนา 3) 

 ปจจัยท่ีก อใหเกิดปญหาดานคุณธรรม

จริยธรรมในภาครัฐไดแกปจจัยการใชอํานาจและ

หนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐในทาง

ที่ผิดหลีกเล่ียงการบังคับใชกฎหมายแสวงหา

ประโยชนใหตนเองและพวกพองปจจัยทางดาน

คุณธรรมและจริยธรรมของเจ าหนาที่ของรัฐ

ในการดําเนินการบางอยางของเจาหนาที่ของรัฐ

ที่อาจจะไมผิดกฎหมายแตขัดกับหลักคุณธรรม

ปจจัยทางดานวัฒนธรรมทัศนคติและคานิยม

ที่หลอหลอมใหเกิดกระบวนทัศนไมถูกตองปจจัย

ทางสังคมและการเมืองท่ีมีลักษณะอุปถัมภ 

มีความไมเทาเทียมกันสูงปจจัยทางเศรษฐกิจ

ที่มีลักษณะผูกขาดและแขงขันกันอยางไมเปน

ธรรมปจจัยทางดานการกํากับดูแลการบริหารงาน

บุคคลของสวนราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑและ

วิธีการขององคกรกลางบริหารงานบุคคลหนังสือ

เวียนทีใ่หสวนราชการปฏบิตัไิดแกการสรรหาบคุคล

เขารับราชการการเล่ือนข้ันเงินเดือนการแตงต้ัง

ขาราชการเปนระดับสูงข้ึนการกําหนดตําแหนง

หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดอําเภอการโยกยาย

การถูกสอบสวนการถูกลงโทษเปนตน 

 การดําเนินการในการแกไขปญหา ขาราชการ

ที่ ไม มีคุณธรรมจริยธรรมและทุจริตประพฤติ

มิชอบในวงราชการจะตองดําเนินการในลักษณะ

องครวมและมีมาตรการหลายๆ ดานประกอบกัน

และมาตรการทางดานกฎหมายที่มีความสําคัญ

คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 ในมาตรา 77 บัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและ

พนักงานหรือลูกจ างอื่นของรัฐ เ พ่ือป อง กัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

 จากสภาพและปญหาท่ีกลาวมาขางตน

ผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาศึกษาการปฏิบัติตาม

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร

และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรีเพื่อนําผลการศึกษาไปเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก

ผูบรหิารและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี ตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คุณ ธ ร ร ม แล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ งบุ ค ล า ก ร ใ น

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและ

คร ูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สิงหบุรี

 2. เพื่ อ เปรี ยบ เ ทียบการปฏิบั ติ ตาม

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู บริหาร

และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี เมื่อจําแนกตามตําแหนง 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุรายไดเฉล่ียตอเดือน 

และขนาดสถานศึกษา

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและตัวอยาง
 ประชากรท่ีใช ในการวิจัยคือ  ผู บริหาร

และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาสิงหบุรี จํานวน 1,379 คน ตัวอยาง

ที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัย ไดกําหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane) ที่ระดับ

ความเชื่อม่ันร อยละ 95 และยอมใหมีความ

คลาดเคลื่อน .05 ในการคํานวณขนาดตัวอยาง 

ทําการสุ มตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามขนาด

โรงเรียน ไดขนาดตัวอยาง 310 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ

ผู ตอบแบบสอบถามลักษณะของคําถามที่ใช 

เปนแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(check  l i s t )  ได แก   ตํ าแหน  ง  เพศ  อายุ 

วุฒิการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และขนาด

สถานศึกษา

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู บริหาร

แล ะค รู  ลั กษณะขอ งแบบสอบถาม เ ป  น

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดย

กําหนดคาคะแนน ชวงน้ําหนักของการปฏิบัติ

เปน 5 ระดับ

 3. การวิเคราะหขอมูล
 ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผู ตอบ

แบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี คารอยละ 

 ตอนที่ 2 วิเคราะหการปฏิบัตติามมาตรฐาน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู หาคาเฉล่ีย 

(mean) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานคณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากร

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและ

ครู วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) ในกรณี

เปรยีบเทยีบสองกลุมและวเิคราะหความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) ในกรณเีปรยีบเทยีบ

มากกวา 2 กลุมขึ้นไป และเม่ือพบความแตกตาง

จึงทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี

ของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัย
 1. ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารง

ตําแหนงครูคิดเป นร อยละ  90.00 เพศหญิง

คิดเปนรอยละ 66.45 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

คิดเปนรอยละ 77.74 อายุมากกวา 49 ปขึ้นไป

คิดเปนรอยละ 31.61 มีรายไดมากกวา 25,000 

บาท คิดเปนรอยละ 48.71 สังกัดสถานศึกษา

ขนาดกลางคิดเปนรอยละ 43.87

 2. การปฏบิตัติามมาตรฐานคณุธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผู บริหารและครู ในภาพรวม

อยูในระดับมาก ( =4.47,S.D.=0.42) โดยเรียง

ลาํดบัคาเฉล่ียมากไปนอย ดงัน้ี ดานความเท่ียงตรง 

( =4.53,  S .D.=0.45)  ด านความซื่ อสัตย  

( =4.48, S.D.=0.49) ดานความสําเร็จของงาน 

( =4.47, S.D.=0.46) ดานความโปรงใส ( =4.43, 

S.D.=0.46) และดานความยึดมั่น ( =4.41, 

S.D.=0.49) 

 3. ผลการเปรียบเทียบเมื่อจําแนกตาม

อายุ  และรายได  เฉล่ียต อเดือน  ในภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 จําแนกตามเพศ ในภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนก

ตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนก

ตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา ในภาพรวม 

ไมแตกตางกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม

และจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครู

 1.1 ดานความยึดมั่น ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

ตางใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนในดานความ

ยึดม่ัน โดยการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความ

ถูกตอง ดีงาม ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

เชื่อม่ันในความสามารถและมีความต้ังใจปฏิบัติ

หนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จโดยไมเกรงกลัวตออิทธิพล 

ซึง่สอดคลองกบัฟากร ีทองดบีตุร (2551, บทคดัยอ) 

ไดศึกษาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรใน

สถานศึกษามีระดับความคิดเห็น ในการปฏิบัติตอ

คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในระดับมาก 

 1.2 ดานความซื่อสัตย ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ีเนื่องจากผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

มคีวามคดิเหน็วาการประพฤตติรงไปตรงมาในทาง

ที่ชอบไมคดโกงไมหลอกลวงมีจิตสํานึกตอหนาที่

มีความมุงมั่นและต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเต็มความสามารถโดยคํานึงถึง

ประโยชนสงูสดุของประชาชนและประเทศชาตเิปน

สําคัญรวมทั้งยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

จะเปนทางที่นําไปสูความสําเร็จในหนาที่การงาน 

ซึ่งสอดคลองกับแนงนอย ไทยเจริญ (2550, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตําบลในเขต

พื้นที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ

วิจัยพบวา มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ของพนักงานเทศบาลตําบลตอการปฏิบัติหนาที่

ของเทศบาลตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

 1.3 ดานความโปรงใส ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

มีความเห็นวาการปรับปรุงกลไกการทํางานของ

องคกรใหมีความโปรงใสใหประชาชนตรวจสอบ

ความถูกตองไดและเปดเผยขอมูลขาวสารภายใต

กรอบของกฎหมาย  จะเป นการเสริมสร  าง

ความมั่นใจในคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่ ง

สอดคลองกับทองยอม สาครสูงเนิน (2548, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม

การบริหารดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ครูผู สอนและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีความเห็นวาพฤติกรรมการบริหารดานคุณธรรม

จริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 โดยรวมทุกดานมรีะดบัพฤติกรรมการบริหาร

ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก

 1.4 ด านความเที่ ยงตรง  ในภาพรวม

อยูในระดับมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบรหิารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีมีความคิดเห็นวาความสามารถปฏิบัติงาน

ที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จ และไดผลลัพธ

ตามเปาหมาย ดูแล รักษา และใชทรัพยากรของ

ทางราชการอยางประหยัด คุ มคาประสานงาน

กับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
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เป าหมายและเนื้อหาสาระของงานที่ตรงกัน

ปฏิบัติ งานด วยความรอบคอบไม ประมาท 

รั กษาผลประโยชน  ให แก หน  วยงานอย  าง

เต็มความสามารถปฏิบัติ งานโดยไม ยึดติด

อยู กับกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน 

แตมุ งเปาหมายขององคการ การปฏิบัติเชนนี้

จะเปนการพาตนเองและองคกรไปสูความสาํเรจ็ไป

พรอมๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับวิภาพร วัฒนะกูล 

(2547, บทคัดยอ) ศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม

ของพยาบาลตามการรับรู ของผูรับบริการแผนก

ผู ป  วยนอกโรงพยาบาลบางกระทุ มจั งหวัด

พิษณุโลกผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมจริยธรรม

ทางพยาบาลอยูในระดับมากทุกดาน

 1.5 ดานความสําเร็จของงาน ในภาพรวม

อยู ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู บริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีเห็นวา การทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด

เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลักเกิดผลดีแก

หนวยงานและสวนรวมโดยใชทรัพยากรของทาง

ราชการใหคุ มคาและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง

สอดคลองกับสุภาวดีพร ประสิทธิ์กุล (2547, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

พนักงานธนาคารกรุ ง ไทยจํากัด  (มหาชน ) 

สํานักงานใหญผลการศึกษาพบวา พฤติกรรม

ทางจริยธรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทย

ทั้ง 7 ดาน คือ ความรับผิดชอบความซื่อสัตย

ความมีเหตุผลความเมตตากรุณาความยุติธรรม

การรักษาระเบียบวินัยและความสามัคคีอยูใน

ระดับสูง

 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของผู บริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

 2.1 จําแนกตามตําแหนง  ในภาพรวม 

ไมแตกตางกันทั้งนี้ เนื่องจากผู บริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีตางเห็นวาจริยธรรมเปนรากฐานสําคัญ

ที่ นํ า ค ว าม เ จ ริญรุ  ง เ รื อ งความ ม่ันคงและ

ความสงบสุขของปจเจกชนสังคมและประเทศชาติ

ซึ่งการพัฒนาบานเมืองตองพัฒนาจิตใจกอนหรือ

อย  างน อยต องพัฒนาไปพร อมๆ  กันก อน

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาวิชาการอื่นๆ 

เพราะการพัฒนาท่ีไมมีจริยธรรมเปนแกนนํา

จะสูญเปลาและเกิดผลเสียทําใหบุคคลลุมหลง

ในวัตถุอบายมุขมากข้ึนจริยธรรมจึงเป นการ

ประพฤติการกระทําและความคิดที่ถูกต อง

เหมาะสม จึงทําใหมีทัศนะไมตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับวาสนา เช้ือหมอดู (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา

การปฏิบัติตนด านคุณธรรมจริยธรรมของครู

ในโรงเรียนที่ เป ดสอนช วงชั้นที่  3 -4  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวิจัย พบวา ครูในโรงเรียนที่เปดสอนชวง

ชั้นท่ี 3-4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด

มหาสารคาม ที่จําแนกตาม ตําแหนงและหนาที่ 

มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตาง

กันทางสถิติที่ระดับ 0.05

 2.2  จําแนกตามเพศ ในภาพรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ี

เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ที่มีเปนชาย

มคีวามเห็นวา ธรรมะทีเ่ปนขอปฏบิตั ิความประพฤติ 

ศีลธรรม การดําเนินชีวิตความเปนอยู การใชชีวิต 

การเคล่ือนไหวของชีวิต ทั้งทางกาย ทางวาจา 

ทางใจ คุณความดีที่ควรประพฤติปฏิบัติใหกํากับ

อยูในจิตใจของคน เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง

และสังคมจึงทําให มีทัศนะสูงกว าเพศหญิง 
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ซึ่งสอดคลองกับสงกรานต เนินหาด  (2547, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม

ของผู บริหารโรงเรียนในทัศนะของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม

ดานคุณธรรมของผู บริหารโรงเรียนตามทัศนะ

ของครูชายและครูหญิงทั้ งโดยภาพรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ทุกดาน

 2.3  จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม 

ไมแตกตางกันทั้งนี้ เนื่องจากผู บริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรี ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความเห็น

วาหากบุคคลในสังคมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม

แลวจะทําใหสังคมเกิดความสงบสุขรู จักหนาที่

ค ว ามรั บผิ ดชอบของตน เอ งละ เ ว  นความ

ประพฤติชั่ วมี เหตุผลถูกต องตามกาลเทศะ

ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมน้ันเปนส่ิงท่ีจําเปนและมี

คณุคาสําหรบับคุคลในสงัคมทกุเพศทกุวยัทกุอาชพี 

จึงทําใหมีทัศนะไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับมนูพันธ   ชลายนเดช  (2550, บทคัดย อ) 

ไดศกึษาเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการมีคุณลักษณะทาง

ประชากรดาน ระดับการศึกษา มีระดับคุณธรรม

จริยธรรมในภาพรวมและคุณธรรมจริยธรรม

ดานประสิทธิภาพการทํางาน  การปฏิบัติตน

ดานคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบการ

ทํางานไมแตกตางกัน

 2.4 จําแนกตามอายุ ในภาพรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้

เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีที่มีอายุนอย

กวา 30 ป มีความเห็นวาการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา

นอยกวาชวงอายุอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอย มีประสบการณ

ในการดํารงชีวิตที่นอยกวาชวงอายุอื่นๆ ทําให

ไมเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิตนัก ซึ่งสอดคลองกับลัดดา ครสวรรค 

(2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ลพบุรีผลการวิจัยพบว ากาปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ลพบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกันเม่ือจําแนก

ตามอายุ  มีหน าที่ รับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย  

และความสุภาพของผูบริหารสถานศึกษากับครู 

ความสามัคคีของผูบรหิารสถานศึกษากับผูปกครอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.5  จําแนกตามรายได  เฉลี่ยต อเดือน 

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท มีทัศนะ

ตอการปฏิบตัติามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคลากรในสถานศึกษา นอยกวากลุ มอื่นๆ 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวากลุมท่ีมีรายได 15,000-

25,000 บาท และมากกวา 25,000 บาท เปนกลุม

ที่มีรายไดที่มั่นคงแลว จึงทําใหมีระดับทัศนะ

ทีแ่ตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับพฒันะ จางประเสริฐ 

(2547,  บทคัดย อ )  ได ศึกษาจริยธรรมของ

ขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
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และความคิดเห็นของประชาชนตอจริยธรรม

ของขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

จันทบุรีพบว า  ประชาชนชายกับหญิงรายได 

ตอเดือนระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกัน

และกา ร เคยกั บ ไม  เ คยถู กตํ า ร วจจั บจะมี

ความคิดเห็นตอจริยธรรมตอตนเองตอหนวยงาน

และตอประชาชน/สังคมของตํารวจในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ p<0.05

 2.6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสงิหบรุจีาํแนกตามขนาดสถานศกึษา 

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ ง ห  บุ รี ที่ ปฏิ บั ติ หน  าที่ ใ นสถานศึ กษาที่ มี

ขนาดใหญมีความเห็นวา การบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยู กับองคประกอบหลาย

ประการทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ดังนั้น

ผู บริหารโรงเรียนเป นบุคคลท่ีมีความสําคัญ

อยางย่ิงของโรงเรียนในการเปนแบบอยางท่ีดี

ที่จะนําโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูความสําเร็จ 

ตองมีคุณลักษณะของผู นํา ท่ีสําคัญได แก   มี

คุณธรรมจริยธรรมมีทัศนะสูงกวาผู ปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาขนาดกลาง  ซึ่งสอดคลองกับ

อนุกูล ถูระวรณ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของครูผู สอน

ในโรงเรียนที่ เป ดสอนช วงชั้นที่  1 -2  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 

ผลการวิจัย  พบว า  พฤติกรรมด านคุณธรรม

จริยธรรมของครูผู สอนในโรงเรียนที่ เป ดสอน

ชวงชั้นท่ี 1-2 ที่มีขนาดตางกัน โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

 1.1 ดานความยึดมั่นนั้นในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรควร มีการป ฏิบั ติ ง าน โดย มีความ

ประนีประนอมและโอนออนผอนตามผูรวมงาน 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความราบรื่นและบรรลุ

วัตถุประสงคไดเร็วขึ้น

 1.2 ดานความซื่อสัตยนั้นบุคลากรไมควร

ใชความสนิทสนมกันเปนการสวนตัวใหความชอบ

พิเศษแกผูใตบังคับบัญชา

 1.3 ดานความโปรงใสน้ันบุคลากรควร

ยอมรับฟงความคิดเห็นและคําวิพากษวิจารณ

ดวยความเต็มใจและนํามาปรับปรุงการปฏิบตังิาน

ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.4 ดานความเที่ยงตรงนั้นบุคลากรใน

สถานศึกษาควรปฏิบัติงานด วยจิตสํานึกที่ดี

ในการใหบริการไมมีอคติไมเลือกปฏิบัติ

 1.5 ดานความสําเร็จของงานน้ันบุคลากร

ในสถานศึกษาควรปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 2.1 ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย

เพื่อการพัฒนาและยกระดับพฤติกรรมคุณธรรม

และจ ริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ในรูปแบบตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือคนหาแนวทาง

ทีห่ลากหลายในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ือง

 2.2 ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการ

ส ง เสริมให บุคลากรในสถานศึกษาเป นผู มี

คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงคของสังคม
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รูปแบบการจัดการสูความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน 
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Management Format for Excellence of Christian Hospitals 
The Church of Christ in Thailand

ประทุม เจริญรูป*

บทคัดยอ
 ดุษฎีนิพนธเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่ีทําใหโรงพยาบาลคริสเตียน

ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยสามารถกาวไปสู ความเปนเลิศในสวนของแพทย พยาบาล 

และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล (2) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของรูปแบบการจัดการที่สงผลตอโรงพยาบาล

คริสเตียนกาวไปสูความเปนเลิศ ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู ทรงคุณวุฒิดวยวิธีคํานวณหา 

IOC และทดสอบความนาเชื่อถือดวยการหาคาสหสัมพันธดวยวิธีของครอนบัช (Cronbach) โดยเก็บ

ขอมูลจากบคุลากรของโรงพยาบาลคริสเตยีนประกอบดวย แพทย พยาบาล และเจาหนาทีข่องโรงพยาบาล 

จาํนวน 400 คน โดยใชสถติกิารวเิคราะหเสนทาง (Path Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั

 ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศภายในองคการสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตอการจัดการบริการ ( =0.90) การจัดการความรู ( =0.98) การจัดการนวัตกรรม ( =0.93) และการจัดการ

โรงพยาบาลคริสเตยีนสูความเปนเลศิ ( =0.69) อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

ในขณะท่ีการจัดการนวัตกรรมสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียน

สูความเปนเลิศ ( =0.46) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ขอคนพบใหมจากการวิจัย คือ บรรยากาศ

ภายในองคการถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน เพราะวา

ปจจัยนี้มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมเหนือกวาทุกปจจัยในการสร างความเปนเลิศ ดังนั้น

บรรยากาศภายในองคการจึงเปนปจจยัหลักทีผู่บรหิารของโรงพยาบาลตองใหความสนใจในการกําหนดเปน

นโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในโรงพยาบาลคริสเตียนสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการ ความเปนเลิศ บรรยากาศ การจัดการบริการ การจัดการความรู การจัดการ

นวัตกรรม

*นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract
 The objectives of this dissertation are 1) to study the management format enabling 

Christian hospitals to become excellence on the part of medical doctors, nurses, and the 

staff of the hospitals 2) to analyze the influence of the management format on the excellence 

of the Christian hospitals. This research is quantitative in nature. The research instrument 

are questionnaires; that were tested validity of the content by means of IOC and the reliability 

of the instrument was tested by using Cronbach’s alpha. The needed data were collected 

from 400 staff members including medical doctors, nurses, and the staff of the hospitals. The 

collected data were analyzed using path analysis and confirmatory factor analysis.

 The data analysis found that the organizational atmosphere have positive direct 

influence with statistical significance on the service management ( =0.90), on the knowledge 

management ( =0.98), on innovation ( =0.93), and on Christian hospitals management for 

excellence ( =0.69), with statistical significance at the 0.01 and the 0.05 levels respectively. 

Meanwhile, innovation factors have significance influence on the Christian hospital management 

for excellence ( =0.06), with statistical significant at the 0.01 levels. As to the new finding, 

the organizational atmosphere is the most important factor on the excellence of Christian 

hospitals because this factor has both direct and indirect influence above all factors in 

erecting the excellence. For this reason, organizational atmosphere is the major factor that 

the hospital executives must pay attention for policy formulation implementation in Christian 

hospitals the Church of Christ in Thailand. Service management,

Keywords : management model, organizational atmosphere, Innovation, knowledge management, 

innovation management.

คนเจบ็ปวยจากโรคภยัตางๆ เพ่ือเปนทานแกราษฎร

ทั่วๆ ไปดวย ชาวบานจึงเรียกมิชชันนารีเหลานั้น

ว า “หมอศาสนา” ในเวลาน้ันมิชชันนารีก็ได 

ทําการบุกเบิกนําเอาการแพทย เขามาเผยแพร

ในประเทศไทย ทั้งยังริเริ่มกิจการอ่ืนๆ ขึ้นมาดวย 

เชน โรงพิมพ โรงเรียน และกิจการดานหนังสอืพมิพ

 จากสถติขิองสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 

ไดมีการสํารวจขอมูลโรงพยาบาลท้ังของรัฐและ

บทนํา
 เมื่อสามรอยกวาปที่ผานมา คือประมาณ

ป ค.ศ. 1669 โรงพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย

ไดถกูกอตัง้ขึน้โดยพระสงัฆราช ลงัแบรตเดอลามอ็ต 

ที่ในรัฐสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช แหง

กรุงศรีอยุธยามิชชันนารีไดเขามาเพื่อประกาศ

เผยแพรเรื่องราวขององคพระเยซูคริสตตามหลัก

คาํสอนของพระคมัภรีไบเบิล้ นอกจากการประกาศ

เผยแพรแลวมิชชันนารีเหลาน้ันยังไดทําการรักษา
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เอกชนมีจํานวนทั้ งหมด  48,424 แห ง  โดย

ในจํานวนดังกลาวมีจํานวน โรงพยาบาลเอกชน 

จํานวน 322 แหง จํานวนเตียง 33,405 เตียง ซึ่ง

เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลและชวยเหลือ

ผูปวยไดอยางมคีณุภาพมาเปนระยะเวลายาวนาน 

จากจํานวนโรงพยาบาลที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว

เป นตัวบ ง ช้ีให  เ ห็นว าความต องการในด าน

การรักษาพยาบาลน้ันมีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และ

ยังชี้ใหเห็นถึงการแขงขันที่กําลังทวีความรุนแรง

มากขึ้น ดังนั้น การพัฒนา และการปรับปรุง

ในดานตางๆ ของโรงพยาบาลจึงจําเปนที่จะตอง

คํ า นึ ง ถึ งคุณภาพและความเป นมาตรฐาน

มากข้ึนไมวาจะเปนโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 

 โรงพยาบาลไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน

จะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหา

ดานคุณภาพการรักษาพยาบาล และจําเปนตอง

มีการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศดานคุณภาพ

การจัดการการรักษาพยาบาลในมิติหรือมุมมอง

ของคุณภาพ  (Dimension of Aual i ty)  คือ 

(1) เปนที่ยอมรับของผู ปวย (Acceptability) 

(2) การเขาถึงและการใหบรกิารในเวลาทีเ่หมาะสม 

(Accessibility) (3) ความถูกตองเหมาะสมทาง

วิชาการ  (Appropriateness) (4) ศักยภาพ

ในการใหบรกิาร (Competency) (5) ความตอเน่ือง

และ การประสานงาน (Continuity) และ (6) ผลลพัธ

ทีด่ ี(Effectiveness) การปรับเปล่ียนหรอืมุงพฒันา

องคการจึงเปนเร่ืองท่ีจําเปนตองทําเพ่ือใหองคการ

สามารถอยูรอด

 งานวิจัยเร่ืองน้ีผู วิจัยไดศึกษาถึงรูปแบบ

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการนําโรงพยาบาลคริสเตียนให ก าวไปสู 

ความเปนเลิศตามเปาประสงคของการจัดตั้ง 

เพื่อใชเปนกรณีศึกษาสําหรับสําหรับโรงพยาบาล

รัฐและเอกชนตางๆ และเพ่ือใหเปนแนวทางแก

โ รงพยาบาลคริส เตียนเพื่ อนํ าไปพัฒนาให 

สามารถตอบรบัและเผชญิหนากบัการเปลีย่นแปลง

ที่เพิ่มทวีและการแขงขันในยุค AEC ที่กําลังเขามา

ไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการที่ทําให

โรงพยาบาลคริสเตียนในสังกัดสภาคริสตจักร

ในประเทศไทยสามารถกาวไปสูใหกาวไปสูความ

เปนเลิศของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของ

โรงพยาบาล

 2. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของรูปแบบการ

จัดการที่สงผลใหโรงพยาบาลคริสเตียนสูความ

เปนเลิศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏี

ที่ เกี่ยวข องแล วนํามาสังเคราะห  เป น  กรอบ

แนวคิดของรูปแบบการจัดการโรงพยาบาล

คริสเตียนสูความเปนเลิศ ซึ่งจะเปนแนวทางการ

วิจัยเชิงปริมาณโดยสรางข้ึนเปนกรอบแนวคิด

ของการจัดการสูความเปนเลิศ ดังภาพ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

การจัดการบริการ

การจัดการความรู ความเปนเลิศบรรยากาศ
ภายในองคการ

การจัดการ
นวัตกรรม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

ที่มา : จากการทบทวนวรรณกรรม
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วิธีดําเนินการวิจัย
 ผูวิจัยหาขนาดกลุมตัวอยางโดย ใชสูตรหา

ขนาดกลุมตัวอยางของค็อชฮาน (1953) ดังนี้

 
n =

 (P (1-P) Z2) 
d2

 แทนคาตามสูตรไดเทากับ

 
n =

 (0.5 (0.5) 1.962) 
0.052

 = 384.16 ตัวอยาง

 ผู วิจัยเพิ่มจํานวนของกลุ มตัวอย างอีก

ร อยละ 5 เพื่อปองกันการตอบแบบสอบถาม

ไมครบตามจํานวน ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ตอง

เก็บทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบโควตา 

(Quota Sampling) จากแพทย พยาบาล และ

เจาหนาที่ของโรงพยาบาลคริสเตียนในสังกัด

สภาคริสตจักรในประเทศไทยจํานวน 5 แหงดวย

กันดังนี้ คือ 1) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

2) โรงพยาบาลโอเวอรบรูค 3) โรงพยาบาลแพร

คริส เตียน  4 )  โรงพยาบาลแวนแซนต วู ร ด 

5) โรงพยาบาลแมคคอรมิค โดยแบงอัตราสวน

ของผูตอบแบบสอบถามในจํานวนเทาๆ กัน คือ 

80 คน ตอโรงพยาบาล

 การวิจัยคร้ังนี้ ได ใช แบบสอบถามเป น

เคร่ืองมือในการวิจัย ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ

และวเิคราะหเครือ่งมอืหาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

(Content Validity) และตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเ น้ือหา  โดยอาศัยดุลยพินิจของอาจารย 

ที่ปรึกษารวมกับ ผูทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน และ

ความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยไดทําการทดลอง (try-out) กับบุคลากร

ในโรงพยาบาลเซนตหลุยสซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 40 ชุด

ผลการวิจัย
คุณลักษณะส  วนบุคคลของผู ตอบแบบ
สอบถาม
 ผลการวิจัยพบวา ผู ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 72.75) 

สถานภาพสวนใหญสมรส (คิดเปนรอยละ 49.87) 

การศึกษาส วนใหญจบปริญญาตรี  (คิดเป น

รอยละ 70.51) ลักษณะงานที่ปฏิบัติสวนใหญ 

ไดแก งานดานการรักษาพยาบาล (คิดเปนรอยละ 

45.52)  ส วนตําแหน งผู ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ ไดแก เจาหนาที่ (คิดเปนรอยละ 47.74) 

โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 38 ป และ

มีอายุงานเฉลี่ยที่ 13 ปตามลําดับ

 การทดสอบสมมตฐิานดวยการวเิคราะห
อิทธิพลของกลุมตัวแปรที่สงผลตอการจัดการ
โรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ : สังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
 เพื่อตอบสมมติฐานดังกลาวผูวิจัยเลือกใช

เทคนิคนําการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

โดยอาศัยรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน

หรอืโมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship 

Model or LISREL Model) กอนทําการวิเคราะห

มีการทดสอบ คุณสมบัติตางๆ วาขอมูลเหมาะสม

กับเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง

เชิงเสนหรือไม ดวยการทดสอบคาสหสัมพันธ

แบบเพยีรสนั (Pearson’s Coefficient Correlation) 

ระหวางกลุมตัวแปรแฝง ผลการวิเคราะห พบวา

ตวัแปรทัง้หมดไมมคีูใดมปีญหาการรวมเสนตรงพหุ 

(Multicollinearity) ผู วิจัยจึงนําขอมูลทั้งหมด

มาวิ เคราะห  เส นทางโดยใช ดัชนีที่ ใช ในการ

ตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืน

ของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษ ในลําดับตอไป
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 ผลการวิเคราะหพบวา บรรยากาศภายใน

องคการสงอทิธพิลทางตรงเชงิบวกอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิตติอการจัดการบริการ ( =0.90) การจัดการ

ความรู ( =0.98) การจัดการนวัตกรรม ( =0.93) 

และการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสู ความ

เปนเลิศ ( =0.69) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ในขณะที่การ

จัดการบริการกลับสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติตอการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสูความ

เปนเลิศ ( =0.16) และการจัดการความรู สงผล

อย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติต อการจัดการ

โรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ ( =-0.75) 

ในขณะที่ การจัดการวัตกรรมสงผลอยางมีนัย

สาํคญัทางสถติติอการจดัการโรงพยาบาลครสิเตยีน

สูความเปนเลิศ ( =0.46) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.01

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอ
แนะ
 ผลจากการวิจัยรูปแบบการจัดการที่ทําให

โรงพยาบาลคริสเตียนในสังกัดสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยสามารถกาวไปสูความเปนเลิศ พบวา 

ปจจัยที่มีผลตอการนํามาสูความเปนเลิศในการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก บรรยากาศภายใน

องคการ การจัดการบริการ การจัดการความรู และ

การจัดการนวัตกรรม ซึ่งแตละปจจัยอาจจะสงผล

มากนอยแตกตางกัน บางปจจัยไมสงผลทางตรง 

แตสงผลทางออมตอการเปนเลิศของโรงพยาบาล

แผนภาพท่ี 2 รปูแบบการจดัการโรงพยาบาลครสิเตียนสูความเปนเลศิ : สงักดัสภาครสิตจกัรในประเทศไทย 

(หลังปรับ) 

ตารางที่ 1 รูปแบบการจัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ : สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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คริสเตียนท้ังส้ินซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสามารถ

ยนืยนัไดจากการวเิคราะหความสอดคลองกบัขอมลู

ในเชิงประจักษ และสอดคลองกับงานวิจัยของ

วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย (2553) ที่เสนอวา ปจจัย

การนํามาสูความเปนเลศิขององคการจะตองอาศัย

สวนประสมของปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายๆ ปจจัย

ในการสรางอิทธิพลตอความเปนเลิศอันประกอบ

ไปดวยการมุ งเนนที่การปฏิบัติ ความเอาใจใส

ในความเปนเลิศ การใหความอิสระในการทํางาน 

การสรางคุณคาโดยเจาหนาที่ การใชคานิยมเปน

แรงผลกัดนั การทาํในภารกจิทีต่นมคีวามเช่ียวชาญ 

การมีรูปแบบท่ีเรียบง ายและมีประสิทธิภาพ 

และการใหความยืดหยุนในหนาที่ ตามลําดับ

 2. การวิเคราะห อิทธิพลของรูปแบบ

การจัดการท่ีสงผลใหโรงพยาบาลคริสเตียนกาว

ไปสูความเปนเลิศ จากการสอบถามขอมูลจาก

แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล 

ผลการวิจัยพบวา ความเปนเลิศของโรงพยาบาล

คริสเตียนไดรับอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม

มาจากบรรยากาศภายในองคการเปนสวนสําคัญ

ในมิติด านลักษณะงาน มิติด านสัมพันธภาพ

กับเพ่ือนรวมงาน และมิติดานโครงสรางองคการ

สอดคลองกับงานของนงเยาว แกวมรกต (2542, 

หนา 15-16) ไดแบงองคประกอบบรรยากาศ

ภายในองคการเป น  6 ดาน  รวมถึงงานของ

จุฬารัตน เสกนําโชค (2548, หนา 11) ที่เสนอวา 

บรรยากาศภายในองคการเปนสภาพแวดลอม

ที่ เ กิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ ระหว างบุคคล

กับ ส่ิงแวดล อมในองค การและส งผลไปถึง

ความรูสึกของบุคลากรภายในองคการบรรยากาศ

ภายในองคการมีอิทธิพลตอบุคลากรทุกคนภายใน

องคการภายในบรรยากาศองคการทีด่จีะทาํใหการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคการบรรลุ

จุดมุงหมายตามท่ีตองการ ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีผล

รองลงมา ไดแก การจัดการนวัตกรรมซึ่งมีอิทธิพล

ทางตรงสูความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน

สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ (ปเตอร & วอเตอรแมน (1982) 

ที่เสนอวา การจัดการดานคุณภาพสูความเปนเลิศ

จะประกอบดวยองคประกอบหลัก คือ การจัด

การความรู และงานของแทรพ (1999) ที่เสนอ

ไววาการจัดการความรูจะมีลักษณะของบูรณการ

เพือ่กอใหเกดิคุณประโยชนทีค่าดหวงัไวการจดัการ

ความรูจึงเปนแนวคิดองครวมที่จะบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่เปนความรูในองคการธุรกิจ

 นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบวา เบื้องหลัง

ความ สํา เ ร็ จของการ สู  ค วาม เป  น เลิ ศของ

โรงพยาบาลครสิเตยีน ไดแก การจดัการบรรยากาศ

ภายในองคการ ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาปจจัย

ดังกลาวที่มีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับการจัดการความรู การจัดการบริการ 

และการจัดการนวัตกรรม สอดคลองกับงาน

ของ แฮริซ & ดิชิมอน, (1994, p. 96) ที่เสนอวา 

บรรยากาศภายในองคการเปนปจจัยสําคัญที่ชวย

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหประสบความสําเร็จ

ในทุกปจจัย ทั้งนี้หากวา บรรยากาศไมอํานวย 

การวางแผนและการนําไปใชทางการจัดการก็จะ

ทําไดยากลําบาก

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
 แนวคิดในการพัฒนาความเปนเลิศของ

โรงพยาบาลคริสเตียนสังกัดสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยอาจจะมีหลายๆ ปจจัย แตจากผลการ

วิจัยพบวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่นําโรงพยาบาล
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คริสเตียนฯ กาวสูความเปนเลิศถือเปนการคนพบ

องคความรูใหม คือ การจัดการบรรยากาศภายใน

องคการ ซึ่งสงอิทธิทั้งทางตรงและทางออมตอ

ความเปนเลิศ โดยมีอิทธิพลตอปจจัยสงผานทุกตัว 

รองลงมาคือ การจัดการนวัตกรรมซ่ึงมีอิทธิพล

ทางตรงตอความเปนเลิศของโรงพยาบาลคริสเตยีน

สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย บรรยากาศ

ภายในองคการยงัสงอทิธพิลทางตรงตอการจดัการ

บรกิาร การจดัการความรูและการจดัการนวตักรรม

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. งานวิ จั ยดั งกล  าว เก็บข  อมูลจาก

บุคลากรของโรงพยาบาลคริสเตียนสังกัดสภา

คริสตจักรในประเทศไทยอันประกอบไปดวย

แพทย พยาบาล และเจ าหนาท่ีโรงพยาบาล 

ผู ที่ สนใจอาจจะต อยอดการวิจัยไปยังกลุ ม

บุคลากรอื่นๆ อาทิ ผู บริหารโรงพยาบาล และ

กลุมลูกคา ก็อาจจะไดผลหรือมิติของการศึกษา

ที่สอดคลองหรือแตกตางกันได รวมถึงอาจจะ

กอใหเกิดแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบไดอีกดวย

 2. จากการสอบถามโดยใชแบบสอบถาม

แบบปลายเปด (Open Ended Questions พบวา

ยังมีตัวแปรที่นาสนใจอีกบางประการที่บุคลากร

เสนอวาควรจะทําการศึกษา อาทิ เรื่องภาวะผูนํา 

การจูงใจ  และเ ร่ืองการส่ือสารซ่ึงถ าหากว า

นํามาวิเคราะหในตัวแบบอาจจะไดข อคนพบ

ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูที่สนใจจะทําการ

ศึกษาเร่ือง องคการแหงความเปนเลิศจะนํามา

พจิารณาในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป

 3. การวิจัยดังกลาวเป นการศึกษาใน

รูปภาคตัดขวางในชวงระยะเวลาหน่ึงผูที่สนใจ 

อาจจะขยายเวลาในการศึกษาแบบ  อนุกรม

เวลา เพื่อดูความคงเสนคงวาของรูปแบบการ

จัดการโรงพยาบาลคริสเตียนสูความเปนเลิศ ได

 4. งานวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ 

ซึ่งไดขอมูลในระดับกวางแตไมสามารถลงลึกใน

รายละเอียดไดดีนัก ผูที่สนใจอาจจะนําแนวคิด

ดังกลาวไปทําวิจัยแบบผสม หรือเนนไปทางการ

วิจัยเชิงคุณภาพก็ได
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นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย
Innovation of Tourist Industry Management in Thailand

สมพงษ สุเมธกชกร*

บทคัดยอ
 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบเชิงสมมติฐานโดยการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) ความสามารถหลัก (Core Competencies) ขององคการ เพื่อยืนยัน

องคประกอบ (Confirmation Factor Analysis) และวิเคราะหยืนยันองคประกอบความสามารถเชิงพลวัตร 

(Dynamic Capabilities) ขององคการ วามีอิทธิพลตอการสรางนวัตกรรมการจัดการของอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวในประเทศไทย โดยศึกษากลุมตัวอยางจากประชากร ผูบริหารนําเท่ียวและมัคคุเทศก โดย

เปนธุรกิจที่จดทะเบียนกรมการทองเที่ยว ระบบฐานขอมูลธุรกิจสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศกกรมการทองเที่ยวถึงความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชแนวคิดฐานทรัพยากร 

(Resource-Based View) ท่ีกลาวถึงการใชทรัพยากรภายในองคการเพื่อสรางคุณคาใหกับองคการ 

ผลการวิจัยพบวาองคประกอบความสามารถหลักขององคการที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ไดแก ความมีคุณคา (Value) ของทรัพยากรองคการ ความหาไดยาก (Rarity) 

ของทรัพยากรองคการ การลอกเลียนแบบไมได (Immutability) ของทรัพยากรองคการ และการทดแทนกัน

ไมได  (Non-substitutable) ของทรัพยากรองคการ และความสามารถเชิงพลวัตรขององคการมีอิทธิพล

ตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ไดแก กระบวนการกลยุทธขององคการ การเรียนรู

ขององคการ วิวัฒนาการขององคการ ตําแหนงทางทรัพยสินขององคการ และการสืบทอดการถายโอน

ความสามารถขององคการ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลผลการสัมภาษณที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว า 

นวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยวของประเทศไทย สามารถสรางข้ึนไดดวยทรัพยากรภายในองคการเอง

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการสรางความสามารถใหม เพื่อใหไดนวัตกรรมในการใหบริการการเขาสู

ตลาดทองเที่ยว

คําสําคัญ : ความสามารถหลัก, ความสามารถเชิงพลวัตร, แนวคิดฐานทรัพยากร

Abstracts 
 This research aims to investigate a hypothesis model through Factor Analysis and 

Core Competencies of an administrative organization. In the case of the Confirmation 

Factor Analysis and the Dynamic Capabilities have conducted influence on building the 

*นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ของตน อันนํามาซ่ึงการอนุรักษ ฟนฟู และการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ (นําชัย ทนุผล, 2543:3-4) 

อตุสาหกรรมการทองเทีย่วของประเทศไทยมเีตบิโต

อยางรวดเร็ว เชนเดียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว

ทั่วโลกอันเนื่องมาจากระบบการคาเสรีในภาค

บริการของประเทศนับเป นอุตสาหกรรมภาค

บริการขนาดใหญที่มีบทบาทและความสําคัญ

ตอระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศเปนอยางมาก

และเปนแหลงสร างรายไดในรูปของเงินตรา

ตางประเทศท่ีสําคัญ ชวยลดปญหาการขาดดุล

การค า  เพิ่ มการสร  างงานสร างอาชีพและ

กอใหเกิดรายไดเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภายใน

ประเทศในที่ สุ ดอีกทั้ งยั งมีความสํ าคัญต อ

ชุมชนและสังคมอันเ น่ืองมาจากการเ พ่ิมข้ึน

ของรายได ทําให  เกิดการยกระดับมาตรฐาน

การครองชีพของคนในสังคมนอกจากนี้แล ว

การทองเที่ยวยังทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง

บทนํา
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวมีความสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม 

ความสําคัญดานเศรษฐกิจ ไดแก เปนแหลงที่มา

ของเงินตราตางประเทศ นับตั้งแตป พ.ศ. 2525 

เปนตนมา โดยมีรายไดเปนลําดับตนๆ เมื่อเทียบ

กับรายไดจากสินคาอื่นๆ ของประเทศ (ผดุงเกียรติ 

มวงนนทศรี, 2554:2) และยังชวยสรางอาชีพ

และเกิดการจ างงานเพิ่มขึ้นทั้ งทางตรงและ

ทางออม กอเกิดการกระตุ นการผลิต และลด

ปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 

นอกจากการนี้ทองเท่ียวยังทําใหเกิดการพัฒนา

สาธารณูปโภค  และสิ่ งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ในแหลงทองเท่ียว ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ใหดีขึ้น รวมทั้ง

สรางความตระหนักและเกิดความรูสึกรักและ

หวงแหนทรัพยากรการท องเ ท่ียวในท อง ถ่ิน

innovation of tourism management in Thailand in which is consistent with the empirical data 

based on the Resource-Base View relevant to identify the perception of internal resources 

used as value creation within the organization.

 The results found that the element of core competencies of the organization has been 

influenced on the innovation of tourist industry in Thailand such as value of internal resources 

of the organization¸ lack of resources, difficulty of imitation, and non-substitution of resources 

in the organization.

 Moreover, the dynamic capabilities have been affected the innovation of tourist industry 

in Thailand such as organizational strategies, learning organization, organizational evolution, 

resource position of organization, and accession/transfer of organization’s competencies, 

and congruence of interviewed results which supported the hypothesis referred to the 

innovation of tourism management arising from either change or reconstructed new capacity 

in order to acquire the innovation created services through tourist markets.
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คนตางทองถ่ินตางภูมิลําเนาถึงความแตกตาง

ของแตละสังคมเกิดการยอมรับในเหตุและผลของ

สังคมตางทองถ่ินและเกิดเปนความเขาใจของ

คนในสังคมและสามารถอยูรวมกันได และสงผล

ในดานวัฒนธรรมที่ก อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เ รี ยน รู  ข อ งวัฒนธร รมที่ แตกต  า ง ร ะหว  า ง

นักทองเท่ียวกับชุมชนแหลงทองเที่ยว จากขอมูล

สถิติกรมการท องเที่ยวพบว าในไตรมาสที่  4 

ป 2556 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 8.7 

ลานคน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2556 

ถึงรอยละ 21.9 โดยมีนักทองเท่ียวจากประเทศจีน

ลดลงมากท่ีสุดรอยละ 46.7 และนักทองเท่ียว

ญี่ปุ นลดลงรอยละ 42.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส

ที่ 3 ป 2556 ขณะที่นักทองเที่ยวจากประเทศ

สิงคโปร และมาเลเซียลดลงคิดเปนรอยละ 23.6 

และ 13.5 ตามลําดับ ปญหาสวนหนึ่งอันเนื่อง

มาจากปญหาการเมืองภายในประเทศไทยเอง 

ดั ง น้ันการ ศึกษา วิจัยน วัตกรรมการ จัดการ

อุตสาหกรรมท องเ ท่ียวไทย  เพื่อให ได มาซ่ึง

องคประกอบท่ีสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ขององคการเพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบในการ

แขงขัน โดยมุงพฒันาปรับปรุงทรัพยากรและความ

สามารถขององคการตามทฤษฎีฐานทรัพยากรจึง

เปนแนวคิดท่ีองคการสามารถดําเนินการไดและ

ควรใหความสําคัญในโลกแหงการแขงขันปจจุบัน 

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
 ผู  วิ จั ย ศึ ก ษ า น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร

อุ ตสาหกรรมท  อ ง เ ท่ี ยว ในประ เทศไทย ซ่ึ ง

ประกอบดวย  ปจจัยความสามารถหลักของ

องคการ ความสามารถเชิงพลวัตรขององคการ 

และนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมท อง

เที่ยวไทย เพื่อทดสอบและยืนยันองคประกอบ 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ

ตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษวามีความสอดคลอง

กลมกลืนกับสมมติฐานเพียงใด

ขอบเขตดานเวลา
 ผูวิจัยไดเริ่มทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ออกแบบการ

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ไดกําหนดแผนการเก็บรวบรวมขอมูลใน

ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556-มกราคม พ.ศ. 

2557 ทําการวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะห

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557

ประชากร
 ประชากรที่ ใ ช  ในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ

สถานประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจทองเท่ียวใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ซึ่ ง เ ป  น ธุ ร กิ จ ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น

กรมการท อง เที่ ยว  ระบบฐานข อมูลธุ รกิ จ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก เก็บขอมูลจากสํานักงาน

ท ะ เ บี ย น ธุ ร กิ จ นํ า เ ที่ ย ว แ ล ะ มั ค คุ เ ท ศ ก  

กรมการทองเที่ยว ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 10,934 ธุรกิจ

กิจการ (ขอมูล ณ 3 กันยายน 2556) ผูวิจัยเลือก

ตัวแทนของประชากรท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ 

พจิารณากลุมตวัอยาง (Sample Size) ทีเ่ปนตวัแทน

ของธุรกิจอุตสาหกรรมนําเท่ียวและมัคคุเทศก 

สาํหรบัการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางเพือ่ใชในการ

ศึกษาวิเคราะหตัวแปรในแบบจําลอง เพื่อทดสอบ

และยืนยันองคประกอบ Tabachnick and Fidell 

(2001) ใหกําหนดการประมาณขนาดของกลุม

ตัวอยางควรมีอยางนอย 400 ตัวอยาง สอดคลอง 

Taro Yamane (1973) ที่ความคลาดเคล่ือนจาก
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การสุมตัวอยางเทากับ รอยละ 5 งานวิจัยคร้ังน้ี

ทําการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systemmatic 

Sampling) โดยการเรยีงลําดบัตามฐานขอมลูธรุกจิ

ที่จดทะเบียนระบบฐานขอมูลธุรกิจ สํานักทะเบียน

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก กรมการทองเที่ยว จึง

กําหนดใหการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดใหความสําคัญ

กับการนําแนวคิดในระดับองคการมาวิเคราะหดัง

นั้นหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ในครั้งนี้

ถูกควบคุมใหอยูในระดับองคการซึ่งเปนผูบริหาร

ขึ้นไป อันประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร

ระดบักลาง และผูบรหิารระดับตน หรอืทีอ่ยูในระดบั

เดยีวกันกับตาํแหนงดังกลาวเปนตัวแทนของหนวย

วิเคราะห

นิยามศัพท
 นิยามธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว สําหรับ

การวิจัยในครั้งนี้หมายถึง ธุรกิจนําเที่ยวหรือ

มัคคุเทศก ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือ

การใหบริการหรอืการอาํนวยความสะดวกเกีย่วกบั

การเดินทางสถานท่ีพักอาหาร ทัศนาจร และ 

มัคคุเทศกใหแกนักทองเท่ียว ที่จดทะเบียนตาม

ระบบฐานขอมูลธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 

สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก  

กรมการทองเที่ยวในประเทศไทย

ประโยชนที่จะไดรับ
 จากผลของการวิจัย ทําใหทราบถึงปจจัย

หรอืองคประกอบทีม่อีทิธพิลตอการสรางนวัตกรรม

การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทย 

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 

และเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ผลการดาํเนนิงานและความสามารถในการแขงขนั

ของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งเปน

ประโยชนทั้งกับองคการอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

ดังนี้ 

 1)  ผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนแนวทางให

องคการธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวทราบถึง

รูปแบบความสัมพันธ ของปจจัยหรือองคประกอบ

ที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการขององคการ 

เพื่อสร างความได  เปรียบในการแข งขันของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว และสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในเพ่ิมระดับความไดเปรยีบในการแขงขัน

ในอนาคต

 2)  การวิจัยครั้ งนี้หน วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวอีกทั้งหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการทองเท่ียว

ของไทยสามารถใชเป นข อมูลในการกําหนด

แนวทางวางแผนในการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม

ธุ รกิ จอุตสาหกรรมท อง เที่ ยวได ถู กทิศทาง 

เหมาะสมตรงประเด็นซึ่งจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ 

 1)  วิ เคราะห  เพื่อ ยืนยันองค ประกอบ

ความสามารถหลักขององคการท่ีมีอิทธิพลตอ

นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

 2)  วิ เคราะห  เพื่อ ยืนยันองค ประกอบ

ความสามารถเชิงพลวัตรขององคการที่มีอิทธิพล

ตอนวตักรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเทีย่วไทย

 ผูวจิยัไดศกึษาความสมัพนัธระหวางตัวแปร

จึงไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดัง

ตอไปนี้
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วิธีดําเนินการวิจัย
 วิธีการที่ใช ในการวิจัยเป นการวิจัยเชิง

ปริมาณ  (quant i tat ive research) โดยใช 

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สรางจากกรอบแนวคิดที่ไดทําการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของทั้งจากงานวิจัยของ

นักวิชาการ จากบทความที่เปนประโยชน โดย

ผานกระบวนการทดสอบกับกลุมตัวอยางในระดับ

องคการท่ีไดกําหนดขอบเขตความเหมาะสมกับ

การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือพิสูจนความสัมพันธระหวาง

แนวคิดที่นาเชื่อถือเปนการยืนยันการนําแนวคิด

ที่ไดมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรม สวนการวิจัย

เชิงคุณภาพจะมีบทบาทสําคัญในการสร าง

ความเช่ือมั่นท่ีมากข้ึนในการวิเคราะหสรุปผล

และอภิปรายผลที่ได จากการวิจัยเชิงปริมาณ 

เพื่อให ได ผลลัพธ ที่ดี  ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพนั้นจะนําผลของการวิจัยเชิงปริมาณ

ที่ได ไปทําการสัมภาษณแบบมีโครงสร างกับ

กลุ มตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาในประเด็นของ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการวิจัย

ที่ได โดยมีรายละเอียดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ดั งนี้ประชากร  คือผู บริหารและพนักงาน ท่ี

ดํารงตําแหนงระดับผู บริหารธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุ เทศก   โดยเป นธุรกิจที่จดทะเบียนกรม

การทองเท่ียว ระบบฐานขอมูลธุรกิจ สํานักงาน

ทะเบียนธุ ร กิจนํ า เที่ ยวและมัค คุ เทศก กรม

การทองเที่ยว ณ วันสํารวจขอมูลมีจํานวน 10,934 

ธุรกิจ (ขอมูล ณ 3 กันยายน 2556) 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

เปนกลุมประชากรท่ีทราบคาแนนอน ดงัน้ันกําหนด

กลุมตัวอยางไดโดยการแทนคาสตูร Taro Yamane 

(1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 และ 

ความมีคุณคา

การมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ

การหาไดยาก

การมีคุณภาพ

นวัตกรรมกระบวนการ

นวัตกรรมการตลาด

การลอกเลียนแบบไมได

การมีนวัตกรรม

นวัตกรรมการจัดการ

นวัตกรรมการจัดองคการ

ความสามารถหลัก
ขององคการ

ความสามารถเชิงพลวัตร
ขององคการ

การทดแทนไมได

การสนองตอบลูกคา

นวัตกรรมการบริการ

กระบวนการทางกลยุทธองคการ

การเรียนรู

วิวัฒนาการขององคการ

ตําแหนงทางทรัพยสิน

การสืบทอดและการถายโอนความสามารถ

นวัตกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

ความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางยั่งยืน



65
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Coefficient) จํานวนกลุมตัวอยาง 30 ราย โดย

มีคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา 0.81 สูงกวาที่

กําหนดไววาไมตํ่า 0.70

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

จากคาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร

ในโมเดลองค ประกอบ  ความสามารถหลัก 

และองคประกอบความสามารถเชิงพลวัตร ที่มี

อิทธิพลผลตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวของประเทศไทย ไดผลดังนี้

 คาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร

ในโมเดลองคประกอบ

มีคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.05 ไดขนาดของ

กลุมตัวอยางท่ีตองการสุมเทากับ 386 ผูวิจัยจึง

เก็บตัวอยางจํานวน 400 ราย ในการตอบแบบ

สอบถาม ตามวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

ครั้ ง น้ี  ใช  เ ลือกกลุ มตัวอย างโดยอาศัยหลัก

ความนาจะเปน (Probability sampling) เปน

การสุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางจากประชากร

แบบมีระบบ (System Sampling) ดวยการเรียง

ลําดับ ตามฐานขอมูลธุรกิจนําเที่ยวที่จดทะเบียน

ระบบฐานขอมูลธุรกิจ สํานักงานทะเบียนธุรกิจ

นําเท่ียว และมัคคุเทศกกลาง กรมการทองเท่ียว 

ในกรณีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจาก

จํานวนประชากร จํานวน 10,934 ราย ดวยวิธีการ

ใช ตารางเลขสุ ม สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

สวนกลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ จํานวน 

5 ทาน  สําหรับ  ผู บริหารธุรกิจนําเ ท่ียวและ

มัคคุเทศก โดยเปนการสุมตัวอยาง ไมคํานึงถึง

ความนาจะเปนของประชากร จึงเปนการเลือก

ตัวอย างประชากรแบบเจาะจง  (Purposive 

sampl ing)  โดยพิจารณากลุ มตัวอย างที่มี

คุณสมบัติเปนผูบริหารระดับสูงขององคการ และ

มีสถานท่ีตั้งขององคการอยูในจังหวัดที่มีสถานท่ี

ทองเท่ียวของประเทศไทย เครื่องมือแบบสอบถาม 

ที่ออกแบบสรางขึ้นให ผู  เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ค ว ามต ร ง เ นื้ อ ห า  ( C o n t e n t  V a l i d i t y ) 

ประกอบด วยผู  เชี่ยวชาญด านสถิติ  2  ท าน 

ด านการท องเ ท่ียว  2 ท าน  และด านภาษา 

1 ทาน และไดทําการทดสอบความเช่ือถือได

ของมาตรวัด (Reliability Test) ดวยวิธีทางสถิติ

เ พ่ือพิจารณาวัดค าความสอดคล องภายใน 

(Internal Consistency) ดวยคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

คาดัชนี

P-value of X2

X2/df

GFI

AGFI

CFI

SRMR

RMSEA

เกณฑ

< 0.05

< 2.00

> 0.90

> 0.90 

> 0.90 

< 0.05 

< 0.05

 Chi-Square/df=1.821, AGFI=0.964, 

CFI=0.970, RMSEA=0.022 SRMR=0.018 

*p<0.05, **p<0.01

 สรุปผล การวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันตามโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทย ประกอบ

ดวย 2 องคประกอบ คือ ความสามารถหลักของ

องคการ และองคประกอบความสามารถเชิงพลวัตร
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ขององคการ โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาจากคา 

P-value of X2 มีคา 0.027 (มากกวา 0.05 ผาน

เกณฑ) คา X2/df มีคา 1.821 (นอยกวา 2.00 ผาน

เกณฑ) คา GFI มีคา 0.950 คา AGFI มีคา 0.964 

คา CFI มีคา 0.970 (ทั้ง 3 คามีคามากกวา 0.90 

ผานเกณฑ) คา SRMR มีคา 0.022 (นอยกวา 

0.05 ผานเกณฑ) คา RMSEA มีค า 0.018 

(นอยกวา 0.05 ผานเกณฑ) 

 ผลการวิจัยพบวาจากระดับความคิดเห็น

ของกลุ มตัวอยางเกี่ยวกับความสามารถหลัก

ขององคการทั้ง 4 ดาน เปนปจจัยองคประกอบ

ที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว โดยพบวา องคประกอบความหายาก

ของทรัพยากร มีระดับคะแนนสูงสุดโดยมีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 3.81 มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

สวนอีก 2 องคประกอบที่อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย

ในระดับมากเชนกัน ไดแก องคประกอบการ

ทดแทนกันไมได และองคประกอบการลอกเลียน

แบบไมได ที่คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ 3.43 

ตามลําดับ ซึ่งท้ังสามองคประกอบอยูในระดับเห็น

ดวยมากซ่ึงปรากฏอยูในชวงคะแนน 3.41-4.20 

สวนองคประกอบความมีคุณคามีคะแนนเฉล่ียใน

ระดับปานกลาง คือคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 โดยภาพ

รวมพบวาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดาน

ความสามารถหลักขององคการองคประกอบรวม

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.51 อยูในชวง 3.41-4.20 

ทั้งนี้ขอมูลมีความนาเช่ือถือเนื่องจากการกระจาย

ตัวของขอมูลมีคาตํ่า

 จากระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

เกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัตรขององคการท้ัง 

5 ดาน เปนปจจัยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดย

พบวา องคประกอบอยู ในระดับเห็นดวยมาก

ซึ่งปรากฏอยู ในชวงคะแนน 3.41-4.20 ไดแก 

ตําแหนงทางทรัพยสินขององคการ มีระดับคะแนน

เฉล่ียสูงกวาทุกองคประกอบท่ีคะแนนเฉล่ียเทากับ 

4.05 รองลงมาและอยูในระดับคะแนนเห็นดวย

มากเชนกันและอยูในระดับคะแนนใกลเคียงกัน 

ไดแก องคประกอบวิวัฒนาการขององคการ

และการสืบทอดและการถายโอนความสามารถ 

ที่ระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.73 และ 3.61 ตาม

ลําดับ สวนองคประกอบกระบวนการทางกลยุทธ

ขององคการ และการเรียนรู มีชวงคะแนนอยูใน

ระดับเห็นดวยปานกลาง คือ 3.33 และ 3.32 ตาม

ลําดับ โดยภาพรวมพบวาพบวากลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นดานความสามารถหลักขององคการ

องคประกอบรวมมีค าเฉลี่ยรวมเทากับ 3.61

อยูในชวง 3.41-4.20 ทั้งน้ีขอมูลมีความนาเช่ือถือ

เนื่องจากการกระจายตัวของขอมูลมีคาตํ่า

สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผล
 ความเปนนวัตกรรมในองคการท่ีเกิดจาก

ทรัพยากรและความสามารถขององคการเอง

มีอิทธิพลตอการสรางนวัตกรรมเพื่อกอใหเกิด

ความได  เปรียบในการแข ง ขันขององค การ 

องคประกอบความสามารถหลกัและความสามารถ

เชิ งพล วัตร  ที่ มี อยู  ภ ายในองค  กา รล  วน มี

คุณสมบัติในการกอใหเกิดนวัตกรรมการจัดการ

ขององคการ ไมวาจะเปนนวัตกรรมในลักษณะ

ของผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ การตลาด 

รูปแบบธุรกิจ การจัดองคการและการจัดการ 

ลวนแลวแตเป นปจจัยที่มีอิทธิพลเพ่ือใหเกิด

ความไดเปรียบในการแขงขันท้ังสิ้น สอดคลอง
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กับขอมูลการสัมภาษณผู บริหารที่ว า องคการ

ในอุตสาหกรรมท องเ ท่ียวของประเทศไทย

ในปจจุบันท่ีมีการแขงขันกันสูง หากตองการ

ใหองคการมีศักยภาพพรอมสําหรับการแขงขัน

ไดองคการจําเปนตองเสาะแสวงหานวัตกรรม

ที่ลํ้าสมัยและผูบริโภคเขาถึงได และการไดมาซึ่ง

นวัตกรรมขององคการ จําเปนจะตองประกอบ

ไปดวยทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพทั้งทรัพยากร

มนุษยและทรัพยากรเทคโนโลยีที่โดดเดนที่ถูก

สรางข้ึนมาดวยทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 

ขององคการเอง เพื่อใหมีความสามารถเหนือวา

คู แขงตลอดเวลาท้ังในดานการความมีคุณคา

และไมสามารถลอกเลียนแบบหรือมีสิ่งทดแทน

ไดโดยงาย จึงจะทําใหองคการสามารถแขงขันได

ในโลกการคาเสรีปจจุบัน โดยเนนที่การสราง

ขึ้นเองจากทรัพยากรขององคการดวยเหตุผล

ดานตนทุนหรือการใช ทรัพยากรอยางคุ มค า

โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอื่น

ขององค การ  (ข อมูล เ ชิ งคุณภาพจากการ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง คุณศุภกร วิริยากรณ 

บริษัท ศุภกรทราเวลแอนดทัวร และคุณธนวัฒน 

พรมชวยบุญ บริษัทดอนนาทัวร  เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2556 และ วันที่ 17 ธันวาคม 2556) ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Hamel and Prahalad 

ที่สนันสนุนใหองคการมีการยกระดับทรัพยากร

และความสามารถขององคการท่ีมีอยูเพื่อกอให

เกิดความไดเปรียบในการแขงขันตามแนวคิดฐาน

ทรพัยากร (Hamel and Prahalad, 1994:221-236) 

และในสถานการณที่องคการมีความไดเปรียบ

เหนือคูแขงรายอ่ืนในอุตสาหกรรม การมีผลกําไร

ที่สูงกว าค าเฉล่ียของอุตสาหกรรมและหาก

องคการยังคงรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน

อยางมัน่คงไวไดจะสงผลตออตัรากาํไรในระยะยาว

ซึ่งถือวาองคการมีเสถียรภาพในดานประสิทธิภาพ 

คุณภาพ การสนองตอบลูกคาซึ่งก็คือความยั่งยืน

ขององคการในที่สุด

 สวนความสามารถเชิงพลวัตรขององคการ

มีอิทธิพล ตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไทย  ผลการวิจัยพบวาองคการท่ีมี

ความสามารถเชิงพลวัตร  ซึ่งมีองค ประกอบ 

กระบวนการกลยุทธขององคการ การเรียนรูของ

องค การ  วิวัฒนาการขององค การ  ตําแหนง

ทางทรัพยสินขององคการ และการสืบทอดการ

ถ  ายโอนความสามารถขององค การ  และ

สอดคลองกับขอมูลผลการสัมภาษณที่สนับสนุน

สมมติฐานที่วา องคการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ของประเทศไทย  ที่ว านวัตกรรมการจัดการ

การทองเที่ยวสามารถสรางขึ้น ไดดวยทรัพยากร

ภายในองคการเอง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

หรือการสร างความสามารถใหม   เพื่อให ได 

นวตักรรม ในการใหบรกิารการเขาสูตลาดทองเทีย่ว 

ไดแก การเรียน การถายทอดความรู ประสบการณ

วิวัฒนาการองคการของบุคคลกรภายในองคการ 

ที่เปนองคความรูที่ไมสามารถสรางขึ้นไดภายใน

ระยะเวลาจํากัด ทําใหเกิดเปนนวัตกรรมที่สามารถ

แขงขันได (ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ

ผู บริหาร ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก เมื่อวันท่ี 

10 มกราคม 2557) สอดคลองกับทฤษฎีความ

สามารถเชิงพลวัตรที่กอใหเกิดนวัตกรรม และ

สงผานสูความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน

ของ Erin Cavusgil (2007:159) และพรสวัสดิ์ 

มงคลชัย (2551:1-12) 

 และนวัตกรรมการจัดการขององคการ

มี อิ ท ธิ พลต  อกา รแข  ง ขั นอย  า งยั่ ง ยื นของ
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อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ผลการสัมภาษณ

พบวา องคการที่มีนวัตกรรมการจัดการในระดับ

ที่เพ่ิมข้ึน สงผลใหตอการสรางความไดเปรียบ

ในการแข  งขันของ อุตสาหกรรมท อง เ ท่ียว 

โดยเฉพาะอยางยิง่ นวตักรรมบรกิาร นวตักรรมการ

ตลาด นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมรูป

แบบธุรกิจท่ีผูใหสัมภาษณ มีความเห็นวาจําเปน 

สําหรับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยลําดับตนๆ ของ

นวัตกรรม (ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ 

ผู บริหารธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก เมื่อวันที่ 

13 ธันวาคม 2556 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2557) สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Amit 

และ Schoemaker (1993:33-46) ที่กลาวถึง

ความสามารถหลกัขององคการ และความสามารถ

เชิงพลวัตร  ขององค การ  ที่มีบทบาทสําคัญ 

กอใหเกิดการสรางความสามารถใหมที่สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงขอสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองนวัตกรรมใหมที่ถึงเวลาตองเขาสู

ตลาดจากทรัพยากรที่องคการมีอยู  เพื่อสร าง

ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ เป นผลจากการวิเคราะห

แนวคิดและทฤษฎีความสามารถหลักและ

ความสามารถเชิงพลวัตรในการสรางนวัตกรรม

การจัดการเพ่ือใหสามารถเกิดเปนความไดเปรียบ

ในการแขงขันอยางยั่งยืน ดวยหลักการแนวคิด

ฐานทรัพยากร (Hamel และ Prahalad, 1994:

221-236) และ (Barney, 1991:99-120) กลาวคือ

การใช ประโยชน จากทรัพยากรขององค การ

ในการสร างคุณลักษณะเฉาพะขององค การ

เพื่อสร างความไดเปรียบในการแขงขัน โดย

อาศัยความสามารถหลักขององค การ เพื่ อ

ยกระดับทรัพยากรท่ีมีคุณลักษณะความมีคุณคา 

การหาไดยาก การลอกเลียนแบบไมได และ

การทดแทนกันไมได ประกอบกับการยกระดับ

ความสามารถเชิงพลวัตรในดานกระบวนการ

ทางกลยุทธ การเรียนรู วิวัฒนาการขององคการ 

ตําแหนงทรัพย สิน และการสบทอดถายโอน

ความสามารถ เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมภายใน

องคการในดาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรม

กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการ นวัตกรรม

การบริการ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรม

การตลาด  และน วัตกรรมการจัดองค  การ 

อันนํามาซ่ึงความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งเปน

ความไดเปรียบท่ีคู แขงไมสามารถตามไดทัน

อันเนื่องมาจากนวัตกรรมขององคการ จึงเปน

ความได  เปรียบอย างยั่งยืนในท่ีสุด  ธุรกิจใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีโลกแหงโลกาภิวัฒนบน

ความเช่ือมตออยางไรพรมแดนทําใหเกิดการ

แขงขันที่รวดเร็วและรุนแรง องคการธุรกิจจึงจํา

ตองปรับตัวเพื่อยกระดับทรัพยากรขององคการ

เพื่อใหเกิดนวัตกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ที่ทรัพยากรขององคการสามารถสรางไดจึงเปน

สิ่งจําเปนและทาทายสําหรับการแขงขันเพื่อให

เกิดความไดเปรียบเหนือคูแขงหรือเพียงเพื่อให

องคการอยูรอดจึงเปนแนวคิดที่ไมควรละเลย
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แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
The CausalRelationship Model Of The Factors Influencing 
The Acceptabilty Towards Information Technology Usage 

In Private Universities In Thailand

ศิรชญาน การะเวก*

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย และเพ่ือวิเคราะหองคประกอบ

ของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ที่ผู วิจัยสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

มีขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ผลการวิจัยพบวา 

1) นํ้าหนักองคประกอบของทุกปจจัย เมื่อทําการวิเคราะหโดยใช Factor analysis นั้นพบวา

องคประกอบท่ีมีระดับความเช่ือเช่ือมั่นเฉล่ียประมาณ 0.70 ขึ้นไป มีทั้งหมด 11 องคประกอบ ไดแก 

ความสามารถในการใช ความกังวลใจในการใช การรับรู เกี่ยวกับประโยชน การรับรู เกี่ยวกับความ

สะดวก ความปลอดภัยของนวัตกรรม ประสิทธิภาพของนวัตกรรม การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การถายทอดความรู การไดรับความรู การตัดสินใจ และการใชงาน 2) ปจจัยที่สงผลทางบวกสูงสุด

ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความสามารถในการใช ประสิทธิภาพของนวัตกรรม

และการถายทอดความรู สวนปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุดตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 

ความกังวลใจในการใช และ 3) รูปแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุขององคประกอบ

ที่มีอิทธิตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางอยูในเกณฑดี (คา GFI=0.983, คา AGFI=

0.951, คา RMR=0.024 และ คา P=0.052) ประกอบดวย พฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

*นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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คําสําคัญ : รูปแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ, องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเอกชนไทย

Abstract
 The objective of this research were to study the causal relationship of the factors 

influencing the acceptability toward the use of information technology in private universities 

in Thailand, and to analyze the elements of the causal relationship of the factors influencing 

the acceptability toward information technology in private universities the use of based on 

empirical data. The samples consisted of 400 administrators, faculty of teachers, and staffs 

associated with the use of information technology in private universities. The research 

instrument used for data collection was a questionnaire about the factors influencing the 

acceptability toward information technology using in private universities in Thailand. The 

research results indicated that: 1) all the factor loadings level of confidence were higher 

than the 0.70, When 11 factors analyzed including; the ability to use, distress in using, the 

utility awareness, facility perceptions, innovative safety, innovation efficiency, technology 

accessing, knowledge transferring, knowledge obtaining, the decision to acquire, and 

usability. 2) factors that contribute positively to the acceptability of information technology 

is the ability to use, innovation efficiency, knowledge transferring. While, the factors that 

contribute the least to the acceptability of information technology is distress in usage. and 

3) the causal model of relationship of the factors influencing the acceptability toward 

information technology is valid and well described by the empirical data. The result are 

favorable (the GFI=0.983, the AGFI=0.951, RMR=0.024 and the value P=0.052), the variables 

consist of information technology usage behavior, attitudes toward information technology, 

innovative features, supporting factors, and the acceptability toward information technology.

Keywords : The causal relationship model, The factors influencing the acceptability towards 

information technology usage, Private universities in Thailand

ทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะของนวัตกรรม ปจจัยเง่ือนไขสนับสนุน และการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทนํา
 ในกา ร ใ ช  เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศ ใน

สถานศึกษานั้นกอใหเกิดประโยชนอยางมากมาย 

แตก็มีปญหาตามมาดวยเชนกันเชน จากการงาน

วิจัยของวิเชียร เกตุสิงห (2551:17) เร่ือง การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ตอ

การปฏิบัติการเรียนรู พบวา หลังจากท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการไดจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณซอฟตแวร รวมถึงการใชและการ

เข าถึง ICT ไปยังสถานศึกษาตั้งแตป  2545 

เปนตนมาพบวา รอยละ 36 ของจํานวน 1,199 

โรงเรียนครูไมมีความรู เรื่อง ICT มีเพียงรอยละ 

13 ของจํานวน 1,199 โรงเรียนท่ีมีครูมีความรู

เรื่อง ICT สวนปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช 

ICT มากเปนอันดับหนึ่งคือ โรงเรียนขาดซอฟตแวร

ที่ ใช  ในการเ รียนการสอน  รองลงมาคือขาด

ซอฟตแวรที่ใช ในการบริหารจัดการ และจาก

การสรุปผลการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในช วงที่ผ านมาพบว า

เกิดปญหาในการบริหาร ICT หลายดาน เชน 

ด านระบบคอมพิวเตอร   ปริมาณฮาร ดแวร 

ไมเพียงพอ ดานซอฟตแวร ซอฟตแวรที่พัฒนา

ขึ้นไมตอบสนองตอการใชงานตามภารกิจอยาง

ครบวงจร  ดานบุคลากร  บุคลากรส วนใหญ

ไม กระตือรือร นท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีทักษะ

ในการใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอร และดานโครงขาย

อินเทอรเน็ต โครงขายอินเทอรเน็ตของสถานศึกษา

ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน (OBEC ICT Services 

Center : ศูนย บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของ สพฐ., 2551) ในการดําเนิน

งานของมหาวิทยาลัยเอกชนจึงจําเปนจะตอง

ดําเนินงานตามคุณภาพกรอบมาตรฐานและ

สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช วย

ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

การจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารงาน

ต  างๆ  ซึ่ งแต  เ ดิมนั้ นความคิด เกี่ ยวกับการ

ดําเนินงานใหมีคุณภาพจะเนนเพียงแตคน (Man) 

งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) 

และการจัดการ  (Management) ซึ่งแนวคิด

ในลักษณะนี้รู กันโดยทั่วไปว า  4MS (ลินนา 

ตังคธัช, 2552) ปจจุบันปจจัยสําคัญที่จะสงผลให

สามารถ ทํางาน สํา เ ร็ จ ได  ดี ยิ่ ง ขึ้ น มี เพิ่ มอี ก 

2 ประการ คือ ขอมูลสารสนเทศ (Information) 

และเทคโนโลย ี(Technology) ซึง่เปนการบรูณาการ

หลักการทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ 2 ประการหลังน้ี

โ ดยทั่ ว ๆ ไป  เ รี ย กกั น ว  า ไ อที  (บั ง อ ร รั ตน  

สําเนียงเพราะ, 2554 : 1) ดังนั้น จากความเปน

มาและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังกลาวขางตน เปนประเด็นสําคัญที่สถาบัน

การศึกษาควรให ความสําคัญกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

กอใหเกิดรูปแบบใหมในการติดตอสื่อสาร และมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหมีการพัฒนาและ

กระจายตัวของภูมิปญญา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา 

แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย

ที่มีอิทธิพลต อการยอมรับการใช  เทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย เพื่อให

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดการปรับตัว

ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกอใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคการอยาง

ยั่งยืน
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วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

 2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบของแบบ

จําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี

อทิธพิลตอการยอมรบัการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ที่ผู วิจัยสรางขึ้นกับ

ขอมูลเชิงประจักษ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดําเนินงานวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
 แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยผู วิจัย

ไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัเอกชน

ไทยเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางองค

ประกอบทัศนคติที่ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะของนวัตกรรม และปจจัยเง่ือนไข

สนับสนุน

 สมมติฐานที่  2 รูปแบบความสัมพันธ 

โครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การยอมรับการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย  ที่ผู  วิจัยพัฒนาขึ้น

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาดุษฎีนิพนธเรื่องแบบจําลอง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล

ต อการยอมรับการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถามจากขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

พบวา  กลุ มตัวอย างส วนใหญเป นเพศหญิง 
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มีอายุตํ่ากวา 30 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตํ่ากวา 6 ป และปฏิบัติ

งานเปนพนักงานทั่วไป

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง ยกเวนตัวแปรเก่ียวกับมีความซับซอน

ในการใชงาน ( =3.09) สามารถติดตั้งระบบ

การเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอร ผ าน

ระบบเครือขายได ( =3.25) และไมกลาใชงาน

เพราะกลัวจะเกิดความเสียหายไดงาย ( =3.37) 

ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรท่ีมีค าเฉล่ียอยู ใน

ระดับสูง ไดแก ทานเต็มใจที่จะเรียนรูเทคโนโลยี

ใหมๆ ( =4.58), สามารถใชโปรแกรมในการ

จัดการกับไวรัสทางคอมพิวเตอรได ( =4.52), 

ท านพร อม ท่ีจะนํา เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี

ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ( =4.39), 

สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดพิมพ

เอกสารหรือใชในการจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง 

( =4.37), ทานมีความยินดีที่จะถายทอดแนวทาง

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังหนวยงาน

ตางๆ ( =4.32) และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน

ของทานมีความจําเปนที่จะตองใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล ( =4.24) ตาม

ลําดับ

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

ค อนข างสูง  คือสูงกว า  4.00 ยกเว นตัวแปร

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศงายตอการบํารุง

และดูแลรักษา ( = 3.61), การใชคําสั่งตางๆ 

เพื่อประมวลผลขอมูลทําไดงาย ( =3.82) และ

การเรียกใชขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เรื่องงาย ( =3.95) ตามลําดับ สําหรับตัวแปร

ที่มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับสูง ไดแก เทคโนโลยี

สารสนเทศชวยเก็บขอมูลไดในปริมาณมากๆ 

( =4.45), เทคโนโลยสีารสนเทศชวยใหเขาถึงขอมลู

ไดอยางรวดเร็ว ( =4.39), เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชวยประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง แมนยํา 

( =4.30), ไมตองมีทักษะมากก็สามารถใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศได ( =4.27), และเทคโนโลยี

สารสนเทศชวยสาํรองขอมลูไดอยางมีประสทิธภิาพ 

( =4.21) ตามลําดับ

 4. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรม

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง คือสูงกวา 4.00 ยกเวนตัวแปรเกี่ยวกับ

มีความสอดคลองและสามารถปรับเขากับคานิยม 

ความเช่ือด้ังเดิมของผู ใช งานได   ( =3.31), 

บุคคลอื่นไมสามารถเขาถึงขอมูลของทานได 

( =3.74), สามารถแบงปนทรัพยากรในการใชงาน

รวมกันไดอยางปลอดภัย ( =3.80), มีราคาถูก

และไดผลตอบแทนสูง ( =3.82) และสามารถแบง

ปนขอมูลไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ( =3.94) 

ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรท่ีมีค าเฉล่ียอยู ใน

ระดับสูง ไดแก สามารถกําหนดสิทธิใ์นการเขาใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( =4.51), หาซื้อไดงายและ

มีอยูในทองถิ่น ( =4.43), สามารถเคลื่อนยายและ

พกพาตดิตวัไดงาย ( =4.38), สามารถปรบัประยกุต

และเปล่ียนแปลงไดหลากหลายตามสถานการณ 

( =4.37), มกีารเขารหัสในการเขาใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( =4.33), ใชงานงาย ( =4.29) และ

ทําใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

( =4.28) ตามลําดับ

 5. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยเงื่อนไขสนับสนุน



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
76

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง คือ สูงกวา 4.00 ยกเว นตัวแปร

เก่ียวกับเม่ือมีเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ออกมา

สู ท องตลาด ทานจะตัดสินใจซื้อมาทดลองใช

ในทันที ( =3.39), เมื่อทานเห็นวาหนวยงานอื่นๆ 

มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทานจะ

รีบนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานของ

ทานในทันที ( = 3.83), ทานตัดสินใจใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหเกิดความทัดเทียมกับหนวยงาน

อื่นๆ ( =3.90) และทานเคยไดเขารับการอบรม

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.92) 

ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรท่ีมีค าเฉล่ียอยู ใน

ระดับสูง ไดแก ทานเคยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กอนเขามาทํางานในหนวยงานปจจุบัน ( =4.53), 

ทานสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ได

อยางหลากหลาย ( =4.48), ทานสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดทุกท่ี ทุกเวลา ( =4.41), 

เมือ่ทานกลับไปบานสามารถเขาถงึระบบฐานขอมลู

ขององคกรได ( =4.37), ปจจุบันทุกหนวยงาน

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานดานตางๆ ( =4.36) และทานเคย

ประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิตังิาน

ดานตางๆ ( =4.28) ตามลําดับ

 6. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง คอื สงูกวา 4.00 ยกเวนตวัแปรเก่ียวกับ

ทานทดลองใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานของ

ทานกอนท่ีจะนํามาใชจริง ( =3.51), ทานเขารวม

กิจกรรมหรือฟ งบรรยายเ ก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( =3.63), ทานตั้งใจจะใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนชองทางในการเรียนรูและติดตอ

สื่อสารกับผูอื่น ( =3.79), ทานแสวงหาความรู

เพื่ อ เป นแหล งข อมูลก อนตัดสินใจเลือกใช 

คอมพิวเตอร  เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ( = 3.90), ทานทราบวาปจจุบัน

ในหนวยงานตางๆ ไดมีการนําเอาคอมพิวเตอร

มาวิ เคราะห   ประมวลผลอย างแพร หลาย 

( =3.96) ตามลําดับ สําหรับตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย

อยู  ในระดับสูง  ได แก   ท านใช อินเทอร  เน็ต

ในการทํางาน ( =4.58), ทานจะพิจารณาเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนกับตัวทาน

มากที่สุด ( =4.53), ทานทราบวาหนวยงานของ

ทานมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ( =4.47), 

ทานจะพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ใชงานงายไมซับซอน ( =4.42), ทานทราบวา

โปรแกรมคอมพิว เตอร  สามารถทํางานได 

หลายอยาง เชน พิมพงาน, คํานวณ, เก็บขอมูล 

เปนตน ( =4.39), ทานรูจกัโปรแกรมการทาํงานของ

คอมพิวเตอร   ( =4.38), ทานนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลและคํานวณ

ตางๆ ( =4.36), ทานนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชตามหนาที่การปฏิบัติงานของทาน ( =4.30), 

ทานจะซื้อคอมพิวเตอรมาใชสวนตัว ( =4.27) 

และท านเข าร วมฝ กอบรมการใช  โปรแกรม

คอมพิวเตอรในดานๆ ( =4.22) ตามลําดับ

 7. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  นํ้ า ห นั ก ข อ ง

องคประกอบของแตละปจจัย

 นํ้าหนักองคประกอบของทุกปจจัย เมื่อ

ทําการวิเคราะหโดยใช Factor analysis นั้นพบวา

มีทั้งหมด 2 องคประกอบ ยกเวนองคประกอบ

การยอมรับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศมี  3 

องคประกอบ ดังนั้นการวิเคราะหองคประกอบ

ของปจจัยตางๆ ที่ใชในการทดสอบเพื่อหาแบบ

จําลองการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถจัดกลุมปจจัยไดตามนํ้าหนักของแตละ
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องคประกอบ ที่ไดจากการวิเคราะหแตละกลุม 

และเลือกเฉพาะกลุ มที่มีระดับความเชื่อมั่น

เฉล่ียประมาณ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งไดทั้งหมด 11 

องคประกอบ เพื่อนําไปวิเคราะหหาความสัมพันธ

ของกลุ มป จจัย  และการส งผลทางตรงและ

ทางออมที่สะทอนถึงการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหองคกรสามารถนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด

 8. การ วิ เคราะห ความ สัมพันธ  ของ

องคประกอบของแตละปจจัย

 จากการพิจารณาความสัมพันธ  พบวา 

ตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธในระดับสูง ไดแก 

ความสามารถในการใชกับความกังวลใจในการใช 

(r=0.84), การรับรูเกี่ยวกับความสะดวกกับความ

สามารถในการใช (r=0.74), ความปลอดภัยของ

นวัตกรรมกับความกังวลใจในการใช (r=0.73), 

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมกับการรับรู เก่ียวกับ

ความสะดวก (r=0.75), ประสทิธภิาพของนวตักรรม

กับความปลอดภัยของนวัตกรรม  (r=0.71), 

การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศกับความสามารถ

ในการใช   ( r=0.82),  การเข าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศกบัการรบัรูเกีย่วกับประโยชน (r=0.71), 

การถายทอดความรูกับการรับรูเกี่ยวกับประโยชน 

(r=0.77), การไดรับความรูกับความสามารถใน

การใช (r=0.83), การไดรับความรู กับการรับรู 

เก่ียวกับความสะดวก (r=0.78), การไดรับความรู

กับความปลอดภัยของนวัตกรรม  (r=0.84), 

การไดรบัความรูกบัการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(r=0.70), การใชงานกับความกังวลใจในการ

ใช (r=0.87), การใชงานกับความปลอดภัยของ

นวัตกรรม (r=0.75), การใชงานกับการเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (r=0.73)

 9. การวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง

เชิงเสนองคประกอบของแตละปจจัยรูปแบบ

คว าม สั มพั น ธ  โ ค ร ง ส ร  า ง เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง

องค ประกอบมีอิทธิพลต อป จจัยการยอมรับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เอกชนไทย  โดยสมมติฐานการวิจัยมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยู ในเกณฑดี 

สามารถตอบสมมติฐานในการวิจัยไดอยางชัดเจน 

การพิจารณาจากค าไคสแควร   มีค าเท ากับ 

35.37 คา P มีคาเทากับ 0.052 ที่องศาอิสระ 

(degree of freedom) เท ากับ  25 คาดัชนี

วัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.983 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่มากกวา 0.950 และ

คาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของเศษ (RMR) มีคา

เทากับ 0.024 เม่ือเทียบกับระดับท่ีนอยกวา 0.08 

ดังนั้นจึงสามารถเขียนรูปแบบของความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุได

การอภิปรายผล
 จากการศึกษาดุษฎีนิพนธในคร้ังน้ี สรุปผล

การวิจัยไดว า การวิจัยรูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมา

นั้น มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของ

ขอมูลตัวอยางอยู ในเกณฑดี สามารถกําหนด

รูปแบบการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยไดจากองคประกอบของ

ปจจัย ดังนี้

 1. ปจจัยพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
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มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะ

ความสามารถในการใชกับความกังวลใจในการใช 

ขณะเดยีวกนัมอีทิธพิลทางออมเชิงบวกตอการรับรู

เกีย่วกบัความสะดวก ความปลอดภยัของนวตักรรม 

รวมท้ังการเขาถึงเทคโนโลยีและการใชงาน

 2. ปจจัยทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะ

การรับรู เกี่ยวกับประโยชนกับการรับรู เกี่ยวกับ

ความสะดวก ขณะเดียวกันมีอิทธิพลทางออม

เชิงบวกตอการเขาถึงเทคโนโลยี การถายทอด

ความรู และการไดรับความรู

 3. ปจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมของ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะความ

ปลอดภัยของนวัตกรรมกับประสิทธิภาพของ

นวัตกรรม ขณะเดียวกันมีอิทธิพลทางออมเชิงบวก

ตอการไดรับความรูและการตัดสินใจ

 4. ปจจัยเง่ือนไขสนับสนุนของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ตอคุณลักษณะเฉพาะการเขาถึงเทคโนโลยีกับการ

ถายทอดความรู ขณะเดียวกันมีอิทธิพลทางออม

เชงิบวกตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับการตัดสิน

 5. ป จจัยการยอมรับเทคโนโลยีสาร

สนเทศปจจัยเงื่อนไขสนับสนุนของบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะการไดรับความรู 

การตดัสนิใจ และการใชงาน ขณะเดยีวกนัมอีทิธพิล

ทางออมเชงิบวกตอปจจยัเงือ่นไขสนบัสนนุเกีย่วกบั

การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการถายทอด

ความรู

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ถานําแบบ

จําลองความสัมพันธเชิงเสนของปจจัยที่สงผล

ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย ไปใชในสถานการณอื่น

หรือกลุมตัวอยางอื่นเพื่อการพัฒนาแบบจําลอง

ที่ดีที่สุด และเพื่อสามารถนําไปใชอธิบายปจจัย

การยอมรับการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือกลุมหนวยงานอ่ืนๆ ใน

หลายสถานภาพ ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตัวแปร

บางตัวเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพของกลุม

ตัวอยาง นอกจากนี้อาจกระทําการซํ้าในกลุ ม

ตัวอยางเดิมในชวงเวลาและสถานการณอื่น 

เนือ่งจากอาจมีผลของสถานการณเขามาเก่ียวของ

กับเรื่องระยะเวลาที่ทําการศึกษาที่แตกตางกันไป

 ขอเสนอแนะสําหรับองคกรการวิจัยครั้งนี้

มีพื้นฐานแนวความคิด และนํามาสังเคราะหกับ

ทฤษฎี และแนวคิดตางๆ ตามหลักวิชาการ เพื่อใช

เปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ขององคกรใหมีความรู ความสามารถในการนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ในการ

ที่จะเพ่ิมทักษะการเรียนรูทั้งตอตนเองทีมงานหรือ

กลุมสมาชิก อันสงผลใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู

ที่ทันสมัย ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปใช

เปนแนวคดิใหผูทีส่นใจในการพฒันาองคกรใหเปน

องคกรท่ีทันสมัยโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาประยุกตในหนวยงานตางๆ การพัฒนารูปแบบ

ของป จจัยในการยอมรบการใช  เทคโนโลยี

สารสนเทศดังกลาวทําใหไดองคความรูที่สําคัญ

ที่จะสามารถนําไปเปนแบบแผน หรือแนวทาง

ในการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกผูปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต

ใชกับการบริหารและการพัฒนางานในองคกร

เพื่อการพัฒนาบุคลากรแตละระดับเพื่อการสราง

ให บุคลากรมีคุณภาพและใหเกิดบรรยากาศ

ในการเรียนรูซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร

อยางแทจริง

 ขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาที่ควร

ศึกษาวิจัยในอนาคตผลการวิจัยไดขอเสนอแนะ

เก่ียวกับประเด็นปญหาท่ีควรศึกษาวิจัยตอไป

ในอนาคต เพื่อประโยชนทางวิชาการและการ

บริหารในอันที่จะใหไดองคความรู เกี่ยวกับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอยืนยัน

ที่กว างขวางชัดเจนและแนนอนยิ่งขึ้น ผู วิจัย

ขอเสนอแนะวา ควรทําการวิจัยเชิงลึกเพ่ือศึกษา

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี

อทิธพิลตอการยอมรบัการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

โดยศึกษาผานมุมมองของผูบริหารระดับสูงเปน

สําคัญ ซึ่งจะทําใหไดประเด็นตางๆ วาในขณะ

ดาํรงตาํแหนงนัน้ผูบรหิารระดบัสงูมวีธิหีรอืรปูแบบ

การถายทอด การสนับสนุนสมาชิกหรือผูใตบังคับ

บัญชาและองคกรอยางไร ที่สงเสริมใหการปฏิบัติ

งานในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของทุกคน
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Instructional Model Development by Using Mind Mapping 

to Develop Learning Achievement of Matthayomsuksa 1 Students

จุลจิรา สุจันทรศรี*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดเพื่อสงเสริม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด การ

ดําเนินการวิจัยแบงเปน 5 ขั้น คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนารูปแบบการสอน 3) การ

สรางเครื่องในการวิจัย 4) การทดลองใชรูปแบบการสอน 5) การประเมินรูปแบบการสอน กลุ ม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศึกษานารี ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน 

จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

คาสถิติ t-test for dependentsample

 ผลการวิจัยพบวา
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 1) หลักการ/แนวคิดของรูปแบบมุงใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยอาศัยความรูเดิมเปนพื้นฐานเช่ือมโยงไปสูความรูใหมดวยการ

ใชกระบวนการคิดและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน และเมื่อเกิดความเขาใจของตนเองแลวสรุปความรู

ในเรื่องท่ีเรียนเปนแผนผังความคิด 2) จุดมุงหมายของรูปแบบการสอน มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีความหมาย สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการคิดในลักษณะตางๆ จนกระทั่งสามารถ

สรุปความรูเปนของตนเองได และเกิดการเรียนรูอยางย่ังยืน 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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คําสําคัญ : รูปแบบการสอน, แผนผังความคิด, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abatract
 The research aimed to develop the instructional model by using mind mapping to develop 

learning achievement of Matthayomsuksa 1 students and to compare Matthayomsuksa 1 students’ 

learning achievements before and after the implementation of the instructional model by using 

mind mapping. The 5 steps of research methodology were; 1) the foundation studying, 2) the 

instructional model development, 3) the research instrument construction, 4) the instructional 

model implementation, 5) the instructional model evaluation. The sample used in this research 

was 40 Mattayomsuksa 1 students of Suksanari school of the academic year 2012. The research 

instruments were lesson plans, and the library subject learning achievement tests. The data were 

analyzed by using the mean (), standard deviation (S.D.) and a t-test for dependent sample. 

 The findings revealed the following facts :

 1. The instructional model by using mind mapping to develop learning achievement of 

Matthayomsuksa 1 students consisted of 1) model rational/approach aims to learn with meaning 

by using background knowledge related to the new knowledge with thinking process and group 

interactive. Also, after self-understanding, they were able to summary the knowledge by using 

mind mapping; 2) the instructional model objectives were to develop the learners’ learning with 

meaning, constructing knowledge, thinking process, summary the knowledge, and sustainable 

learning; and 3) 4 steps of learning process were introduction, teaching, summary, and evaluation.
 2. The students’ learning achievements on the library subject after learning by instructional 

model by using mind mapping to develop learning achievement of Matthayomsuksa 1 students was 

higher than before the instructional model implementation; the difference was statistically significant at 

the .01 level.

Keywords : The Instructional Model; Mind Mapping; Learning Achievement

ทําใหเด็กเปนเพียงผู รับขอมูลแลวจดจํา และ

บอกกลับออกมาเพียงอยางเดียว ยังกอใหเกิด 

ความออนแอทางปญญา นักเรียนนักศึกษาไทย

บทนํา
 จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนใน

อดีตท่ีผานมา เนนการเรียนการสอนแบบทองจํา 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอน

โดยใชแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 
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พัฒนาไดอยางจํากัดและทําใหนักเรียนจํานวน

มาก ที่ไมสามารถปรับตัวเขากับระบบความคิด

และการสอนแบบเดิมไดตองออกกลางคัน หรือ

ถูกคัดออกจากระบบการศึกษา และพลาดโอกาส

ที่จะพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ในการเรียน

รูเฉพาะตัวของพวกเขา ในขณะท่ีนักเรียนจํานวน

มากตองทนเรียนอยางไมคอยมีความสุขหรือ ไมมี

ความสนุกในการเรียน หรือแมแตนกัเรียนท่ีปรบัตวั

ไดดีหรือเรียนแบบทองจําเกง ก็มักจะเรียนรูดวย

การอาน การคนควา และการเลือกฟงดวยตนเอง

ไมเปน คิดวิเคราะหไมเปน พวกเขาจึงพัฒนา

ศักยภาพของตัวเองไดไมเต็มที่ (รุ ง แกวแดง, 

2540) จากปญหาวิกฤตการศึกษาดังกลาว จึงไดมี

การปฏิรูปการศึกษาขึ้นในระบบการศึกษาของ

ประเทศไทย ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลง ทั้งระบบ

การศึกษา โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน จากแบบทองจําเพียง

อยางเดียว ใหมีการเนนการเรียนรู ดวยตนเอง

ผานการลงมือปฏิบัติที่เปนกระบวนการการเรียนรู

เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  การเรียนแบบมี

สวนรวม เรียนรู เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ เรียนรู 

เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยรวมอยูในกระบวนการ

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหผู  เรียนมี

เจตคติที่ดี ตอการเรียนรู มีความรู ความเขาใจ

ไดดีกวาการเรียนโดยการทองจําเพียงอยางเดียว 

และเกิดการพัฒนาการในทุกๆ ดาน ซึ่งจะนําไปสู

การมีคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนไทย 

อันเปนวัตถุประสงคสําคัญของการเรียนการสอน 

(วัฒนา มัคคสมัน, 2550) ดังนั้นผู วิจัยจึงได 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่ง

เปนการใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะหเนื้อหาที่เรียน

แลวนํามาสรุปเปนองคความรูดวยตนเอง โดยการ

เขียนแผนผังความคิด ซึ่งเห็นวาเปนวิธีการท่ีดีและ

เปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งผูเรียน

จะตองใชกระบวนการคิดและจัดระบบความรู 

ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนสามารถสรางองคความรู

ดวยตนเอง ดวยการเรียนรูแบบลงมือ ปฏิบัติจริง 

ใชกระบวนการคิดในลักษณะตางๆ จนกระทั่ง

สามารถสรุปความรูเปนของตนเองได

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิดเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ

หลังการสอนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผัง

ความคิด

สมมติฐานการวิจัย
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1โรงเรยีนศึกษานาร ีปการศกึษา 

2555 จาก 12 หองเรยีน จากจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

570 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที ่1 โรงเรยีนศกึษานาร ีปการศกึษา 2555 จาํนวน 

1 หองเรียน จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม

แบบกลุม

 ตัวแปรที่ศึกษา
 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิด

 ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

หองสมุด

 3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคือ วิชาหองสมุด 

รหัสวิชา ง 21201 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 4. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย
 ในการทดลองครั้งนี้ จัดการเรียนการสอน

ตามเวลาปกติ รวมเวลาเรียนทั้งหมด 13 คาบ 

คาบละ 55 นาที สัปดาหละ 1 คาบ รวมเวลา 13 

สัปดาห

วิธีดําเนินการวิจัย
 ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันโดยแบงออกเปน 

5 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

 1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน การจัดการศึกษา 

คุณภาพและปญหาการจัดการศึกษา

 1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก ทฤษฎีการสราง

 ความรูดวยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูอยางมี

ความหมาย และแผนผังความคิด

 ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอน

 2.1 สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ในขั้นท่ี 1

 2.2 กําหนดแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ

 2.3 สรางรูปแบบการสอน

 ขั้นที่ 3 การสรางเครื่องมือวิจัย

 3.1 แผนการจัดการเรียนรู

 3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ขั้นท่ี 4 การทดลองใชรูปแบบการสอน

ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้  เป นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศึกษานารี สังกัด

สํ านั กงาน เขต พ้ืนที่ การ ศึกษามัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 12 

หองเรียน จํานวน 570 คน 

 กลุมตัวอยาง
 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่1 โรงเรยีนศกึษานาร ีปการศึกษา 2555 จาํนวน 

1 หองเรียน จํานวน 40 คน ทําการสุมตัวอยาง

แบบแบงกลุม

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก

 1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

จํานวน 40 ขอ

 แบบแผนการดําเนินการทดลอง
 แบบแผนที่ใช ในการทดลองการวิจัยใน

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุ มเดียวทดสอบกอนเรียนและ

สอบหลังเรียน (One-Group Prtest-Posttest 

Design) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2543, น.216) ดังรายละเอียดในตาราง
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 X หมายถึง ตัวแปรอิสระที่ถูกจัดกระทําขึ้น

ในที่นี้คือ การสอนโดยรูปแบบการสอนที่ผู วิจัย

พัฒนาขึ้น 

 0
1
 หมายถึง การวัดผลกอนการทดลอง

 0
2
 หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง

กลุม

กลุมทดลอง

วัดผลกอน
ทดลอง

0
1

ทดลองใช
นวัตกรรม

x

วัดผลหลัง
การทดลอง

0
2

ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว
ทดสอบกอนเรียนและสอบหลังเรียน

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนกอนและหลงัทดลอง โดยใชสถิตทิดสอบ

คา ที (t-test) แบบไมอิสระตอกัน (One group for 

dependent)

 3. ตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยหา

คาความเที่ยงตรงของเนื้อหาเปนรายขอของแบบ

ทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. หาคาความยากงาย (P) และคาอาํนาจ

จําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใชเทคนิค 50%

 5. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคํานวณจากสูตร 

คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson 20)

 ขั้นที่ 5 การประเมินผลรูปแบบการสอน

 การประเมินรปูแบบเปนการตรวจสอบความ

มีประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยวิธีการตอไปนี้

 1. นาํรปูแบบใหผูเชีย่วชาญประเมินความ

เปนไปไดของรูปแบบในเชิงทฤษฎี โดยการพิจารณา

ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของรปูแบบ

 2. นํารูปแบบไปทดลองใช ประเมินความ

เปนไปไดของรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ในสถานการณ

จริง และพิจารณาจาก

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด

ของนักเรียนหองท่ีเรยีนดวยรูปแบบการสอนโดยใช

แผนผงัความคิด สงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญ

ที่ .01

 2.2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาหองสมุด

รอยละ 80 ขึ้นไป

 การดําเนินการทดลอง
 1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนไดรับการสอนตาม

รูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

 2. ดํา เนินการสอน  จํานวน  13 ครั้ ง 

สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 55 นาที

 3. หลังจากดําเนินการสอนแลว ทําการ

ทดสอบนักเรียนหลังเรียนอีกคร้ัง โดยใชแบบ

ทดสอบชุดเดียวกับที่ใช ทดสอบกอนเรียน นํา

คะแนนท่ีไดจากการทดสอบบันทึก เพือ่เปรียบเทียบ

ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน

 4. นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ

 ผู วิจัยดําเนินการทดลองการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนการใชแผนผัง

ความคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้

 1. หาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย ( ) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด มีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหองสมุดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

การทดสอบ t

กอนทดลองใชรูปแบบการสอน 40 9.703.61 

1021 72.80 **

หลังทดลองใชรูปแบบการสอน 4035.402.43

N  S.D. ΣDt

 จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนการสอบโดย

ใชแผนผังความคดิกอนสอนมีคาเฉล่ียเทากบั 9.70 

คะแนน หลังสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.40 คะแนน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

หองสมุดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย

 จากตารางที่  3 พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนวิชาหองสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ดานความรู -ความจํา มีคาเฉลี่ย 34.50 

คะแนน คิดเปนรอยละ 86.25 ดานความเขาใจ 

มีคาเฉล่ีย 35.61 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.02 

ดานการนําไปใช   มีค าเฉล่ีย  36.30 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 90.75

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
 รูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 1) หลักการ/

แนวคิดของรูปแบบ มุ งใหผู เรียนเกิดการเรียน

รู อยางมีความหมาย โดยอาศัยความรู เดิมเปน

พื้นฐานเชื่อมโยงไปสู ความรู ใหมด วยการใช 

กระบวนการคิด และเมื่อเกิดความเขาใจของ

ตนเองแลวสรุปความรูในเรื่องที่เรียนเปนแผนผัง

ความคิด โดยมีจุดมุ งหมายพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในวิชาหองสมุด ปลูกฝงใหผูเรียนได

รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักแสวงหาความรู

ดานการตดิตามหาเหตผุล การเขาใจความสมัพนัธ

ของส่ิงตางๆ ลาํดบัความคิดตามลําดบัความสําคญั 

สามารถนําความรู ต างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมา

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ผลสัมฤทธิ์

1. ความรู - ความจํา 1434.501.9986.25

2. ความเขาใจ 1335.613.1689.02

3. การนําไปใช 1336.301.7590.75

คะแนนเต็ม  S.D. คะแนนเฉลี่ยรอยละ

 รวม 40
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เชื่อมโยงกันอยางสมเหตุสมผล ทําใหรับรู สิ่ง

ต างๆ อยางมีความหมายพรอมทั้งได พัฒนา

ดานการจําทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2) จุดมุงหมายของรูปแบบการสอน เพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู อย างมีความหมาย สรางองค

ความรู ด วยตนเอง ดวยการเรียนรู แบบลงมือ

ปฏิบัติจริง ใชกระบวนการคิดในลักษณะตางๆ 

จนกระทั่งสามารถสรุปความรูเปนของตนเองได 

เพือ่ใหนกัเรียนรูจกัผานกระบวนการคิด การปฏิบตัิ 

การทาํกจิกรรมรวมกบัผูอืน่แลวสรปุสาระการเรยีนรู

เปนแผนท่ีความคิดของตนเอง เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูอยางยั่งยืน 3) กระบวนการเรียนการสอน

ของรูปแบบมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสู

บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ขั้นที่ 4 

ขั้นประเมินผล

อภิปรายผล
 1. รูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความ

คิด เปนรูปแบบที่เหมาะสมที่จะนํามาใช ในการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ เพราะ

ชวยใหผู  เรียน มุ งเน นใหนักเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540, น.42) กลาววา 

การสรางความรูดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนรู 

ที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางสรรคความ

รูความเขาใจดวยตนเอง ความแข็งแกรง ความ

เจริญงอกงามในความรู จะเกิดขึ้น เมื่อผู  เรียน

ไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ

กับคนอ่ืน หรือไดพบส่ิงใหมแลวนําความรูมา

เช่ือมโยง สอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรู 

(Constructivism) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ตั้งอยูบนฐาน

แนวคิดของเพียเจต (Piaget) (ทิศนา แขมมณี, 

2545, น.7) เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง

สติปญญาเดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหม 

โดยการนําความรูใหมไปเช่ือมโยงกับขอมูลเดิมได

อย  า งลงตั ว  ทํ า ให  ผู  เ รี ยนแต  ละคนสร  า ง

ความหมายตามความเขาใจของตนข้ึนมาซ่ึงจะมี

ลักษณะแตกตางกันไปหลากหลายรูปแบบ

 2. วิธีการสรุปบทเรียนโดยใชกิจกรรม

การสรางประเด็นเน้ือหาเปนการแบงกลุม และให

ภายในกลุมไปสรุปประเด็น และนําประเด็นของ

แตละคนในกลุมมาเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน 

นอกจากจะไดประเด็นหลักหลายประเด็นแลว 

การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือมุมมองใหมจากผูอื่น 

ยงัเปนการชวยใหผูเรยีนรับความรูไดกวางขวางข้ึน 

ทั้งยังเปนการปรับความรูความเขาใจของตนเอง

ใหถูกตองและเปนที่ยอมรับทําใหผู  เรียนเกิด

ความเช่ือมั่นและมีสวนชวยทําใหผู เรียนเขาใจ

ในเนื้อหา  มีความคงทนในการจดจําเนื้อหา 

และการนําเสนองานโดยการเชื่อมโยงความรู 

จะเปนไปอยางสรางสรรค การสรุปประเด็นหลัก

และการเช่ือมโยงขอมูลเปนพื้นฐานสําคัญของ

แผนผังความคิด ซึ่งเกิดจากการประมวลขอมูล

เปนกระบวนการทีส่งเสรมิใหผูเรยีนสามารถบรหิาร

ควบคุมกระบวนการทางความคิดของตนไดเปน

อยางดีสอดคลองกับ ไสว ฟกขาว (2544, น.6) 

ได กล าวว าผู  เรียนสามารถนําความรู  เ ดิมไป

เชือ่มโยงกับความรูใหมชวยใหเกดิความรู ความจํา 

ความเขาใจดวยตนเองอยางคงทนถาวร

 3. การเขียนแผนผังความคิด เปนการ

สะทอนความคิดซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากการ

กระจายแผนผังความคดิไปในทางกวาง และการได

รายละเอียดในทางลึกของแตละประเด็นความรู

ไดอยางชัดเจน เปนการสรุปเรื่องราวในภาพรวม
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ทั้งหมดของเนื้อหา และเมื่อไดพิจารณาภาพ

รวมแลว สามารถจะเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได 

เปนการทบทวนความรู  และเมื่อเขียนบรรยาย

ความรูสามารถเขียนไดอยางมีขอบเขต เนื่องจาก

มีประเด็นหลักๆ และมีรายละเอียดไวเปนขอบเขต

สอดคลองกับคํากลาวของ ทิศนา แขมมณี (2551, 

น.389) ที่กลาววา การเขียนแผนผังความคิด 

เปนการเขียนผังที่แสดงความสัมพันธของสาระ

หรือความคิดตางๆ ใหเห็นเป นโครงสร างใน

ภาพรวม เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหา

สาระนั้นไดงายขึ้น เร็วขึ้น และจดจําไดนาน

 4. การฝ กคิดเป นรายบุคคลหรือเป น

รายกลุม เปนการใหผูเรียนแตละคนฝกคิดโดยใช

แผนผังความคิดใหเหมาะสมกับเนื้อหา และ

วัตถุประสงค ผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองอยาง

อิสระ เปนผูประมวลและสามารถสรางความรู

ไดดวยตนเอง ไมใชเปนการทองจําอยางเดียว 

ผู  เ รี ยนควบคุมกระบวนการคิดด  วยตนเอง 

แสดงออกมาเปนรูปธรรมตามความเขาใจของ

แตละคน ซึ่งผูเรียนจะไดพัฒนากระบวนการคิด

ควบคูกันไปดวย ผูเรียนเกิดการต่ืนตัวทางความ

คิดสรางแผนผังความคิดไดอยางความสวยงาม 

ดังนั้นครูผู สอนจะตองจัดกิจกรรมใหสอดคลอง

กับการเรียนรูของผูเรียน การใหอิสระในความคิด 

การกระตุ นให เกิดความคิดเป นสิ่งสําคัญตอ

บรรยากาศ การเรียนรูในช้ันเรียน การยอมรับ

ศักยภาพของผูเรียนตองคํานึงถึงความแตกตาง

ของผู เรียนโดยจัดกิจกรรมใหยืดหยุนเหมาะสม

กับผู  เรียน  จะเป นการส งเสริมและสนับสนุน

ใหกระบวนการสอนของครูผู สอนเปนไปอยาง

สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน

1. ขอเสนอแนะดานการนํารูปแบบไปใช
 1. กอนที่จะนํารูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิดไปใช   ครูผู  สอนควรศึกษา

องคประกอบของรูปแบบใหเขาใจอยางถองแท

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ

การสอนโดยใชแผนผังความคิดครูผู สอนตอง

ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่

ของตนเองและใหความรวมมือในกระบวนการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู

 3. การฝกเขียนแผนผังความคิดควรให

ผูเรียนเร่ิมฝกเขียนแผนผังความคิดอยางงายกอน 

เพื่อใหผู  เรียนมีความรู สึกที่ดีต อการเรียนโดย

วิธีนี้ กรณีที่ผู  เรียนยังไมสามารถเขียนแผนผัง

ความคิดได ครูควรใหคําแนะนําและดูแลอยาง

ใกลชดิสวนผูเรยีนทีม่คีวามคลองแคลวในการเขยีน

แผนผังความคิด ควรใหอิสระในการคิดอยางเต็มที่

 4. การจัดการ เ รียนรู  โดยใช แผนผั ง

ความคิดหากนักเรียนมีจํานวนมาก และยังไมมี

ทักษะในการเขียนแผนผังความคิด ครูผูสอนควร

ใหผู เรียนทํากิจกรรมฝกสรางแผนผังความคิด

เปนกลุ ม จะทําใหผู สอนสามารถดูแลและให

คําแนะนําไดอยางทั่วถึง

 5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ควรใช

เวลาในการจัดการเรียนรู แผนผังความคิดให

มากข้ึน เพื่อนักเรียนจะไดมีโอกาสฝกสรางแผนผัง

ความคิดบอยๆ จนเกิดความชํานาญ สามารถ

ระดมความคิดไดมากที่สุด เพื่อจะไดเขียนแผนผัง

ความคิดไดสมบูรณ

 6. ควรมีการสรางบรรยากาศในการฝก

ที่กระตุนสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดอยางเต็มที่

และมีอิสระในการคิด จะทําใหผูฝกสามารถสราง

แผนผังความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ขอเสนอแนะดานการวิจัย
 1. ควรมีการศึกษาผลของการใชแผนผัง

ความคิดในการเรียนการสอนท่ีมีตอตัวแปรอ่ืนๆ 

เชน ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความคิด

อยางสรางสรรค ความคงทนในการเรียน การคิด

อยางมีวิจารณญาณ เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการ

เรียนรู  เมื่อใช รูปแบบการสอนโดยใช แผนผัง

ความคิด

 3. ควรมีการศึกษาผลที่ผู เรียนจะไดรับ

จากรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

 4. ควรมีการนํารูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในระดับชั้นอื่นๆ 
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ 
ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Development of e-Learning Media of Occupations and 

Technology Learning Area: Invention, for Mattayomsuksa 2 
students of Suwannaramwittayakom School, 

Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education

ชลิดา อนุรัตน*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/802) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ แบบ

ประเมินคุณภาพสื่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประดิษฐ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent) for Dependent Variables

 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ มีคาสูงกวา

เกณฑ 80/802) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

คําสําคัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส, การประดิษฐ

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to develop e-Learning Media of Occupations 

and Technology Learning Area: Invention, for Mattayomsuksa 2 students that meet the 

80/80 efficiency criteria, 2) to compare the pretest score with the posttest score administered 

before and after the study from the e-Learning Media of Occupations and Technology Learning 

Area:Invention, for Mattayomsuksa 2 students. The sample group was 40 Mattayomsuksa 2 

students of Suwannaram Wittayakom School, derived from cluster random sampling method. 

The research tools were the e-Learning Media of Occupations and Technology Learning Area: 

Invention, for Mattayomsuksa 2 students, the achievement test for Invention subject of 

Mattayomsuksa 2, the quality assessment for e-Learning Media of Occupations and Technology 

Learning Area: Invention, for Mattayomsuksa 2 students. The statistics used in this study were 

percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.), and t-test (dependent).

 The results of the study were 1) The efficientcy of the e-Learning Media of Occupations 

and Technology Learning Area: Invention was higher than 80/80. 2) The posttest score was 

statistically significant higher than the pretest score at .01 level.

คําสําคัญ : Development of the e-Learning Media of Occupations and Technology, Invention

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน (กรม

วิชาการ, 2545, น.2) การเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว และเขาถึงไดงายของเทคโนโลยีตางๆ 

โดยเฉพาะคอมพิวเตอรทาํใหนกัเรยีนมคีวามสนใจ

และคนควาหาความรู รวมไปถึงเพลิดเพลินหลง

ไปกับข อมูลอันมหาศาลจนอาจได รับข อมูล

ที่ไมสมวัยหรือรับขอมูลที่ไมถูกตอง เพราะใครๆ 

กส็ามารถนําขอมลูอยางไรก็ไดไปเผยแพรในระบบ

เครือขาย (อางในเอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่องการเรียนการสอนในอุดมศึกษายุค IT) วา

สิ่งเบี่ยงเบนความสนใจในอินเทอรเน็ตขาดการ

จัดเรียงระบบท่ีดีทําใหผูเรียนตองใชเวลาในการ

คนควาข อมูลเพิ่มเติมมากเกินไป อีกทั้งยังมี

สิ่งเบ่ียงเบนความสนใจเขามาระหวางการทอง

อินเทอรเน็ตเพื่อคนควาขอมูลอีกดวย

บทนํา
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีผล

ตอการดํารงชีวิตของคนในสังคม จากการนํา

เทคโนโลยมีาใชเปนสือ่ตามความตองการในแตละ

กลุมคนในสังคม ไมวาทางตรงหรือทางออมยอม

นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง และมีผลกระทบท้ัง

ทางบวกหรือทางลบแลวแตการนําเทคโนโลยีนั้น

ไปใชเพราะเทคโนโลยีได กลายเปนสวนหนึ่ง

ในระบบงานในสาขาตางๆ แมกระทั่งในการเรียน

การสอนดังเห็นไดจาก การแบงกลุ มสาระการ

เรียนรู กลุมการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ซึ่งได

กําหนดสาระในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให

นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยี 
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 นอกเหนือจากข อมูลอันมหาศาลแล ว 

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังอยู 

ในระยะวัยรุ นการเตรียมแผนการสอน  และ

การจัดการเรียนการสอน การเลือกสื่อการสอน

ตองเตรียมไวลวงหนา ครูผูสอนตองเปนผูรอบรู

เหตุการณ และคนหาความรูใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ 

เชนเดียวกับสาระการเรียนรู การงานอาชีพ และ

เทคโนโลยี และในการศึกษาการจัดกลุมแบบการ

จัดนักเรียนแบบคละกันเปนสภาพท่ีแทจริงตาม

ธรรมชาติ ครผููสอนมักจะประสบปญหาในการสอน

ใกลเคียงกันคือ เด็กออนเรียนไมคอยทัน สวน

เด็กเกงจะไมไดรับการสงเสริมความรูอยางเต็ม

ศักยภาพ

 ความพยายามในการแก ป ญหา  หรือ

พัฒนาใหการศึกษาดีขึ้นนักเรียนไดรับความรู 

อยางมากที่สุด ตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคล ความตองการในการเรียนรู ในยุคปจจุบัน 

และอนาคตอันเปนยุคขอมูลขาวสาร มีองคความรู

เกิดข้ึนจากแหลงตางๆ มากมาย การเรียนดวย

ตนเอง มีอิสระในการศึกษาตางๆ เหลานี้ เปน

ความพยายามในการแกปญหาทางการศึกษา

เพื่อใหเกิดการเรียนรูใหไดมากที่สุด จากหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐานสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 

และเทคโนโลยีในชวงชั้นที่ 3 เปนชวงชั้นที่ตองการ

ขอมูลที่เหมาะสม และมากพอท่ีจะตอบสนอง 

ความตองการเรียนรู  เพื่อเปนแนวทางในการ

ศึกษา  ว าจะตองการศึกษาตอ  หรือจะเข าสู 

เสนทางอาชีพ นอกจากน้ีมาตรฐานการเรียนรู

ในกลุ มสาระนี้ยังจะเปนสวนสําคัญในการให

ฐานความคิด เรื่องราวประสบการณตางๆ ตาม

ความสนใจไดดี ซึ่งเปนสวนท่ีสามารถจะเพ่ิมเติม

ความรูความคิดประสบการณใหนักเรียนไดตาม

วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ไดตั้งไว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเรื่องของการประดิษฐ ซึ่งจะเปนตัวเนื้อหา

ที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธกับ

ชีวิตประจําวันการเรียนการสอน เรื่องการประดิษฐ

เป นเ ร่ืองท่ีต องมีการใหข อมูล แนวความคิด 

ความรู ตางๆ เปนพื้นฐาน เปนแนวทางใหนักเรียน

ไดเรียนรู จดจํา และสามารถนําไปเช่ือมโยงกับ

ความรูเดิม แลวนําออกมาสรางสรรคสิ่งประดิษฐ

ขึ้นมา ขอมูลจึงตองไมใชแคข อความอธิบาย

เทานั้น ถาเปนภาพจะเกิดการเรียนรูและเขาใจ

ไดเร็วกวา ดังนั้นการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

เปนสิ่งที่เหมาะสมและนาสนใจ เพราะสามารถ

ใชไดทั้งการอาน การนําเสนอในลักษณะของสื่อ

ประสม (Multimedia) มีความสามารถในการ

ถายทอด นักเรียนมีความชอบสนใจ กอใหเกิด

การเรียนรูเพราะสื่อสามารถถายทอดใหนักเรียน

สามารถตอบสนองกับเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว

เปนการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง และไมวา

จะเปนในหองเรยีนหรอืนอกหองเรยีน เปนการตอบ

สนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 

ไมวาจะเรียนเร็วหรือชา หรือวาในเวลาใด ดังนั้น

การนําบทเ รียนอิ เ ล็กทรอนิกส มาใช  ในการ

เรียนการสอนจึงเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนได เพราะทําใหนักเรียนมี

ความรูจากการศึกษาได นั่นเพราะการนําบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีจุดเดนที่ช วยเพิ่มแรงจูงใจ

ให นักเรียน  คือการประกอบกันของสี  ภาพ 

การเคล่ือนไหวท่ีแตกตางจากหนังสือเรียนปกติ 

จะเปนการเพิ่มความเสมือนจริงเพ่ิมความจดจํา 

และเราความสนใจของนักเรียน ความสามารถ

ของคอมพิวเตอรยังนําไปใชในลักษณะของการ

ศึกษารายบุคคลได โดยสามารถเรียนไดตาม

ความสามารถของตน บรูเนอรเชื่อวาการเรียนรู 

จะเกิดขึ้นเมื่อผู เรียนไดประมวลขอมูลขาวสาร



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
92

จากการท่ีมีปฏิสัมพันธ กับสิ่ งแวดล อม  และ

สํารวจสิ่งแวดลอม การรับรู ของมนุษยเปนสิ่ง

ที่เลือกหรือสิ่งที่รับรู ที่เกิดขึ้นกับความใสใจของ

ผู เรียนท่ีมีตอส่ิงนั้นๆ การเรียนรูจะเกิดจากการ

คนพบเน่ืองจากผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น 

ทฤษฏีของบรูเนอรไดชี้อยางเดนชัดวาครูนั้นไมใช

ผูบอกแตครูควรเปนผูแนะแนวทางเพิ่มใหนักเรียน

ไดใชความคิดความสามารถของตนคนพบส่ิงตางๆ 

ดวยตนเอง

 สาระการ เ รียนรู  การงานอา ชีพ  และ

เทคโนโลยีเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐาน

ความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิด 

และการทํางานอยางสรางสรรค สําหรับมาตรฐาน

การเรียนรู  ที่ สอดคล องกับสภาพป ญหาใน

ชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติตลอดจนมาตรฐาน

การเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผูเรียนในสถานศึกษาพัฒนา

เพิ่มเติมได (กรมวิชาการ, 2544,น.7) นักเรียน

มีความตั้งใจเรียนสามารถเปนผู ผลิตในสังคม

ไมใชแตเปนเพียงผูบริโภคเพียงอยางเดียว

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ขึ้นมาเพ่ือใช

แก ป ญหาและพัฒนาบทเรียน  ในกลุ มสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว

ดังนี้

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรตน

อิ เล็ กทรอนิกส  

เรือ่งการประดษิฐ

ใ น ก ลุ  ม ส า ร ะ

ก า ร เ รี ย น รู 

ก า ร งานอาชี พ

และเทคโนโลยี

ตัวแปรตาม

 ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็ก-

 ทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ใน

 กลุ มสาระการเรียนรู การงาน

 อาชีพและเทคโนโลยี

 ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนด วย

 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการ

 ประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรู

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

เรื่ องการประดิษฐ   ในกลุ มสาระการเ รียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80

 2. เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤท ธ์ิทาง 

การเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุ มสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

สมมติฐานการวิจัย
 1. บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่ องการ

ประดษิฐ ในกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและ

เทคโนโลยี ที่สรางข้ึนมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ 

80/80

 2. ผลสัมฤทธ์ิจากจากการเ รียนด วย

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ ในกลุม

สาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01
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การดําเนินการวิจัย
 1. การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่องการ

ประดิษฐ ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 หาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

 2. เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้คือ 

บทเ รียนอิ เ ล็กทรอนิกส   เ รื่ องการประดิษฐ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สําห รับนักเ รียน ช้ันมัธยมศึกษาป ที่  2  เป น

เครื่องมือต นแบบช้ินงานที่ผู วิจัยได สร างขึ้น 

แบงออกเปน 3 สวน ไดแก

 1. บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่ องการ

ประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

 2. แบบทดสอบวั ด ผล สั มฤทธิ์ ท า ง

การเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องการประดิษฐ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2

 3. แบบประเมินเครื่องมือ บทเรียนอิเล็ก-

ทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญ

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการ
ประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ีสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 2 มีขั้นตอนการสรางดังนี้

 ศึกษา  วิ เคราะห  และกําหนดขอบเขต

เน้ือหา วัตถุประสงค จากเอกสาร ตํารา และ

ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยเลือกเนื้อหาท่ีสามารถ

เปนตัวแทนของเน้ือหาของสาระท้ังหมด โดยมี

ลักษณะเปนเนื้อหาพื้นฐานหลักที่สําคัญและ

สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ มสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีตางๆ ได คือเรื่อง

การประดิษฐ กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชา จัดเรียงเน้ือหา และ

เขียนเนื้อหาใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก  ไข  ทําแผนภูมิขั้นตอนการ

ดําเนินงาน (Flow Chart) ของการออกแบบ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐให 

ผู เชี่ยวชาญดานเทคนิคตรวจสอบ นําบทเรียน

ที่ปรับปรุงแลวไปดําเนินการหาประสิทธิภาพใหได

ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ที่โรงเรียนสุวรรณาราม โดยมีการทดลอง 3 ครั้ง 

โดยใช นักเรียนกลุ มทดลองและไม ใช ซํ้ าคือ 

การทดลองรายบุคคล (Individual Trial) จํานวน 

3 คน, การทดลองกลุมยอย (Small Group) จาํนวน 

9 คน, การทดลองกลุมใหญ (Field Group) จาํนวน 

30 คน ผลที่ไดมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ 

80/80 แล วนําบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส   เรื่อง

การประดิษฐที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ไปทดลอง

กับนักเรียนกลุมตัวอยาง

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการ

ประดิษฐ กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 คือแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

มีขั้นตอนการสรางดังนี้

 ศึกษาวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการสราง

แบบทดสอบ  สร างแบบทดสอบแบบเลือก

ตอบ (Multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก แบบ

ทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
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ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกัน ชุดที่ 1 จํานวน 40 ขอ 

และชุดที่  2 จํานวน  46 ขอ  รวมเปนจํานวน 

86 ขอ โดยสร างใหตรงกับวัตถุประสงค นํา

ขอทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไข นํา

ขอทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผู เชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหา ผูเชีย่วชาญดานการวัดและประเมินผล

ประเมินความสอดคลองกับวัตถุประสงค

 นําขอทดสอบที่ผานการประเมินมีคาความ

เที่ยงตรงมากวาหรือเทากับ 0.5 จํานวน 86 ขอ 

ให นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/3 โรงเรียน

สุวรรณารามวิทยาคม จํานวน 30 คน ที่ผ าน

การเรียนวิชา การประดิษฐ สาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี แลวนําคะแนน

ที่ไดมาหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ

จําแนก (r) เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่งมี

คาเฉลี่ยอยู ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ

จําแนกของขอทดสอบเปนรายขอ แบงออกเปน

กลุ มสูงและกลุ มตํ่า โดยใชเทคนิครอยละ 50 

ควรมีคาตั้งแต 0.2 ขึ้นไป การหาคาความเชื่อมั่น

ของขอทดสอบ โดยใชสูตร K-R 20 ของ Kuder-

Richardson ไดขอสอบรวม 35 ขอ มีคาความยาก

งายอยูระหวาง 0.33-0.80 คาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.22-0.56

 นําขอทดสอบที่มีคุณภาพผานเกณฑ ไปใช

เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อ

วัดความรูความเขาใจ หนวยที่ 1 จํานวน 15 ขอ 

หนวยที่ 2 จํานวน 20 ขอ รวม 35 ขอ

 3. การสรางแบบประเมนิเครือ่งมอืสาํหรบั

ผูเชี่ยวชาญ มีขั้นตอนการสราง ดังนี้

 ศึกษาวิธีการ รูปแบบการสรางแบบประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ตางๆ ที่

เกี่ยวของ โดยแบงเปน 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 แบบ

สอบถามความคิดเห็นทีม่ตีอบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส 

เรื่องการประดิษฐ, ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการประดิษฐกําหนด

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบง

ออกเปน 5 ระดับ นําแบบสอบถามไปใหอาจารย

ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและ

ปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชในการสอบถามความ

คดิเหน็ของผูเชีย่วชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิค

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน

กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

ของนักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้

 คะแนนจากการทดสอบนําไปตรวจให 

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยขอที่ตอบ

ถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือขอที่ไมไดทํา 

หรือตอบเกินกวา 1 คําตอบให 0 คะแนน และนํา

ผลท่ีได ไปวิเคราะหข อมูลทางสถิติ  ดวยการ

นําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน

มาคํานวณ บทเรียนตามเกณฑ E1/E2 ตั้งไวที่ 

80/80 (เปรื่อง กุมุท, 2527) 

วธิกีารดาํเนนิการทดลองและการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยดําเนิน การทดลอง 

และเก็บขอมูลตามขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

 1. กําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก 

นัก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาป ที่  2 /3  โ รง เ รี ยน

สุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2555 ได มาจากการสุ มแบบกลุ ม  (Cluster 

Random Sampling) โดยการจับสลาก 
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 2. สร างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  เรื่อง

การประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

สําหรับไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง

 3. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการ

ประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่

ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคไปทดลองใชในการเรียน

การสอนเ พ่ือหาประสิทธิภาพของบทเ รียน

อิเล็กทรอนิกส และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. ผู  วิ จัยดํา เนินการทดลองกับกลุ ม

ตัวอยาง และเก็บขอมูล โดยใชสถานที่เปนหอง 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของโรงเรียนสุวรรณาราม

วิทยาคม  จํานวน  1 หอง  คอมพิวเตอร   โดย

ดําเนินการตามข้ันตอนดังต อไปนี้  คือ  ชี้แจง

นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดวิเคราะหหาคุณภาพแลว

จํานวน 35 ขอ ใชเวลา 50 นาที, หลังจากนั้น 

1 เดือน ทําการทดลอง โดยใหนักเรียนไดเรียน

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่องการประดิษฐเมื่อ

เรียนจบแลวใหกลุ มตัวอยางทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (post-test) 

ทั้ง 2 หนวยการเรียน รวมจํานวน 35 ขอ ใชเวลา 

50 นาที แลวนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหขอมูล

สรุปผลการวิจัย
 1. ประสทิธภิาพของบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส 

เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม พบวามีคาสูง

กวาเกณฑ 80/80 ที่ไดตั้งไว 

 2. การ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ ท า ง

การเรียนคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนดวย

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม พบวาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังเรียน

สูงกว าก อนเรียนอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อและ

หาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใช

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม โดยปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

 1. ผลการหาประสิทธิภาพ การพัฒนา

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนสวุรรณาราม

วิทยาคม โดยนําไปทดลองกับกลุ มภาคสนาม 

จํานวน 30 คน เม่ือพิจารณาแลวพบวา ผลการ

เรียนรู ของนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

ประสิทธิภาพ 80/80 เนื่องมาจากบทเรียนผาน

การหาประสิทธิภาพตามกระบวนการมาเปน

ลําดับ ตามขั้นตอน ผานการตรวจ ไดรับขอเสนอ

แนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และผูเช่ียวชาญ และทดลองใชกับนักเรียนตาม

ขั้นตอน คือการทดลองรายบุคคล (Individual 

Trial), การทดลองกลุมยอย (Small Group) และ

การทดลองกลุมใหญ (Field Group) ผลที่ไดแสดง

ใหเหน็วา บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส เรือ่งการประดิษฐ 

สาํหรับนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 มปีระสิทธภิาพ

อยูในเกณฑที่กําหนดไว

 2. ผลของการทดลองหาประสิทธิภาพ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ของกลุมตัวอยางมี
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ประสิทธิภาพ 89.51/89.80 แสดงวา เมื่อนักเรียน

ไดเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ 

แลวมีความรู เพิ่มสูงขึ้นกวาเกณฑที่กําหนดไว

คือ 80/80 นอกจากนี้สื่อการสอนที่ได ทําการ

พัฒนาขึ้นนี้ ยังสามารถตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ได อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจัยของอัครเดช ศรีมณีพันธ ผลการวิจัยพบวา 

การพัฒนาหนังสืออิ เล็ กทรอนิกส   รูปแบบ

สื่อประสมเพ่ือการอบรมเร่ือง "การใชสื่อการสอน" 

มีประสิทธิภาพ 81.78/82.17 และผลสัมฤทธิ์

ท า งกา ร เ รี ยนห ลั ง เ รี ยนสู ง กว  า ก  อน เ รี ยน

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่ งสอดคล องกับ 

จริญญา  ม วงจีน  (2549) ได สร างบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอรพื้นฐาน กลุ มสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 1 พบวาบทเรียนท่ีสรางข้ึน

มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความแตกตาง

จากนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยเปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน 

อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 ซึ่ ง เป นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ 

จารุวรรณ จันทรทอง (2551) ที่ศึกษาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร

เรื่องเศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอร สูงกว าการสอนตามปกติอย าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุภาภรณ สิปปเวสม (2545) ที่ได

ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เรื่องการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เขียนจาก

โปรแกรม Adobe Acrobat พบวาผู เรียนมีผล

สัมฤทธิ์ หลั ง เ รี ยนสู งกว  าก อนเรียนอย  างมี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียน

จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น

 ท้ั งนี้ เนื่ องจากบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส  

เร่ืองการประดิษฐนี้เปนสิ่งที่อยูใกลตัวของนักเรียน

ทําใหตัวสื่อสามารถเขาถึงตัวนักเรียนไดงายข้ึน 

ประกอบกั บบท เ รี ย นอิ เ ล็ กท ร อ นิ กส  เ ป  น

วิธีการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู 

ไดดวยตนเอง ใชงายทันสมัยสามารถถายทอด

ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากผูวิจัย

เลือกส่ือคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะของส่ือประสม 

เปนเทคโนโลยีที่สามารถกระตุนความสนใจของ

นักเรียน นักเรียนสามารถรับรูเนื้อหาไดหลายทาง

จากสือ่ประสมในลกัษณะของบทเรยีอเิลก็ทรอนกิส 

ทําใหผู เรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู

มากขึ้น

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดว า การ

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ 

ที่ออกแบบมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ที่ตั้งไว 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปไดวาการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรยีนสวุรรณารามวทิยาคม 

มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชประกอบการ

เรียนรู กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีได
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ขอเสนอแนะท่ัวไป
 จากกา ร ท่ี ผู  วิ จั ย ไ ด  พัฒนาบท เ รี ยน

อิเล็กทรอนิกส เรื่องการประดิษฐ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

 1. การใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ควรจะ

ตองมีการเตรียมอุปกรณและเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ใหพรอม รองรับตามจํานวนผูเรียน ซึ่งจะสงผลดี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนได

 2. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสจําเปน

ตองมีการวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ เชน 

การเขียน flow chart/story board การเตรียม

ภาพประกอบ เสียงประกอบในไฟลที่สามารถ

ใชได กับโปรแกรมการผลิต เพ่ือช วยลดเวลา 

และปญหาระหวางการผลิต เนื่องจากโปรแกรม

ที่ใช สร าง มีข อจํากัดในเร่ืองของประเภทของ

ไฟลที่นําเขามาใชรวมกันในโปรแกรม ทั้งภาพและ

เสียง รวมไป รวมไปถึงการจัดเก็บรูปภาพ ขอมูล

ตางๆ ในเคร่ืองใหอยูอยางเปนหมวดหมูมีการ

กําหนดชื่อลําดับใหเรียบรอยถูกตอง เพื่อสะดวก

ในการเพิ่มเติมหรือแกไข

 3. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

อาจปรับข้ึนไปสูบนเว็บ เพื่อใหผู เรียนไดเรียนรู

ตามความตองการไดมากขึ้น

บรรณานุกรม
จรญิญา มวงจนี. การสรางบทเรียน คอมพิวเตอร
 ชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 และคอมพวิเตอรพืน้ฐาน กลุมสาระการ
 เรียนรู การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะนักบัญชีที่พึ่งประสงค
กับความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน

เพื่อความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Relationship Between Desired Accountant Characteristics 

and the Need of Principle of Good Governance Readiness 
to ASEAN Community

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก, วสันต พรพุทธพงศ**

บทคัดยอ
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะนักบัญชีที่มีพึ่งประสงค 2) ความตองการ

ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฎิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และ 3) ความสัมพนัธระหวางคุณลกัษณะนักบัญชทีีพ่งึประสงคกบัความตองการในการนําหลกัธรรมาภิบาล

มาใชในการปฏิบติังานเพือ่เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนกลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษา

ครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการในภาคธุรกิจจํานวน 100 คน โดยใชการสุมตัวอยางตามสะดวก เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประเมินคา 5 ระดับ และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคา

ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสมัประสทิธิส์หสัมพนัธเพยีรสนัผลการศกึษา พบวา

 1) คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ตองคํานวณตัวเลขได

ถูกตองแมนยํา ดานความสนใจใฝรูตองมีความสามารถในการใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล และ

ดานการมีความสามารถในการจัดทํารายงานใหคนอื่นเขาใจได 

 2) ความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ดานหลักนิติธรรม พบวา 

มีความตองการ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่องคกรนํามาใชมีความถูกตองทันสมัย และเปนที่ยอมรับ 

ดานหลักคุณธรรม พบวา มีความตองการ ใหบุคลากรอยูร วมกันกับเพื่อนรวมงานอยางสงบสุข 

ดานหลักความโปรงใส พบวา ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรดวยบุคลากรในองคกร 

ดานหลักการมีสวนรวม พบวา มีความตองการใหบุคลากรมีโอกาสไดรวมปฏิบัติกิจกรรมในองคกร

อยางท่ัวถึง ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา มีความตองการใหผู บริหารมีความต้ังใจท่ีจะรวมกัน

แกปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร และดานหลักความคุมคา พบวา มีความตองการใหมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ

*อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, **อาจารยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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คําสําคัญ : คุณลักษณะนักบัญชี, ประชาคมอาเซียน, หลักธรรมาภิบาล

Abstract
 The study of the relationship between desired accountant characteristics and the 

need for principle of good governance readiness to ASEAN community aims to find out the 

following ; 1) the desired accountant characteristics ; 2) the need for the principle of good 

governance readiness for participating in ASEAN Community ; and 3) the relationship 

between desired accountant characterist ics and the need for principle of good 

governance readiness to ASEAN community. In this research the participants were 

entrepreneurs from 100 places in the business sector selected by using convenience 

sampling. The tool used in the research for collecting data was questionnaires and data 

were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson the 

collected. The findings were on follows :

 1. As for the desired characteristics of accountant on knowledge and abilities, 

entrepreneurs demanded accountants with ability of correct calculation, and inquiring mind. 

Moreover, the entrepreneurs needed for the accountants with ability of internet surfing to 

search the information. With regard to communication, entrepreneurs demanded accountants 

with ability of preparing needed reports that could make other people understand easily.

 2. The demand of utilizing the principle of good governance regarding rule of law, 

it was found that entrepreneurs demanded correct, accepted and up-to-date rules and 

regulations. As to the ethical principle, it was found that entrepreneurs desired to see their 

personnel work together with their colleagues peacefully. On the principle of transparency, 

it was found that operation monitoring should be provided and performed by internal 

personnel. On the principle of participation, it was found that entrepreneurs demanded to 

see their personnel have some opportunities to participate in organization’s activities 

extensively. On the principle of responsibility, it was found that entrepreneurs desired to 

see their executive spay much attention to solving problems occurring in the organization. 

On the principle of effectiveness, it was found that entrepreneurs desired the evaluation 

 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคกับความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏบิตังิานเพือ่เตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมคีวามสมัพนัธ

กันในทางบวก อธิบายไดจากสมการ y=1.033+0.422 (ดานความรูความสามารถ)+(-0.027) (ดานความ

สนใจใฝรู)+0.437 (ดานการส่ือสาร) 
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บทนํา
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม

ปจจุบันที่มีความทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทาง

ดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

อีกทั้งการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหมๆ ที่สงผลกระทบตอการทํางาน

ในปจจุบัน  จึงทําให การใช ทรัพยากรมนุษย 

ในการทํางานลดน อยลง  แต กลับมีการใช 

เครื่ องมือ  เครื่ อง จักรที่มี เทคโนโลยีสู งและ

ความทันสมัยเขาทดแทนแรงงานมนุษย ดังน้ัน

การพัฒนาความรู ความสามารถในดานอาชีพ

การทํางานจึงเปนสิ่งจําเปน และในสภาวะท่ีมีการ

แข งขันกันสูงในทางธุรกิจสิ่ งที่ขาดไม ได คือ

ผู ที่จะทําการรวบรวมขอมูลวิเคราะหและนํา

ขอมูลเหลาน้ันมาเสนอในรูปของรายงานทาง

การเ งินซ่ึงผู คนเหล านั้นก็คือนักบัญชีตั้ งแต 

ในอดีตนักบัญชี เป น เพียงผู  รวบรวมข อมูล

ที่ เกิดขึ้นและเสนอรายงานใหแกส วนราชการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือกล าวอีกนัยหน่ึง

คือบริษัทว าจ างนักบัญชีไว  เพื่อจัดทําบัญชี

สําหรับใชในการเสียภาษีอยางเดียวแตความจริง

แลวอาชีพนักบัญชีมีความสําคัญมิใชเพียงเสีย

ภาษีเทานั้น ยังมีความสามารถในการคํานวณ

ตนทุนผลิตภัณฑ การนําขอมูลทางดานบัญชี

ทําการตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุน การวิเคราะห

ทางการเงิน การวางแผนโดยการทํางบประมาณ 

และนํางบประมาณท่ีทํามาใช ในการควบคุม 

เปนตน

 สําหรับสมาคมประชาชาติแห ง เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กอต้ังข้ึนโดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่ความรวมมือในการเพ่ิมอตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม

ในกลุมประเทศสมาชิก การธํารงรักษาสันติภาพ

และความม่ันคงในภูมภิาค และเปดโอกาสใหคลาย

ข อพิพาทระหว างประเทศสมาชิกอย างสันติ 

และไดมีการลงนามเปนเขตการคาเสรีอาเซียน

ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2535 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

ดั งนั้ นอุตสาหกรรมของไทยจึงต  อง เตรี ยม

ความพรอมในดานตางๆ เพื่อรองรับผลกระทบ

จากการเปดการคาเสรี (สมศักดิ์ ประดิษฐบงกช, 

2555) 

 ดวยเหตุนี้ธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

นักบัญชีใหมีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานผู วิจัยจึงมีความสนใจในการ

ทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชี

ที่มีความพรอมเขาสู ประชาคมอาเซียนภายใต

หลักธรรมาภิบาล”

Keywords : accountant characteristics, ASEAN Community, principle of good governance

of personnel’s performance on a continualbasic. These demands were in the highest 

level as well.

 3. There was a relationship between desired accountant characteristics and the 

need for the of principle of good governance readiness to ASEAN community. The relationship 

between the two variables was highly positive as show by the model : y=1.033+0.422 (knowledge 

and abilities)+(-0.027) (interest and knowledge seeking)+0.437 (communication) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. ศึ กษาถึ ง คุณลั กษณะนั ก บัญชี ที่

พึงประสงค

 2. ศึกษาความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน

 3. ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ  ร ะ ห ว  า ง 

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค   กับความ

ตองการในการนําหลัก ธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน

สมมติฐานการวิจัย
 คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงคกับความ

ตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันในทางบวก

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
 การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงทําการศึกษา

การพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชีที่มีความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนภายใตหลักธรรมาภิบาล

ใน 2 ดาน ไดแก

 1. คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค 

ดานความรู ความสามารถดานความสนใจใฝรู  

และดานการส่ือสาร

 2. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฎิบัติงาน ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบ

การในภาคธุรกิจกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก ผู ประกอบการในภาคธุรกิจ โดยกําหนด

ขนาดของกลุ มตัวอยาง คัดเลือกแบบสะดวก 

(Simple Random Sampling) จํานวน 100 คน 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%

3. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
 เปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการและ

มาตราสวน 5 ระดับ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว เกี่ยวกับเพศ อายุ

ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางาน

 สวนที่ 2 คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค 

ดานความรู ความสามารถ ดานความสนใจใฝรู  

ดานการสื่อสาร

 สวนท่ี 3  ความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ดานหลัก

นิติธรรม  ดานหลักคุณธรรม  ดานหลักความ

โปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความ

รับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา

การวิเคราะหขอมูล
 1 .  เพื่ อ ศึกษาถึง คุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงค และความตองการในการนําหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานวิเคราะห

โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ  ระหว าง 

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค กับ ความ

ตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

ปฏิบัติโดยใชคาสหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน 

(Pearson Correlation) ชูศรี วงศรัตนะ. (2550).
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

คุณลักษณะที่พึงประสงค

ความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการปฏิบัติงาน

- ดานความรู ความสามารถ

- ดานความสนใจใฝรู

- ดานการสื่อสาร

- ดานหลักนิติธรรม

- ดานหลักคุณธรรม

- ดานหลักความโปรงใส

- ดานหลักการมีสวนรวม

- ดานหลักความรับผิดชอบ

- ดานหลักความคุมคา

ตัวแปรตามตัวแปรอิสระ

ขอมูลสวนตัว

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษาสูงสุด

-ประสบการณการทํางาน

Descriptive 

statics

สรุปผลการวิจัย
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ผูตอบแบบสอบถามจําแนกออกเปน

 1.1 เพศชาย  จํานวน  63 คน  คิดเป น

รอยละ 63.0 และ เพศหญิง จํานวน 37 คน คิดเปน 

รอยละ 37.0

 1.2 อายุของกลุมตัวอยางสวนมาก มีอายุ 

46 ปขึ้นไป จํานวน 35คน คิดเปนรอยละ 35.0 

รองลงมา คือ อายุไมเกิน 25 ป จํานวน 28 คน 

คิดเปน รอยละ 28.0 อายุ 36-45 ป จํานวน 23 คน 

คดิเปนรอยละ 23.0 และอายุ 26-35 จาํนวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ

 1.3 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางเกิน

ครึ่งมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 70 คน 

คดิเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคอื สงูกวาปรญิญาตรี 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ตามลําดับ

 1.4 ประสบการณทํางานของกลุมตัวอยาง

เกอืบคร่ึง มปีระสบการณทาํงาน 15 ปขึน้ไป จาํนวน 

42 คน คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา คือ 1-5 ป 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.0 11-15 ป 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.0 และ 6-10 ป 

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ตามลําดับ

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความตองการ

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค

 2.1 ดานความรู ความสามารถ จากการ

ศกึษาพบวา ความตองการคุณลักษณะของนักบญัชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถโดยรวม

อยู ในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม = 4.01) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมากทกุขอ ไดแก สามารถแกไขอปุสรรค

ตางๆ ในการทํางานได สามารถใชโปรแกรม
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สําเร็จรูปทางบัญชี สามารถคํานวณตัวเลขโดย

ไมใชเคร่ืองคํานวณอยางรวดเร็ว สามารถทํางาน

ติดตอกันเปนเวลานานหากงานนั้นยังไมเสร็จ 

วางแผนกอนการทํางานทุกอยาง มีความรูดาน

กฎหมายทางบัญชี มีความรูทางดานภาษีอากร 

และมีความแมนยําในการลงบัญชีรายวันและ

แยกประเภทบัญชี ยกเวน สามารถคํานวณตัวเลข

ไดถูกตองแมนยํา อยูในระดับมากที่สุด

 2.2 ดานความสนใจใฝรู จากการศึกษา

พบวา ความตองการคุณลักษณะของนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความสนใจใฝรู  โดยรวม

อยูในระดับมากทุกขอ (คาเฉล่ียรวม = 4.15) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมาก ไดแก ติดตามขาวสารความกาว

ของหนาเทคโนโลยีใหม และสนใจและติดตาม

ขาวสารทางดานธุรกิจและบัญชี ยกเวน สามารถ

ใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล อยูในระดับมาก

ที่สุด

 2.3 ดานการสื่อสารจากการศึกษาพบวา 

ค ว ามต  อ ง ก า ร คุณลั ก ษณะขอ ง นั ก บัญ ชี

ที่พึงประสงคในดานการสื่อสาร โดยรวมอยู ใน

ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยรวม = 4.36) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมากที่สุด ไดแก สามารถจัดทํารายงาน

ใหคนอื่นเขาใจได เปนคนเขาใจสิ่งตางๆ ไดงาย 

สามารถพูดตอหนาสาธารณชนไดดวยความม่ันใจ 

และสามารถอธิบายงบการเงินทางบัญชีใหคนอ่ืน

เขาใจได

สวนที ่3 ความตองการในการนําหลกัธรรมาภบิาล

มาใชในการปฏิบัติงาน

 3.1 ดานหลักนิติธรรมจากการศึกษาพบวา

ความต องการในการนํ าห ลักธรรมาภิบาล

มาใช ในการปฏิบัติงานในด านหลักนิติธรรม 

โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยรวม=

4.23) สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความ

ตองการ อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก ตระหนัก

ถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตางๆ 

มีสวนรวมพิจารณา กฎ ระเบียบและขอบังคับ 

ที่นํามาใชในองคกร และยอมรับและปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่องคกร กําหนดข้ึน 

ยกเวน กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่องคกรนํามา

ใชมีความถูกตองทันสมัย และเปนที่ยอมรับ อยูใน

ระดับ มากที่สุด

 3.2 ดานหลักคุณธรรมจากการศึกษาพบ

วาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงานในดานหลักคุณธรรม โดยรวม

อยู  ในระดับมาก  (คาเฉลี่ยรวม=4.14) สวน

รายละเอยีดของขอยอย ระดบัความตองการ อยูใน

ระดับมาก และมากท่ีสุด ไดแก เม่ือมีปญหา/

อุปสรรคในการปฏิบัติ งาน  ใช ความอดทน

ปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และอยูรวมกัน

กับเพื่อนรวมงาน อยางสงบสุข ตามลําดับ

 3.3 ดานหลักความโปรงใสจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการปฏิบัติงานในดานหลักโปรงใส โดยรวม

อยู  ในระดับมาก  (คาเฉลี่ยรวม=4.17) สวน

รายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ไดแก การทํากิจกรรม

ตางๆ สวนใหญดําเนินการไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป   มีส วนร วมในการรับรู สภาพการณ

และปญหาขององคกร และมีการตรวจสอบการ

ดําเนินงานขององคกร ดวยบุคลากรในองคกร 

ยกเวน องคกรมีการแจงผลประโยชนตางๆ ที่ได
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รับใหบุคลากรทราบเปนระยะๆ และมีการประกาศ

หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบให

บุคลากรทราบ อยูในระดับมาก

 3.4 ดานหลักการมีสวนรวมจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาล

มาใช ในการปฏิบัติงานในด านหลักโปร งใส 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียรวม=4.23) 

สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยู ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ไดแก บุคลากรมี

โอกาสไดร วมปฏิบัติกิจกรรม ในองคกรอยาง

ทั่วถึง บุคลากรมีความพึงพอใจในการดําเนินการ 

จดักจิกรรมขององคกร และบุคลากรรวมกันทาํงาน

เปนทีมและปฏิบัติงานรวมกันอยางสงบสุขดวย

ความพรอมเพรียง ยกเวน บุคลากรมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติการการ

ประชาพิจารณหรือการแสดงประชามติอยาง

สมํ่าเสมอ อยูในระดับมาก

 3.5 ดานหลักความรับผดิชอบจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความรับผิดชอบ 

โดยรวมอยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม=4.06) 

สวนรายละเอียดของขอยอย ระดับความตองการ 

อยูในระดับมาก ไดแก ผูบริหารใสใจเก่ียวกบัปญหา 

และมีความกระตือรือรน ในการแกปญหาที่เกิดขึ้น

ในองคกร  ผู บริหารมีความตั้งใจที่จะร วมกัน

แกปญหา ที่เกิดขึ้นภายในองคกร ผูบริหารควร

เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลา

ที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน  และ

ตระหนักในสิทธิหน าที่และปฏิบัติงานสําเร็จ

ตามเวลาท่ีกําหนด

 3.6 ดานหลักความคุ มคาจากการศึกษา

พบวาความตองการในการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการปฏิบัติงานในดานหลักคุมคา โดยรวมอยู

ในระดบัมาก (คาเฉลีย่รวม=4.17) สวนรายละเอยีด

ของขอยอย ระดับความตองการ อยูในระดับมาก

ทุกขอ ไดแก ไดรับการนิเทศ การปฏิบัติงาน 

อย างสมํ่าเสมอ  มีการบริหารจัดการและใช 

ทรัพยากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

และมีการดูแลรักษาและใชประโยชนจาก วัสดุ 

อุปกรณ อาคารสถานที่ อยางประหยัดและคุมคา 

ยกเวน มีการพัฒนาความรู ความสามารถ ของ

บุคลากรอยางตอเน่ือง และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและการดําเนินงานอยาง

สมํ่าเสมอ อยูในระดับ มากที่สุด

4. การทดสอบสมมติฐาน
 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคกับความตองการในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มคีวามสัมพนัธกนัในทางบวก อธบิายไดจากสมการ 

y=1.033+0.422 (ดานความรูความสามารถ)+

(-0.027) (ดานความสนใจใฝรู)+0.437 (ดานการ

สื่อสาร) มีรายละเอียดดังนี้

 4.1 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักนิติธรรม 

มีความสัมพันธ กับคุณลักษณะนักบัญชีที่พึง

ประสงคในดานความรูความสามารถ ดานความ

สนใจใฝรู และดานการสื่อสาร

 1. ดานหลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับ

ดานความรูความสามารถ อยูในระดับ ปานกลาง มี

คาระดับความสัมพันธ 0.545 

 2. ดานหลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานความสนใจใฝรู  อยู ในระดับ คอนขางต่ํา 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.383 
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 3. ดานหลักนิติธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานการสื่อสาร อยู ในระดับ คอนขางสูง มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.617 

 4.2 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักคุณธรรม 

มี ค ว า มสั ม พั น ธ  กั บ คุ ณ ลั กษณะนั ก บัญ ชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการส่ือสาร

 1. ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานความรูความสามารถ อยูในระดับ ปานกลาง

มีคาระดับความสัมพันธ 0.499 

 2. ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานความสนใจใฝรู  อยู ในระดับ ตํ่ามาก มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.078 

 3. ดานหลักคุณธรรมมีความสัมพันธกับ 

ดานการส่ือสาร อยูในระดับ ปานกลาง มีคาระดับ

ความสัมพันธ 0.451 

 4.3 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความ

โปรงใสมีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ท่ีพึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการส่ือสาร

 1. ดานหลักความโปรงใสมีความสัมพันธ

กบัดานความรูความสามารถ อยูในระดบั ปานกลาง 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.598 

 2. ดานหลักความโปรงใสมีความสัมพันธ

กับดานความสนใจใฝรู  อยูในระดับ ปานกลาง 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.459 

 3. ดานหลักความโปรงใสมีความสัมพันธ

กับดานการส่ือสาร อยูในระดับ ปานกลาง มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.543

 4.4 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักการมี

สวนรวมมีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการสื่อสาร

 1. ดานหลักการมีสวนรวมมีความสัมพนัธ

กับดานความรูความสามารถ อยูในระดับ ตํ่ามาก 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.139

 2. ดานหลักการมีสวนรวมมีความสัมพนัธ

กับดานความสนใจใฝรู อยูในระดับตํ่ามาก มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.019

 3. ดานหลักการมีสวนรวมมีความสัมพนัธ

กับ ดานการสื่อสาร อยูในระดับ คอนขางต่ํา มีคา

ระดับความสัมพันธ 0.255

 4.5 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความ

รับผิดชอบมีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการสื่อสาร

 1. ด านหลักความรับผิดชอบมีความ

สัมพันธกับดานความรูความสามารถ อยูในระดับ 

ปานกลาง มีคาระดับความสัมพันธ 0.449

 2. ด านหลักความรับผิดชอบมีความ

สัมพันธ กับด านความสนใจใฝรู  อยู ในระดับ 

คอนขางตํ่า มีคาระดับความสัมพันธ 0.236

 3. ด านหลักความรับผิดชอบมีความ

สัมพันธกับ ดานการสื่อสาร อยูในระดับ ตํ่ามาก 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.159

 4.6 ความตองการในการนําหลักธรรมา-

ภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานในดานหลักความ

คุ มคามีความสัมพันธกับคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงคในดานความรูความสามารถ ดาน

ความสนใจใฝรู และดานการสื่อสาร
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 1. ดานหลักความคุมคามคีวามสัมพนัธกบั 

ดานความรูความสามารถ อยูในระดับ คอนขางตํ่า 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.331

 2. ดานหลักความคุมคามีความสัมพันธ

กับดานความสนใจใฝรู อยูในระดับ คอนขางตํ่า 

มีคาระดับความสัมพันธ 0.310

 3. ดานหลักความคุมคามีความสัมพันธ

กับดานการสื่อสาร อยูในระดับ ตํ่ามาก มีคาระดับ

ความสัมพันธ 0.181

อภิปรายผลการวิจัย
 1. จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุม

ตัวอยาง พบวากลุ มตัวอยางเกินครึ่ง เปนเพศ

ชาย สวนใหญมีอายุ 46 ปขึ้นไป เกินคร่ึง มี

ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี สวนใหญมี

ประสบการณทํางาน 15 ป ขึ้นไป

 2. จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต  อ ง ก า ร

คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักบัญชีของ

กลุมตัวอยาง ในดานความรูความสามารถ พบวา 

มคีวามตองการความสามารถในการคาํนวณตวัเลข

ไดถูกตองแมนยํา มากที่สุด ดานความสนใจใฝรู 

พบวา มีความตองการความสามารถในการใช

อินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล มากท่ีสุด และ

ดานการส่ือสาร พบวา มีความตองการความ

สามารถในการจัดทํารายงานใหคนอื่นเขาใจได 

มากท่ีสุด

 3. จากการศึกษาความตองการในการนํา

หลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ดาน

หลักนิติธรรม พบวา มีความตองการ กฎ ระเบียบ 

และขอบังคับ ที่องคกรนํามาใชมีความถูกตอง

ทันสมัย และเปนท่ียอมรับ อยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานหลักคุณธรรม พบวา มีความตองการ การอยู

ร วมกันกับเพื่อนรวมงาน อยางสงบสุข อยู ใน

ระดับมากที่สุด ดานหลักความโปรงใส พบวา 

ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร

ดวยบุคลากรในองคกร อยู ในระดับมากท่ีสุด 

ดานหลักการมีสวนรวม พบวา มีความตองการ 

ใหบุคลากรมีโอกาสไดร วมปฏิบัติกิจกรรมใน

องคกรอยางทั่วถึง อยูในระดับมากที่สุด ดาน

หลักความรับผิดชอบ พบวา มีความตองการให

ผู บริหารมีความต้ังใจท่ีจะร วมกันแก ป ญหา

ที่ เกิดขึ้นภายในองคกร อยู ในระดับมากที่สุด 

และดานหลักความคุมคามีความตองการใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการ

ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับมากที่สุด

 4. จากกา รทดสอบสมม ติฐานของ

การวิจัยพบวา 3 ลําดับแรกที่มีความสัมพันธกัน

มากที่สุด คือ 

 1. หลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม 

มีความสัมพันธกับคุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานการสื่อสาร สอดคลองกับทฤษฎีของ ไพศาล 

ตั้งสมบูรณ (2548) กลาววา หลักนิติธรรมมี

ความสําคัญกับความเปนอยูของสังคม เปนการ

ตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและสังคม

ยินยอมพร อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ

ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครอง

ภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจ

ของตัวบุคคล และณภัทร ธนเตชาภัทร (2551) 

กลาวถึงความสําคัญของการส่ือสารว า เป น

กระบวนการเกิดข้ึนเปนปกติวิสัยของคนทุกคน 

และมีความเก่ียวของไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจน

ถึงสังคมที่แตละคนเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําสิ่งใด 

ลวนตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยให

บรรลุจุดประสงคทั้งสิ้น จะเห็นไดจากการท่ีคน

พยายามคิดค นและพัฒนาวิธีการส่ือสารมา
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ตั้ งแต สมัยโบราณ  ทั้งภาษาพูด  ภาษาเขียน 

ตลอดจนเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการตางๆ ลวน

เกิดจากความพยายามอยางสูงของคน ตอเนื่อง

มาหลายช่ัวอายุ หากการส่ือสารไมมีความสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่งแลว เคร่ืองมือและวิธีการ

สําหรับการสื่อสารตางๆ เหลานี้ก็คงไมเกิดขึ้นและ

พัฒนามาใหเห็นดังเชนในปจจุบัน 

 2. หลักธรรมาภิบาลด านหลักความ

โปรงใส มีความสัมพันธกับ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ด านความรู ความสามารถ  ไพศาล 

ตั้งสมบูรณ (2548) กลาววา หลักความโปรงใส 

ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน

ของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทํางานของ

องคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผย

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา

ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชน

ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได และยาเบ็น 

เรืองจรูญศรี (2556) กลาววา ความรูเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย   มนุษย  ใช 

ประโยชนสิ่งต างๆ ที่มีอยู บนโลกนี้ได อยางมี

ประสิทธิภาพก็เพราะดวยการมีความรู   และ

กระบวนการท่ีใหไดมาซ่ึงความรูคือการศึกษา แต

เน่ืองจากในปจจบุนัความรูทีไ่ดประจักษขึน้มคีวาม

หลากหลาย แตกตาง ลึกซ้ึงและแปลกไปจาก

อดีต จนทําใหมุมมองตอความรู ของคนในกลุม

มุมมองกลุมแนวคิดตางๆ มีความหลากหลาย

ดวยเชนกัน

 3. หลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม 

มีความสัมพันธกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค

ดานความรูความสามารถ สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สามารถอินตามูล (2548) ศึกษาเรื่องการใช

ธรรมาภบิาลในการบรหิารของผูบรหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เชียงใหมเขต 5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดใช

หลักนิติธรรม ในการบริหารงานโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูที่มีความรูความ

สามารถระดับผู บริหาร ยังตองใชหลักนิติธรรม

ในการทํางาน เพื่อให มีความยุติธรรม ความ

เทาเทียม ในการทํางาน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการ

นําผลการวิจัยไปใชในดานตางๆ ดังนี้

 1. คณุลกัษณะอันพงึประสงคของนักบัญชี 

ในดานความรูความสามารถ ควรมีการเนนในดาน

ของการคํานวณตัวเลข ใหถูกตอง รวดเร็ว และ

แมนยํา ในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน เพื่อ

ปลูกฝงใหเปนคนคิดคํานวณตัวเลขใหแมนยํา

ตั้งแตเด็ก

 2. คณุลกัษณะอันพงึประสงคของนักบัญชี 

ในดานความสนใจใฝรู ควรสงเสริมใหมีการเรียน

การสอนการใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพใหกับนักศึกษาในหลักสูตร

บัญชี

 3. คณุลักษณะอันพงึประสงคของนักบัญชี 

ในดานการส่ือสาร ฝกอบรมการทํารายงานตางๆ 

ใหมีความถูกตอง ชัดเจน และเขาใจไดงายใหกับ

นักบัญชี

 4. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การปฏิบัติงาน ดานหลักนิติธรรม สถานประกอบ

การตางๆ ควรกําหนด กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

ท่ีมีความถูกตองทันสมัย และเปนที่ยอมรับ 

 5. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การปฏิบัติงาน ดานหลักคุณธรรม สถานประกอบ

การตางๆ ควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหพนักงาน
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ไดชวยเหลือกัน และมีสัมพันธที่ดีขึ้น เปนการ

ละลายพฤติกรรมของแตละบุคคล ใหทํางาน

รวมกันไดอยางสงบสุข

 6. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การปฏิบัติงาน ดานหลักความโปรงใส ควรมีการ

ใหพนักงานประเมิน และตรวจการทํางานของ

ตนเอง และเพ่ือนรวมงาน รวมไปถึงระดับองคกร

เองดวย

 7. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงาน ดานหลักการมีสวนรวม เปด

โอกาสใหพนักงานทุกคน สามารถที่จะมีสวนรวม

กิจกรรมทุกๆ กิจกรรมในองคกร และใหพนักงาน

ไดมีสิทธิในการออกความคิดเห็น

 8. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงาน ในดานหลักความรับผิดชอบ 

ผู บริหารควรท่ีจะลงมาช วยแก ป ญหาต างๆ 

ที่เกิดข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจ และ

เอาใจใสในความเปนอยูขององคกร

 9. ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการปฏิบัติงาน  ในด านหลักความคุ มค า 

สถานประกอบการ ควรมีคณะกรรมการในการ

ประเมินการทํางานของพนักงานและการดําเนินงาน

ขององคกรอยางสมํ่าเสมอ
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การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปสูความสําเร็จ

การประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดนครปฐม
A Study Of Self-Sufficient Economy Living Style Behaviors 
That Lead To The Success Of Small Private Businesses 

Of The PeopleIn Nakhonpathom Province

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก,จรีรัตน อินทรจํานงค**

บทคัดยอ
 การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกจิสวนตัวขนาดเล็กเพือ่เปรียบเทียบการดําเนินชวีติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมถึงเพ่ือเปรียบเทียบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ตลอดจนศึกษา

ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กของประชากร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขต

จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สวนสถิตเิชงิอนุมานท่ีใชในการวิเคราะหขอมลูคอื การทดสอบคาท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) รวมทั้งหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

 โดยผลการวิจัยพบวา ประชากรมีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม

ในระดับมาก และประชากรท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกตางกัน สวนประชากรเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ

แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ในการศึกษาความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจ ประชากรมีระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจโดยรวมในระดับสูง และประชากร

ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กแตกตางกัน สวน

ประชากรทีอ่าย ุระดบัการศกึษา การประกอบธรุกจิแตกตางกนั มโีอกาสประสบความสาํเรจ็ในการประกอบ

*อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, **นักวิจัยอิสระ
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to study the level of self-sufficient economy living 

style and the success of small private business. 2) to compare level of self-sufficient economy 

living style of people on the basis of gender, marital status, age, educational level and 

occupation. 3) to compare level of the success of small private business on the basis of 

gender, marital status, age, educational level and occupation. 4) to study the relationship 

between self-sufficient economy living style and the success of small private business. 

The sample of this research included 400 people in Nakhonpathom province. The 

instruments for collecting the data were questionnaires. The statistical methods and 

procedures for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, 

One Way ANOVA and Pearson’s product-moment correlation coefficient.

 The results were as follows :

 People in Nakhonpathom province were found to be at a high level of self-sufficient 

economy living style. Their marital status had a significant difference at the .05 level in 

self-sufficient economy living style of people,while no gender, age, educational level 

and occupation difference was found in their self-sufficient economy living style. This 

study also indicated that the people were found to be at a high level of the success of 

small private business. Only marital status was found to have a significant difference at the 

.05 level in the success of small private business, whereas no significant difference of any 

gender, age, educational level and occupation were found in the success of small private 

business. The findings also indicated a positive correlation coefficient (r=.419) at the .05 

level of significance between self-sufficient economy living style and the success of small 

private business.

Keywords : Self-sufficient economy living style, The success of small private business

คําสําคัญ : การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจไมแตกตางกัน และพบวาการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวก

กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก (r=.419) ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทนํา
 การประกอบธุรกิจมีความสําคัญตอมนุษย

เปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนที่มาของรายไดเพื่อ

นํารายไดเหลานี้ไปใชจายในการดํารงชีวิตของ

มนุษย   ซึ่ งมนุษย มีความจํา เป นต องอาศัย

ปจจัยสี่เปนหลักในการดําเนินชีวิต ไดแก อาหาร 

ที่อ ยู อาศัย  เครื่ องนุ  งห ม  และยารักษาโรค 

ในอดีตส่ิงของตางๆ เหลานี้มีการผลิตขึ้นใชเอง

ในครอบครัว โดยไมจําเปนตองใชเงินซื้อ แต

ในปจจุบนัการดํารงชีวติในสังคมไดเปล่ียนแปลงไป 

ทําใหปจจัยสี่ที่ใช ในการดํารงชีวิตของมนุษย

ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ดังจะ

เห็นไดว า มีปจจัยที่ห าเกิดขึ้นมา ไดแก เงิน 

นอกจากน้ีในยุคปจจุบันไดมีการพัฒนาทางดาน

การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง

ตอเนื่อง ประชากรในประเทศมีความรูเพิ่มมากขึ้น 

 โดยความรูที่ไดรับจากการศึกษานั้นจะเปน

พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใหมนุษยมี

รายได   สามารถซ้ือป จจัย ส่ีและส่ิงของอื่นๆ 

ในการดํารงชีวิตและสรางมาตรฐานที่ดีใหแก

ตนเอง ครอบครัว และสังคมได การประกอบ

ธุรกิจเพื่อตนเอง เปนการประกอบธุรกิจเพ่ือใหได

เงินหรือรายไดมาใชสําหรับในการดําเนินชีวิต 

และตอบสนองความตองการของตนเอง ตาม

แนวคิดของ อับบราฮัม มาสโลว (ธนภัทร สุทธิ, 

2550. บทคัดยอ; อางอิงจาก Abraham H. 

Maslow,1970) ไดใหแนวคิดไวว า “มนุษยมี

ความตองการเปนขั้นตอน ความตองการน้ัน

สามารถแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ความ

ตองการทางดานรางกาย ความตองการดานความ

มั่นคงปลอดภัย ความตองการดานความรักและ

การยอมรับนับถือ ความตองการชื่อเสียงและ

การไดรับการยกยองในสังคม และความตองการ

ที่จะบรรลุความสําเ ร็จสมหวังในชีวิต  โดยที่

ความตองการในขั้นพื้นฐานในระดับต่ํากวาจะ

ตองไดรับการตอบสนอง จนเปนที่พอใจแลว 

ความตองการข้ันท่ีสูงกว าก็จะเกิดขึ้น  จนถึง

ความตองการในขั้นสูงสุดคือ การประสบความ

สําเร็จในดานตางๆ” การประกอบธุรกิจเพ่ือ

ครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันหลักทางสังคม

ที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกคน 

เ น่ืองจาก เป นสถาบันพื้นฐานท่ีเกี่ยวข องกับ

มนุษย  ในทุ กลั กษณะ  เป  นแหล  งที่ เ ล้ี ย งดู 

หล อหลอม  อบรมสั่ งสอน  ขัดเกลา  ปกปอง 

คุ มครองและพัฒนาบุคคลตั้งแตเกิดจนกระท่ัง

สิ้นชีวิต 

 ดวยเหตุนี้การพัฒนาตางๆ จึงใหความ

สํา คัญกับการพัฒนาสถาบันครอบครัว เป น

อยางมาก โดยมีแนวคิดวาหากครอบครัวดีแลว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติยอมจะดีไปดวย 

(ธนภัทร สุทธิ, 2550. บทคัดยอ) การประกอบ

ธุรกิจเพ่ือชุมชน สถาบันครอบครัว เปนสวนหน่ึง

ของชุมชนหรือสังคม ถาสมาชิกในประกอบธุรกิจ

ที่ สุ จริตถูกต องตามกฎหมาย  และมีอา ชีพ

ที่มั่นคง สิ่งเหลานี้จะสงผลทําใหคนในชุมชน

อาศัยอยูร วมกันไดอยางสงบสุข และสามารถ

พึง่พาตนเองได การประกอบธรุกจิเพือ่ประเทศชาติ 

ถาหากประชาชนในประเทศชาติมีการประกอบ

ธุรกิจ  จะทําให อัตราการว างงานลดนอยลง 

ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกับรัฐบาล 

ทั้งนี้สภาพสังคมมีความเปนอยู ที่ดีขึ้น มีการใช

ทรัพยากรภายในชุมชน รายไดเกิดการหมุนเวียน 

ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา

 ผลจากการท่ีประชาชนประกอบธุรกิจ

จะทําใหประชาชนมีความสามารถในการชําระ

ภาษีใหแกรัฐบาล เพื่อรัฐบาลจะไดนําภาษีจาก
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ประชาชนไปพฒันาประเทศในดานตางๆ จะเหน็ได

วาการประกอบธุรกิจของประชาชน เปนการชวย

พัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหน่ึง (จิตราภรณ 

มีศีลธรรม, 2555:บทคัดยอ) จากความจําเปน

ดังกลาว ทําใหทุกคนในประเทศชาติตองประกอบ

ธุรกิจ เพื่อใหมีรายไดสําหรับใชในการดํารงชีวิต 

ซึ่งจะนําพาความสุขมาสูชุมชนหรือสังคมโดยรวม 

และก อให  เ กิดผลดีต อประเทศชาติในด าน

การสรางความเจรญิและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

ชวยในการแกไขปญหาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขัน

กับนานาประเทศในระดับ มาตรฐานสากลได 

จากพระราชดํารัสขององค พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวองคปจจุบัน ที่ทรงมีพระราชดํารัส

เรื่อยมา เนื่องจากความเปนหวงเปนใยพสกนิกร

ชาวไทย  ทั้ งในความเป นอยู   ความยากจน 

รวมถึงวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา ที่ไดสงผลกระทบ

ตอสภาวะความเปนอยู ต อประชาชนชาวไทย

อยางมาก รวมถึงการประกอบธุรกิจของประชาชน 

ซึ่งพระราชดํารัสตางๆ ที่ทรงเนนยํ้าอยูเสมอนั้น 

มักจะทรงกลาวถึงแนวทางของการดําเนินชีวิต

หรือเศรษฐกิจของคนไทยวา ควรท่ีจะปฏิบัติดวย

ความพอเพียง  พอประมาณ  ซึ่ งความหมาย

ของความพอเพียงน้ี มีความหมายท่ีลึกซึ้งมาก

ที่ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต 

กรมการปกครองไดนําแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง มาอธิบายเพิ่มเติมไววา เศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดาริทรงมุ  ง เน น

ใหคนไทยพึ่งพาตนเองไดโดยชวยเหลือตัวเอง

ก  อน เป  นอั นดั บแรก  เ ริ่ มต  นที่ ก า รพัฒนา

เกษตรกรรมใชทรัพยในดินท่ีพอมีอยู  เป นทุน

ในการเริ่มตนรู จักผลิตเพื่อใชบริโภคแลวคอย

นําจําหนายยึดหลักเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม 

มีการวางแผนการผลิตที่ดีและรูจักใชพื้นที่พัฒนา

ที่ดินทํากิน ยึดถือหลักธรรมชาติเก้ือกูลซ่ึงกัน

และกัน และพึงมีความพอเพียง ในสิ่งเบื้องตน 

3 ประการ ดังนี้ พอเพียงในความเปนอยู, พอเพียง

ในความคิด  และพอเพียงในจิตใจ  (กรมการ

ปกครอง, 2542: 4)

 ซึ่งตอมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ในฐานะ

หน วยงานหลักในการวางแผนของประเทศ

ตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดดังกลาว 

จึงไดอัญเชิญแนวทางดังกลาวมาเปนปรัชญา

นําทางในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนทุกระดับ มีความเขาใจใน

หลักปรัชญา และนําไปเปนพื้นฐานและแนวทาง

ในการดําเนินชีวิต โดยนํามากลาวไววา “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเปน

ปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว

ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนา และ

บริหาร ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทัน

ตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จํา เป นที่ จะต องมีระบบภูมิคุ  มกันในตัวที่ ดี

พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตอง

อาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใช

ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 

และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติโดยเฉพาะเจ าหน าที่ ของ รัฐ 

นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก

ในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ
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รอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 

ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อ

ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได

เปนอยางดี” (ประเวศ วะสี, 2542. อางอิงจาก 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 

2547 : 3 - 4) 

 จากส่ิงท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงอยากท่ีจะ

ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีนําไปสูความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กของประชากร

ในเขตจังหวัดนครปฐม วาประชากรที่ประกอบ

ธุ ร กิ จ ส  ว น ตั ว ข น าด เ ล็ ก มี พ ฤติ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินชีวิตเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือไม และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต

ดังกลาวจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กไดอยางไรบาง โดยเปนการ

ศึกษาหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

เพื่อนําข อมูลที่ได จากการวิจัยมาเปนใช เป น

แนวทางในการดําเนินชีวิตและทําใหทราบถึง

ปจจัยที่สงผล ทําใหประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อนําขอมูล จากการ

วิจัยในคร้ังนี้ เปนประโยชนในการชวยกระตุ น 

และสนับสนุนใหเห็นความสําคัญของการใช 

เ ศ รษฐ กิ จพอ เพี ย ง ต ามพ ร ะ ร า ชดํ า ริ ข อ ง

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว นํามาเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ

เพิ่มมากข้ึน

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

 2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ตลอดจนศึกษา

ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

สมมติฐานการวิจัย
 1. ประชากรท่ีมขีอมูลสวนตวัทีแ่ตกตางกนั 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกตางกัน

 2. ประชากรที่ประกอบธุรกิจแตกตางกัน 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกตางกัน

 3. ประชากรเพศชายมีโอกาสประสบ

ความสําเรจ็ในการประกอบธุรกจิมากกวาประชากร

เพศหญิง

 4. ประชากรที่มีขอมูลสวนตัวแตกตางกัน 

มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กแตกตางกัน

 5. ประชากรที่ประกอบธุรกิจแตกตางกัน 

มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กแตกตางกัน

 6. การ ดํา เ นินชี วิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
114

วิธีการดําเนินการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 คือ การกําหนดประชากรและ

การเลือกกลุมตัวอยางโดยประชากรที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ีคือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง

ที่อาศัยอยูในเขตนครปฐมท่ีมีการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็ก ซึ่งสามารถระบุจํานวนประชากร

ไดรวมทั้งหมด 400 คน โดยใชวิธีสุ มตัวอยาง

แบบพบโดยบังเอิญหรือแบบตามสะดวกและ

ทําการแจกแบบสอบถามกับประชากรที่อาศัยอยู

ในเขตจังหวัดนครปฐม

 ขั้นตอนที่ 2 คือ การสรางเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลผูวิจัยใช

แบบสอบถามซ่ึงสรางข้ึนมาจากการรวบรวมขอมลู

ทัง้ทฤษฎเีอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของแลวนาํมา

สรางเปนขอคําถามในแบบสอบถามโดยแบงออก

เปน 3 สวนคือ

 สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม

 สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สวนที่ 3 เปนคําถามสวนความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

ผลการทดสอบเครื่องมือ 
 เม่ือคณะผู วิจัยไดพัฒนาแบบสอบถาม

เรยีบรอยแลว จงึไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยางเพื่อหาคาความ

เชื่อม่ันใหกับแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อมั่นเกิน

กวา 0.7 ถือวาแบบสอบถามน้ีสามารถนําไปใชใน

การวิจัยได

 ขั้นตอนท่ี 3 คือ การเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยนี้ ได ทําการเก็บข อมูลเพื่อใช ในการ

วิเคราะหผลจากแหลงขอมูล 2 ประเภท

 1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เปนการเก็บขอมูลที่ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในอดีต เอกสารวิชาการ วารสาร หนังสือพิมพ 

สิ่งพิมพ และขอมลูที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต

 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปน

การเก็บขอมูลโดยผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใช แบบสอบถามในการเก็บข อมูล  จาก

กลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด

 ขั้นตอนท่ี  4  คือ  การวิเคราะหข อมูล 

การศึกษาค นคว  าครั้ งนี้  ผู  วิ จั ยกระทําการ

ประมวลผลขอมูลโดยใชกระบวนการทางสถิติ 

และการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ยอมรับความมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยดําเนินตาม

ลําดับข้ันตอนดังนี้

 1. ผู วิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรวบรวม 

400 ชุด มาตรวจความถูกตองสมบูรณเพื่อเตรียม

นํามาวิเคราะห

 2. ทําการลงรหัสในแบบลงรหัส สําหรับ

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร

 3. ประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลว 

นํามาทําการบันทึก เพื่อประมวลผลขอมูลซึ่ง

ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อทําการวิจัยทาง

สังคมศาสตรเพื่อวิเคราะหข อมูล โดยมีวิธีจัด

กระทํากับขอมูลดังกลาว ดังนี้

 3.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุม

ตัวอยางโดยใชการแสดงความถี่และรอยละ (%)

 3.2 วเิคราะหระดบัการดําเนนิชวีติตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระดับความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ของกลุม

ตัวอยาง โดยใชโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
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 3.3 วิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาด เล็ กของกลุ  มตั วอย  า ง  ตามตั วแปร

ชีวสังคม  โดยใช สถิติที  (t-test) และใช สถิติ

การวิ เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-Way ANOVA) 

 3.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กของกลุ มตัวอยางโดยใชสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’sproduct 

moment correlation) 

สรุปผลการศึกษา
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่นําไปสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพที่มีการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก สรปุผลไดดงัน้ี

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหข อมูลลักษณะ

ทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจํานวน 

400 คนจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับ

การศึกษา และการประกอบธุรกิจ ความถี่และ

รอยละ พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เ ป  น เ พศห ญิ ง จํ า น วน  2 2 6  คน  คิ ด เ ป  น

รอยละ 56.5 ประชากรสวนมากอยูในชวงอายุ

ระหวางป 20-30 ป มีจํานวน 81 คน คิดเปน

รอยละ 20.2 สถานภาพ สวนใหญคือ สถานภาพ

สมรส/อยู ด วยกัน มีจํานวน 274 คน คิดเปน

รอยละ 68.5 ระดับการศึกษาสวนใหญอยู ใน

ระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา มีจํานวน 

136 คน คิดเปนรอยละ 34.0 และการประกอบ

ธุรกิจของประชากรสวนใหญจะประกอบธุรกิจ

ส วนตัว /ค าขาย  มีจํานวน  169 คน  คิดเป น

รอยละ 42.2

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการดําเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กของกลุ มตัวอย างโดยใช   คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวาระดับการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชากรท่ีประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

ในจังหวัดนครปฐม มีการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาในกลุ มย อยที่จําแนกตาม

ตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

การประกอบธุรกิจแลว พบวามีเพียงประชากร

ที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ เทานั้นที่มีการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

ปานกลางและ ในด  าน ระ ดับความ สํ า เ ร็ จ

ในการประกอบธุรกิจส วนตัวขนาดเล็กของ

ประชากรที่ อ า ศัยอยู  ใ นจั งหวั ด  นครปฐม 

ประชากรมีระดับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

โดยรวมในระดับ สู ง  และ เมื่ อพิ จารณาใน

กลุ  มย  อยที่ จํ าแนกตามตั วแปร  เพศ  อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจ

แลว พบวามีเพียง ประชากรสถานภาพโสด อายุ

ตํ่ากวา 20 ป และประกอบธุรกิจอื่นๆ มีระดับ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจโดยรวมในระดับ

ปานกลาง

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการเปรียบเทียบ

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาด เล็ ก ผลจากกา ร ศึ กษา เป รี ยบ เที ยบ
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การดํา เนินชี วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็ก พบวาประชากรท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา การประกอบธุรกิจที่แตกตางกัน 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไม แตกตางกัน  ซึ่งไม สอดคลองกับ

สมมติฐาน ท่ีตั้ ง ไ ว   ในขณะ ท่ีประชากร ท่ีมี

สถานภาพแตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง

กับสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยพบวา 

ประชากรท่ีมีสถานภาพโสด มีการดําเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชากรท่ีมี

สถานภาพสมรส/อยูดวยกันและสถานภาพหยา/

แยกกันอยู สวนประชากรที่มีสถานภาพสมรส/

อยู ด วยกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมากกวาประชากรท่ีมสีถานภาพ

หยา/แยกกันอยู

 สํ าห รับประชากร ท่ีมี เพศ  อา ยุ ระ ดับ

การศึกษา และการประกอบธุรกิจท่ีแตกตางกัน 

มีโอกาสประสบความสําเ ร็จในการประกอบ

ธุ ร กิจ ไม แตกต  า ง กัน  ซึ่ ง ไม  สอดคล องกับ

สมมติฐาน ท่ีตั้ ง ไ ว   ในขณะ ท่ีประชากร ท่ีมี

สถานภาพแตกตางกันมีโอกาสประสบความ

สําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   โดย

พบว า  ประชากรท่ีมีสถานภาพโสดมีโอกาส

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กมากกวาประชากรที่มีสถานภาพสมรส/

อยูดวยกันและสถานภาพหยา/แยกกันอยู สวน

ประชากรที่มีสถานภาพสมรส /อยู ด วยกัน  มี

โอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กมากกวาประชากรที่มีสถานภาพ

หยา/แยกกันอยู

 ตอนท่ี 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจส วนตัว

ขนาดเล็กของกลุ มตัวอยางผลการศึกษาพบวา

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปสู 

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก 

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีประเด็นสําคัญที่นํามา

อภิปรายผลดังนี้ คือ

 ผลการศึกษาพบวา ประชากรเพศชาย

และประชากรเพศหญิงมีการดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเกิดจาก

เพศเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความแตกตาง

กันในบทบาท หนาที่ และในสังคมไทย เพศชาย

เปนผูที่สังคมกําหนดใหเปนผูนําครอบครัว สวน

เพศหญิงมีบทบาทเป นแม บ าน  และเม่ือถึง

วัยสูงอายุ ประชากรท้ังเพศหญิงและเพศชาย

ไมสามารถทํางานไดเชนเดิม เน่ืองจากการเส่ือม

สภาพของรางกายหรือจากการเกษียณอายุ ทําให

มีการเปล่ียนแปลงบทบาทหนาท่ีและลักษณะของ

กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจสงผลใหประชากรเพศ

ชายและหญิง  มีรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
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วิถีทางในการใชชีวิตไมแตกตางกันมากนัก ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของจารุนันท สมบูรณสิทธิ์ 

(2535:95 อ างอิงจาก  ธนภัทร สุทธิ ,  2550) 

ที่พบว า  เพศไม มีความสัมพันธ กับกิจกรรม

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับ

การศึกษาของพิชญาภรณ มูลศิลปและคนอื่นๆ 

(2536:158. อางอิงจาก ธนภัทรสุทธิ, 2550) 

ที่พบวาเพศชายและเพศหญิงมีการดูแลตนเอง

ไมแตกตางกัน ในขณะที่อายุกับการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการศึกษา

พบว า  ประชากร ท่ีมีอายุแตกต าง กันมีการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ข อที่  2 ทั้งนี้อาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจใน

ปจจุบันมีความ ผันผวนอยางรุนแรง จึงทําให

ประชากรทุกวัยตองปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต

เพื่อความอยู รอดและสามารถดํารงชีวิตอยู ได 

โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของจิตติพร ไวโรจนวิทยากร (2550. อางอิงจาก 

กีรติวัฒน อัดเส,2543) ที่ศึกษาปจจัยเชิงเหตุ

และผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนท่ี

ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 

482 คน  ผลการวิจัยพบว านัก เรียนที่ เ รี ยน

ในโรงเรียนท่ีเนนประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการรับรูคุณความดีของบุคคลมากและ

มีลักษณะมุ งอนาคตควบคุมตนมาก เปนผู ที่มี

พฤติกรรมการออม และสอดคลองกับการศึกษา

ของพระขวัญชัย ศรีพรรณ (2546) ซึ่งศึกษา

ปจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของการ

ออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมตนที่มีธนาคาร

โรงเ รียน  พบว านักเรียนที่อยู  ในโรงเ รียนที่มี

โครงการธนาคารโรงเรียน เปนผู ที่มีพฤติกรรม

การออมเงินและลักษณะมุ งอนาคตควบคุม

ตนมาก แสดงใหเห็นวาในปจจุบันสถาบันทาง

สังคมไดปลูกฝงหลักการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเยาวชนของชาติ

เพราะเลง็เหน็วาสภาพเศรษฐกจิมคีวามไมแนนอน 

ดังนั้น การดํารงชีวิตในปจจุบันไมวาจะอยูในชวง

วัยไหนจึงจําเป นตองยึดหลักการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับใช ในการดํารงชีวิต

ทั้งนั้น

 สําห รับสถานภาพกับการดํา เ นินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการศึกษา

พบว า  ประชากรท่ีมีสถานภาพแตกต างกัน 

มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเกิดจากสถานภาพที่ต างกัน

ทาํใหประชากรมวีถิชีวีติหรอืภาระงานท่ีตองปฏบิตัิ

ในชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน เชน ประชากร

ที่มีสถานภาพสมรสเม่ือแตงงาน จะตองดูแล

คู  สมรสและลู ก  หรื อแม  ก ระทั่ งป ระชากร

ที่สถานภาพหยาและแยกกันอยู  ก็ตองมีภาระ

ในการดูแลลูกเช นเ ดียวกันรวมทั้ งยั งอาจมี

ป ญหาบางสิ่ งให ต องคอยกังวลใจในขณะที่

ประชากรที่มีสถานภาพโสด จึงไมตองดูแลผูอื่น

สามารถดําเนินชีวิตในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

ไดอยางอยางมีเอกภาพมากกวา จึงอาจทําให

ประชากรท่ีมีสถานภาพโสด  การดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว า

ประชากรที่มีสถานภาพอื่นๆ  สอดคล องกับ

การศึกษาของดวงพร รัตนอมรชัย (2535:115. 

อางอิงจาก ธนภัทร สุทธิ, 2550.) ทําการศึกษา
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เกี่ยวกับปจจัยลักษณะสวนบุคคลกับวิถีชีวิต 

พบวาประชากรที่มีสถานภาพแตกตางกันมีผล

ทําให มีวิถีชี วิตโดยรวมแตกต างกันอย างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลอง

กับการศึกษาของวรรณวิมล เบญจกุล, 2535:

บทคัดยอ. (อางอิงจาก ธนภัทร สุทธิ,2550.) 

ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

กับแบบแผนชีวิตซึ่ งได ทําการศึกษากับกลุ ม

ตัวอยางที่เปนขาราชการบํานาญ อายุระหวาง 

60 -64  ป   พบว าป จจัยส  วนบุคคลในเรื่ อ ง

สถานภาพมีความสัมพันธ กับแบบแผนชีวิต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้ง

ระดับการศึกษากับการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการศึกษาพบวา 

ประชากรท่ีมีอายุแตกตางกันมีการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตาง

กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้

อาจเกิดจากสภาพของเศรษฐกิจไมเอื้อตอการ

ดําเนินชีวิตของประชากรในป จจุบัน  ดังนั้น

ประชากรท่ีมีการศึกษาสูงก็อาจจะตองปรับตัว

ใหเขากับสภาพทางเศรษฐกิจที่ผันผวนตลอดเวลา 

สงผลทําใหประชากรในทุกระดับการศึกษาจําเปน

จะตองนําหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา-

อยู หัวฯ  มาประยุกต และปรับให  เข ากับการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพื่อความอยู รอดและ

ความสุขในการดํา เ นิน ชีวิตบทพ้ืนฐานของ

ความพอเพียง  คําอธิบายของคณะอนุกรรม 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2547:79-80. 

อ างอิงจากประเวศ  วะสี ,  2542.)  กล าวว า

การจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหได

ผลในการดําเนินชีวิตจําเปนตองเริ่มตนจากการ

มีความรูความเขาใจที่ถูกตองวาเศรษฐกิจพอเพียง

หมายถึงอะไร และมีหลักการสําคัญอะไรบาง

ที่จะนําไปใชเปนแนวทางในภาคปฏิบัติ ตลอดจน

เห็นถึงประโยชนจากการที่จะนําเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกตใช จึงจะเกิดความสนใจท่ีจะทดลอง

นําปรัชญาไปใชในการดําเนิน ชีวิตและหลังจาก

ที่มีความเขาใจอยางถูกตองแลวก็จําเปนตอง

ทดลองนํามาประยุกตใช กับตนเองทั้งในชีวิต

ประจําวันและการดําเนินชีวิตตางๆ รวมกับผูอื่น 

โดยคํานึงถึงการพึ่งตนเองเปนเบ้ืองตน และ

บุคคลที่ มี การ ศึกษาสู งซึ่ ง จะ มีความสนใจ

ในรับรู  เรื่องราวต างๆ  ที่ต องมีหลักฐานหรือ

เหตุผลสนับสนุนเพียงพอ รวมถึงความเขาใจใน

สิ่งท่ีจะปฏิบัตินั้นๆ ก็อาจสงผลใหผูที่มีการศึกษา

สูงกวามัธยม มีการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาไมเกินประถมศึกษา

 หากพิจารณาถึงการประกอบธุรกิจกับการ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการศึกษาพบวา ประชากรที่มีประกอบธุรกิจ

แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานข อที่  5 ทั้ งนี้อาจเกิดจากการ

ประกอบธุรกิจของแตละบุคคลเปนสิ่งท่ีกอใหเกิด

รายได   รายได ก็ เป นสิ่ งที่ ช  วยให ประชากร

ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด  แ ล ะ ส า ม า ร ถ

ดํารงชีวิตตามวิถีทางของแตละบุคคลแตกตาง

กันไป ถึงแมวาประชากรจะมีการประกอบธุรกิจ

ที่แตกตางกัน แตประชากรทุกคนตองการรายได

ที่ เป นปจจัยหลักของการดํารงชีวิตในปจจุบัน

เหมือนกัน  ดังนั้นประชากรท่ีมีรายได สูงกว า

จึงจําเปนตองดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความ

พอเพียงเหมือนกับประชากรที่มีรายไดตํ่ากวา

 ในด านของเพศกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษา
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พบวา ประชากรเพศชายและประชากรเพศหญิง

มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 6 ทั้งนี้อาจเกิดจากสังคมไทยในปจจุบัน

ใหความเทาเทียมในเรื่องของเพศกับการทํางาน

ดังจะเห็นไดว าเพศชายและเพศหญิงสามารถ

ทํางานรวมกันไดและมีโอกาสประสบความสําเร็จ

เทากันขึ้น อยูกับบทบาทดานการทํางาน, ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล, ดานการเงินและ

ความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนง จึงสงผล

ใหมีความขัดแยงกับโมเดลความสําเร็จในอาชีพ

ทางการบริหาร (Model of executive career 

success) ของจัดจ และคณะ (นวลฉวี ประเสริฐสขุ. 

2542 ; อางอิงจาก Judge, et al. 1995 : 488) 

ที่บงช้ีวาความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยจะไดรับ

อิทธิพลโดยตรงจากลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

ภมูหิลงั เชน เพศ อาย,ุ ทนุมนษุย เชนประสบการณ 

การทํางาน  ระดับการศึกษา ,  การจูงใจ  เช น 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความทะเยอทะยานและ

ลกัษณะองคการ ไดแกขนาดองคการ การสนับสนุน

จากองคการ เชน การไดรบัการสนบัสนนุจากหัวหนา

งาน เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา และ

มีความขัดแยงกับโมเดลของไอลส เมบี และ

โรเบิรตสัน (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542:21;อางอิง

จาก l les, Mabey & Robertson. 1990) ที่

บ งชี้ว าความสําเร็จในอาชีพไดรับอิทธิพลมา

จากตัวแปร ดานบุคคล ลักษณะหัวหนา และ

อายุงาน ซึ่งตัวแปร เหลานี้สงผลตอความผูกพัน

ในอา ชีพ  และความ ผูกพัน ในอา ชีพจึ งส  ง

ผลตอความสําเร็จในอาชีพของบุคคล รวมถึง

ดานอายุกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษาพบวา ประชากร

ที่มีอายุแตกตางกันมีโอกาสประสบความสําเร็จ

ใ น ก า ร ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ส  ว น ตั ว ข น า ด เ ล็ ก

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 7 ในปจจุบันเราจะพบเห็นวามีบุคคลที่

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจต้ังแต

อายุยังน อย ทั้งนี้อาจเกิดจากบุคคลเหลานั้น 

มีความมุงมั่นและความรูทางดานการบริหารธุรกิจ

ด านนั้น เป นอยางดีรวมท้ัง มีทุนสําหรับการ

ประกอบธุรกิจ แสดงใหเห็นวาบุคคลที่มีอายุมาก

อาจจะไมประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

ซึง่สอดคลองกับการศกึษา ของนวลฉว ีประเสรฐิสขุ 

(2542 : 88) ซึง่พบวาอายกุารทาํงานในอาชพี พบวา

ไมสงผลทางตรงตอความสําเร็จในอาชีพ แตสงผล

ทางออมเปนทางบวกผานความผูกพันในอาชีพไป

ยังความสําเร็จในอาชีพ

 ด านสถานภาพกับความสําเ ร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษา

พบวา ประชากรที่มีสถานภาพแตกตางกัน มี

โอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ

สวนตัวขนาดเล็กแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ขอที่ 8 ทั้งนี้เกิดจากสถานภาพท่ีตางกันทําให

ประชากรมีวิถีชีวิตหรือภาระงานท่ีตองปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน เชน ประชากรท่ีมี

สถานภาพสมรสเม่ือแตงงาน จะตองดูแลคูสมรส

และลูก หรือแมกระท่ังประชากรที่สถานภาพ

หยาและแยกกันอยู ก็ตองมีภาระในการดูแลลูก

เชนเดียวกัน ทําใหประชากรไมสามารถทุมเท

เวลาให กับการประกอบธุรกิจได อย างเต็มที่ 

สงผลทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จนอยกวา 

ในขณะท่ีประชากรท่ีมีสถานภาพโสด ไมต อง

ดูแลผูอื่น จึงสามารถทุมเวลาใหกับประกอบธุรกิจ

มากกวา จึงอาจทําใหประชากรท่ีมีสภาพภาพ

โสดมีโอกาสประสบความสําเร็จได มากกว า 
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ซึ่ ง ส อดคล  อ ง กั บ ก า รศึ กษ าขอ งปา ริ ช า ติ 

รัตนราช (2544:บทคัดยอ. อางอิงจาก รักชนก 

แสวงกาญจน, 2552.) และวโรชา นําโคศิริ (2547:

บทคัดยอ. อางอิงจาก รักชนก แสวงกาญจน, 

2552.) ที่พบวา สถานภาพสมรส ประสบการณ

การทํางาน ระดับการศึกษา ทัศนคติตออาชีพ

การสนับสนุนทางสังคมแรงจูงใจใฝ สัมฤทธ์ิ

และความเชื่ออํานาจภายในตนสามารถรวมกัน

พยากรณความสําเร็จในอาชีพได และสอดคลอง

กับการศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2542:88) 

พบว า  สถานภาพสมรสส  งผลทางอ อมต อ

ความสําเร็จในอาชีพ โดยสงผานความผูกพัน

ในอาชีพไปยังความสําเร็จในอาชีพ โดยผู ที่มี

สถานภาพหยา แตงงานและมีบุตร จะมีผลตอ

ความสําเ ร็จในอาชีพสูงกว าผู ที่มีสถานภาพ

สมรสเปนโสด หรือแตงงานแตไมมีบุตร ประกอบ

กับในดานของระดับการศึกษากับความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กผลการ

ศึกษาพบว า  ประชากรที่มี ระดับการศึกษา

แตกตางกันมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 9 ซึ่งสอดคลอง

การศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2544:5) ที่

พบวา การศึกษาและอายุการทํางานในอาชีพ

ไมสงผลทางตรงความสําเร็จในอาชีพ เชนเดียวกัน 

แคนน่ิงส (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542; อางอิงจาก 

Canning’s, 1991, p.679) และจัดจ และคณะ 

(นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542;อางอิงจาก Judge, 

et al., 1995, p.502) ที่ทําการศึกษากับผูบริหาร

ระดับรองหัวหนา และระดับกลางในบริษัทตางๆ 

พบวา ระดับการศึกษาไมสงผลตอความสําเร็จ

ในอาชีพ จึงเปนไปไดวา ระดับการศึกษาอาจมี

ผลในระยะเร่ิมตนของการเขาสูอาชีพแตในระยะ

ยาวเม่ือเขามาสูอาชีพแลวก็จะมีผลลดลง และ

พบวาการศึกษาสง ผลทางลบตอความผูกพัน

ในการทํางาน (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542;อางอิง

จาก Loscocco & Roschelle. 1991) ทําใหการ

ศึกษาส งผลทางลบตอความสําเร็จในอาชีพ

ไปด วย  เมื่ อการศึกษาส งผลทางอ อมผ าน

ความผูกพันในอาชีพไปยังความสําเร็จในอาชีพ

และผลการประกอบธุ รกิ จกับความสํ า เ ร็ จ

ในการประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็กพบวา 

ประชากรที่ประกอบธุรกิจแตกตางกัน มีโอกาส

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กไม แตกตางกันซ่ึงไม สอดคลองกับ

สมมติฐานขอที่ 10 ซึ่งสงผลทําใหมีความขัดแยง

กั บการศึ กษาของจั นทนา  โอสกกระพันธ  

(2538 : บทคัดยอ. อางอิงจากสินิทรา สุขสวัสดิ์, 

2550) เกี่ยวกับป จจัยบางประการที่มีผลต อ

ความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุ มแมบาน

เกษตรกร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษา

ของสุรพล กาญจนจิตรา และประภาส ศิลปรัศมี 

(2539:93-95. อางอิงจากสินิทรา สุขสวัสด์ิ, 

2550) ทีศ่กึษาเร่ืองปจจยัทีม่ผีลตอความสําเรจ็ของ

กลุมอาชีพ จากเร่ืองดังกลาว พบวา ปจจัยที่ทําให

กลุมประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งคือกลุมอาชีพ

ที่สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกได

 ในดานความสมัพนัธระหวางการดาํเนนิชวีติ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสําเร็จ

ในการประกอบธุรกจิสวนตัวขนาดเล็กผลการศึกษา

จากกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขต

จังหวัดนครปฐม พบวา การดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทาง

บวกกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสวนตัว

ขนาดเล็กอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 11 ทั้งนี้



121
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เป น เพราะการดํา เ นินชี วิต  แบบเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชดาริขององคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ที่หมายถึงการที่การปฏิบัติตนดวย

ความพอเพียง อยางมีเหตุและผลทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและทางการดําเนินชีวิต พึ่งพาตนเอง

ได ไมฟุมเฟอย มีความประหยัด ไมเบียดเบียน

ผูอื่นไมโลภ ไมสุดโตง มีความพอประมาณในชีวิต 

และพอเพียงในความเปนอยู เปนรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับคนในทุกเพศทุกวัย

แมกระท่ังผูสูงอายุ ถาไดนําแนวทางหรือปรัชญา

ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวทางในใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน จะ

สงผลใหประชากรมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ

มากหรือสงผลในความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ ดวยเหตุนี้ผลจากการศึกษาประชากรที่

อาศัยอยู ในเขตจังหวัดนครปฐม จึงพบวา การ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2542:88) 

ทีพ่บวา ปจจยัทางดานครอบครวัในการดาํเนนิชวีติ

สงผลทางออมผานความผูกพันในอาชีพและความ

ขดัแยงระหวางครอบครวัไปยงัความสาํเรจ็ในอาชพี 

โดยปจจัยทางดานครอบครัวสงผลทางบวกและมี

นัยสําคัญทางสถิติตอความสําเร็จในอาชีพ
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แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับวารสารวิชาการ
แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ
 1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจเปนความรูใหมกลาวถึง

ความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค แนวทางการแกไขปญหามีการใชแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยจาก

แหลงขอมูล เชน หนังสือวารสารวิชาการอินเทอรเน็ตประกอบการวิเคราะหวิจารณเสนอแนวทางแกไข

 2. บทความวิจัย หมายถึง เปนการนําเสนอผลงานวิจัยอยางเปนระบบกลาวถึงความเปนมา

และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การดําเนินการวิจัย

 3. บทวิจารณหนังสือ (book review) หมายถึง บทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระคุณคา

และคุณูปการของหนังสือบทความหรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการทัศนศิลปและการแสดงละครหรือ

ดนตรีโดยใชหลักวิชาและดุลยพินิจอันเหมาะสม

 4. บทความปริทัศน (Review article) หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการ 

(State of the art) เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาคนความีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูทั้งทางกวาง

และทางลึกอยางทันสมัยโดยใหขอพิพากษที่ชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควรศึกษาและพัฒนาตอไป

องคประกอบของบทความ
 1. บทความวิจัย (Research article) 
 บทความวิจัยประกอบดวยหนาชื่อเรื่องบทคัดยอและเนื้อหาของบทความในสวนหนาชื่อเรื่อง

ควรมีขอมูลตามลําดับ ดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู นิพนธสังกัด (ภาควิชาและมหาวิทยาลัย) และอีเมลของ

ผูนิพนธสําหรับติดตอ บทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญของเร่ืองวัตถุประสงควิธีการศึกษาผลการศึกษา

และบทสรุปความยาว 1 หนากระดาษ A4 ในกรณีที่ตนฉบับเปนภาษาไทยใหผูนิพนธเขียนบทคัดยอ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุคําสําคัญของเรื่อง (Keywords) ไมเกิน 5 คํา ในสวนของเนื้อหาของ

บทความใหเริ่มต นจากบทนําวัสดุอุปกรณและวิธีการผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษาและ

กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ที่มาและความสําคัญของปญหาในงานวิจัยภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับสมมติฐานและวัตถุประสงคของการวิจัยใหเขียนไวในสวนบทนําเทคนิคและวิธีการท่ัวไปใหอธิบาย

ไวในสวนวัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษาผลการทดลองตางๆ ใหอธิบายไวในสวนผลการศึกษาการวิเคราะห

เปรยีบเทียบผลการทดลองกับงานของผูอืน่ใหเขยีนไวในสวนอภิปรายผลการศึกษาและการสรุปผลการศึกษา

ตามวัตถุประสงคใหเขียนไวในสวนสรุปผลการศึกษา
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 2. บทความปริทัศน (Review article) 
 บทความปริทัศนเปนการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่นาสนใจหนาแรกของบทความปริทัศน

ประกอบดวยมีชื่อเรื่องชื่อผูนิพนธที่อยูผู นิพนธผูนิพนธสําหรับติดตอ (Corresponding author) และ

บทสรุป (summary) เพื่อเปนการสรุปเร่ืองโดยยอใหเขาใจวาเร่ืองที่ไดนําเสนอมีความนาสนใจและ

ความเปนมาอยางไรพรอมระบุความสําคัญของเร่ือง (Keyword) จานวนไมเกิน 5 คํา ในสวนของ

เนื้อหาของบทความตองมีบทนํา (Introduction) เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของเรื่องท่ีนําเสนอ

กอนเขาสู เนื้อหาในแตละประเด็นและตองมีบทสรุป (conclusion) เพื่อขมวดปมเร่ืองท่ีนําเสนอ

พรอมขอเสนอแนะจากผูวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสําหรับใหผู อานไดพิจารณาประเด็นที่นาสนใจ

ตอไปผูวิจัยควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทความที่นําเสนออยางละเอียดโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหา

ที่ใหมที่สุดบทความปริทัศนตองนําเสนอพัฒนาการเรื่องที่นาสนใจขอมูลที่นําเสนอจะตองไมจําเพาะ

เจาะจงเฉพาะผูอานท่ีอยูในสาขาของบทความเทานั้นแตตองนําเสนอขอมูลที่ซึ่งผูอานในสาขาอ่ืนหรือ

นิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเขาใจได

การเตรียมตนฉบับ
 1. พิมพผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพดวย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh 

บนกระดาษขนาด A 4 โดยแบงเปน 2 คอลัมนในหนึ่งหนากระดาษ

  1.1 การตั้งคาหนากระดาษ

   - บน 2.7 ซม. 

   - ซาย 3.5 ซม. 

   - ลาง 5.5 ซม. 

   - ขวา 3.0 ซม. 

   1.2 ขนาดตัวอักษรใชอักษร Cordia New ขนาดของตัวอักษรหัวขอใหญใชตัวเขมขนาด 

18 หัวขอยอยใชตัวเขมขนาด 16 เนื้อหาใชตัวปกติขนาด 16 ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลขและ

ใสเลขหนาตั้งแตตนจนจบบทความยกเวนหนาแรก

 2. บทคดัยอภาษาไทยและภาษาองักฤษไมควรเกนิ 1 หนากระดาษจะตองมคีาํสาํคญัในบทคดัยอ

ภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นดวยจํานวนไมเกิน 

5 คํา (บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองมีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ) 

 3. ถามีรูปภาพ/ตารางประกอบควรมีภาพที่ชัดเจนถาเปนรูปถายควรมีภาพถายจริงแนบดวย

 4. ประวัติผูแตงใหระบุชื่อของผูเขียนหนวยงานที่สังกัดตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) วุฒิการศึกษา

ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปพรอมสาขาวิชาที่เช่ียวชาญประสบการณการทํางานและผลงานทางวิชาการ 

1-3 ปที่ผานมา และ File.jpg รูปถายหนาตรง 1 รูป (สวมสูท) 

 5. บรรณานุกรมจําแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับตัวอักษร) 

 6. ผลงานวิชาการท่ีสงมาตองไมไดรับการเผยแพรที่ใดมากอน
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 7. การสงตนฉบับจะตองสงเอกสารบทความจํานวน 1 ฉบับ และแบบฟอรมสงบทความ 1 ฉบับ

พรอมทั้ง CD บันทึกขอมูลของเนื้อหาและประวัติผูแตง (เอกสารที่สงทั้งหมด) จํานวน 1 แผน โดยบทความ

จํานวน 1 ฉบับขางตนแบงใหเปน

  7.1 บทความท่ีมีรายละเอียดของผูเขียนบทความครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ 4 จํานวน 

1 ฉบับนําบทความท่ีทานสงมาเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความ

กอนการตีพิมพในกรณีที่ผลการประเมินระบุใหตองปรับปรุงแกไขผู เขียนจะตองดาเนินการแกไข

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนับจากวันที่ไดรับผลการประเมินบทความ

 8. ผูเขียนตรวจความถูกตองทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวนไมควรมีคําผิดและคําที่มีๆ (ไมยมก) 

ในคําวาตางๆ เปนตนโดยเคาะวรรคแลวเสร็จจึงสงบทความพรอมตนฉบับของทานที่สานักวิจัยชั้น 2 

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรพีรอมบนัทกึขอมลูลงแผนบนัทกึขอมลูกอนสงให

กองบรรณาธิการดาเนินตอไป

รูปแบบการเขียนอางอิง
 กรณีที่ผู เขียนตองการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อเรื่องใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่อง

แบบนาม-ป (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผูแตงและปพิมพของเอกสารไวขางหนาหรือ

ขางหลังขอความที่ตองการอางเพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้นและอาจระบุเลขหนาของเอกสารดวย

ก็ไดหากตองการตัวอยางและใหมีการอางอิงสวนทายเลม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการ

เอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชื่อผูแตง

ภายใตหัวขอ “บรรณานุกรม” สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference สําหรับผลงานวิชาการ

ภาษาอังกฤษโดยใชรปูแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American Psycho-logical Association) 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังนี้

1. บรรณานุกรมหนังสือ

 ชื่อชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สานักพิมพ.
 ตัวอยาง

 ชวนพิศ วงศสามัญ, และกลา เผชิญโชคบํารุง. (2546). การตรวจทางหองปฏิบัติการและ
  การพยาบาล. พิมพครั้งที่ 4. ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ. 

2. บรรณานุกรมบทความ
 ชื่อชื่อสกุลผูเขียนบทหรือตอน. (ปพิมพ). ชื่อบทหรือตอน. ในชื่อชื่อสกุล (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ 
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  (ครั้งที่พิมพหนาแรก-หนาสุดทายของบทหรือตอน). สถานที่พิมพ:สํานักพิมพ.

 ตัวอยาง
 ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ในสุมาลีนิมมานนิตย และปรีดา มาลาสิน 

  (บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หนา 12-25). 

  กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตรศิริราช พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล. 

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร
 ช่ือชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่, (ฉบับที่) : หนาที่ปรากฏบทความในวารสาร. 

 ตัวอยาง
 กฤษณา นอมสกุล, ลักขณา กานดี, สิริพร สืบสาน, ปวีณา เกื้อกุล, มาลี อุดมผล, สวัสด์ิ รักดี, 

  และคณะ. (2550). การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย 25, (52) : 56-60. 

4. บรรณานุกรมออนไลน
 ชื่อผูรบัผิดชอบเว็บไซต/หนวยงาน/บุคคล. (ปที่ปรากฏ). ชื่อบทความ. คนเมื่อวันเดือนป, จาก http://

  ................................ 

 ตัวอยาง
 ชวนะ ภวกานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี้. คนเมื่อ 25 ธันวาคม 2554, จาก 

  http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720–opinion 

5. บรรณานุกรมฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
 ชื่อชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่). คนเมื่อวันเดือนป, จากช่ือฐานขอมูล

 ตัวอยาง
 ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงดานทางอากาศพลศาสตรของเมล็ดขาวเปลือก. วารสาร

  วชิาการ. 9 (3). คนเม่ือ 5 กรกฎาคม 2549, จากฐานขอมลูวารสารวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย

  เชียงใหม. 

6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบคน CD-ROM 
 ชื่อชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อบทความ (ชื่อ CD ROM). คนเม่ือวันเดือนป, จากช่ือฐานขอมูลที่สืบคน. 

  (หมายเลขเอกสารท่ีสืบคน) 

 ตัวอยาง
 Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case setting for 
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  older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation). Retrieved November 26, 2009, 

  from ProQuest Dissertation & Theses databases. (Publication No. AAT3354064) 

  ดาวนโหลดรูปแบบการเขียนไดที่ www.bkkthon.ac.th/หนวยงานอ่ืนๆ/วารสารวิชาการ

การสมัครสมาชิก
 อัตราคาสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อัตราคาสมัครสมาชิกราย 6 เดือน 

ฉบับละ 150 บาท 1 ป จํานวน 2 ฉบับ เปนเงิน 300 บาท

การสงเงินคาสมัครสมาชิก
 1. เงินสด (กรณีสมัครดวยตนเอง) 

 2. ติดตอฝายประชาสัมพันธจัดจําหนายและสมาชิก

  โทรศัพท (02)-8006800-5 โทรสาร (02)-8006806
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(รูปแบบการเขียนบทความวิจัยลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) 
 

ชือเรืองภาษาไทย 

ชือเรืองภาษาอังกฤษ 
ชือผู้นิพนธ์*  

 
บทคัดย่อ  ……………………………..……………….…………………..……………………...  

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

คาํสาํคัญ :  
 

Abstract  
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........................

...............................................................................................................................................

..............................  
 

Keywords :  
 
บทนํา 
.................................................................
.................................................................
................................................................ 

.................................................................

.................................................................

................................................................. 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
 .....................................................
.................................................................
...............................................................

………………………………………………
………………………………………………
……………………………...………………  

 
 

*  รายละเอียดของผู้ เขียนบทความ   (Cordia New  ขนาด 14) 
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การดาํเนินการวิจัย  
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

............................................................... 

...............................................................

...............................................................

............................................................... 
สรุปผลการวิจัย 

 
 .....................................................
.................................................................
.................................................................
.............……………………………………

………………………………………….….. 
………………………………………………
………..……………………………………
………………………………………….….

 

อภปิรายผล  
.................................................................
.................................................................
.................................................................
………………………………………….…. 

…..............................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................. 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
 .....................................................
...........................................………………
…………………………………………........

.................................................................

.................................................................

................................................................
 
บรรณานุกรม 
 .....................................................
...........................................………………
…………………………………………........ 

 
.................................................................
.................................................................
................................................................
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ปท   ฉบบท   พฤษภาคม  ตลุาคม  
 

 
 
 

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  วนัที........เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ข้าพเจ้า   (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................... 
อาชีพ    อาจารย์ประจําสาขาวิชา.....................................คณะ................................................... 
  สถาบนั/ มหาวิทยาลยั................................................................................................... 
  นกัศกึษา        ระดบั ................ คณะ ......................  มหาวิทยาลยั ............................... 
  อืนๆ ............................................................................................................................ 
 
เหตุผลทต้ีองการสมัครเป็นสมาชิก 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
ทีอยู่ทีสามารถติดต่อได้สะดวก   เลขที.....................หมู.่...................ซอย.............................................. 
ถนน.................................ตําบล.....................................อําเภอ............................................................... 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศพัท์........................................... 
โทรสาร.................................... E-mail : ................................................................................................ 
 

การสมัครสมาชิก 
 อตัราคา่สมาชิก  วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ  อตัราคา่สมาชิกราย   เดือน  ฉบบัละ่  

  บาท    ปี  จํานวน    ฉบบั  เป็นเงิน    บาท 
 

การส่งเงนิค่าสมัครสมาชิก 
1.    เงินสด    ชําระได้ที  ฝ่ายประชาสมัพนัธ์    มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
2.    ชําระผา่นธนาคารกรุงศรีอยธุยา   สาขาทา่พระ  เลขบญัชี  - - -   

       
         

      ลงนาม................................................... 
                (....................................................) 

                                                                             .........../................/............ 
* ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกวารสารวชิาการได้ที  www.bkkthon.ac.th/หน่วยงานอืนๆ/วารสารวิชาการ 



133
ปที่ 3 ฉบับท่ี 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

y

 

 

 
แบบฟอร์มส่งบทความเพือพจิารณานําลงวารสารวิชาการ  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  วนัที........เดือน..................พ.ศ. ........... 

เรือง ขอสง่บทความวิชาการลงในวารสารวิชาการ 
เรียน ผู้อํานวยการสาํนกัวิจยั 

ข้าพเจ้า   (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
อาชีพ    อาจารย์ประจําสาขาวิชา..............................คณะ......................................................... 
  สถาบนั/ มหาวิทยาลยั.................................................................................................... 
  นกัศกึษา        ระดบั .............. คณะ ....................  มหาวิทยาลยั .................................. 
  อืนๆ ........................................................................................................................... 
ขอส่ง  บทความวจิยั    บทความวชิาการ 
  บทวิจารณ์หนงัสอื (Book Review)               บทความปริทศัน์ (review article)  

ชือเรือง (ภาษาไทย)................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
ชือเรือง(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
ชือคาํสาํคญั (ภาษาไทย) ........................................................................................................................ 
Keywords (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................... 
ชือผู้เขียน (ภาษาไทย)............................................................................................................................. 
ชือผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
ทีอยู่ทีสามารถติดต่อได้สะดวก   เลขที.....................หมู.่...................ซอย.............................................. 
ถนน.................................ตําบล.....................................อําเภอ............................................................... 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศพัท์........................................... 
โทรสาร.................................... E-mail : ................................................................................................ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี    เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดียว 

       เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงานตามชือทีระบใุนบทความจริง 
 บทความนีไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นําสง่ไปเพือพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร  
อืน ๆ อีก นบัจากวนัทีข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีมายงักองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบรีุ 
            ลงนาม...................................................ผู้สง่บทความ 

               (....................................................) 
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