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บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ
      การสรางความผูกพันตอองคการ
 ของเจนเนอเรช่ัน ซี
 กัญจนวลัย  นนทแกว แฟรรี่

บทความวิจัย  
 การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
 โครงการท่ีมีตอโครงการแลกเปล่ียน
 วัฒนธรรมและการเรียนรูไทยสิงคโปร
 โรงเรียนมัธยมศาสตร  จังหวัดลําปาง
 พรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน

คณุภาพการบรกิารดานบัญชกัีบความสาํเร็จ
 ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
 กมลวิช  วงศสาย  พรชนก  ทองลาด  
 และ ไพฑูรย  อินตะขัน

องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ
 ทีส่งผลตอการระดมทรพัยากรทางการศึกษา
 กนกพร  แสนสุขสม  สุกัญญา แชมชอย   
 และ ธีรภัทร กุโลภาส
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 การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผา
 ของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง 
 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
 สมหญิง  พงศพิมล 
 และ สรัญญา ภักดีสุวรรณ
     
ปจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธิพลตอประสทิธิภาพ
 ในการปฏิบตังิานของบุคลากรสายสนับสนนุ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
 ธนาวุฒิ  ประกอบผล
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดทําในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN:                            

1905-9590) ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และต้ังแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการ                                               

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน (ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริ่มจัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online)  (ISSN: 2651-

107X) โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค

ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบรหิารธรุกจิและการจดัการ รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 

นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีกําหนดออก ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มีนาคม  ฉบบัที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม  

ทั้งนี้กําหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในปที่เริ่มตีพิมพ ป พ.ศ. 2550  มีกําหนด

ออกราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – 

เดือนพฤษภาคม  ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                                

โดยเร่ิมตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  

เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ 

– เดือนเมษายน  และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยน

กําหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปส้ินสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – 

ธันวาคม   

   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article)                              

บทความวิจยั (Research Article) บทความปริทศัน (Review Article) และบทวจิารณหนงัสอื (Book Review) 

ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยผานกระบวนการกลัน่กรองของผูทรงคณุวฒุ ิ(Peer Review) ในสาขาวชิา

ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูใน                      

ฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1                                       

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 

ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    

ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนท้ังในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 

และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 

ภาคสังคมและชุมชน

     2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  

นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 

บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด

มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  

กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   

ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว

      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเน้ือหา  ดังนี้  

      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร

      •  ศิลปศาสตร

      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ

      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

                ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา

      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน                  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา             มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
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นโยบายการจัดพิมพ:
   กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 

   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม     (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)

   ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน – มิถุนายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)

   ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน  (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)

   ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม     (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)

   จํานวนบทความในแตละฉบับ
   จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

จริยธรรมการตีพิมพ:
   บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   1.  ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพและ

ไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด  

   2.  ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณทีีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ

วิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม และ                                    

ไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว 

   3.  ผูเขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึ่งไมใชของผูเขียน รวมทั้งตองรับผิดชอบใน                       

การขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

   4.  ผูเขียนที่ปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้ (1) มีสวนรวมใน                   

การสรางโจทยวิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (2) มีสวนรวม

ในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจยัอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน (ไมใชตรวจเฉพาะภาษา

หรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ ผูที่มีสวนชวยเหลือ                             

ในลักษณะอ่ืน ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   5.  ผูเขียนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมีการสงบทความมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร รวมทั้ง

ยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร

   6.  ผูเขียนทกุทานตองเปดเผยผลประโยชนทบัซอนซึง่อาจมผีลสําคญัหรอืมีอทิธพิลตอเน้ือหาทีป่รากฏ

ในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ

   7.  ผูเขยีนตองเขยีนบทความใหถกูตองตามรปูแบบของวารสารทีก่าํหนดไวในคาํแนะนาํในการจดัเตรยีม

ตนฉบับสําหรับผูเขียน
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   8.  ผูเขียนตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถนําไปใช

ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 

   9.  ผูเขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มีความสําคัญใน                     

การวิจัยภายหลัง หรือพบความไมถูกตองในงานท่ีตีพิมพ เพ่ือปรับแกบทความใหมีความถูกตองหรือ                            

ถอนบทความหากจําเปน

   บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   1.  ผูทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยูระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของและ               

ตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว

   2.  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทบัซอนของบทความ เชน เปนบทความท่ีตน                 

มีสวนรวม หรือรูจักผูเขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถพิจารณาประเมินบทความ                

โดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ

   3.  ผูทรงคณุวฒุคิวรรับพจิารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเช่ียวชาญ พจิารณาใหขอเสนอแนะ

ดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวฒุคิวรละเอียดและสรางสรรคเพือ่ชวย

ใหผูเขียนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพไมดแีละถกูปฏิเสธ

การตีพิมพก็ตาม

   4.  ผูทรงคุณวุฒิควรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขัดของในชวงระยะเวลาพิจารณา 

ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที

   5.  ผูทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีผูเขียนไมไดอางอิงไวในบทความ และ                 

ผูทรงคุณวุฒิควรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความท่ีพิจารณามีสวนใดสวนหนึ่งที่คลายคลึงหรือ

เหมือนกับบทความที่อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอ่ืนหรือส่ิงพิมพอื่นใด

   บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   1.  บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

   2.  บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนือ้หาทางวชิาการโดยปราศจากอคติในเร่ืองคุณลกัษณะใด ๆ                  

ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ

   3.  บรรณาธกิารตองตพีมิพบทความทีผ่านกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความแลว ซึง่พจิารณา

จากคณุภาพทางวิชาการและมปีระโยชนทัง้เชงิทฤษฎีและเชงิปฏบิตั ิความทนัสมยั และเนือ้หาสอดคลองกบั

ขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน

   4.  บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร รวมท้ังตองควบคุม

ใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดท้ังดานผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ (Double-Blind Review) ดวยความยุติธรรม

»‚·Õè 13  ©ºÑº·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562   ISSN: 2651-107X (Online)
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   5.  บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 

(Plagiarism) โดยใชโปรแกรมท่ีเชื่อถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความทันที หากพบ      

การคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพ่ือขอคําชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ”     

หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น

   6.  บรรณาธิการตรวจสอบบทความท่ีสงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหา                       

ทางจริยธรรมน้ันดวยความรอบคอบ แมวาบทความน้ันจะไดรับการตีพิมพหรือไมก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ

บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน

สถานท่ีติดตอ:
      กองบรรณาธิการ  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100  

      โทร. 053-201800-4   โทรสาร. 053-201810

      E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu

      URL : https://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu

      URL : http://journal.feu.ac.th

    

  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 

   กองบรรณาธิการไมจาํเปนตองเหน็พองดวยกบัทศันะเหลานัน้และไมถอืวาเปนความรับผดิชอบ

   ของกองบรรณาธิการ

  ความรับผดิชอบดานเนือ้หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขยีนแตละทาน 

   กรณีมกีารฟองรองเรือ่งการละเมิดลขิสทิธิถ์อืเปนความรับผดิชอบของผูเขยีนแตเพยีงฝายเดยีว

  ลิขสิทธิ์บทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า

   ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ประจําฉบับ

รองศาสตราจารย ดร. การุณย ประทุม                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย ดร. นิรัช สุดสังข  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย ดร. พนารัตน ปานมณี  ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารย ดร. พิชาภพ พันธุแพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รองศาสตราจารย ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ  ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

รองศาสตราจารย ดร. สุทธินันท  พรหมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กอพงษ พลโยราช            มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวัต ลิมปพาณิชยกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย  ประเสริฐศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกานดา ตปนียางกูร       ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชา กอนพวง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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เรียนทานผูอานทุกทาน    

  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน เผยแพรในรปูแบบวารสารออนไลน ผูอานสามารถเขาถงึ

ผานเว็บไซตวารสารที่ URL: http://journal.feu.ac.th  และเว็บไซตระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo 

ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index  

  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน ฉบบันี ้นาํเสนอองคความรูเชงิสหวทิยาการดานนษุยศาสตร

และสังคมศาสตรเพื่อหาแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ อาทิ การนําเสนอแนวทาง                        

สาํหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาในการเพิม่การระดมทรพัยากรทางการศกึษา ภายใตบทความเรือ่ง  “องคประกอบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่สงผลตอการระดมทรัพยากร                           

ทางการศึกษา” และการนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก                             

ใหมเีอกลกัษณทองถิน่ ภายใตบทความเรือ่ง “การออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาของกลุมหตัถกรรมผา

และของฝากภูเวียง ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน” เปนตน

  กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความท่ีนําเสนอในวารสาร 

ฉบับนี้ และสามารถนําไปปรับประยุกต พัฒนาตอยอดทั้งในการทํางานและการศึกษาไดบาง ไมมากก็นอย 

  กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการใครขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และ                      

ผูทรงคุณวุฒเิฉพาะสาขาวิชา ทีก่รณุาประเมินคณุภาพบทความกอนการเผยแพร   และใครขอเชิญชวนผูอาน

ทกุทานนาํเสนอผลงานเพ่ือเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนซ่ึงมีกาํหนดออกปละ 4 ฉบบั 

คอื ฉบับที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน - มถินุายน  ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม - กนัยายน 

และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม ในแตละฉบับประกอบดวยบทความจํานวนไมเกิน 20 บทความ                           

ตามที่กองบรรณาธิการไดประกาศไวในนโยบายการจัดพิมพ ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

  สําหรับทานที่สนใจเสนอผลงานเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                       

สามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับจากเว็บไซตระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo                        

ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index 

         

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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การสรางความผูกพันตอองคการของเจนเนอเรช่ัน ซี


กัญจนวลัย นนทแกว แฟรรี่1* 

Kanvalai Nontakaew Ferry1 

1สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

เลขที่  169  ถนนลงหาดบางแสน  ตําบลแสนสุข  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20131 ประเทศไทย
1Department of Human Resource Management, 

Faculty of Management and Tourism, Burapha University,

 169 Long Had Bang Sean Road, Sansuk Sub district, Muang District, 

Chonburi Province, 20131, Thailand

รบัตนฉบบับทความ: 14 พฤศจกิายน 2561 ปรบัปรงุบทความ รอบที ่1: 10 พฤษภาคม 2562  ตอบรบัตพีมิพบทความ: 19 กนัยายน 2562  

ปรับปรุงบทความ รอบที่ 2: 10 กันยายน 2562  
____________________________________________________________________________________________________

*ผูเขียนหลัก
  อีเมล: kanvalai_non@hotmail.com

บทคัดยอ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสรางความผูกพนัตอองคการของเจนเนอเรชัน่ซี

ที่เริ่มเขาสูการทํางาน ซึ่งพบวาเจนเนอเรชั่นซีมีแนวโนมที่จะลาออกจากงานเม่ือปฏิบัติไป 1-2 ปคอนขางสูง 

การที่จะธํารงรักษาพนักงานไวกับองคการประการหนึ่งคือ การสรางความผูกพันขึ้น ซึ่งคานิยมในการทํางาน

นั้นสามารถนํามาพยากรณความผูกพันได จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ                    

โมเดล 3 องคประกอบของความผูกพันตามแนวคิดของ Meyer & Allen ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา

และแนวทางการพัฒนาความผูกพันของ Meyer & Hescovitch ซึ่งนําเสนอไวเมื่อป พ.ศ. 2540 กับ                               

ความตองการและคานิยมในการทํางานของเจนเนอเรช่ันซี พบวาเจนเนอเรช่ันซีมีความตองการและคานิยม

การทํางานที่แตกตางจากเจนเนอเรชั่นอื่นๆ เชน คาตอบแทน ความกาวหนาในการทํางาน งานที่มี                                 

ผลกระทบเชิงบวกตอสังคม โดยแนวทางการสรางความผูกพันนี้ใชแนวคิดของโมเดลสามองคประกอบ                     

และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย อันประกอบดวยการออกแบบงานท่ีมีคุณคาและความหมาย                       

การบรหิารผลงานท่ีโปรงใสและคาตอบแทน การมีสวนรวม การสรางคานยิมรวม และความรับผิดชอบตอสังคม 
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คําสําคัญ
 เจนเนอเรช่ันซี    ความผูกพันในองคการ  

Abstract
 The aim of this article is to suggest how building up the organizational commitment                            

of generation Z. Generation Z tends to leave their jobs after for 1-2 years. To retain the employees, 

it needs to build up the organizational commitment, which work values can predict. After reviewing 

the literature of Three Component model of commitment of Meyer & Allen since 1991, guideline for 

develop the commitment of Meyer & Hescovitch, which is presented in 2001, and work values                

of generation Z, it was found that the work values of generation Z were different from other                           

generations such as compensation, job-advancement, and social-impact work. Three Components 

Model and human resource management activities are used to build up the organizational                         

commitment by create the meaningful work design, performance management and compensation, 

participation, shared values, and corporate social responsibility.             

Keywords
 Generation Z,  Organizational Commitment 

บทนํา
 ประชากรไทยในปจจุบันมีประมาณ 66 ลานคน เปนวัยแรงงานหรือผูมีอายุ 15 – 59 ป ประมาณ                    

43 ลานคนทีเ่ปนกาํลงัแรงงานในการพฒันาความเจรญิกาวหนาทัง้ทางเศรษฐกจิและสังคมใหแกประเทศไทย 

ประกอบดวยคนหลายชวงวยั หรือท่ีเรยีกกันวาเจนเนอเรช่ัน (Generation) ทาํงานรวมกัน คาํวา “เจนเนอเรช่ัน” 

หมายถึง  กลุมหรือรุนของคนที่เกิดในชวงเวลาหรือปเกิดใกลเคียงกัน ทําใหอยูในชวงที่มีเหตุการณตางๆ 

คลายคลึงกันและเหตุการณเหลานั้นก็นําไปสูรูปแบบในการแสดงออกของพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต                      

รวมกนั สมาชกิในแตละเจเนอเรช่ันนัน้เปนบคุคลท่ีเกดิ เขาเรียน เร่ิมทาํงาน สมรส และเกษยีณอายกุารทาํงาน

ในชวงเวลาเดียวกัน (Hoole & Bonnema, 2015) วัยแรงงานในปจจุบันสามารถแบงตามเจนเนอเรช่ันออก    

ไดเปนทั้ง เบบี้บูมเมอร (เกิดป พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2505) เจนเนอเรช่ันเอกซ (เกิดป พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2520) 

เจนเนอเรชั่นวาย (เกิดป พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2538) และประชากรท่ีกําลังเขาสูการทํางานคือ เจนเนอเรช่ันซี 

(เกิดป พ.ศ. 2539 เปนตนมา) โดยมีการคาดการณของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (The Office of                     

Permanent Secretary, Ministry of Labor, 2018) วามีอยูประมาณรอยละ 25 ซึ่งเจนเนอเรช่ันซีเปน                                  

ผูที่เกิดมาพรอมความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และเปนมนุษยขอมูลที่กลัวอนาคต กลัววาจะเรียน

อะไรดีที่ ไม ตกงาน  มีอาชีพที่มั่นคง  และมีแนวโน มที่จะเลือกงานที่ เ งินดีมากกว างานที่ชอบ                                                                        
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(Gray, Pattaravanich, Lucktong & Sangkla, 2016) อกีท้ังการศกึษาของ Deloitte (2018) ทีส่าํรวจเจนเนอเรช่ันวาย 

และเจนเนอเรช่ันซี ในหลายประเทศท่ัวโลก พบวาเจนเนอเรช่ันซีมีความคาดหวังวาจะลาออกจากงาน                     

ภายใน 2 ปถึงรอยละ 61 และหวังวาจะอยูกับองคการมากกวา 5 ป เพียงรอยละ 12 สอดคลองกับการศึกษา

ของ Randstad (2016) ที่พบวาเจนเนอเรชั่นซี หวังวาจะทํางานในองคการปจจุบันอีก 1-2 ป เพียงรอยละ 25 

และทํางานในองคการปจจุบัน 3-4 ป รอยละ 29 จากผลการศึกษาทั้งสองน้ีแสดงใหเห็นไดวาเจนเนอเรช่ันซี

มีแนวโนมสูงท่ีจะลาออกจากองคการ อันจะสงผลตอปญหาการธํารงรักษาพนักงานขององคการ                            

เพราะผูทีม่คีวามผกูพนัตอองคกรตํา่มกัมแีนวโนมทีจ่ะขาดงานและสมัครใจลาออกจากงานสูง อกีทัง้ไมเตม็ใจ

ที่จะเสียสละหรือมีสวนรับผิดชอบใด ๆ ตอสวนรวม (Kajeranunt, 2008) 

 การสรางความผูกพันในงานและองคการเปนสิ่งหน่ึงที่ชวยใหปญหาการลาออกจากองคการลดลง 

เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันในงานและองคการแลวยอมสงผลใหเกิดความสุขและอยูกับองคการตอไป 

ทั้งนี้ความผูกพันนั้นถือเปนทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคการ อันจะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตางๆ                        

ในการทํางาน ในการสรางความผูกพันจึงจําเปนตองทราบถึงคุณลักษณะ ความตองการและคานิยม                             

ของพนักงานเสียกอน จึงจะสามารถพัฒนาแนวทางในการสรางความผูกพันใหสอดคลองได ซึ่งในปจจุบันนี้

พนกังานในองคการน้ันมีวยัทีแ่ตกตางหลากหลายนับตัง้แต เบบ้ีบมูเมอร เจนเนอเรช่ันเอกซ เจนเนอเรช่ันวาย 

ซึ่งไดมีการศึกษาในเรื่องความผูกพันของพนักงานและเสนอแนะแนวทางในการสรางความผูกพันไวแลว                  

และเจนเนอเรชั่นซีที่ในปจจุบันนี้กําลังจะกาวเขาสูกําลังแรงงาน แมจะมีผูศึกษาเกี่ยวกับความตองการ                      

และคานิยมของเจนเนอเรช่ันซี แตการศึกษาความผูกพันตอองคการของเจนเนอเรช่ันน้ียังมีอยูไมมากนัก 

บทความนี้จึงใชแนวคิดและทฤษฎีของ Meyer & Allen (1991, 1997) คือ โมเดล 3 องคประกอบ ที่ประกอบ

ดวยความผูกพันเชิงอารมณ ความผูกพันเชิงกฎเกณฑ และความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ และแนวทางการสราง

ความผูกพันของ Meyer & Hescovitch (2001) มาใชเพื่อมุงนําเสนอแนวทางในการสรางความผูกพัน                           

ในงานและองคการที่ตอบสนองตอความคาดหวังและคานิยมของพนักงานเจนเนอเรช่ันซี 

 

ความผูกพันในองคการ
 เม่ือพจิารณาแนวคดิและความหมายของความผกูพนัทุมเทแรงกายแรงใจใหแกองคกร (Commitment) 

กบัความรักผกูพนัเปนสวนหน่ึงขององคการ (Engagement) แลวนัน้จะพบวา ตางก็คอื ความผูกพนัตอองคการ 

แตมีระดับความมากนอยและรูปแบบทางการคิดและการกระทําแตกตางกันตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ                

และกลุมองคการตางๆ (Vance, 2006)  ซึ่งสามารถพิจารณาไดวา ความผูกพันทุมเทแรงกายแรงใจ                                

ใหแกองคกร (Commitment) เนนความเขมขนท้ังดานอารมณเชิงบวกและดานความเปนเหตุเปนผล                             

เพื่อทํางานขององคการในความรับผิดชอบใหสําเร็จ สวนความรักผูกพันเปนสวนหนึ่งขององคการ                                   

(Engagement) นั้นเนนความรูสึกเปนเจาของงานและพฤติกรรมกระตือรือรน มุงมั่นที่จะทํางานในหนาที่                      

ใหดีที่สุด แตอยางไรก็ตามทั้งความยึดมั่นผูกพันในงาน (Job Engagement)  และความผูกพันตอองคการ 

(Organization Commitment) ตางเปนคุณลักษณะที่อิงความผูกพันทางบวกที่มีตองาน รวมแลวอาจกลาว
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ไดวา “Commitment” หรือความผูกพันทางใจ เปนทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคกร เชน การยอมรับใน                    

เปาหมายขององคกร การตองการเปนสวนหน่ึงขององคกร สวน “Engagement” เปนพฤติกรรมท่ีพนักงาน

แสดงออกถึงความผูกพันโดยมีพฤติกรรมในการทํางานท่ีมีความกระตือรือรน ทุมเท และจดจอเอาใสใจ                     

โดยพนักงานจะใหความสนใจในงานท่ีทํามากกวาองคกร โดยในบทความน้ีจะนําเสนอเฉพาะความผูกพัน               

ตอองคการที่จะสงผลตออัตราการลาออกของพนักงาน 

 องคประกอบของความผูกพันตอองคการ 
 แมจะมีผูศึกษาความผูกพันตอองคการไวจํานวนมาก แตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาทฤษฎี

ความผูกพันที่มีการศึกษาและพัฒนาอยางตอเนื่องคือ โมเดลสามองคประกอบ (Three Component Model: 

TCM) ของ Meyer & Allen  (1991, 1997) ที่เกิดจากการสังเกตความเหมือนและความแตกตางของแนวคิด

ความผูกพันในองคการมิติเดี่ยว เชน การศึกษาของ Mowday, Porter & Steers (1982) และ Wiener (1982) 

ซึ่งเห็นตรงกันวาเปนความเชื่อที่ผูกพันบุคคลไวกับองคการและนําไปสูการลดการลาออก โดยการศึกษา                       

ในยคุแรกน้ันมคีวามแตกตางกนัทีค่วามเชือ่อนัเปนพืน้ฐานของความผกูพนั จนนาํมาสูโมเดลสามองคประกอบ

ที่อธิบายวา ความผูกพันประกอบดวย 3 ความเช่ือ ไดแก ความตองการ (Desire) หนาที่ (Obligation)                      

และตนทุน (Cost) โดยบุคคลจะสามารถรักษาความสัมพันธหรือยังคงกระทําอยางใดอยางหนึ่ง                                      

เพราะเขาตองการ หรือรูสึกวาควรจะทํา หรือเช่ือวาตนเองตองกระทํา อันนํามาสูองคประกอบท้ังสามของ      

ความผูกพัน ไดแก 1) ความผูกพันเชิงอารมณ (Affective Commitment) เปนความตองการท่ีจะรักษา                     

ความสัมพันธ หรือการกระทํานั้นไว 2) ความผูกพันเชิงกฎเกณฑ (Normative Commitment) ที่มาจาก                     

ความเช่ือดานหนาที่ เชน หนาที่ที่ตองคงอยูในองคการเพราะเปนสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมแลว มี 2 ดาน               

คือ ทัศนคติถึงความถูกตองดีงาม กับ ทัศนคติถึงหนี้บุณคุณ (Meyer & Parfyonova, 2010) และ 3)                             

ความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ (Continuance Commitment) ซึ่งหมายถึงการตระหนักถึงความเสียหาย                                  

ทีจ่ะเกดิขึน้หากไมรกัษาความสมัพันธหรอืการกระทาํนัน้ไว ประกอบดวยความสญูเสยี และการขาดทางเลอืก 

(Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002) โดยองคประกอบท้ังสามมีความสัมพันธเชิงลบ                     

ตอความตั้งใจที่จะลาออกและการลาออก ซึ่งในปจจุบันนี้งานวิจัยตางๆ พบวา ความผูกพันของพนักงาน                  

ตางสะทอนองคประกอบทั้งสามอยาง แตอาจมีระดับไมเทากันไดในแตละองคประกอบ เพราะพนักงาน                        

มคีวามตองการทาํสิง่ทีต่นเชือ่วาถกูตองและตระหนกัวาอาจมคีวามสญูเสียทีไ่มประสงคเกดิข้ึนหากกระทาํไม

สําเร็จแตกตางกันไป (Meyer, 2017) 

 อยางไรก็ตามองคประกอบทั้งสามน้ีมีความสัมพันธตอการธํารงรักษา ผลการปฏิบัติงาน ความเปน

สมาชิกในองคการ และสุขภาพความเปนอยูของพนักงานแตกตางกัน (Meyer & Maltin, 2010) โดยผูที่มี               

ความผูกพันเชิงอารมณสูงมักจะทํางานไดดีกวาผูที่อยูกับองคการเพราะไมมีทางเลือกอื่น อีกทั้งยังพบวา                 

ความผูกพันเชิงอารมณนั้นมีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับผลการปฏิบัติงาน การเปนสมาชิกขององคการ 

และการมาทํางาน ตามมาดวยความผูกพันเชิงกฎเกณฑ โดยท่ีความผูกพนัเชิงเศรษฐกิจอาจไมมคีวามสัมพนัธ

หรือมีความสัมพันธเชิงลบตอพฤติกรรมเหลานี้ (Meyer et al., 2002) 
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 นอกจากนี้ไดมีผูศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการไวหลายทานซึ่งมีปจจัยที่คลายกัน                

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ไดแก 1) ปจจยัสวนบุคคล เชน อาย ุอายกุารทาํงาน เพศ ระดบัการศกึษา ระดบัเงินเดอืน 

สถานภาพสมรส ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ ตามแนวคิดของ Meyer & 

Allen (1997) โดยที่งานวิจัยของ Satjaman, Tadadej, Kittipichai & Sangmahachai (2018) พบวา                              

ผูที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูที่มีอายุนอย นอกจากนี้ระยะเวลาในการทํางานกับ                       

องคการหนึ่งมีผลตอความผูกพันเชนกัน 2) ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงาน เชน ความสําคัญของงาน                          

ลักษณะงานท่ีหลากหลาย ลักษณะงานท่ีทาทาย การมีสวนรวมในการทํางาน การมีโอกาสกาวหนา                    

เปนสวนหนึ่งของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันเชิงอารมณ ตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1997)                                  

ซึ่งงานวิจัยของ Phongtrakul & Chainiran (2016) และ Krakeaw & Watchrasriroj (2018) ตางพบวา                   

ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงานน้ันมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน อีกทั้ง Satjaman et al. (2018)                     

ยงัพบวาปจจยัทีเ่กีย่วกับลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธกบัความผูกพนัเชงิอารมณ 3) ปจจยัทีเ่กีย่วกบัลกัษณะองคการ 

เชน ลักษณะการกระจายอํานาจในองคการ ความสําคัญของหนาที่งานของตนตอองคการหรือเพื่อนรวมงาน 

ความชัดเจนของกฎขอบังคับ ขั้นตอนตางๆ ในการทํางาน เปนสวนหน่ึงของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพัน                  

เชิงกฎเกณฑ ตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ซึ่งการวิจัยของ Satjaman et al. (2018) นั้นพบวา 

ปจจัยเก่ียวกับลักษณะองคการน้ีมีความสัมพันธกับความผูกพัน และ 4) ปจจัยเก่ียวกับประสบการณ                              

ในการทํางาน เชน ทัศนคติวาตนมีความสําคัญตอหนวยงาน ทัศนคติวาหนวยงานมีความยุติธรรม                          

ในการพิจารณาความดีความชอบ ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงาน ความคาดหวัง                           

ที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันเชิงกฎเกณฑ                          

ตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rhiitkamrop & Phasunont (2017) 

ภาพที่ 1: ความสัมพันธระหวางปจจัยในการทํางาน ความผูกพัน และการธํารงรักษา

ที่มา: Meyer & Allen (1991, 1997) ; Meyer et al. (2002) ; Meyer & Maltin (2010) ; Meyer (2017)

 

 
(Affective Commitment)

(Normative Commitment)

 
(Continuance Commitment)

 

 

 

       
 

 

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 15

 จากภาพท่ี 1 เหน็ไดวาสิง่ทีอ่งคการคาดหวังจากพนักงานน้ันคอื องคการสามารถธํารงรักษาพนักงาน

ที่มีผลการปฏิบัติงานดีคงอยูกับองคการ อีกทั้งแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ อันเปนผล                     

มาจากพนักงานมีความผูกพันตอองคการทั้งความผูกพันเชิงอารมณ และความผูกพันเชิงกฎเกณฑ                              

เพราะความผูกพันเชิงอารมณ เรียกไดวาเปนความรักท่ีจะทํางานในองคการโดยการยอมรับเปนสวนหน่ึง               

ขององคการ ปรารถนาท่ีจะทํางานใหองคการยอมสงผลตอการมีพฤติกรรมท่ีดี มีผลการปฏิบัติงานดี                             

ปจจัยในการทํางานท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันเชิงอารมณนี้ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล                                      

ดานระยะเวลาการทํางาน และปจจัยลักษณะงาน เม่ือพนักงานมีทัศนคติเกี่ยวกับงานวาไดทํางาน                                       

ที่ตนรูสึกวามีความสําคัญ ไดใชความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย มีความทาทาย มีอิสระในตัดสินใจ                   

ทํางาน ไดมีสวนรวมในการทํางาน รวมท้ังเมื่อทํางานแลวไดรับรูวามีโอกาสกาวหนายอมเกิดความรัก                      

ความผูกพัน ไมประสงคจะออกจากองคการ 

 ประการตอมา คือ ความผูกพันเชิงกฎเกณฑที่พนักงานมีทัศนคติวาการปฏิบัติงานองคการนั้น คือ 

หนาที่ เปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม และความกตัญู โดยปจจัยลักษณะองคการ และปจจัยประสบการณทํางาน 

มีผลตอความผูกพันนี้โดยเมื่อพนักงานไดรับรูขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน รับรูถึงอํานาจหนาที่ในการทํางาน 

การรายงาน รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ แลว พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีตอองคการยอมมีพฤติกรรมในการทํางาน

ตามที่องคการตองการ อีกทั้งมีทัศนคติวางานของตนมีความสําคัญ และการทํางานน้ันไดรับความยุติธรรม 

ยอมทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ 

 ในขณะท่ีความผูกพันเชิงเศรษฐกิจนั้น อาจไมมีหรือมีความสัมพันธเชิงลบตอการธํารงรักษา                             

ซึ่งความผูกพันเชิงเศรษฐกิจนี้เปนการตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมปฏิบัติ โดยไดรับผล                        

จากปจจัยสวนบุคคลที่สามารถอธิบายไดวา พนักงานที่มีอายุมาก หรือตองดูแลรับผิดชอบครอบครัว                             

จะเกิดการรับรูวาตนเองตองคํานึงถึงความสูญเสียหากไมปฏิบัติตอ ทําใหพนักงานมีทัศนคติที่วาตนจําเปน

ตองทํางานในองคการเดิมตอไปโดยไมมีทางเลือกอื่น ซึ่งสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก                        

ตามจําเปน มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน 

 

ความตองการและคานิยมในการทํางานของเจนเนอเรชั่นซีและเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ
 แมเจนเนอเรช่ันซีกําลังจะเร่ิมเขาสูการทํางาน แตผูบริหารควรมีการวางแผนเพื่อรองรับการเขาสู     

ตลาดแรงงานของคนกลุมนีซ้ึง่มคีานยิมและความคาดหวังทีแ่ตกตางจากเจนเนอเรช่ันอืน่ๆ ในองคการ ซึง่ Super 

(1973)  ไดอธิบายกลไกความสัมพันธระหวางความตองการกับคานิยมเก่ียวกับงานไววา เมื่อบุคคล                                    

มคีวามตองการเกิดขึน้ ความตองการน้ันจะสงผลใหมกีารแสดงพฤติกรรมออกมาเพือ่ตอบสนอง เชนเดยีวกนั 

คานิยมก็มีหนาที่ในการกําหนดพฤติกรรมใหแสดงออกมา สิ่งที่แตกตางกันก็คือ ความตองการจะแสดงถึง

ความตองการดานกายภาพ (Physical) ขณะท่ีคานิยมแสดงถึงความตองการดานจิตใจ (Psychological)                  

ในบริบทของการทํางาน คานยิมเก่ียวกบังานกบัความตองการจากการทาํงานในระดบับคุคลจะมคีวามหมาย

ไมแตกตางกัน จงึสามารถนํามาใชเปนวัตถปุระสงค เปาหมาย หรอืระดับการใหความสําคญัได ซึง่คานิยมน้ัน
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มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ (Fischer & Mansell, 2009 ; Mitrakul & Kongchan, 2016) 

โดยเฉพาะความผูกพันเชิงความรูสึกและเชิงกฎเกณฑ (Nwadei, 2003) และคานิยมในการทํางานสามารถ

ใชพยากรณความผูกพันองคการของพนักงานได โดยเชื่อมโยงสิ่งที่บุคลากรตองการและคาดหวัง                                   

จากการทํางาน กบัสิง่ทีอ่งคการจะตองตอบสนองเพ่ือทีจ่ะรกัษาบุคลากรใหอยูกบัองคการ มผีลการปฏิบตังิานดี 

และมีความผูกพนักับองคการ (Ros, Schwartz & Surkiss, 1999) ดวยเหตุนีเ้พือ่สรางความผูกพนัของพนักงาน 

ผูบริหารจึงจําเปนตองเขาใจความตองการและคานิยมในการทํางานของพนักงานกอน 

 ทั้งนี้ ผูเขียนไดศึกษาความตองการและคานิยมและกลยุทธการตอบสนองความตองการของ                         

เจนเนอเรชั่นซีและเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ ไวดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 

ความตองการ คานิยม และกลยุทธการตอบสนองของเจนเนอเรช่ันซีและเจนเนอเรช่ันอื่น ๆ

ที่มา: Carver & Candela (2008) ; Valickas & Jakstaite (2017) ; Deloitte (2018) ; Ranstad (2016) ; 

        Kongkaew (2016) ; Gray et al. (2016)
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 จากตารางที่ 1 นี้จะเห็นไดวาแตละเจนเนอเรชั่นตางมีความตองการและคานิยมที่แตกตางกัน                        

ซึง่เจนเนอเรช่ันซยีอมมีความตองการท่ีแตกตางไป  ดงัเชน เจนเนอเรช่ันเบบ้ีบมูเมอรทีม่คีวามภกัดีตอนายจาง 

เจนเนอเรชัน่เอก็ซทีภ่กัดีตอวิชาชพี แตกลบัไมปรากฎในเจนเนอเรชัน่วาย และเจนเนอเรชัน่ซ ีทาํใหจาํเปนตอง

คํานึงถึงความผูกพันตอองคการ  อีกประการคือเจนเนอเรช่ันวายตองการทํางานเปนทีมแตเจนเนอเรช่ันซีนั้น

กลบัตองการทาํงานตามลาํพงั ความตองการจากการทาํงานและคานยิมของเจนเนอเรชัน่ซมีผีูศกึษาไวทัง้ใน

ประเทศไทยและตางประเทศท่ีพบความสอดคลองกันหลายประการ ประการแรก ไดแก คาตอบแทนและ                 

รายได ทั้งการศึกษาของ Deloitte (2018) และ Ranstad (2016) พบวาเจนเนอเรช่ันซีใหความสําคัญ                              

กับคาตอบแทนและรายไดคอนขางมาก และเปนสิ่งจูงใจใหยังคงทํางานในองคการ และสอดคลองกับ                    

Kodithuwakku, Mazuki & Karuthan (2018) Vision Critical (2017) Kongkaew (2016) และ Gray et al. 

(2016) ทีพ่บวา เจนเนอเรชัน่ซคีาํนงึถงึคาตอบแทนจากการทาํงาน ตอมาคอื ความกาวหนาในงานอยางรวดเรว็ 

ทั้งการขึ้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง (Kongkaew, 2016 ; Lovell, 2017 ; Ranstad, 2016) ชอบงานท่ีทาทาย 

ตองการความภูมิใจในตนเอง (Kodithuwakku et al., 2018) และการทํางานอาชีพที่มีผลกระทบตอสังคม 

ตองการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้นที่ทั้ง Lovell (2017) และ Vision Critical (2017) เสนอวา

เจนเนอเรชั่นซีนั้นตองการทํางานที่นาสนใจ มีคุณคาและความหมาย มีโอกาสสรางความแตกตางใหกับโลก

และทําอาชีพที่มีผลกระทบตอสังคม การตอบแทนสังคม รวมทั้งการใหความสําคัญตอชื่อเสียง                                           

ทางดานศีลธรรม (Deloitte, 2018) และการมีจรรยาบรรณในการทํางาน นอกจากนี้การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

และการทํางานแบบยืดหยุน (Workplace Flexibility) ยังเปนสิ่งที่เจนเนอเรช่ันซีใหความสําคัญดวยเชนกัน 

(Lovell, 2017 ; Deloitte, 2018)

  สรุปไดวา เจนเนอเรช่ันซีมีความตองการและคานิยมทางดานคาตอบแทน ความกาวหนาในงาน    

อยางรวดเร็ว การทํางานท่ีมีผลกระทบตอสังคม จรรยาบรรณในการทํางาน การเรียนรูอยางตอเน่ืองและ                    

การทํางานแบบยืดหยุน ที่จะสามารถนําไปสูแนวทางการสรางความผูกพันในองคการได  

แนวทางการสรางความผูกพันตอองคการของเจนเนอเรชั่นซี
 จากโมเดล 3 องคประกอบของ Meyer & Allen (1991,1997) ที่กลาวถึงความผูกพันเชิงอารมณ                     

ที่พนักงานรักที่จะทุมเทใหกับองคการ  ความผูกพันเชิงกฎเกณฑที่พนักงานคงอยูในองคการเนื่องดวย                        

ความรูสึกถึงหนาที่ ความรับผิดชอบตอองคการ และความผูกพันเชิงเศรษฐกิจที่พนักงานคงอยูกับองคการ

เพราะการคาํนงึถงึความสญูเสยีทีจ่ะไดรบั การศกึษาหลายชิน้ยงัแสดงวาความผกูพันตอองคการนัน้แตกตาง

กันไปตามเจเนอเรช่ัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2

ความผูกพันตอองคการของเจนเนอเรชั่นตาง ๆ 

    
-             

  
- 

 
 

-                  
 

(Constanza, Badger, 
Fraser, Severt & Gade, 
2012) 

-  
 

(D’Amato & Herzfeldt, 
2008) 

- 
 

 
 

(Constanza et al., 
2012) 

-  
 

 
(Glazer, Mahoney, 
& Randall, 2019) 
 

-  
  

 
             
              

(Arar & Oneren, 
2018) 

 การศึกษาความผูกพันทั้งระดับบุคคลและระดับองคการนั้นทําใหสามารถปรับการบริหาร                         

ทรพัยากรมนษุยใหเหมาะสมกบัองคการ หนวยงาน และทมีงานทีแ่ตกตางกนัได (Meyer, 2017) เมือ่พจิารณาตาราง  

ที่ 2 พบวาเจนเนอเรช่ันซี มีความผูกพันตํ่ากวาเจนเนอเรช่ันอื่นๆ ผูบริหารจึงควรใหความสนใจในการปรับ

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยที่จะสรางความผูกพันตอองคการกับเจนเนอเรชั่นซี ซึ่ง Meyer &                         

Hescovitch (2001) ไดเสนอแนวทางในการพฒันาความผกูพันผานองคประกอบท้ังสามของ Meyer & Allen 

(1997) ไดแก 1) ความผูกพันเชิงอารมณ สามารถพัฒนาดวยการมีสวนรวม ทั้งจากแรงจูงใจภายในหรือ                    

การซึมซับการกระทํานั้นๆ  การยกยองคานิยมรวมของหนวยงานหรือการกระทํา และการสรางอัตลักษณ                

จากการเขารวมหนวยงานหรอืจากการทาํงานบรรลเุปาหมาย 2) ความผกูพนัเชงิกฎเกณฑ โดยสามารถพฒันา

เมื่อบุคคลมีบรรทัดฐานความประพฤติของตน โดยอาจมาจากการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)                       

และ/หรอืไดรบัผลประโยชนหรอืมปีระสบการณในการแลกเปล่ียนกับผูบรหิาร หวัหนางาน หรือเพือ่นรวมงาน  

และ 3) ความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาขึ้นเมื่อบุคคลลงทุนไปและรับรูวาอาจขาดทุนเมื่อไมกระทํา

สิ่งนั้นตอ 

 แนวทางในการสรางความผูกพันโดยการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีอยูดวยกันหลายแนวทาง                     

ไมวาจะเปนการใหคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน การใหเงินเดือนท่ีสูงกวาองคการอ่ืน การใหสวัสดิการ                 

ที่เหนือกวา การสงเสริมใหบุคลากรไดรับความกาวหนาในสายอาชีพ การสื่อสารในองคการและการรับทราบ

ขาวสารขอมูลตางๆ ภายในองคการ การมีสวนรวมของบุคลากรและการเปดโอกาสใหกับบุคลากร  และ                     

การไดรับการยกยองชมเชย (Yodwisitsak, 2014) ซึ่งสอดคลองกับ Meyer (2017) ที่เห็นวาองคการควรมี                 

การมอบอํานาจเพ่ือตอบสนองความตองการอิสระในการทํางาน อกีทัง้ควรมีการใหความยุตธิรรมในการสรรหา 

-
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ประเมินผล จายคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรมและพัฒนา รวมทั้งการจัดการส่ือสารสองทาง

อยางมีประสิทธภิาพ แมวาจะมีแนวทางในการสรางความผูกพนัอยูมากมาย แตจาํเปนจะตองนําความตองการ

และคานยิมของเจนเนอเรช่ันซทีีแ่ตกตางจากเจนเนอเรช่ันอืน่มาพจิารณารวมดวยเพ่ือปรบัแนวทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสม และกอใหเกิดความผูกพนัตอองคการ ดังภาพที่ 2  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

    
 

    

 

          

      
          

 

 

   
 

     
  

(Meyer & Hescovitch,2001)

ภาพที่ 2: คานิยมและความคาดหวังของเจนเนอเรชั่นซี ที่สงผลตอแนวทางการสรางความผูกพัน

ที่มา: Meyer & Allen (1991, 1997) ; Meyer et al. (2002) ; Meyer & Maltin (2010) ; Meyer (2017)

  

 เม่ือจัดกลุมความตองการและคานิยมของเจนเนอเรช่ันซีตามปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันและ                    

เสนอแนวทางในการพัฒนาความผูกพันตามแนวคิดของ Meyer & Hescovitch (2001) จะพบวา อายุของ

เจนเนอเรช่ันซี เรียกไดวาอายุนอยถือเปนปจจัยสวนบุคคลอยางหน่ึงท่ีสงผลตอความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ                   

ทาํใหเจนเนอเรช่ันซเีปนพนกังานอายุนอยทีย่งัมทีางเลือกในการทํางานกับองคการอ่ืนมากกวา รวมท้ังพนกังาน

อายุนอยมีประสบการณทํางานนอย ยังไมไดลงทุนลงแรงในองคการมากนัก และอาจยังไมมีความผูกพัน                  

เชิงอารมณตอองคการมากพอที่จะคงอยูในองคการตอไป ซึ่งสามารถพัฒนาความผูกพันนี้ดวยการสราง                   

การรับรูถึงคุณคาที่พนักงานจะไดรับจากการมีความผูกพันตอองคการ เชน การกําหนดสิ่งตอบแทนและ                   

สิทธิประโยชนตาง ๆ ใหกับพนักงานที่มีอายุงานนานและผลปฏิบัติงานเปนตามที่องคการกําหนด พรอม                      

ทั้งสื่อสารใหพนักงานทราบ รวมท้ังโอกาสความกาวหนาในการทํางานกับองคการ นอกจากน้ีคานิยมของ                  

เจนเนอเรช่ันซี เชน ความกาวหนาในงาน งานท่ีมีคุณคาและความหมาย งานท่ีมีผลกระทบตอสังคม และ                 

การทํางานแบบยืดหยุนนั้น ถือเปนปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพันเชิงอารมณที่สามารถพัฒนา                 

ไดดวยการสรางการมีสวนรวม การสรางแรงจูงใจภายใน คานิยมรวม และการสรางอัตลักษณในงาน                            
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สวนปจจัยลกัษณะองคการ และปจจยัประสบการณทีส่งผลตอความผกูพันเชิงกฎเกณฑ พบวาเจนเนอเรช่ันซี               

มีความตองการและคานิยมในเรื่องคาตอบแทน ความกาวหนาในการทํางาน ความยุติธรรม ศีลธรรมและ

จรรยาบรรณ ซึง่องคการสามารถพฒันาความผกูพนัเชงิกฎเกณฑไดผานการสรางบรรทัดฐานภายในของบคุคล 

ดวยการขัดเกลาทางสังคม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น 

 จากการพัฒนาความผูกพันตามแนวคิดของ Meyer & Hescovitch (2001)  สามารถนํามาปฏิบัติได

ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 แนวทาง ดังนี้  

 1. การออกแบบงาน ปจจัยลักษณะงานถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความผูกพันเชิงอารมณ ดังนั้น

เพื่อสรางความผูกพันในงาน องคการควรคํานึงถึงการออกแบบงาน ซึ่งเจนเนอเรช่ันซีตองการงานที่จะตองมี

อัตลักษณ มีคุณคาและความหมาย ซึ่งคุณคาและความหมายของงานน้ันมาจากการท่ีบุคคลตระหนัก                       

และรูสึกถึงคุณคาและความสําคัญของงานท่ีตนทํา การหลอมรวมคุณคาสวนตัวเขากับคุณคาหรือ                                    

ผลทีไ่ดรบัจากการทาํงาน ซึง่ทาํใหเกดิความรูสกึถงึความสาํคญั ความสขุทีเ่กีย่วของหรอืไดรบัจากการทาํงาน  

(Sorakaikitikul & Seangthai, 2013) การที่จะสรางคุณคาและความหมายในงานน้ัน Steger, Dik  & Duffy 

(2012) ไดอธิบายวา งานนั้นจะตองสรางผลกระทบตอสังคมในเชิงบวก หรือเรียกไดวางานนั้นไดสงผลดี                      

ตอผูอื่น และเปนคุณคาทางดานจิตใจที่พนักงานรับรูคุณคาที่อยูในงานน้ัน โดยท่ีสอดคลองกับเปาหมาย                    

ในการดํารงชีวิต โดยสรุปแลว ลักษณะงานที่จะสรางความผูกพันใหกับเจนเนอเรช่ันซีไดนั้น จะตองมีคุณคา

และความหมาย ซึ่งจะตองสรางการรับรูวางานนั้นมีความสําคัญตอองคการ โดยจะตองมีการสงเสริม                            

ใหพนกังานทํางานโดยใชความคิดสรางสรรค และมกีารพัฒนาแนวคดิในการทาํงาน เมือ่พนกังานทาํงานแลว

มีความสุขในการทํางานที่สะทอนโดยการทุมเททํางานและจดจอใสใจทํางาน อีกทั้งควรตองออกแบบงาน               

ใหเกิดการมีสวนรวม และมีอํานาจในการตัดสินใจรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการทํางานที่ตองมีการให

ขอมูลปอนกลับอยางสมํ่าเสมอ นอกจากการออกแบบงานใหมแลว เจนเนอเรช่ันซียังมีความตองการทํางาน

แบบยืดหยุนท้ังทางดานเวลาและสถานท่ี ที่สามารถตอบสนองดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่จะ                          

อํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีไมจําเปนตองประจําท่ีสํานักงานเพียงอยางเดียว กลายเปนประเด็น                                

ที่นาสนใจสําหรับการออกแบบงานท่ีเหมาะสมกับเจนเนอเรช่ันนี้

 2. การบริหารผลงานและคาตอบแทน เนื่องดวยเจนเนอเรช่ันซีใหความสําคัญตอคาตอบแทน                    

เปนอันดับแรกๆ อีกทั้งเจนเนอเรช่ันซีมีคานิยมที่ตองการความกาวหนา เติบโตในสายงานอยางรวดเร็ว                        

และยังมีความคาดหวังถึงความถูกตอง ยุติธรรมในการทํางาน อันถือเปนปจจัยลักษณะงานองคการที่                              

สงผลตอความผกูพนัธเชงิกฎเกณฑ เพราะฉะนัน้เพ่ือตอบสนองตอคานยิมน้ีองคการจาํเปนตองมีการบรหิารผลงาน

ทีช่ดัเจน โปรงใส  ตัง้แตการกําหนดวัตถปุระสงค เชือ่มโยงเปาหมายในการปฏิบตังิานกับเปาหมายขององคการ 

หากองคการสามารถสรางระบบในการบริหารผลงานท่ีมีการกําหนดเปาหมายและส่ือสารไปยังพนักงาน                    

ไดอยางชดัเจนแลว ยอมนําไปสูการยอมรับเปาหมายในการทํางานของตนเอง ซึง่เจนเนอเรช่ันซีมคีวามมุงม่ัน 

ทุมเทตอผลสําเร็จเปนคานิยมในการทํางานอยูแลว อีกทั้งมีกระบวนการประเมินผลที่โปรงใส ชัดเจน                            

เปนที่ยอมรับไดของพนักงาน และยึดการประเมินผลงานมากกวาอาวุโสแลว ทําใหพนักงานมีความผูกพัน
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มากขึ้น รวมทั้งการใหขอมูลยอนกลับอยางสมํ่าเสมอ บอยคร้ัง เพราะเจนเนอเรช่ันซีมีความตองการที่จะรับรู

ขอมูล อกีทัง้การบริหารผลงานน้ีจะตองเช่ือมโยงสูความเติบโต กาวหนาในงานอยางชัดเจน องคการอาจมีการ

กําหนดความกาวหนาในแบบพิเศษ (Fast Track) ใหกับพนักงานที่มีความสามารถเปนพิเศษ หรือคนเกง                

ในองคการ (Talent) ซึ่งสามารถตอบความตองการของเจนเนอเรช่ันซี ที่ตองการความกาวหนาท่ีรวดเร็วได 

และเมื่อมีการบริหารผลงานที่ดีแลวยอมนําไปสู การบริหารคาตอบแทน ทั้งคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน                            

และไมเปนตวัเงิน ในดานคาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงนิ เจนเนอเรช่ันซมีองวาตนเองยังไมพงึพอใจตอคาตอบแทน

สกัเทาใด องคการสามารถนาํแนวคดิในเรือ่งการคาตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) เขามาเปน

สิ่งกระตุนจูงใจเจนเนอเรช่ันซี ภายใตความโปรงใสของการประเมิน นอกจากน้ีในดานคาตอบแทนท่ีไมเปน     

ตัวเงินนั้น การไดรับการยกยองนับถือยังเปนสิ่งที่เจนเนอเรช่ันซีตองการ ดวยการสรางกิจกรรมในการยกยอง

ชมเชยพนกังาน การใหโอกาสพนกังานในการสอน การแลกเปลีย่นประสบการณ และความเชีย่วชาญกับผูอืน่                 

การจดัสถานท่ีทาํงานท่ีตรงตอความตองการของเจนเนอเรช่ันนี ้รวมถงึการใหความสําคญัตอความสุขในการทํางาน 

 3. การมีสวนรวม การสรางความผูกพันนั้นจําเปนตองสรางการมีสวนรวมในการทํางานซึ่งถือเปน

หนึ่งในปจจัยลักษณะองคการ ซึ่งเจนเนอเรชั่นซีเองมีความตองการที่ตรงกัน องคการจึงควรเปดโอกาส                           

ใหพนกังานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็ในการปฏบิตังิานทกุระดบั ซึง่จะสงเสรมิความสัมพนัธระหวาง

พนักงานและเพื่อนรวมงาน รวมถึงหัวหนางาน อันถือเปนปจจัยประสบการณที่สงผลตอความผูกพัน                               

เชิงกฎเกณฑ นอกจากนีก้ารมอบอาํนาจยงัเปนสิง่หนึง่ทีแ่สดงถงึการมสีวนรวมของพนกังานทีไ่ดรบัความเชือ่ถอื

ในความสามารถ และมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานขององคการ อีกทั้งจะตองมีจัดการส่ือสาร                           

ทีเ่ปดกวางซ่ึงผูบรหิารทุกระดับจะตองเปดใจยอมรับฟงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ังควรใหพนกังาน

มีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติดวย ซึ่งสอดคลองกับความตองการในการสรางสรรค พัฒนาแนวทาง                                     

ในการปฏิบัติงานที่เจนเนอเรชั่นซีมีอยู 

 4. การสรางคานิยมรวม เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการสรางความผูกพันเชิงกฎเกณฑ ซึ่งคานิยม

รวมนี้ องคการจะตองพิจารณาถึงคานิยมที่เหมาะสมกับองคการ และตอบสนองตอเปาหมายการดําเนินงาน

ขององคการ ทั้งนี้คานิยมหน่ึงที่ปรากฎในความตองการของเจนเนอเรช่ันซี คือ การใหความสําคัญตอ                        

จรรยาบรรณ ศลีธรรม ทีอ่งคการทัง้หลายตางใหความสาํคญัเชนกนั อนัจะนาํไปสูการสรางบรรทดัฐานภายใน

ของพนักงานที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่พึงประสงคขององคการ 

 5. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) เจนเนอเรช่ันซีมีความตองการ       

ทีจ่ะทาํงานท่ีมผีลกระทบตอผูอืน่ ตอสงัคม กอใหเกดิความแตกตางและเปลีย่นแปลง ซึง่ถอืเปนปจจยัลักษณะงาน

ที่มีผลตอความผูกพันเชิงอารมณ ที่องคการควรใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในสินคา                

บริการ กระบวนการทํางาน การบริหารงาน เชน การกําหนดขอปฏิบัติทางธุรกิจเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม การบริจาคเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน เพื่อใหพนักงานไดรูสึกวาเปาหมายขององคการนั้นไมได  

ตอบสนองเพียงแคองคการเอง แตงานท่ีพนกังานรับผิดชอบ กระบวนการทํางานตางๆ ขององคการนัน้ยงัมีสวน               

สงผลกระทบตอสังคมในแงบวกที่ชวยใหชุมชนหรือสังคมน้ันดีขึ้น  
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สรุป
 ความผูกพันตอองคการตามโมเดลสามองคประกอบน้ันประกอบดวย ความผูกพันเชิงอารมณ                   

ความผูกพันเชิงกฎเกณฑ และความผูกพันเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งคานิยมของบุคคลน้ันมีความสัมพันธกับ                        

ความผูกพนัตอองคการ เมือ่เจนเนอเรช่ันซมีคีานยิมและความคาดหวังทีแ่ตกตางจากเจนเนอเรช่ันอืน่ ยอมสงผล

ใหมีความผูกพันตอองคการตางไป เพราะฉะนั้นเพื่อสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นในองคการ ผูบริหารจําเปน

ตองเขาใจถงึความตองการและคานยิมในการทาํงานของเจนเนอเรชัน่ซ ี เชน คาตอบแทน ความกาวหนาในงาน                  

การทํางานอาชีพที่มีผลกระทบตอสังคมในทางบวก จรรยาบรรณในการทํางาน การเรียนรูอยางตอเนื่อง และ

การทาํงานแบบยดืหยุน เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางความผกูพนัขึน้มาดวยการเริม่ตนทีก่ารออกแบบงาน

ที่มีคุณคาและความหมาย ตอมาคือการบริหารผลงานและคาตอบแทนท่ีมีการกําหนดเปาหมาย วิธีการ                        

ที่ชัดเจน สื่อสารใหสามารถเขาใจไดงาย มีการประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับอยางสม่ําเสมอ และ                       

เชื่อมโยงกับการพิจารณาคาตอบแทนท่ีสามารถใชการจายคาตอบแทนตามผลงานสําหรับคาตอบแทน                       

ทีเ่ปนตวัเงนิ และการจัดกิจกรรมตางๆ  อกีท้ังผูบรหิารยงัตองใสใจในการมีสวนรวมของพนักงาน โดยเปดกวาง

ทางการส่ือสาร และรับฟง ใหขอเสนอแนะแกพนักงานในเจนเนอเรช่ันน้ี รวมท้ังการสรางคานิยมรวมกัน                      

ในองคการ และสดุทายผูบรหิารควรใหความสาํคญักบัความรบัผิดชอบตอสังคมเพราะเจนเนอเรช่ันซีตองการ

ทํางานกับองคการที่มีเปาหมายที่ทั้งตอบสนององคการเองและตอบสนองตอสังคมในเวลาเดียวกัน  
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ประเมินความพึงพอใจมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ พรอมกับแบบสอบถามปลายเปดบรรยายแสดง                    

ความพึงพอใจตอโครงการ  สาํหรับผูปกครองเปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความพึงพอใจตอโครงการ

เพียงอยางเดียว วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับแบบสอบถามปลายเปด

จะใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา นักเรียนและครูมีความพึงพอใจตอโครงการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย–สิงคโปร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา                         

ประเด็นนักเรียนไดสรางมิตรภาพกับนักเรียนชาวตางประเทศระหวางที่อยู ที่ประเทศสิงคโปร และ                              

ประเด็นนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมกับโรงเรียน Shelton International High School มีผลการประเมิน                  
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ความพึงพอใจระดับมาก นอกจากน้ีผูปกครองนักเรียนเห็นวา โครงการน้ีทําใหลูกไดรับประสบการณ                            

การเรียนรูดวยตนเอง รูสึกดีใจท่ีเห็นลูกมีความสุขจากการเรียน และมีความกลาแสดงออกดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

คําสําคัญ 
 โครงการการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู    โรงเรียนมัธยมศาสตร   

Abstract 
 This research aims to evaluate the participant’s satisfaction towards Thai-Singapore                    
Cultural Exchange and Study Program, Matthayomsat School, Lampang province.  The study group 
were 20 students, 5 teachers, and 20 parents.  The instruments used in this research were 5 Rating 
Scale together with open-ended questionnaire on satisfaction towards Thai-Singapore Cultural 
Exchange and Study Program. Students and teachers used both style of instruments except parent 
only open-ended questionnaire. Data were analyzed by mean, standard deviation, and content 
analysis. The results were revealed as follows:  Both students and teachers, in general, had a very 
high level of the satisfaction of Thai-Singapore Cultural Exchange and study programs.                                      
Considering in each article found that our students had created the relationship with Singapore 
students there and they were highly satisfied in learning Singapore culture at Shelton International 
High School.  Besides from that, the parent opinions were revealed that their children got a lot of 
experiences and they found that their children were so happy with this program especially they 

had opportunity to use their English communication skill.

Keywords
 Cultural Exchange and Study Program, Matthayomsat School

บทนํา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) (Office of the                          

National Economics and Social Development Board, 2012, 14) ระบไุวในหวัขอ 5.5 เกีย่วกบัยทุธศาสตร

การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม หัวขอยอยที่                              

5.5.3 ระบวุา “การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีนเปนการพฒันาความรวมมอืระหวางภาครฐั

และภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็ง                

ใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ                            



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256228

ฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการปองกันสินคาและ                      

บริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน”  ความหมายของยุทธศาสตรดังกลาว

กําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีทักษะเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานซ่ึง                           

ในโลกปจจุบันที่เต็มไปดวยการแขงขันดานขอมูลขาวสารและการดํารงชีวิตที่มีความซับซอน นักเรียนจะ            

ประสบความสําเร็จไดจําเปนตองใสใจอยางเครงครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตในดานความยืดหยุนและ                   

ความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการกํากับดูแลตนเองได รวมท้ังทักษะดานสังคมและทักษะ                          

ขามวัฒนธรรมซ่ึงนักเรียนเยาวชนรุนใหมควรไดรับการฝกทักษะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  

เรียนรูการปรับตัวกับเยาวชนและสังคมประเทศเพื่อนบานตามสภาพจริงเพื่อตอบโจทยตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจที่ระบุถึงความสําคัญของเยาวชนรุนใหม  นอกจากนั้นยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับเยาวชน

ในอนาคตไดเปดโลกทัศนสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 

 โรงเรียนมธัยมศาสตรจงึไดสงเสริมโครงการเรียนรูวชิาภาษาองักฤษท่ีมุงเนนใหผูเรยีนสามารถส่ือสาร

ไดตามสถานการณจริงอยางเหมาะสม  สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนักเรียนไดมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                           

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มาตรฐานท่ี 15 ที่ตองการใหผูเรียนมีทักษะ                             

ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ โรงเรียนมัธยมศาสตร                     

จึงไดกําหนดยุทธศาสตรขอ 1 ที่ระบุวา “สงเสริมการส่ือสารภาษาอังกฤษอยางเปนรูปธรรมอยางมั่นใจ                     

ภายในระยะเวลา 3 ป”  นอกจากน้ันยังเปนการตอบสนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 15 ซึ่งระบุใหจัด

กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ

คณุภาพสงูขึน้  หนวยงานรบัผดิชอบกลุมสาระภาษาตางประเทศจึงไดจดัโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและ

การเรียนรู ไทย-สิงคโปรขึ้น เนื่องจากประเทศสิงคโปรเปนประเทศชั้นนําดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน                 

โดยโรงเรียนไดจัดเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนเปนระยะเวลา  1 ปคร่ึงกอนไปรับประสบการณตรง                                 

ที่ประเทศสิงคโปร   อยางไรก็ตามโครงการน้ีเปนโครงการท่ีใชงบประมาณสูง มีการเตรียมการและ                                    

การดําเนินการในระยะยาว  ตองอาศัยการประสานงานกับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร และเกี่ยวของกับ                          

ผูปกครองในดานการสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณ (Matthayomsat School, 2015, 13) ผูบริหารจึง                    

มีความคาดหวังที่จะใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการดวย 

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผู วิจัยในฐานะผู รับผิดชอบโครงการจึงไดดําเนินการประเมิน                             

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย–สิงคโปร 

โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง  เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาโครงการใหมีความสมบูรณและ                         

เปนจดุเนนในการสงเสรมิการใชภาษาองักฤษในสถานการณจริง รวมทัง้การเรยีนรูในวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

ตามนโยบายของผูบริหารระดับสูงของโรงเรียนตอไป 
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วัตถุประสงค
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและ                              

การเรียนรูไทย–สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 1. วิสัยทัศนดานการจัดการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศาสตร

        โรงเรียนมัธยมศาสตร ตั้งอยูเลขที่ 443/1 ถนนวชิราวุธดําเนิน  ตําบลพระบาท อําเภอเมือง                   

จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 โดยมีปรัชญาโรงเรียนวา                        

“ผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูได”  สวนวิสัยทัศนโรงเรียนคือ “ผูนําแหงการเรียนรู”  สําหรับ                          

ภารกจิโรงเรียน ไดแก  พฒันาผูเรยีนใหมศีกัยภาพสงูสดุ คณุธรรม ความพยายาม-ความซ่ือสตัย-ความรับผิดชอบ-

ความเคารพ-ความเขาใจ-การปรับตวั  ซึ่งเปาหมายของโรงเรียน มีดังนี้ 1) การใชภาษาสากลเพ่ือการส่ือสาร  

2) การปฏิบัติจริงดวยอุปกรณเทคโนโลยีพื้นฐาน  3) การเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห และ 4) การมุงสู

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง  สําหรับวิธีการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) เปนบทบาทหนาที่ของครูที่จะอบรม                

และสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการของผู เรียนพรอมกับการดูแลเอาใจใสชวยเหลือใหผู เรียนไดพัฒนา                             

ตามศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยมีการออกแบบการสอน ที่มีชื่อวา รูปแบบ SRIDAR                     

ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอนยึดหลัก SRIDAR ดังนี้ ตองยืนอยูบนฐานของความเขาใจสถานการณ                              

กลุมเปาหมายทีเ่กีย่วของกบัผูรบับริการและบรบิท (S=Situation) ตามหลักการเชงิการวจิยั การสรางทางเลอืก

ที่หลากหลายและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด (I=Ideation) เพ่ือนําไปสูกระบวนการพัฒนา (D=Development)                           

สรางนวัตกรรม (A=Acting) ที่เกิดประโยชนสูงสุด (R=Realization) ทั้งนี้กระบวนการเรียนรูดังกลาวสามารถ

ประยกุตใชในการบรหิารจดัการโรงเรยีนไดเชนเดยีวกนั  นอกจากนัน้การศกึษาดงูานตามโครงการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปรยังชวยใหครูและนักเรียนไดสัมผัสกับกระบวนการเรียนการสอน                     

ตามรูปแบบ SRIDAR ที่โรงเรียนไดนํามาใชกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศาสตรอยางเปนรูปธรรม 

 2. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร

        โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย–สิงคโปรเปนโครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ               

ที่ 1 ของโรงเรียนเกี่ยวกับการใชภาษาสากลเพ่ือการส่ือสาร  การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการ 

การสรางเครือขายความรวมมือหนวยงานและสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  มสีวนสําคญัยิง่ในการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน                          

ในการสรางและขยายพันธมิตรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชนและ                 

ความชํานาญการของกันและกัน  กอใหเกิดความรวมมืออันดีเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม 

การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสงัคม ซึง่การจัดโครงการทางวิชาการตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของยังเปนการเอ้ือประโยชนตอกันในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน                         

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเกิดองคความรูใหมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ปจจุบันแนวการจัดการเรียนรูในวิชา                      
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ภาษาอังกฤษมุงเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดตามความเหมาะสมแกวัยและความจําเปน  โรงเรียนจึงตอง                       

สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนักเรียนมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษนอกโรงเรียน และในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 15 

ที่ตองการใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมผู เรียนอยางหลากหลาย (Office of the Basic Education                                 

Commission, 2006, 10)

 ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู ไทย-สิงคโปร ขึ้น                                         
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักในการใชภาษาตางประเทศจากการเรียนรูในประเทศสิงคโปร                 
เพื่อสรางมิตรภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนนักเรียนชาวสิงคโปร  เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมของไทยกับนักเรียน
ในประเทศสิงคโปร และเพือ่เรยีนรูสภาพแวดลอมและความกาวหนาของประเทศสิงคโปรจากประสบการณตรง 
โดยจัดสงนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 คน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5                    
จํานวน 10 คน ครูจํานวน 5 คน รวมจํานวน 25 คน เดินทางไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู                                
ณ ประเทศสิงคโปร เปนระยะเวลา 5 วัน ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน  นอกจากน้ัน                          
ยังชวยใหนักเรียนไดเรียนรู การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือตนเอง และสามารถแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี รวมทั้ง                 
ยังทําใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษอีกดวย และเพื่อใหเห็น                          
ผลการศึกษาดูงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการจึงไดมีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการเพ่ือนําผลการประเมินที่ไดไปสูการพัฒนาการบริหารโครงการในอนาคตตอไป 

 3. ความหมาย แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ

  Muangman & Suwan (1997, 100) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาเปนภาวะ                                  
ในการมีอารมณทางบวกที่เกิดขึ้น สิ่งที่ขาดหายไประหวางการเสนอใหกับสิ่งที่ไดรับจะเปนรากฐานของ                    
การพอใจและไมพอใจได  
  Sudjai (2002 cited in Worawuth, 2006, 8) ไดใหความพึงพอใจไววา หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึก หรือทัศนคติตอส่ิงใด
สิ่งหนึ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 
  Luangthammachad (1988, 9) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา ความพึงพอใจมี
สวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือความตองการของมนุษย
ไดรับการตอบสนองซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการข้ันพื้นฐานไมตางกัน
  Panitpunt (1998, 5) ไดใหขอสรุปถึงส่ิงจูงใจท่ีใชเปนเคร่ืองมือกระตุนใหบุคคลเกิด                                   
ความพึงพอใจ ดังนี้ 1) สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุไดแก เงิน สิ่งของ เปนตน 2) สภาพทางกายท่ีปรารถนา คือ                              
สิ่งแวดลอมในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนส่ิงสําคัญอยางหน่ึงอันกอใหเกิดความสุขทางกาย                                   
3) ผลประโยชนทางอดุมคต ิหมายถึง สิง่ตาง ๆ ทีส่นองความตองการของบุคคล 4) ผลประโยชนทางสังคม คอื 
ความสมัพนัธฉนัทมติรกบัผูรวมกจิกรรมอนัจะทาํใหเกดิความผกูผนัและความพึงพอใจ และสภาพการอยูรวมกนั   
อันเปนความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคม หรือความม่ันคงในสังคมซ่ึงจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและ                      
มีความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม
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  สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสวนตนที่รูสึกเปนสุขหรือยินดีที่ไดรับการตอบสนอง                 

ความตองการในส่ิงที่ขาดหายไป ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคล                           

ซึ่งมีผลตอการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของ 

  ผู วิจัยในฐานะผู รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู ไทย–สิงคโปร                             

โรงเรียนมัธยมศาสตร  จังหวัดลําปางจึงไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง

เพื่อนําผลไปสูการตัดสินใจ กําหนดงบประมาณท่ีจะสงเสริมการดําเนินงานโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู                         

กับประเทศในประชาคมอาเซียนตอไปในอนาคต   สําหรับการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ                

การเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และมีการประเมิน

ความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการเพือ่นําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาการจดัทาํโครงการใหดยีิง่ข้ึนนัน้  ผูวจิยัไดนาํ

เสนอไวในบทความนี้ ดังรายละเอียดขางทาย

  รายงานการศึกษาผลการดําเนินโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน ASEAN ดานวิชาการ                              
ระดบับณัฑิตศึกษา จดัทาํโดยมหาวทิยาลยัแมโจ หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอาหาร 
(Maejo University, Bachelor of Engineering Program in Food Engineering, 2014, Abstract)                                
โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Putra Malaysia (UPM) เขารวม จํานวน 5 คน และนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร จํานวน 15 คน  ผลการศึกษาพบวา สวนใหญ 
มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูในระดบัดี ซึง่ผูตอบแบบสอบถามประเมนิการตอนรบัและการดแูลตลอดกจิกรรม
อยูในระดับดีเยี่ยม และพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับดี ไดแก คณะทํางานมีการกําหนดหนาที่                  
และความรบัผดิชอบอยางชดัเจน รวมถงึการประสานงาน สถานทีม่เีพยีงพอกับการจดักจิกรรม ผูประสานงาน
ทาํหนาท่ีอยางชัดเจนและมีความม่ันใจ   ระดับของการเรียนรูและความบันเทิงท่ีผูเขารวมไดรบั กจิกรรมประชุม
รายงานความกาวหนาและกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ทั้งหมด  นอกจากน้ียังพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ
ระดับพอใช ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมของนักศึกษา และโดยภาพรวมเก่ียวกับความพึงพอใจใน                          

การจัดกิจกรรมทั้งหมดอยูในระดับดี 

    รายงานการศึกษาผลการดําเนนิโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ ประจาํป พ.ศ. 2559 
โดยมหาวิทยาลัยแมโจ กองพัฒนานักศึกษา (Maejo University, Division of Student Affairs, 2016,                      
Abstract) ซึ่งผลการศึกษาพบวา การประชาสัมพันธโครงการ ความพรอมของวัสดุอุปกรณ สถานที่                                 
ระยะเวลา อยูในระดับมาก  สําหรับการประเมินเน้ือหาของกิจกรรมซ่ึงประกอบดวยเน้ือหาหลัก 3 ประการ  
คือ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การแลกเปล่ียนดานภาษา และการสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพ                       
ของตนเอง  ผูเขารวมโครงการเห็นวาเปนกจิกรรมท่ีเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดแลกเปล่ียนเรียนรูศลิปวฒันธรรม
ดานการแสดงกับชาติอื่นๆ อยูในระดับมาก สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนวัฒนธรรมดานภาษา
จากเจาของภาษาอยูในระดับมาก และสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง                                    
ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคอยูในระดับมาก  นอกจากนี้ผู ตอบแบบประเมินยังเห็นวากิจกรรมที่จัดขึ้น                  
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชอยูในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจตอภาพรวมของการจัดโครงการ 

อยูในระดับมาก  และมีความตองการใหจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาวอยูในระดับมาก 
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วิธีการวิจัย
 1. กลุมเปาหมาย

  กลุมเปาหมายประกอบดวยผูเขารวมโครงการจํานวน 40 คน จําแนกเปนนักเรียนที่เขารวม

โครงการระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 คน  นักเรียนที่เขารวมโครงการระดับมัธยมศึกษาปที่ 5                                

จาํนวน 10 คน  ครผููดแูลทีร่วมเดนิทางไปกบันักเรยีนตามโครงการ จาํนวน 5 คน และผูปกครองทีส่งบตุรหลาน

เขารวมโครงการ จํานวน  15 คน 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

  2.1 แบบสอบถามเพ่ือประเมนิความพงึพอใจสาํหรบันกัเรยีนทีเ่ขารวมโครงการ และ

ครูผูดูแลท่ีรวมเดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการ 

   ผูวิจัยสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของโครงการแยกเปน 3 ตอนคือ 

    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

    ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 

8 ขอ เกีย่วกบัการสือ่สารภาษาอังกฤษ  มติรภาพ  การเรียนรูวฒันธรรม  สภาพแวดลอม  ประโยชนของโครงการ 

           ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอประสบการณการเรียนรู

ที่ไดรับ ณ ประเทศสิงคโปร  

              สําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือสงใหกับผูทรงคุณวุฒิ                  

จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนําคะแนนของผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาหาคาดัชนี

ความสอดคลอง โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป มาสรางเปนแบบประเมิน                            

ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรูไทย-สงิคโปร    โรงเรียนมัธยมศาสตร 

จังหวัดลําปาง

  2.2 แบบสอบถามสําหรับผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขารวมโครงการ

                       ผูวิจัยสรางแบบสอบถามปลายเปดเพียงตอนเดียวเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโครงการ    

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง

  2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล

   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามลําดับข้ันตอน ดังนี้

   2.3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่เขารวมโครงการ และครูผู ดูแลที่รวม                      

เดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการดังนี้

                               2.3.1.1 ผู วิจัยขออนุญาตผู รับใบอนุญาตและผู จัดการโรงเรียนเพ่ือ                                

เก็บขอมูลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนและครทูีม่ตีอโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรู

ไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง
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     2.3.1.2 ผู วิจัยไดนําเสนอสรุปประมวลภาพกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนที่                          

ประเทศสิงคโปรเพื่อยอนถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดทํากอนทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจดานตาง ๆ 

(MTM Singapore Trip Part 1, 2014) และชอง Singapore ซึง่เปนวดิโีอประมวลกิจกรรมท้ังหมดใหนกัเรียนไดชม

     2.3.1.3 ผูวจิยัชีแ้จงนักเรียนและครูถงึวัตถปุระสงคของการประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีตอโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู ไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร                     

จังหวัดลําปาง จากนั้นผูวิจัยแจกแบบประเมินและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

   2.3.2  การเกบ็รวบรวมขอมลูจากผูปกครองทีส่งบุตรหลานเขารวมโครงการ ดาํเนนิการดงัน้ี

     2.3.2.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลภายหลังจากการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูของกลุมนักเรียนและครู โดยนักเรียนไดเขียนบันทึกรายงานเปนรายบุคคลตอโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง

     2.3.2.2 นักเรียนนํารายงานผลการเรียนรูของตนเองท่ีบันทึกเปนภาพและ

การบรรยายประกอบภาพท่ีไดเรียนรูตลอดระยะเวลาที่อยู ณ ประเทศสิงคโปร

     2.3.2.3 นกัเรียนเลาประสบการณใหกบัผูปกครองตามรายงานผลการเรียนรู 

พรอมกบัดูหลกัฐานการเรยีนรูของนกัเรยีน ผูปกครองจงึเขยีนบนัทกึความพงึพอใจลงแบบสอบถามปลายเปด

ตอโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปร 

     2.3.2.4 ผูปกครองนําแบบสอบถามความพึงพอใจสงคืนใหกับผูรับผิดชอบ

โครงการเพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลและสรุปเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและการเรียนรูไทย-สิงคโปรตอไป 

 3.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

      การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

    3.1.1 ขอมูลทีไ่ดจากนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ และครูผูดแูลท่ีรวมเดินทางไปกับนกัเรียน

ตามโครงการ  

   ขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถามท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั วเิคราะหขอมูลโดยใช 

คาเฉลีย่ (x̅) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาํเสนอในรปูแบบตารางประกอบการบรรยายพรรณนา 

ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินและการแปลผลไว ดังนี้

   4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับมากที่สุด

   3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับมาก

   2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับปานกลาง

   1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับนอย

   1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจตอประเด็น/โครงการ ระดับนอยที่สุด

   สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความพึงพอใจตอประสบการณ                   

การเรียนรูที่ไดรับ ณ ประเทศสิงคโปร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  
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  3.1.2 ขอมูลที่ไดจากผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขารวมโครงการ

            ขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามปลายเปดเพียงตอนเดียว เกี่ยวกับความพึงพอใจตอ

ประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ ณ ประเทศสิงคโปร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัย
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและ                       

การเรียนรูไทย–สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร จังหวัดลําปาง ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
 

 1. ความพงึพอใจของนกัเรียนทีเ่ขารวมโครงการ และครผููดแูลทีร่วมเดนิทางไปกับนกัเรยีน

ตามโครงการ

ตารางท่ี 1     

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการและครูผูดแูลทีร่วมเดินทาง

ไปกับนักเรียนตามโครงการ
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ตารางท่ี 1     

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการและครูผูดแูลทีร่วมเดินทาง

ไปกับนักเรียนตามโครงการ (ตอ)
 

  
 

( )  
(S.D.) 

 

7 
   4.83 

 
0.38  

8 
 4.83 

 
0.38  

 4.72 0.48  

 จากตารางท่ี 1 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ และครูผูดูแลท่ีรวมเดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการ        

มคีวามพงึพอใจตอโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและการเรียนรูไทย–สงิคโปร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ 

เมือ่พจิารณาเปนรายประเดน็พบวา ประเดน็ทีม่คีาเฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุ 4 ลําดบัแรกจากมากไปหานอย

คอื การเรียนรูสถานทีท่องเทีย่วและสภาพแวดลอม  รองลงมาคอื การไดแลกเปลีย่นวฒันธรรมไทยกบันกัเรียน

ในโรงเรยีนของประเทศสงิคโปร  ความสนกุสนานกบักจิกรรมทองเทีย่วในสถานทีต่าง ๆ  ในการเขารวมโครงการ

นี้ และความรูสึกอยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหมากขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ 

 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมโครงการ และครูผูดูแล                         

ที่รวมเดินทางไปกับนักเรียนตามโครงการ

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารวมโครงการ และครูผูดูแลท่ีรวมเดินทาง

ไปกับนักเรียนตามโครงการ จําแนกเปนความพึงพอใจในวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวสิงคโปร ระเบียบวินัย 

วฒันธรรม สภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง รสชาติอาหารท่ีแปลกใหม การไดเรียนรูถงึคณุคา

ในการใชชีวิตที่ตองแขงขันกับเวลาของชาวสิงคโปร ประทับใจกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียน Shelton                                        

International High School ที่สงบบรรยากาศดี สะอาด สบาย ๆ  นาอยู  ไดเรียนรูพฤติกรรมการเรียนรู                             

ที่โรงเรียนแบบเปนกันเอง การเรียนที่สนุกสนานไมเครียด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดเผยแพรวัฒนธรรมไทย 

และไดเพื่อนใหมที่เปนชาวตางประเทศ  รวมถึงการผจญภัยกับกิจกรรมสนุกสนานที่ Universal Studio                              

ที่สนุกมาก  นอกจากนั้นผูเรียนยังไดฝกการรูจักเอาตัวรอดในตางประเทศ  การใชภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

ทายที่สุดประทับใจในกิจกรรมที่ผูรับผิดชอบโครงการและเพ่ือน ๆ ทุกคนที่รวมเดิมทางไปในคร้ังนี้

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขารวมโครงการ

       ความคิดเหน็ของผูปกครองนักเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 ตอโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

และการเรียนรู ไทย–สิงคโปร โรงเรียนมัธยมศาสตร สรุปไดวา บุตรหลานไดประสบการณการเรียนรู                                
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ดวยตนเองมาก เหน็บตุรหลานทีม่คีวามสขุจากการเขารวมโครงการนี ้นอกจากนัน้โครงการนีย้งัทาํใหนกัเรยีน

กลาแสดงออกเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น  เห็นผลการเรียนรูของบุตรหลานแลวก็พอใจ และเห็นวาบุตรหลาน

มคีวามมานะในการทํางานพอใชได อยางไรก็ตามควรเพ่ิมเวลาของโครงการใหมมีากขึน้เพ่ือจะไดเรียนรูนาน ๆ  

  ความคิดเหน็ของผูปกครองนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 ตอโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

และการเรียนรูไทย–สิงคโปร สรุปไดวา บุตรหลานไดรับประสบการณการเรียนรูที่ดีจากประเทศสิงคโปร                        

ทั้งที่โรงเรียน Shelton International High School และสถานที่ทองเที่ยวในเมืองที่เจริญกาวหนาของสิงคโปร 

นกัเรยีนไดรบัการพฒันาการทางดานสงัคม เปดโลกทศันในมุมมองท่ีไดรบัรูจากประเทศสงิคโปร  มกีารยอมรบั

กฎระเบยีบ การเขาสงัคม การมวีนิยั และเคารพสทิธสิวนบคุคล มคีวามกลาในการใชภาษาองักฤษในชวีติจรงิ  

ทาํใหนกัเรียนเห็นความสาํคัญของภาษา  โรงเรียนจัดสถานทีป่ระเทศศึกษาดูงานท่ีด ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม

ควรมีระยะเวลาการอยูที่สิงคโปรใหนานขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ                                 

การเรียนรูไทย–สิงคโปร อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นที่มีความพึงพอใจ

สูงสุด 4 ลําดับแรกจากมากไปหานอยคือ การเรียนรูสถานที่ทองเที่ยวและสภาพแวดลอม  รองลงมาคือ                       

การแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย  ความสนุกสนานกบักจิกรรมทองเทีย่วในสถานทีต่าง ๆ  ในการเขารวมโครงการ

นี้ นักเรียนไดประโยชนจากการเขารวมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและการเรียนรู  และความรูสึก                           

อยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหมากขึ้น ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดดําเนินการ

ตดิตอประสานงานและเตรยีมความพรอมของโครงการมาเปนระยะเวลานาน  ครแูละนกัเรียนใหความรวมมอื 

ในการฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีจุดหมายที่จะนําไปใชกับชาวตางประเทศ และ                             

มผีูประสานงานอยางใกลชดิกบัโรงเรียนในประเทศสิงคโปร พรอมกบัรูจกัแหลงเรียนรูตาง ๆ  ในประเทศสิงคโปร

เปนอยางดี  มีความพรอมเรื่องเอกสารประกอบโครงการและมีการเรียนรูกอนดําเนินโครงการ  นอกจากนั้น

โรงเรียนและผูปกครองยังไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเปนอยางดี  เนื่องจากตองใช

งบประมาณในการดําเนินการสูง  และการจัดกิจกรรมมีความละเอียดแมนยําเปนไปตามที่กําหนด                                    

จึงทําใหผลการดําเนินการเปนที่นาพอใจกับทุกกลุม สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการที่ระบุวา                               

เพื่อสรางความตระหนักในการใชภาษาตางประเทศจากการเรียนรูในประเทศสิงคโปร  เพ่ือสรางมิตรภาพ

ระหวางนักเรียนกับเพ่ือนนักเรียนชาวสิงคโปร  เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมของไทยกับนักเรียนโรงเรียนใน                      

ประเทศสงิคโปร และเพือ่เรยีนรูสภาพแวดลอมและความกาวหนาของประเทศสงิคโปรจากประสบการณตรง  

สอดคลองกบัเปาหมายของโรงเรยีนทีก่าํหนดไวในขอ 1 ทีว่า “การใชภาษาสากลเพือ่การสือ่สาร” นอกจากนัน้ 

ยังสอดคลองกับตราสารโรงเรียนมัธยมศาสตรที่ระบุวา โรงเรียนมัธยมศาสตรมีเปาหมายในการสงเสริม                      

ใหนักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษภายในระยะเวลา 3 ป (Matthayomsat School, 2015) และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
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อาหาร (Maejo University, Bachelor of Engineering Program in Food Engineering, 2014, Abstract) 

ที่ไดศึกษาผลการดําเนินโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน ASEAN ดานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา                                      

โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Putra Malaysia (UPM) ซึ่งพบวา โดยภาพรวมเกี่ยวกับ                             

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี มีความพึงพอใจในระดับดีคือ คณะทํางาน  

มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมถึงการประสานงาน สถานท่ีมีเพียงพอกับ                                  

การจัดกิจกรรม ผูประสานงานทําหนาที่อยางชัดเจนและมีความมั่นใจ   

 นอกจากน้ัน  ผลการวิจัยยังพบอีกวา นักเรียนไดสรางมิตรภาพกับนักเรียนชาวตางประเทศระหวาง

ที่อยูที่ประเทศสิงคโปร และนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมกับโรงเรียน Shelton International High School                  

ทั้งสองประเด็นอยูในระดับมาก ซึ่งแตกตางกับประเด็นอ่ืน ๆ ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา 

การเขารวมแลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรม และการเขาชั้นเรียนของนักเรียนใชระยะเวลาในการพัฒนา                       

ความสัมพันธนอยเกินไปเพียง 5 วัน และกิจกรรมท่ีดําเนินการแลกเปล่ียนน้ันก็มีเพียงวันเดียว กิจกรรม                        

การเรียนมีถึง 4 วัน  นั่นหมายความวา หากตองการใหเกิดมิตรภาพอยางแทจริงหรือในระดับที่มากท่ีสุด                   

ควรเพิ่มเวลาการใชชีวิตรวมกันใหมากขึ้น และเรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันใหมากข้ึนทั้งในดานชีวิต                       

ความเปนอยู อาหารการกิน ทัศนคติที่แตกตาง ซึ่งทั้งหมดตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการใหยาวนาน

มากขึน้ อยางไรกต็ามผลการประเมนิทัง้สองประเดน็ในระดบัมาก สอดคลองกบัผลการศกึษาของ มหาวทิยาลยั

แมโจ กองพัฒนานักศึกษา (Maejo University, Division of Student Affairs, 2016, Abstract) ที่ไดศึกษา   

ผลการดําเนินโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2559 พบวา นักศึกษาไดแลกเปล่ียน

เรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานการแสดงกับชาติอื่นๆ อยูในระดับมาก  และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาส                         

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานภาษาจากเจาของภาษาอยูในระดับมาก  

สรุป
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนและครทูีม่ตีอโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและการเรยีนรู

ไทย–สงิคโปร   โรงเรียนมธัยมศาสตร   จงัหวัดลาํปางโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ  เมือ่พจิารณาเปนรายประเด็น

พบวา ประเด็นนักเรียนไดสรางมิตรภาพกับนักเรียนชาวตางประเทศระหวางที่อยูที่ประเทศสิงคโปร และ

ประเด็นนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมกับโรงเรียน Shelton International High School มีผลการประเมิน                     

ความพึงพอใจอยูในระดับมากซึ่งแตกตางกับประเด็นอื่น ๆ ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

      1.1 ผู รับผิดชอบโครงการควรเพ่ิมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสรางมิตรภาพกับนักเรียน                               

ชาวตางประเทศระหวางที่อยูที่ประเทศสิงคโปรใหมากขึ้นโดยเฉพาะเก่ียวกับการจับคูเพื่อน (Buddy)

      1.2 ผูรับผิดชอบโครงการควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม สรางเวทีการแสดงวัฒนธรรม

ใหหลากหลาย และประสานกับโรงเรียนกลุมเปาหมายใหเพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมใหมากขึ้น
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 2. ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป

       ศึกษาความเปนไปไดของการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูทางวิชาการและวัฒนธรรม

กบักลุมประเทศอาเซียนเพือ่ตอบสนองนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศท่ีมอีณาเขตติดตอ

กับประเทศไทย อาทิ ลาว พมา กัมพูชา เปนตน
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บทคัดยอ   
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบคุณภาพการบริการดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จ                          

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล                     

จากหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จํานวน 140 แหง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย       

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสมัพนัธพหุคณูและการวเิคราะหการถดถอยพหุคณู โดยใชวธิ ีEnter 

ผลการวิจัย พบวา คุณภาพการบริการดานบัญชีโดยรวม (TAQ) และรายดานทุกดาน ไดแก ดานการมุงเนน

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ER) ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME)                        

ดานความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (PS) ดานการตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ (EM) และ                 

ดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (EI) สงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จ                            

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (TOS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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คําสําคัญ 
 คุณภาพการบริการดานบัญชี   ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ   สํานักงานบัญชีคุณภาพ

ในประเทศไทย

Abstract 
 This research aims to find out about the impact of accounting service quality on the                         

success of the Certified Accounting Firms in Thailand. The questionnaire was used as a tool to 

collect data from 140 Certified Accounting Firm managers. The statistics used to analyze data were 

means, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regression analysis by                         

Enter method. The results of the research showed that the Total Accounting Service Quality (TAQ) 

and all aspects by focusing on Ethical and Responsibility (ER), Management Efficiency (ME),                  

Professionalism in Services (PS), Effective Monitoring and Tracking (EM) and the Efficiency of                 

Information Management (EI) had a positive impact on the achievement of quality in the Certified 

accounting firms in Thailand (TOS) at the significant level of 0.05 . 

 

Keywords
 Accounting Service Quality, Success of Certified Accounting Firms,  Certified Accounting 

Firms in Thailand 

บทนํา
 ภายใตสภาวการณการแขงขันทางการคาและการลงทุนที่รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งสภาพแวดลอม                    

ทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว การนํากลยุทธการสรางความแตกตางของตัวผลิตภณัฑหรอืรปูแบบ

การใหบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตหรือการใหบริการเพื่อ                       

ตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคาใหไดมากที่สุด จึงเปนสิ่งที่ผูประกอบธุรกิจควรใหความสําคัญอยางยิ่ง 

(Department of Business Development, 2017) 

 สํานักงานบัญชีมีบริการหลักที่เหมือนกัน คือ บริการจัดทําบัญชีและงบการเงิน การมุงเนนคุณภาพ

การบริการดานบัญชีจึงเปนกลยุทธหน่ึงที่จะสรางความแตกตางจากคูแขงขันอื่น โดยคุณภาพการบริการ                        

มีความสัมพันธและสงผลกระทบเชิงบวกตอศักยภาพในการแขงขัน สํานักงานบัญชีจึงตองมีการพัฒนา

กระบวนการบรหิารจัดการองคกรใหทนัสมยัและเพ่ิมประสทิธภิาพในการดําเนนิงานเพ่ือสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขัน (Kingko, 2008, 150)  หากสํานักงานบัญชีทําการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ                       

ใหมีมาตรฐานเปนที่นาเชื่อถือของสังคม สํานักงานบัญชีอาจเปนผูกําหนดคาบริการไดอยางเหมาะสม                          

กับตนทุนการดําเนินงานได ดังเชนสํานักงานสอบบัญชีขามชาติชั้นแนวหนากลุม Big 4 Audit Firms                      
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(Boonrattabundid, 2009, 3) ดังนั้น แนวคิดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีจึงเกิดขึ้น โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดประยุกตหลักการมาจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสากล ฉบับที่ 1 

(ISQC 1) และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 กาํหนดเปนเกณฑการรับรองมาตรฐานสํานักงานบัญชี 

เพื่อรับรองระบบการทํางาน กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี (Process) เพื่อเปน                         

การยืนยันในเบ้ืองตนวาสาํนักงานบญัชีมมีาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีดตีามระบบคุณภาพ สรางความนาเช่ือถอื

และสรางความเชื่อมั่นแกผูใชบริการ (Department of Business Development, 2017) 

 ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ เป นการบรรลุเป าหมายในการดําเนินงานของ                                               

ผูประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีคุณภาพ โดยการวัดผลการดําเนินงานวิธีดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

ทีจ่ะชวยทําใหองคกรเกิดความสอดคลองเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมุงเนนส่ิงทีม่คีวามสําคญัตอความสําเร็จ

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพ ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรู                   

และการเจริญเติบโต (Saisut, 2011, 57)   ซึ่ง Vadhanasindhu & Decharin (1999, 96) กลาววา                                

องคกรธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จและไดเปรียบทางการแขงขัน เกิดข้ึนเม่ือมีความเหนือกวาคูแขงขัน เชน                          

การสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ การบริการลูกคาอยางดีและสม่ําเสมอ รวมถึงการสงมอบคุณคาใหแกลูกคา

ในแงของคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ และราคาที่เหมาะสม

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีต พบประเด็นที่นาสนใจคือผูบริหารสํานักงานบัญชี              

มีความคิดเห็นวาคุณภาพการบริการดานบัญชีนั้นมีความสําคัญ แตยังไมมีความประสงคที่จะยื่นขอรับรอง

คุณภาพสํานักงานบัญชี เนื่องจากเห็นวาปจจัยที่ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม                        

สวนใหญตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีพิจารณาจากอัตราคาบริการที่ไมสูงมากนัก และการจัดทํา

ภาษีถูกตองครบถวนไมมีปญหากับกรมสรรพากร (Tawinno, 2012, 140) และจากขอมูลโครงการรับรอง

คณุภาพสํานกังานบญัชทีีก่รมพฒันาธุรกจิการคาไดดาํเนนิการมาต้ังแตป พ.ศ. 2550  และเผยแพรทางเว็บไซต                 

พบวา ประเทศไทยมีสํานักงานบัญชี 7,529 แหง แตเป นสํานักงานบัญชีคุณภาพที่ผ านเกณฑ                                              

การรับรองมาตรฐาน จํานวน 151 แหง ซึ่งมีจํานวนนอย คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 2 เทานั้น ดังนั้นจึงเปน

ประเด็นที่นาสนใจวาคุณภาพการบริการดานบัญชีสงผลกระทบกับความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ

ในประเทศไทยหรือไม อยางไร ทั้งนี้เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดรับเปนขอมูลใหสํานักงานบัญชีใชเปนแนวทาง                    

ในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพการบริการและเปนไปตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ                       

สํานักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาผลกระทบคุณภาพการบริการดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ                  

ในประเทศไทย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 256242

ทบทวนวรรณกรรม
 1. คุณภาพการบริการดานบัญชี

  คณุภาพการบริการดานบญัช ีหมายถงึ การปฏบิตัติามขอกาํหนดการรับรองคณุภาพสาํนกังานบญัชี

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี                                  

จงึเปนไปตามมาตรฐาน โดยมุงใหเกดิความนาเชือ่ถอืและเชือ่มัน่ในผลงาน มดีงันี ้(Department of Business 

Development, 2017)

  1.1 การมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Ethical and                      

Responsibility)  หมายถึง การมีความมุงมั่นและต้ังใจในการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ                  

รวมทั้งการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกําหนดวิสัยทัศน                                              

พันธกิจเพื่อเปนกรอบในการบริหารงานขององคกร การจัดทําแผนธุรกิจและแผนการเงินประจําป                                        

การจดัสรรทรพัยากร การตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตังิาน การกาํหนดความรบัผิดชอบและอาํนาจหนาที่

แกบคุลากร   การใหความรวมมือกบัภาครัฐ โดยอยูภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีและกฎหมายท่ีเกีย่วของ 

รวมทั้งสื่อสารนโยบายคุณภาพใหทราบทั่วทั้งองคกร

  1.2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Management Efficiency) หมายถึง การบริหาร

จัดการทรัพยากรขององคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณเครื่องมือที่จําเปน                             

ในการปฏิบตังิาน จดัระเบียบสถานท่ีทาํงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพต้ังแตการสรรหา 

การมอบหมายงาน การฝกอบรมพัฒนา การกํากับดูแลและใหคําแนะนําแกไขปญหา การปฏิบัติตาม                           

คูมือปฏิบัติงานของผูทําบัญชี และการแตงต้ังผูตรวจทานผลงานกอนสงมอบใหกับลูกคา 

  1.3  ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (Professionalism in Service) หมายถึง 

กระบวนการท่ีเกีย่วของกบัลกูคา  มกีารปฏิบตัดิวยทกัษะและความเช่ียวชาญ การจดัทาํสญัญารบังานท่ีชดัเจน

และลกูคายอมรับ มหีลกัเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมบริการท่ีชดัเจนและเปนธรรม การกําหนดเวลาจัดเกบ็

คาธรรมเนียมท่ีชัดเจนและออกหลักฐานการรับเงินจากลูกคา การดูแลทรัพยสินของลูกคาท่ีเปนระบบ                            

กรณีที่ลูกคามอบหมายใหกระทําการอื่นใดแทนตองกระทําอยางถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ Saxby, 

Ehlen & Koski (2004, 1) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชีกับ                              

ความพึงพอใจของลูกคาและความขัดแยงของลูกคากับสํานักงานบัญชี พบวาคุณภาพการใหบริการมี                          

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคา

  1.4  การตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring and Tracking) 

หมายถึง การจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหทราบ

ถึงผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนธุรกิจและขอกําหนดของกฎหมาย หากพบปญหาจากการตรวจสอบ 

สามารถวิเคราะหสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขปญหาเพื่อไมใหเกิดซํ้าอีก จัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียน

และแกไขปญหาของลูกคารวมถึงการบันทึกผลที่ดําเนินการทั้งหมดไวตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
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  1.5  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (Efficiency of Information 

Management) หมายถึง สํานักงานบัญชีมีการบริหารจัดการเอกสารของลูกคาและของตนเองอยาง                                    

มีประสิทธิภาพ มีการปองกันความเสียหาย สูญหาย เสื่อมสภาพของเอกสาร หากเปนขอมูลที่จัดเก็บใน                         

รปูสือ่อิเลก็ทรอนกิสตองมกีารสํารองขอมลูตามรอบระยะเวลาและสถานทีท่ีเ่หมาะสม รวมถงึมีวธิกีารตดิตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหเปนปจจุบัน 

 2. ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ

  ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ หมายถึง การบรรลุเปาหมายในการดําเนินกิจการ                     

ของผูประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีคุณภาพโดยการวัดผลการดําเนินงานวิธีดุลยภาพ ซึ่งเปนเครื่องมือ                          

ในการจดัการทีจ่ะชวยในการนาํกลยทุธไปสูความสาํเรจ็ โดยอาศยัการวดัหรอืการประเมนิทีจ่ะชวยทาํใหองคกร

เกิดความสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมุงเนนในส่ิงท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของ                             

สาํนกังานบญัชคีณุภาพ (Saisut, 2011, 9) ใน 4 มมุมอง ไดแก ดานการเงิน ดานลกูคา ดานกระบวนการภายใน 

ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Decharin, 2004, 25) 

  การวิจยัครัง้นี ้คณุภาพการบริการดานบญัช ีประยุกตจากขอกาํหนดการรับรองคุณภาพสํานกังานบัญชี

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 7 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบของผูบริหาร ขอกําหนด                             

ทางดานจรรยาบรรณ กระบวนการท่ีเกีย่วของกับลกูคา การจัดการทรัพยากร การปฏิบตังิานของสํานกังานบัญชี 

การติดตามและตรวจสอบ และการจัดการเอกสารของสํานกังานบัญชี แตเนือ่งจากคุณภาพการบริการดานบญัชี

ทั้ง 7 ดานที่กลาวมานั้นมีผูศึกษาวิจัยไวแลว เชน ผลกระทบของคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีตอความสําเร็จ  

ขององคกรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Jantudom, 2014, 3) ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้

ตองการมุงเนนศึกษาการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีโดยตรง ผูวิจัยจึงศึกษา

คุณภาพการบริการดานบัญชีใน 5 มิติ นอกจากนั้นแลว จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา รูปแบบ                                 

ของสํานักงานบัญชีที่แตกตางกันสงผลใหคุณภาพการบริการมีความแตกตางกัน (Pongthanee, 2009, 96) 

การวิจัยคร้ังนี้จึงกําหนดใหรูปแบบของสํานักงานบัญชีคุณภาพ (Firm Type) เปนตัวแปรควบคุม                                    

โดยกําหนดใหรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล มีคาเปน 0 และรูปแบบนิติบุคคลมีคา 1 ซึ่งนํามาสรุป

เปนกรอบแนวคิดงานวิจัยได ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
                           ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตาม
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1.   
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 (Financial Perspective: FP)   

 (Customer Perspective: CP)  

  

  

(Learning and Growth: LG)   

 

 (Firm Type: FT) 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

 1. ประชากรทีใ่ชในการวจิยั คอื หวัหนาสาํนกังานบญัชีคณุภาพในประเทศไทย จาํนวน 151 แหง  

(Department of Business Development, 2017) ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม 

กลับคืนมา จํานวน  140 แหง  คิดเปนรอยละ 92.71 ของประชากรท้ังหมด

 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

              2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแก คณุภาพการบรกิารดานบญัช ี(Accounting Service Quality: TAQ) 

ประกอบดวย ตวัแปรยอย ดงันี ้2.1.1) การมุงเนนจรรยาบรรณและความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน (Ethical 

and Responsibility: ER) 2.1.2) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Management Efficiency: ME)                           

2.1.3) ความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (Professionalism in Service: PS) 2.1.4) การตรวจสอบ                                  

และติดตามที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring and Tracking: EM) และ 2.1.5) ประสิทธิภาพของ                  

การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (Efficiency of Information Management: EI) 

  2.2  ตวัแปรตาม ไดแก ความสาํเร็จของสํานกังานบัญชคีณุภาพในประเทศไทย (Organization 

Success: TOS) พิจารณาความสําเร็จใน 4 มุมมอง ดังนี้ ดานการเงิน (Financial Perspective: FP)                                

ดานลูกคา (Customer Perspective: CP) ดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process: IB) และ

ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth: LG) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 45

 3. สมมติฐานที่ใชในการวิจัย

  สมมติฐานการวิจัยที่ 1 – สมมติฐานการวิจัยที่ 5  มีดังนี้

  H1:  การมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงผลกระทบทางบวกตอ

          ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ  

  H2:   ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการสงผลกระทบทางบวกตอความสําเรจ็ของสาํนกังานบญัชี 

   คุณภาพ 

  H3:   ความเปนมืออาชีพในการใหบริการสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงาน

         บัญชีคุณภาพ 

  H4:  การตรวจสอบและติดตามท่ีมีประสิทธิภาพสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของ

         สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

  H5:   ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการขอมูลสารสนเทศสงผลกระทบทางบวกตอความสาํเร็จ

   ของสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

 4. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั เปนแบบสอบถาม ซึง่สรางขึน้ตามความมุงหมายและกรอบแนวคดิ

ที่กําหนดขึ้นแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 4.1) ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ                

ในประเทศไทย ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ                 

การทํางานดานการจัดทําบัญชี ตําแหนงปจจุบัน 4.2) ตอนที่ 2 เปนขอมูลทั่วไปของสํานักงานบัญชีคุณภาพ

ในประเทศไทย ประกอบดวย รูปแบบของสํานักงานบัญชีคุณภาพ เงินลงทุนประกอบกิจการ ระยะเวลา                          

ในการดําเนนิกจิการ จาํนวนผูชวยผูทาํบัญช ีจาํนวนพนักงานท้ังหมด จาํนวนลูกคาทีร่บัทาํบญัชใีห รายไดตอป

กอนหักคาใชจาย 4.3) ตอนท่ี 3 คุณภาพการบริการดานบัญชี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ                                 

โดยใหหวัหนาสํานกังานบัญชีคณุภาพ ใหขอมลูวาไดมกีารปฏิบตังิานตามเกณฑขอกาํหนดการรับรองคุณภาพ

สาํนักงานบัญชีในระดับใด ตัง้แตระดับขัน้ต่ําท่ีสดุถงึระดับมากท่ีสดุ เพือ่วดัระดับคณุภาพการบริการดานบัญชี 

5 ดาน ไดแก ดานการมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิภาพ                               

ในการบรหิารจดัการ ดานความเปนมอือาชพีในการใหบริการ ดานการตรวจสอบและตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 4.4) ตอนที่ 4 ความสําเร็จของสํานักงานบัญชี

คุณภาพในประเทศไทย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใหหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ                 

ใหขอมูลวาเมื่อไดเขารวมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีแลว ผลการประกอบกิจการมีความสําเร็จ

ในระดับใด ตั้งแตระดับขั้นตํ่าสุดถึงระดับมากที่สุด  ทั้งนี้พิจารณาใน 4 มุมมอง ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา 

ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต 

  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวจิยันาํแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชีย่วชาญ

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย หาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)                     

วธิวีดัดชันคีวามสอดคลองของขอคําถามกบัวตัถปุระสงค (Index of Item Objective Congruence) มคีาระหวาง 

0.67-1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ขึ้นไปแสดงวาแบบสอบถามมีความตรงเชิงเน้ือหา จากนั้นนําไปทดลองใช 
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(Try-out) กับหัวหนาสํานักงานบัญชีที่ยังไมไดรับรองเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพจํานวน 30 ชุด ซึ่งเปน                      

กลุมที่มีความใกลเคียงกับประชากร เพื่อใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพนาเชื่อถือ คาความตรงเชิงโครงสราง 

(Construct Validity) โดยใชเทคนิค Item-Total Correlation ซึ่งคุณภาพการบริการดานบัญชีไดคาอํานาจ

จาํแนกระหวาง 0.686-0.926 และความสาํเรจ็ของสาํนกังานบญัชคีณุภาพในประเทศไทย ไดคาอาํนาจจําแนก

ระหวาง 0.549-0.873 ซึ่งคาอํานาจจําแนกรายขอมีคาตั้งแต 0.4 ถือวายอมรับได  และหาคาความเช่ือมั่น                            

ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค โดยคุณภาพ                                                          

การบริการดานบัญชีมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.936-0.970 และความสําเร็จของสํานักงานบัญชี

คุณภาพ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอยูระหวาง 0.851-0.908 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟามากกวา 0.7                         

เปนคาที่ยอมรับได

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้                   

5.1) จัดทําแบบสอบถามตามจํานวนประชากรท่ีใช ในการวิจัย  5.2) ขอหนังสือราชการจาก                                                                  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง เพือ่แนบไปพรอมกับแบบสอบถาม แลวสงไปยังประชากร 

5.3) ดําเนินการสงแบบสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) และเมื่อพนเวลาที่กําหนดแลว                             

จึงสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหกับประชากรท่ีเหลือ ตามช่ือ ที่อยู ของสํานักงานบัญชีคุณภาพ                                    

ในประเทศไทย

 6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี 6.1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของหัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย                     

ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก และขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยการหาคาความถี่ 

และรอยละ 6.2)  วิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการบริการดานบัญชี และระดับความสําเร็จของ                                    

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ระดับการปฏิบัติตามขอกําหนดการรับรองคุณภาพ/ระดับความสําเร็จของสํานักงานบัญชี ดังนี้  5 คะแนน 

หมายถึงระดับมากที่สุด 4 คะแนน หมายถึงระดับมาก  3 คะแนน หมายถึงระดับปานกลาง  2 คะแนน                            

หมายถึงระดับสูงกวาข้ันตํ่า และ 1 คะแนน หมายถึงระดับข้ันตํ่าสุด  นําขอมูลที่ไดวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.3) การวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของคุณภาพการบริการดานบัญชี                  

และความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 และ 4 

นํามาทดสอบ โดยการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห

การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี Enter ใชสถิติ t-test ในการทดสอบวา

ตวัแปรอิสระใดบางทีส่ามารถใชพยากรณตวัแปรตามความสาํเรจ็ของสํานกังานบญัชคีณุภาพในประเทศไทย 

เปนการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย โดยมีสมมติฐานการทดสอบ เชน H
0
 : ความเปนมืออาชีพ                              

ในการใหบริการไมมีผลตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ และ H
1
 : ความเปนมืออาชีพในการ                     

ใหบรกิารมผีลตอความสาํเร็จของสาํนกังานบัญชคีณุภาพ โดยจะทาํการเปรยีบเทยีบคา Sig ในผลการวเิคราะห

กับคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (กําหนดที่ระดับ 0.05) ถาผลการวิเคราะหพบวาคา Sig มีคานอยกวาคา
จะปฏิเสธสมมติฐาน H

0
 และยอมรับสมมติฐาน H

1
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ผลการวิจัย
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการบริการดานบัญชี  

              สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย มีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนด     

การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี โดยมีระดับคุณภาพการบริการดานบัญชีโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด                           

คาเฉลี่ย = 4.57 (S.D. = 0.68) และรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด ดังนี้  1) ดานความเปนมืออาชีพ                 

ในการใหบริการ คาเฉล่ีย = 4.63 (S.D. = 0.71) เชน มีการทําสัญญารับงานที่ชัดเจนและลูกคายอมรับ                       

การมีหลักเกณฑคิดคาธรรมเนียมที่เหมาะสมยุติธรรม มีการออกหลักฐานการรับเงินใหลูกคาทุกครั้ง                                   

มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบและรับมอบบัญชีรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาอยางเปนระบบ                 

2) ดานประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการขอมูลสารสนเทศ คาเฉลีย่ = 4.62 (S.D. = 0.71) เชน มกีารปองกัน

ความเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมสภาพของขอมูลโดยกําหนดระยะเวลาจัดเก็บตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ                      

ขอมลูทีจ่ดัเกบ็ในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิสมกีารกําหนดระยะเวลาสํารองขอมลู และเกบ็ไวในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

มีวิธีการในการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีอยางสมํ่าเสมอ 3) ดานการมุงเนนจรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย = 4.54 (S.D. = 0.69) เชน ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ                        

เปนลายลักษณอักษร มีการจัดทําแผนธุรกิจและแผนการเงินประจําป มีการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ                  

ตอการปฏบิตังิาน มกีารกาํหนดหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบแกบคุลากร มกีารตรวจสอบความเปนอสิระระหวาง

สํานักงานบัญชีกับลูกคากอนรับงาน มีการวางแผนและควบคุมงานเพ่ือใหมั่นใจวาการจัดทําบัญชีถูกตอง                

4) ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คาเฉลี่ย = 4.53 (S.D. = 0.67) เชน มีการจัดหาเครื่องมือ                               

และอุปกรณใหเพียงพอและมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพพรอมใชงาน บุคลากรมีความรู ความสามารถ                        

ตามตําแหนงหนาที่งาน มีการกํากับดูแลและใหคําแนะนําแกไขปญหาในการทํางาน มีคูมือการปฏิบัติงาน

และปฏิบัติตามคูมือนั้น การแตงต้ังผู ตรวจทานงานกอนสงมอบ ทําใหงานมีขอผิดพลาดลดลง และ                                   

5) ดานการตรวจสอบและติดตามท่ีมปีระสทิธภิาพ คาเฉลีย่ = 4.52 (S.D. = 0.78) เชน มกีระบวนการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตามชวงเวลาที่เหมาะสม หากพบปญหาจากการติดตามตรวจสอบตองมีการวิเคราะห                 

หาสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขเพ่ือใหมัน่ใจวาปญหาจะไมเกดิซ้ํา มกีระบวนการรับเร่ืองรองเรียนจากลูกคา

 2. ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย  

       สาํนักงานบัญชีคณุภาพในประเทศไทย มรีะดับความสําเร็จขององคกรโดยรวม อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย = 4.08 (S.D. = 0.75) และมีความสําเร็จขององคกรรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ดังนี้                                            

1) ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต คาเฉลี่ย = 4.34 (S.D.=0.78) เชน มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาใช

เพื่อใหพนักงานเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสงพนักงานเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา                      

การทาํงานใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ 2) ดานกระบวนการภายใน คาเฉลีย่ = 4.26 (S.D. = 0.80) เชน  มกีารจดัระบบ

การทาํงานเปนทมีเพือ่ใหการปฏิบตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน มกีารสอบทานกระบวนการทาํงานภายในอยูเสมอ                        

เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดหรือสามารถแกปญหาไดทัน 3) ดานลูกคา คาเฉลี่ย = 3.97 (S.D. = 0.93) เชน                                    

ลูกคามีความพึงพอใจตอการใชบริการเพ่ิมขึ้นหลังจากท่ีไดรับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี รวมถึง                      
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ขอรองเรียนมีจํานวนลดลง และ 4) ดานการเงิน คาเฉล่ีย = 3.77 (S.D. = 0.81) เชน มีรายไดเพิ่มข้ึน                                

จากการใหบริการลูกคารายใหม มีการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการใหบริการใหม เชน รายไดจากการรับรอง

ลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนนิติบุคคล 

 3.  การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระคณุภาพการบรกิารดานบญัชกีบัตัวแปร

ตามความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

ตารางท่ี 1  

การวเิคราะหความสมัพันธระหวางตวัแปรอสิระคณุภาพการบรกิารดานบญัชกีบัตวัแปรตามความสาํเรจ็ของ

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยรวม
 

 ER 
(

 
)

ME 
(

) 

PS 
(  

 
) 

EM 
(

) 

EI 
(  

)

TOS  
(

) 

0.74* 0.80* 0.72* 0.76* 0.67*

ER  
(  

) 

 0.94* 0.90* 0.91* 0.86*

ME  
( ) 

 0.91* 0.94* 0.87*

PS 
( )

 0.89* 0.88*

EM 
(  

) 

  0.84*

EI 
(

) 

  - 

*  0.05 

 จากตารางท่ี 1 เม่ือวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) พบวา                             

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคุณภาพการบริการดานบัญชีแตละดาน มีความสัมพันธ                      

กับตัวแปรตามความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยรวม (TOS) อยางมีนัยสําคัญ                     

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.67-0.80 แสดงวาคุณภาพการบริการ                         

ดานบัญชีมีความสัมพันธกับความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในระดับปานกลางถึงระดับสูง เชน                    
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เมื่อสํานักงานบัญชีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME) จะมีความสัมพันธตอความสําเร็จ                   

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพโดยรวม (TOS) ในระดับสูง เปนตน

 4. การวิเคราะหผลกระทบของคุณภาพการบริการดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จของ

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

ตารางท่ี 2 

การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณผลกระทบคุณภาพการบริการดานบัญชี                              

ที่มีตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
 

  
 (TOS) 

  TOS TOS TOS TOS TOS 

 

ER (

) 

 0.81* 

(0.06) 

    

ME ( )  ß 0.89* 

(0.06) 

   

PS ( )   ß 0.78* 

(0.06) 

  

EM (

) 

   ß 0.75* 

(0.05) 

 

EI (

) 

    ß 0.72* 

(0.07) 

 FT ( ) -0.20* 

(0.09) 

-0.19* 

(0.08) 

-0.28* 

(0.09) 

-0.32* 

(0.09) 

-0.27* 

(0.10) 

 Adjusted R2 0.56 0.64 0.55 0.61 0.47 
*  0.05 

 จากตารางท่ี 2 เมือ่วิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) พบวา คณุภาพ

การบริการดานบัญชีทุกดาน ไดแก ดานการมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน                        

(ER) ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME) ดานความเปนมืออาชีพในการใหบริการ (PS)                                      

ดานการตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ (EM) และดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ (EI) ลวนสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (TOS) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกตัวอยางเชน เมื่อนําตัวแปรอิสระการมุงเนนจรรยาบรรณและ                 
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ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ER) ทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณกับตัวแปรตามความสําเร็จ

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยรวม (TOS) โดยใหรูปแบบสํานักงานบัญชีคุณภาพ (FT)                        

เปนตัวแปรควบคุม พบวา สงผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา ß=0.81)                           

แสดงวาเม่ือตวัแปรอสิระการมุงเนนจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในการปฏบิตังิาน (ER) เพ่ิมขึน้ 1 หนวย

จะสงผลใหตัวแปรตามความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพโดยรวม (TOS) เพิ่มข้ึน 0.81 หนวย เปนตน 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยทั้ง 5 ขอ และสามารถสรางสมการพยากรณความสําเร็จของ                              

สํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (TOS) ตามที่ตั้งสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้

 H1:  การมุงเนนจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงผลกระทบทางบวกตอ

ความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพ  

TOS = ß01 + ß1ER + ß2FT + 1 

           TOS = 0.97+0.81ER-0.20FT 

H2:    

TOS = ß02 + ß3ME + ß4FT + 2 

TOS = 0.59+0.89ME-0.19FT 

H3:    

TOS = ß03 + ß5PS + ß6FT + 3 

     TOS = 1.28+0.78PS-0.28FT 

H4: 

 

TOS = ß04 + ß7EM + ß8FT + 4 

           TOS = 1.61+0.75EM-0.32FT 

H5:  

  

TOS = ß05 + ß9EI + ß10FT + 5 

TOS = 1.52+0.72EI-0.27FT 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณผลกระทบคุณภาพการบริการ                         

ดานบัญชีที่มีตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย พบวา

 การมุงเนนจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในการปฏบิตังิาน สงผลกระทบทางบวกตอความสาํเรจ็

ของสาํนกังานบญัชคีณุภาพในประเทศไทย (ß=0.81) เนือ่งจากผูบริหารสาํนกังานบัญชคีณุภาพมีความมุงม่ัน

และต้ังใจนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงระบบคุณภาพ                      

อยางตอเนื่อง กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร อุปกรณ                         

เครื่องใชสํานักงานท่ีสะดวกแกการปฏิบัติงาน การกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่แกบุคลากร                  

โดยปฏบิตังิานใหมปีระสทิธภิาพสงูสดุและอยูภายใตกรอบจรรยาบรรณวชิาชีพบญัช ีปฏบิตังิานทางการบญัชี

ดวยความเท่ียงธรรม ซื่อสัตยสุจริต บุคลากรเปนผูมีความรู ความสามารถและความชํานาญ สงผลใหเกิด     

ความสาํเรจ็ในการปฏิบตังิาน ขอมูลรายงานทางการเงนิทีจ่ดัทาํข้ึนจงึมคีวามถกูตองเช่ือถือไดและมีประโยชน

ตอการตัดสินใจอยางแทจริง ลูกคามีความเชื่อถือไววางใจยอมรับในผลงาน ทําใหเกิดความสําเร็จ                                  

ของสาํนกังานบญัชคีณุภาพ สอดคลองกับผลการศกึษาของ Chaiyaphong (2016, 100) พบวา ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก                   

ตอผลการปฏิบัติงาน บุคคลปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ ทุมเท เพียรพยายาม ผลการปฏิบัติงานที่ออกมาก็จะ

มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Bunluhan (2013, 83) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ดานการสรางผลงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จ

ในการทํางานโดยรวม ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ และการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร                                 

ดานกระบวนการปฏิบตังิานและดานความพอใจของทุกฝายโดยรวม เนือ่งจากการสรางผลงานท่ีมปีระสทิธผิล

และประสิทธิภาพสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานไดตามเปาหมายท่ีวางไว มีการปฏิบัติตาม

กระบวนการและมาตรฐานที่ตองถือปฏิบัติอยางถูกตอง ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1

 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชี                    

คุณภาพในประเทศไทย (ß=0.89) เนื่องจากผูบริหารสํานักงานบัญชีคุณภาพใหความสําคัญแกการบริหาร

จัดการทรัพยากรทั้งดานวัสดุอุปกรณและบุคลากร โดยจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ตลอดจน                                 

การดูแลบํารุงรักษาใหมีสภาพพรอมใชงาน การมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งแตการสรรหาและ                      

การพฒันาบคุลากร การมอบหมายงาน การกาํกบัดแูลและใหคาํแนะนาํแกไขปญหา การจดัทาํคูมอืการปฏบิตังิาน

และปฏิบัติตามคูมือทําใหบุคลากรมีความชํานาญและสามารถเรียนรูงานดานอื่นและสามารถปฏิบัติ                       

หนาที่ทดแทนกันได รวมท้ังการมีผู ตรวจทานงานกอนสงมอบใหลูกคาเปนการชวยลดขอผิดพลาด                              

ทาํใหผลงานมคีณุภาพสงู ประหยดัเวลาแกไขขอบกพรอง ซึง่ทีก่ลาวมานีเ้ปนการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสงผลตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ Chulilang (2007, 104-105) ที่พบวาภาวะผูนํา การวางแผนเชิงกลยุทธ                     

การจัดระบบสารสนเทศ กระบวนการบริหารจัดการ รวมท้ังบรรยากาศขององคกรเปนปจจัยที่สงผลตอ                 

ความสําเร็จขององคกร ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
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 ความเปนมอือาชีพในการใหบรกิาร สงผลกระทบทางบวกตอความสาํเรจ็ของสาํนกังานบญัชีคณุภาพ

ในประเทศไทย (ß=0.78) เนื่องจากการใหบริการลูกคาดวยทักษะและความเช่ียวชาญ ตั้งแตการทําสัญญา

รับงานท่ีชัดเจนและลูกคายอมรับ การมีหลักเกณฑคิดคาธรรมเนียมที่เหมาะสมยุติธรรม และออกหลักฐาน

การรับเงินสงใหลูกคา รวมถึงการดูแลทรัพยสินใหลูกคาอยางเปนระบบ จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ    

ในบริการ และเกิดความจงรักภกัด ีอกีทัง้อาจชวยแนะนําบอกตอบรกิารท่ีประทับใจน้ันแกลกูคารายใหมดวย 

และสงผลใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีคุณภาพในระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับ                    

ผลการศกึษาของ Saisut  (2011, 165)  ทีพ่บวา ความเปนมอือาชีพดานเทคนิควธิกีารทีย่อดเย่ียม ดานผูบริหาร

ที่ชาญฉลาด ดานการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและดานการบริการท่ีเปนเลิศมีความสัมพันธและ                         

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จขององคกรโดยรวม ผูบริหารยอมมีเทคนิควิธีในการพัฒนาการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพ การใหบริการลูกคาอยางมืออาชีพ เพ่ือใหสํานักงานบัญชีมีความมั่นคง และสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ Jantudom (2014, 88) ทีพ่บวาคณุภาพการปฏิบตังิานดานกระบวนการท่ีเกีย่วของกับลกูคา                          

มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จขององคกร ดานการเพิ่มขึ้นของลูกคา กิจการมีลูกคา

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดวยคุณภาพการใหบริการและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กิจการมีมาตรฐาน                     

การทาํงานอยางเปนระบบเปนทีย่อมรบัของลกูคา และมลีกูคารายใหมเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ืองจากการบอกเลา

ปากตอปากในคุณภาพการบริการและการมีภาพลักษณขององคกรที่ดี ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3

 การตรวจสอบและตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ สงผลกระทบทางบวกตอความสาํเรจ็ของสาํนกังานบญัชี

คณุภาพในประเทศไทย (ß=0.75) เนือ่งจากสํานกังานบญัชคีณุภาพมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบตังิาน

อยางสมํ่าเสมอจะทําใหทราบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม หากพบปญหาและ                    

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไขไดอยางทันเวลา มีการจัด

ระบบปองกันไมไหเกดิปญหาซ้ํา ผลงานมีความถูกตอง ขอมูลมคีวามนาเช่ือถอื สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ

ไดถกูตอง นอกจากน้ี การจัดใหมรีะบบรับเร่ืองรองเรียนและแกไขปญหาของลูกคา จะทําใหลกูคาพงึพอใจใน

การบริการ สงผลใหเกิดความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย สอดคลองกับแนวคิด                         

ของ Singthongtad (2014, 87) ที่พบวาสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น สงผลใหภาคธุรกิจเล็งเห็นถึง   

ความสาํคญัของการตดิตามการปฏบิตังิาน เพือ่เปนการตรวจสอบ การควบคมุการปฏบิตังิานและการประเมนิผล

การปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ สงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จ                               

ของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย (ß=0.72) เนื่องจาก สํานักงานบัญชีคุณภาพมีความตระหนัก                  

ถึงความสําคัญของขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่มีความจําเปนอยางย่ิงตอการใชบริหารงานให                            

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว จึงบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของตนเองและของลูกคาใหมี

ประสิทธภิาพ มกีารหาทางปองกันความเสียหายหรือสญูหายหรือเส่ือมสภาพของขอมูลโดยกําหนดระยะเวลา

จดัเกบ็ตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ ขอมลูทีจ่ดัเกบ็ในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิสมกีารกาํหนดระยะเวลาการสาํรอง

ขอมูลตามที่กําหนดและเก็บไวในสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 53

อยางสมํ่าเสมอ เปนสวนสนับสนุนใหขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง เชื่อถือได มีความทันสมัยและ                             

มีประโยชนในการวางแผนและตัดสินใจอยางแทจริง ดังนั้น การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ                                          

ที่มีประสิทธิภาพจึงสงผลใหเกิดความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Mee-Ampol (2009, 1-2) ที่พบวาการนําขอมูลหรือสารสนเทศทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก                           

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขอมูลทางการตลาด                                 

การผลติ การจดัการการเงนิ รวมถงึขอมลูทางการบญัชทีีส่าํคญัตอการตดัสนิใจในการบรหิารงานของผูบรหิาร 

ซึ่งจะตองมีความถูกตอง เชื่อถือไดและมีประโยชนอยางแทจริง ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5

สรุป
 คุณภาพการบริการดานบัญชีโดยรวม และรายดานทุกดาน ไดแก ดานการมุงเนนจรรยาบรรณ                     

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดานความเปนมืออาชีพ                          

ในการใหบรกิาร ดานการตรวจสอบและติดตามท่ีมปีระสิทธภิาพ และดานประสิทธภิาพของการบริหารจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ ลวนสงผลกระทบทางบวกตอความสําเร็จของสํานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย                      

ซึ่งยอมรับทุกสมมติฐานของการวิจัย โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ME) ที่สงผลกระทบ

ตอความสําเรจ็สงูทีส่ดุ ดงันัน้ สาํนกังานบัญชทีกุแหง ควรตระหนักถงึความสําคญัในการปฏิบตัติามขอกาํหนด   

การรับรองคุณภาพสํานกังานบัญช ีของกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย ซึง่จะสงผลตอความสําเร็จ

ขององคกรในระยะยาว

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใชประโยชน สาํนักงานบัญชีทัว่ไปท่ีไมใชสาํนักงานบัญชีคณุภาพ

ควรนําขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ                            

เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของขอกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีทุกดาน และ                                      

ในโอกาสตอไปควรขอรับการตรวจประเมินเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนการไดรับ                       

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพผลงานเปนที่นาเชื่อถือได

 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเฉพาะ

สํานักงานบัญชีคุณภาพเทานั้น ซึ่งมีจํานวนคอนขางนอย ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ควรเนนศึกษา                        

ถงึสาเหตขุองการไมเขารวมโครงการรบัรองคณุภาพสาํนกังานบญัชี อาจเกบ็ขอมูลในลักษณะการสัมภาษณ

เพือ่ใหไดขอมูลทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้แลว รปูแบบในการประกอบธรุกจิของสาํนกังานบัญชีคณุภาพ 

ไมสงผลตอระดับความสําเร็จของกิจการ งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเชิงลึก เชน การสัมภาษณเชิงลึก 

หรือประชุมกลุมยอย เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและครบถวน
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ                                    

องคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ 2) ศึกษาระดับการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  3) คนหาสมการพยากรณขององคประกอบการบริหารโรงเรียนที่ดี

ที่สุดท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาซ่ึงกลุมตัวอยางของการวิจัยคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา                            

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน 257 โรงเรียน จากการสุมอยางเปนระบบ                                      

ผูใหขอมูลแตละโรงเรียนไดแก ผูบริหาร ครู และผูปกครองจํานวน 1,437 คน   ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive) และการวิเคราะหถดถอยแบบขั้นตอน                             
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(Stepwise Regression) ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคประกอบ

การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียง ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับการระดมทรัพยากร                      

ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ 3) สมการพยากรณขององคประกอบ

การบรหิารโรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุทีส่งผลตอการระดมทรพัยากรทางการศกึษาของคะแนนดบิ คอื การระดมทรพัยากร

ทางการศึกษา  = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏิบัติงาน) + 0.284 (นวัตกรรม) – 0.206 (ความเปนพลเมือง)                 

– 0.172   (ภาวะผูนําของผูบริหาร) – 0.151 (การบริหารจัดการ)  

คําสําคัญ
 การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   ความมีชื่อเสียงขององคการ   การระดมทรัพยากร   

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the level of operation of school management 

according to the organizational reputation’s opinion 2) to study the level of secondary school’s 

educational resource mobilization 3) to find the predictive equation of school management elements 

which the best affects the educational resources mobilization. The sample of research was                            

systematically randomized in 257 secondary schools in Office of the Basic Education Commission. 

The informants of each school were administrators, teachers and parents. The data was provided 

by 1,437 people. This research use questionnaire as research instrument. This research used data 

analysis by using descriptive statistics and stepwise regression analysis.  The results were found 

that 1) the level of operation of school management according to the organizational reputation’s   

opinion was, in overall, in high level , 2) the educational resource  mobilization was, in overall,                      

in moderate level, and 3) the best predictive equation of  school  management elements that affect 

the educational resource mobilization of raw scores was the educational resources mobilization = 

1.687 + 0.466 (Performance) + 0.284 (Innovation) - 0.206 (Citizenship) - 0.172 (Leadership) - 0.151 

(Governance)

Keywords
 Secondary School Management,  Organizational Reputation,  Resource Mobilization  
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บทนํา 
 ทรัพยากรทางการศึกษาถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหการบริหารการศึกษาประสบความสําเร็จ                  

ตามเปาหมาย (Srisa-an, 1997) จึงจําเปนที่จะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม (Man) 

ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ (Money) ตองมีวัสดุสิ่งของตามความตองการ

ของโครงการและแผนงาน (Material) และจะตองมีระบบบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ (Management)                                  

ซึ่งถาแบงประเภททรัพยากรทางการศึกษาจะพบวามีทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเปนตัวเงิน (Financial                       

Resources) และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมใิชตวัเงิน (Non-Financial Resources) ซึง่ผูบรหิารสถานศึกษา

ตางรูดวีาทรัพยากรทางการศึกษามีความสําคญัอยางมากตอการบริหารสถานศึกษา เพราะมีผลตอการดําเนิน

ภารกิจของสถานศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใหบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Baker (2012) ที่พบวางบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                             

ของผูเรียน เชนเดียวกับ Office of the Education Council (2006) ไดดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง

ธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาประเทศดานการศึกษาภายใตกองทุนอาเซม                               

(Asia-Europe Meeting: ASEM)  พบวา ทรัพยากรท่ีโรงเรียนไดรับเปนปจจัยท่ีมีผลบวกตอผลสัมฤทธ์ิ                     

ทางการเรียน การเพิ่มขึ้นของงบประมาณทางการศึกษา (นอกเหนือจากเงินเดือนครูและเงินชดเชย)                                  

มผีลตอการเพ่ิมข้ึนของคะแนนการทดสอบโดยเฉล่ียอยางมนียัสําคญัทางสถิต ิกลาวคอื ถางบประมาณตอหวั

ของนกัเรยีนเพิม่ขึน้ 10,000 บาท คะแนนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (General Aptitude Test: GAT) 

จะเพ่ิมขึ้น ประมาณ 3.2 คะแนนหากใหมีการใชปจจัยอื่น ๆ คงที่ไมเปลี่ยนแปลง 

 อยางไรก็ตามงานวิจัยของ Office of the Education Council (2006) ยังแสดงใหเห็นวา                                 

ปญหาดานทรัพยากรทางการศึกษาโดยเฉพาะงบประมาณทางการศึกษาท่ีจัดสรรใหโรงเรียนมีจํานวน                        

ไมเพียงพอ งบประมาณที่รัฐจัดสรรคิดเปนอัตราสวนเพียงรอยละ 75 ของคาใชจายทั้งหมดที่โรงเรียน                     

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจายจริง ซึ่งทําใหโรงเรียนตองหาแหลงทรัพยากรอื่นจากผูปกครองและชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายที่เปนงบดําเนินงาน จากปญหาดังกลาวภาครัฐจึงเรงระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน                        

และครัวเรือนมาใชในภาคการศึกษาใหมากขึ้นโดยมีแนวทางที่แกไข คือ การออกระเบียบ ขอบังคับ                           

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเปดโอกาสและใหแตละโรงเรียนระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา เพราะหากโรงเรียนรอแตงบประมาณที่จัดสรรจากภาครัฐเพียงอยางเดียวอาจจะไมสามารถ

แกปญหาไดในทนัทวงท ีดงันัน้ การระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาในโรงเรยีนจงึเปนภารกจิสาํคญัประการหนึง่

ของผูบริหารโรงเรียน เพราะทรัพยากรเปนปจจัย (Input) สําหรับการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเปนอีกหนึ่งบทบาทที่จําเปนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในประเทศ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในประเทศไทยสวนใหญ                               

เปนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการระดมทรัพยากรของโรงเรียน (Uchaswatdi, 2015 ; Puangnil, 2010) และ                  

งานวิจัยท่ีศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของ National Institute for                                    

Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel (2013) ที่พบวาหนึ่งในปจจัยที่สง
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ผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา คือ ความมีชื่อเสียงซ่ึงเปนปจจัยดานการบริหาร จากการทบทวน

วรรณกรรมของผูวิจัยยังไมพบงานที่ศึกษาดานองคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียง                  

ที่ชัดเจน จึงเปนชองวางทางวิชาการท่ีทําใหผู วิจัยตองการศึกษาในประเด็นดังกลาวโดยศึกษาตัวแปร                         

องคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากร                       

ทางการศึกษา โดยผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้คาดวาจะยกระดับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา                                   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีการบริหารที่สามารถนําไปสูการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาไดดวยตนเองโดยไมตองรอพึ่งจากภาครัฐเพียงอยางเดียว

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคประกอบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

 2. เพื่อศึกษาระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

 3. เพื่อคนหาสมการพยากรณขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด                      

ความมีชื่อเสียงขององคการที่ดีที่สุดที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. องคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

  แนวคิดความมีชื่อเสียงนั้นถูกมองวาเปนสินทรัพยที่มีมูลคามากที่สุดขององคกร (Fombrun,  

2005 ; Diermeier, 2011; Roberts, 2009) เพราะชื่อเสียงเปรียบเสมือนคุณภาพท่ีแทจริง (Intrinsic Quality)                        

ยากตอการลอกเลียนแบบในการบริการหรือการผลิต ทําใหเกิดความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ี                        

ชื่อเสียงของโรงเรียนนั้นยังเปนตัวบงชี้ด านคุณภาพการศึกษาที่สําคัญของโรงเรียน ในงานวิจัยนี้                                     

ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน หมายถึง การประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนโดยสอดคลอง

กับกลุมผูใหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ที่ประกอบดวยผูบริหาร ครู และผูปกครอง สําหรับการใหขอมูลเกี่ยวกับ

การรบัรูในองคประกอบตาง ๆ   ของการบรหิารโรงเรียนตามแนวคดิความมชีือ่เสียงขององคการ โดยองคประกอบ

การบรหิารนี ้ผูวจิยัไดเลอืกใชแนวคดิของ Vidaver-Cohen (2007) ผูซึง่นาํกรอบแนวคดิของ Reil & Fombrun 

(2005) มาเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา                                       

ระดับอุดมศึกษาซึ่งผู วิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมแลวพบวา กรอบแนวคิดของ Vidaver-Cohen                                                           

มีความสอดคลองกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากเปนบริบทของสถานศึกษาเชนเดียวกันซ่ึง Vidaver-Cohen                             

ไดแยกองคประกอบระหวางผลติภณัฑและการบริการออกจากกัน  จงึทาํใหองคประกอบการบริหารตามแนวคดิ

ความมีชื่อเสียง ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) ผลผลิตทางการศึกษา (ผลิตภัณฑ) ประกอบดวย      

ความสามารถในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีความซื่อสัตย

รบัผดิชอบตอตนเองและสังคม  2) การบริการ ประกอบดวย การจัดกจิกรรมในการพัฒนานักเรียนในการศึกษา
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ตอและทักษะที่สําคัญตอความตองการของนักเรียน  3) นวัตกรรม ประกอบดวย นวัตกรรมดานหลักสูตรและ

นวัตกรรมดานการเรียนการสอน 4) สถานที่ทํางาน ประกอบดวย การพัฒนาวิชาชีพ และบุคลากรภายใน

โรงเรียนมีความสมดุลระหวางการทํางานกับครอบครัว 5) การบริหารจัดการ ประกอบดวย การดําเนินงาน         

ตามหลกันติธิรรม โปรงใสตรวจสอบได และมคีวามยุติธรรมในการดําเนนิงานกับทกุกลุม  6) ความเปนพลเมอืง 

ประกอบดวย การใหบรกิารชุมชน การสนับสนนุความประพฤตทิีด่ถีกูตองตามกฎระเบยีบ และพยายามทาํให

เกิดพลังเชิงบวกตอสังคม 7) ภาวะผูนําของผูบริหาร ประกอบดวย ความสามารถจูงใจครูและบุคลากร                              

ที่มีความสามารถเขามาทํางานรวมกัน มีความสามารถในการบริหารจัดการ และมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับ

อนาคต และ 8) ผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เครือขายศิษยเกา                   

และผลการปฏิบัติงานดานการเงิน

 2. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  การระดมทรพัยากรทางการศกึษา หมายถงึ การทีส่ถานศกึษาดาํเนนิการดวยแนวทางวธิตีาง ๆ   

เพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยทั้งทางตรงและทางออมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ใหประสบผลสําเรจ็ตามวิสยัทัศน พนัธกจิ และเปาหมายทีส่ถานศกึษากําหนดไว จากบุคคล ชมุชน องคกรชุมชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบ                    

ทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด ในงานวิจยันีไ้ดเลือกใชกรอบแนวคิดแหลงเงินทนุทีห่ลากหลายของ Canada's 

International Development Research Centre (2009) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

(National Education Act B.E. 2542, 1999, August 19) มาเปนกรอบในการวิจยัสําหรับการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา ดังนั้นกรอบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จึงประกอบดวยแหลงที่มา 3 แหลง ดังนี้                            

1) เงินชวยเหลือ คือ รายไดที่ไดรับจากเงินภาครัฐหรือเอกชนในรูปแบบเงินชวยเหลือที่อาจจะมีสัญญา                           

หรือขอตกลงระหวางองคกรที่ใหเงินชวยเหลือกับสถาบันการศึกษา 2) เงินบริจาค คือ รายไดที่ไดรับจาก                   

เงินบริจาคจากบุคคล องคกร ชุมชน ภาครัฐ รวมถึงโครงการระดมทุนของสถาบันการศึกษา และ 3) เงินที่ได

มาจากการหารายไดดวยตนเอง คือ รายไดที่สถาบันการศึกษาสามารถหาไดจากผลิตภัณฑและบริการ                               

ที่หาไดจากสถาบันการศึกษาเองไมนับรวมคาใชจ ายรายหัวที่รัฐบาลจัดสรรมาให สอดคลองกับ                                

การศึกษากฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับแหลงท่ีมาของทรัพยากรของ                      

สถานศึกษาพบวา บริบทของสถานศึกษาหรือโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกอบดวยแหลงที่มาของรายไดของโรงเรียนจาก 3 แหลง ดังนี้ 1) เงินอุดหนุนรายหัว ที่ไดจากงบประมาณ

ของรัฐจัดสรรใหตามนักเรียน 2) เงินที่ไดจากการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาหรือเงินบริจาค และ                            

3) เงินบํารุงการศึกษา (National Education Act B.E. 2542, 1999,  August 19)
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 3. การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามองคประกอบแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

ที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

       แมวาปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการระดมทรัพยากรมีหลากหลายปจจัยแตปจจัยหนึง่ท่ีองคกรสามารถ

บริหารจัดการได คือ ความมีชื่อเสียงขององคกร (Association of Funding Professional, 2007) พบวา                       

ความมีชื่อเสียงขององคกรสงผลตอคาใชจายของการระดมทรัพยากรและจํานวนการไดรับบริจาค                                    

โดยความมีชื่อเสียงขององคกรซึ่งเกิดจากภาพลักษณขององคกร ชื่อเสียงขององคกรนั้นเปนมุมมองของ                        

บคุคลภายนอกองคกรมององคกรนัน้ ๆ  ซึง่เกดิจากความนาเช่ือถอืขององคกร ความสัมพนัธแมกระทัง่กระบวนการ

ที่องคกรแสดงออกตอสาธารณะและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งถาภาพลักษณขององคกรเปนไปในทิศทางบวก                   

ก็จะสงผลตอผูบริจาค หรือ แหลงทุนที่รูสึกเชื่อมั่นและพรอมจะสนับสนุนองคกรอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ภาพลักษณ

ขององคกรขึ้นอยูกับประสิทธิผลการทํางานขององคกร พนักงาน และผูบริหาร ที่สําคัญความสัมพันธระหวาง

ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียโดยงานวิจัยของ Okten & Weisbrod (2000) พบวา องคกรที่ไมแสวงหากําไร

อยางสถาบันทางการศึกษาที่มีความตองการเงินทุนหรือรายไดในการบริหารองคกร ตัวแปรความมีชื่อเสียง                 

มคีวามสมัพนัธตอการระดมทนุ เชนเดยีวกบังานวจิยัของ National Institute for Development of Teachers, 

Faculty Staff and Educational Personnel (2013) พบวา  สถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงและอายขุองสถาบนั

มีความสัมพันธแปรผันตรงตอการระดมทุน องคกรท่ีมีอายุมากกวา   มักจะไดรับเงินจากการระดมทุน                  

มากกวาองคกรที่เพิ่งกอตั้ง เพราะความมีชื่อเสียงจะนําไปสูความไววางใจและความเช่ือม่ันใหกับผูบริจาค                                

และผลการวิจัยของ Rukvichitkul ; Sirisuth & Tessabuth (2006, 74-82) เรื่องการระดมทุนเพื่อการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบวาปจจัย                        

ที่มีผลตอความสําเร็จในการระดมทุนของโรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส ประกอบดวย 

1) ความศรัทธาตอผลงานของโรงเรียน 2) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 3) ภาวะผูนําของศิษยเกา                                  

ในการระดมทุน 4) ชุมชนมีเศรษฐกิจดีและตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 5) ชุมชนและบุคลากร                  

ในโรงเรียน 6) บคุลากรในโรงเรียนมีการทํางานรวมกันเปนทมี 7) การบริหารจัดการเงินบริจาคมีความโปรงใส

และบรรลุวตัถุประสงคของการขอรับบริจาค และ 8) การแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกชุมชน จากการทบทวน

วรรณกรรมผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดการวิจัยที่เกี่ยวกับระดับการบริหารโรงเรียนตามแนวคิด              

ความมีชื่อเสียงขององคการและระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา                                      

โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาความมีชื่อเสียงและการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแตในการวิจัยเปนการศึกษา                    

เพียงปจจัยที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาซึ่งความมีชื่อเสียงเปนหนึ่งในปจจัยดังกลาว                                

แตยังไมพบงานวิจัยที่นําตัวแปรองคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ                   

มาหาความสัมพันธกับระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                         

ในประเทศไทยโดยตรง   จงึทําใหผูวจิยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธของตัวแปรดังกลาว ทาํใหเกดิสมมติฐาน

การวิจัยดังภาพที่ 1



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 61

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอ                                    

  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและตัวอยาง

  ประชากรการวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                                

ขัน้พืน้ฐาน ทัว่ประเทศ จาํนวน 2,358 โรงเรยีน กลุมตวัอยางของการวจิยัในครัง้นีไ้ดจากการสุมอยางเปนระบบ 

(Systematic Random Sampling) จากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 42 เขต เลือกสุมตามสัดสวนและ                               

ขนาดโรงเรยีน โดยกาํหนดกลุมตัวอยางจากการคาํนวณโดยใชสตูร Krajcie & Morgan ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน 95% 

(Confidence Interval) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 334 โรงเรียน ผูใหขอมูลแตละโรงเรียน คือ ผูบริหาร                                   

2 คน ครู 2 คน และผูปกครอง 2 คน โดยไมเจาะจง รวมจํานวน 2,004 คน 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

                 ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือใหกับผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทางไปรษณีย                           

โดยไดรับกลับคืนมาจํานวน 257 โรงเรียน จํานวน 1,437 ฉบับ คิดเปนรอยละ 70 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการติดตาม

โรงเรียนเพื่อใหตอบกลับแตโรงเรียนไมสามารถทําใหไดทันในชวงที่ผูวิจัยกําหนดได ดวยชวงระยะเวลา                          

ในการสงแบบสอบถามใหโรงเรียนเปนชวงเร่ิมการเปดภาคเรียนทําใหโรงเรียนไมสะดวกในการจัดทําและ      

สงแบบสอบถามใหทันภายในเวลาท่ีผูวิจัยกําหนด ทั้งน้ีผูวิจัยมีเงื่อนไขเวลาท่ีจะตองนําแบบสอบถามมา

วิเคราะหขอมูลเพื่อใหทันจบการศึกษาทําใหสามารถรวบรวมไดเพียงรอยละ 70

    

ระดับการดําเนินงานขององคประกอบการบริหาร

โรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ

(Vidaver-Cohen, 2007) 

1.  ผลผลิตทางการศึกษา

2.  การบริการ

3.  นวัตกรรม

4.  สถานที่ทํางาน

5.  การบริหารจัดการ

6.  ความเปนพลเมือง

7.  ภาวะผูนําของผูบริหาร

8.  ผลการปฏิบัติงาน 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

Canada's International Development Research

Centre (2009) และ National Education Act B.E.

2542 (1999, August 19) 

1.  เงินอุดหนุนรายหัว ที่ไดจากงบประมาณ

 ของรัฐจัดสรรใหตามนักเรียน 

2. เงนิท่ีไดจากการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

 หรือเงินบริจาค 

3. เงินบํารุงการศึกษา 
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 3. ขอบเขตการวิจัย

  ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีจะใชศึกษาในการวิจัยนี้จะกลาวถึงเฉพาะทรัพยากรท่ีเปนตัวเงิน 

(Financial Resources) เพราะเปนทรัพยากรที่มีความยืดหยุนมากที่สุด (Alan, 2003) และความมีชื่อเสียง

ของโรงเรียนในการวิจัยนี้ หมายถึง การประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนในมิติตาง ๆ                        

ของการบริหารของโรงเรียน

 4. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

  ตัวแปรทํานายหรือตัวแปรอิสระ ไดแก องคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมี                  
ชื่อเสียงขององคการ ประกอบดวย 8 องคประกอบยอย ไดแก 1) ผลผลิตทางการศึกษา 2) การบริการ                                 
3) นวัตกรรม 4) สถานที่ทํางาน 5) การบริหารจัดการ 6) ความเปนพลเมือง 7) ภาวะผูนําของผูบริหาร และ                   
8) ผลการปฏบิตังิาน ตัวแปรเกณฑหรอืตวัแปรตาม ไดแก การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย  3 ดาน 
ไดแก 1) เงนิอุดหนุนรายหัว 2) เงนิทีไ่ดมาจากการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา และ 3) เงนิบาํรุงการศึกษา 

 5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย 3 ตอน 
ไดแก ตอนที ่1 ขอมูลเกีย่วกบัโรงเรยีนและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบั
การดําเนินงานขององคประกอบตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการเปนมาตรประมาณคาแบบ Likert 
ชนิด 5 ระดับ และตอนที่ 3 ระดับการดําเนินงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เปนมาตรประมาณคา
แบบ Likert ชนิด 5 ระดับ เชนกัน หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอคําถามทั้งหมดที่ไดพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมเสนอใหกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง  รวมทั้งพิจารณา                        
ความสอดคลองกับบริบทท่ีเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวาง                                  
ขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC) ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปจึงจะถือวาขอคําถามนั้น
ผานเกณฑโดยขอคาํถามมีคาดชันี IOC รายขออยูในชวง 0.60 - 1.00 หลังจากน้ันนําไปทดลองใชกบัผูบริหาร
กับครู สําหรับคาความเท่ียง (Reliability) ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ของตัวแปรทุกตัวมีคาตั้งแต .849 ถึง .955 และความเที่ยงรวมท้ังฉบับเทากับ .957

 6. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมลูสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ีและรอยละ สาํหรับขอมลู
องคประกอบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาและการระดมทรพัยากรทางการศกึษา   วเิคราะหโดยหาคาเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนองคประกอบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ                               

ที่มีตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใชการวิเคราะหถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหระดบัความเห็นเกีย่วกับการดําเนินการขององคประกอบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียง  
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ตารางท่ี 1

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการขององคประกอบ                               

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ
 

 
 S.D.   

1.  3.97 0.58  6 
2.  4.19 0.51  3 
3.  3.98 0.60  5 
4.  3.91 0.64  7 
5.  4.21 0.59  2 
6.  4.32 0.56  1 
7.  4.18 0.66  4 
8.  3.78 0.72  8 

 4.06 0.50   

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดบัความคิดเหน็เกีย่วกบัการดําเนินการขององคประกอบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายองคประกอบ 

พบวา องคประกอบดานความเปนพลเมือง และองคประกอบดานการบริหารจัดการ มีระดับการดําเนินงาน

อยูในระดบัมากทีส่ดุ สวนองคประกอบดานการบรกิาร ดานภาวะผูนาํของผูบริหาร ดานนวตักรรม ดานผลผลติ

ทางการศึกษา ดานสถานที่ทํางาน และดานผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

 2. การวิเคราะหระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตารางท่ี 2

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

Mean S.D.  
  

1.  3.30 0.89  1 
2.  3.30 1.16  1 
3.  2.23 1.12  3 

 2.94 0.87   
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  จากตารางที ่2 ผลการวเิคราะหระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา                                           

รายองคประกอบ พบวา เงินอุดหนุนรายหัวและเงินบริจาคอยูในระดับปานกลาง สวนเงินบํารุงการศึกษา                    

อยูในระดับนอย

 3. ผลการคนหาสมการพยาการณทีด่ทีีส่ดุขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา 

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

  การคนหาสมการพยาการณทีด่ทีีส่ดุขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาตามแนวคิด

ความมีชื่อเสียงขององคการท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ใชวิธีวิเคราะหการถดถอย                               

แบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 

ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ                                 

ที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดวยวิธี Stepwisea

 Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Significant 

b Std. Error Beta p 
 1.687 - - .000

 .466 .047 .332 .000
 .284 .063 .167 .000

 -.206 .072 -.114 .004
 -.172 .066 -.113 .010

 -.151 .073 -.089 .038
Model  

R .358 
F 41.932 
R2 .128   
Adjusted R2 .125   
S.E. of the Estimate .945 a. Dependent Variable:  
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 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Standardized 

Coefficient Beta) พบวา ตวัแปรองคประกอบการบรหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาตามแนวคดิความมชีือ่เสยีงของ

องคการ ทั้งหมด 8 ตัวแปร สามารถทํานายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   

ที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทํานายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดรอยละ 12.8 คาสัมประสิทธิ์                    

สหสมัพันธพหคุณูเทากบั .358 มเีพยีง 5 ตวัแปร ไดแก 1) ผลการปฏบิตังิาน 2) นวตักรรม 3) ความเปนพลเมอืง 

4) ภาวะผูนําของผูบริหาร และ 5) การบริหารจัดการ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (B) เทากับ .332,  

.167, -.114,  -.113,  -.089 ตามลําดบั โดยสามารถแสดงเปนสมการพยากรณตวัแปรท่ีดทีีส่ดุขององคประกอบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากร                           

ทางการศึกษาของคะแนนดิบได ดงันี ้การระดมทรัพยากรทางการศึกษา = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏบิตังิาน) 

+ 0.284 (นวัตกรรม) – 0.206 (ความเปนพลเมอืง) – 0.172 (ภาวะผูนาํของผูบริหาร) – 0.151 (การบรหิารจดัการ) 

โดยตวัแปรผลการปฏบิตังิานมอีงคประกอบยอยทีป่ระกอบดวยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน เครอืขาย

ศิษยเกา และผลการปฏิบัติงานดานการเงิน ตัวแปรดานนวัตกรรมประกอบดวย นวัตกรรมดานหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ตัวแปรดานความเปนพลเมือง ประกอบดวยการใหบริการชุมชน การสนับสนุน                                  

ความประพฤติที่ดี และพยายามทําใหเกิดพลังเชิงบวกตอสังคม ตัวแปรดานภาวะผูนําของผู บริหาร                          

ประกอบดวย ความสามารถจูงใจครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถเขามาทํางานรวมกัน มีความสามารถ                    

ในการบริหารจัดการ และมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับอนาคต และตัวแปรการบริหารจัดการ ประกอบดวย                    

การดําเนินงานตามหลักนิติธรรม โปรงใสตรวจสอบได มีความยุติธรรมในการดําเนินงานกับทุกกลุม

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ระดบัความเห็นเกีย่วกบัการดําเนินการขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียง และระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  ระดับความคิดเห็นขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชือ่เสียง 

พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Vidaver-Cohen (2007)  ที่ไดศึกษาองคประกอบ

ความมีชื่อเสียงขององคการระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนงานวิจัยในบริบทของสถาบันการศึกษาเชนเดียวกับ                       

การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งพบวา สถาบันการศึกษาจําเปนตองบริหารองคกรเพื่อใหเกิดความมีชื่อเสียงนํามาซึ่ง                      

ความศรัทธา ความเชื่อใจและความรูสึกดีตอสถาบันการศึกษา

  ระดับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของ National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff                    

and Educational Personnel (2013) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 

พบวา โรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษาไมเพียงพอ มีความสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา                 

ในระดับปานกลางจึงไดศึกษาแนวทางการศึกษาพัฒนาวิธีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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 2. การคนหาสมการพยาการณที่ดีที่สุดขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

  ตัวแปรองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการ 

ทั้งหมด 8 ตัวแปร สามารถทํานายการระดมทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสามารถรวมกนัทาํนายการระดมทรพัยากรทางการศกึษาไดรอยละ 12.8 คาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธพหคุณู

เทากับ .358 มีเพียง 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผลการปฏิบัติงาน 2) นวัตกรรม 3) ความเปนพลเมือง 4) ภาวะผูนํา

ของผูบรหิาร และ 5) การบรหิารจัดการ ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัของ Rukvichitkul ; Sirisuth & Tessabuth 

(2006, 74-82) เรื่องการระดมทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                                 

ขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว าป จจัยที่มีผลต อความสําเ ร็จในการระดมทุนของ                                                         

โรงเรียนประถมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส ประกอบดวย 1) ความศรัทธาตอผลงานของ                           

โรงเรียนในการปฏิบัติภารกิจใหการศึกษาแกบุตรหลานในชุมชน 2) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน                                    

ในการเชิญชวนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) ภาวะผูนําของศิษยเกาในการระดมทุน 4) ชุมชน                   

มีเศรษฐกิจดีและตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 5) ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีวัฒนธรรมของ

การบริจาคเพื่อสวนรวม 6) บุคลากรในโรงเรียนมีการทํางานรวมกันเปนทีม 7) การบริหารจัดการเงินบริจาค                   

มคีวามโปรงใสและบรรลุวตัถปุระสงคของการขอรับบรจิาค และ 8) การแสวงหาแหลงทนุจากภายนอกชุมชน 

  ทัง้นี ้ แสดงเปนสมการพยากรณตวัแปรท่ีดทีีส่ดุขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของคะแนนดิบไดดังนี้ 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏิบัติงาน) + 0.284 (นวัตกรรม) – 0.206                         

(ความเปนพลเมอืง) – 0.172 (ภาวะผูนาํของผูบรหิาร) – 0.151 (การบรหิารจดัการ) ซึง่สามารถนํามาอภิปรายผล

ได ดังนี้

  2.1 ผลการปฏิบัติงานเปนองคประกอบท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการระดมทรัพยากร                   

ทางการศึกษา 

   ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                            

อัตราการลาออกกลางคันตํ่า และอัตราการจบการศึกษาของนักเรียนสูง สามารถจูงใจนักเรียนที่มีคุณภาพ 

และยังเปนโรงเรียนท่ีมีความผูกพันกับศิษยเกาอยางเหนียวแนน รวมถึงสามารถหารายไดจากเงินบริจาค                      

คาธรรมเนียมการศึกษา และโปรแกรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับสถาบัน สอดคลองกับการศึกษาของ Ruswell 

(2005) ที่ไดกลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนผลลัพธที่สําคัญของระบบโรงเรียน และ                          

งานวิจัยของ Skallerud (2011) ที่ศึกษาวาผลลัพธการเรียนรูของนักเรียน (Learning Outcome) เปนหนึ่ง                  

ในองคประกอบของความมีชื่อเสียงของโรงเรียน นอกจากน้ีผลการปฏิบัติงานดานเครือขายศิษยเกานั้น                     

Fox & Kotler (1985) เคยกลาวไววา ศิษยเกาเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางมากตอการระดมทรัพยากร                

ทางการศึกษาของสถาบันทางการศึกษา รวมถึงการประสบความสําเร็จของศิษยเกายังนํามาซ่ึงความมี                   

ชื่อเสียงของสถาบันทางการศึกษาอีกดวย
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  2.2 นวัตกรรมเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา  
   สถานศึกษาจะเปนสถานศึกษาแหงนวัตกรรมไดนั้นตองเกิดจากบุคคล 3 กลุม ดังนี้                       
ผูบริหาร ครู และนักเรียน โดยสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมจะมีความนาดึงดูด ความนาสนใจตอผูปกครองและ
นักเรียน รวมถึงสังคมและชุมชนท่ีจะเขามาสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียน เพราะเล็งเห็นวาเปนโรงเรียน                    
ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนานักเรียน (Chamchoy, 2012) โดยองคประกอบนวัตกรรมเปน                    
องคประกอบของความมีชื่อเสียงขององคการ กลาวคือ องคกรที่สามารถปรับตัวไดตามสภาพแวดลอม                           
มีการบริการรูปแบบใหม มีความคิดสรางสรรคในการใหบริการ จะไดรับคําชื่นชมและการยอมรับมากกวา
องคกรที่ไมมีนวัตกรรม ตลอดจนองคกรระดับโลกอยาง Forbes, Bloomberg, Business Week ที่มีการจัด
อันดับองคกรนวัตกรรม ซึ่งจะเปนสัญญาณที่ดีตอองคกรในมุมมองของสาธารณชนวาองคกรที่มีนวัตกรรม    

เปนองคกรที่มีชื่อเสียงสงผลตอผลประกอบการที่ดีขององคกร (Forbes, 2018)

  2.3 ความเปนพลเมอืง ภาวะผูนาํของผูบรหิาร และการบรหิารจดัการเปนองคประกอบ

ที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทางลบ

   จากผลการวิจัยความเปนพลเมือง ภาวะผูนําทางการศึกษา และการบริหารจัดการกลับ
สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทางลบหรือความสัมพันธที่มีลักษณะแปรผกผัน ผูวิจัยคาดวา
อาจมีปจจัยอืน่แทรกซอนอันเปนบริบทสภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีผูวจิยัไมไดนาํมาเปนตวัแปรในการศึกษา
ครั้งนี้ อาทิ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ไมเอ้ืออํานวยในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแมวาโรงเรียนจะ     
มกีารบริการ   ความเปนพลเมือง   และภาวะผูนาํของบริหารท่ีสามารถปฏิบตัไิดเปนอยางดกีต็าม ซึง่สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Himmapan (2007) ที่ไดศึกษาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากทองถ่ินเพ่ือ                                    
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา                 
ปญหาท่ีสาํคญัในการระดมทรัพยากรจากทองถิ่นเพ่ือการจัดการศึกษา ไดแก สภาพเศรษฐกิจของชุมชน                       
ที่ไมเอ้ืออํานวยในการระดมเงินทุน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมตอเน่ือง และ                         

ชุมชนไมมีความพรอม

   ทั้งนี้ จากผลการวิจัยพบวา ความเปนพลเมืองเปนองคประกอบท่ีสําคัญลําดับที่สามท่ี                

สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพราะการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนน้ันตองอาศัย

บุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูรอบโรงเรียน หากโรงเรียนมีความสัมพันธอันดี

กบัชมุชนสามารถสรางความมชีือ่เสยีงอนัดกีบัชมุชนเพือ่ใหชมุชนมคีวามสนใจทีจ่ะนาํบตุรหลานเขามาเรยีน

ในโรงเรียน ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญลําดับที่สี่ที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทาง                         

การศึกษาเน่ืองจากผูบริหารองคกรเปนตัวกระตุนสําคัญ (Catalysts) ที่ทําใหเกิดความช่ืนชมและนาเช่ือถือ

กับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผูบริหารองคกรจะเปนแมเหล็กสําคัญที่จะดึงดูดสื่อและนักลงทุนเขามารวมลงทุน    

ใหแกองคกรเพราะนักลงทุนตางเชื่อถือในตัวผูบริหาร สอดคลองกับ Vidaver-Cohen (2007) กลาววา

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการระดมทรัพยากรของโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารควร                  

มีความสามารถในการดึงดูดผูที่มีความสามารถเขามารวมทํางาน มีสมรรถนะในการบริหารจัดการที่ดี                            
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มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับอนาคตและมีความเปนไปได สามารถถายทอดไปสู ฝ ายงานตาง ๆ                                                       

ภายใตการสรางเปาหมายรวมกนั (Prajan  & Chaemchoy, 2018, 53-70)  ดงันัน้  ผูบริหารจงึมีบทบาทสาํคญั

ในการสรางหรือเพิ่มความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับโรงเรียนอันจะนําไปสูความสามารถในการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา

   การบริหารจัดการเปนองคประกอบสําคัญลําดับที่หาที่มีผลตอการระดมทรัพยากรทาง   

การศึกษาโดย Riel & Fombrun (2004) ไดเสนอวาการบริหารจําเปนตองมีความโปรงใสในการดําเนนิงาน 

(Transparency) มีการดําเนินงานตามหลักจรรยาบรรณ (Demonstrating Ethical Behavior) และ                        

มีความยุติธรรมตอการดําเนินงานกับทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Fairness in Stakeholder Transaction) 

เพื่อใหเกิดความไววางใจ ความนาเชื่อถือตอการบริหารโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรบริหารโรงเรียน

โดยคํานึงถึงระเบียบขอบังคับตาง ๆ และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียและใชกฎระเบียบการบริหาร

อยางตรงไปตรงมา มกีารดําเนนิการทีโ่ปรงใสสามารถตรวจสอบได และมีความยตุธิรรมกับผูมสีวนไดสวนเสยี

ของโรงเรียน 

สรุป 
 จากผลการศึกษาองคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียง                              

ขององคการ พบวา 1) โดยรวมมีการดําเนินการตามองคประกอบท้ัง 8 อยูในระดับมาก โดยมีการดําเนินการ

ในองคประกอบดานความเปนพลเมืองมากทีส่ดุ รองลงมาเปนองคประกอบดานการบรกิาร และมีการดาํเนนิการ

ในองคประกอบดานผลการปฏิบัติงาน ลําดับตํ่าสุด 2) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา พบวาโดยรวมโรงเรียนมัธยมศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอยูในระดับปานกลาง    

โดยมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากรายไดเงินอดุหนนุรายหวัและการบริจาคในระดบัปานกลางเทากนั 

และระดมทรพัยากรจากเงนิบาํรงุการศกึษาในระดบันอย และ 3) องคประกอบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ตามแนวคดิความมีชือ่เสยีงขององคการทีม่ผีลตอการระดมทรพัยากรทางการศึกษาอยางมนียัสําคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ไดแก 1) ผลการปฏิบัติงาน 2) นวัตกรรม 3) ความเปนพลเมือง 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร และ       

5) การบริหารจัดการ โดยแสดงเปนสมการพยากรณตัวแปรที่ดีที่สุดขององคประกอบการบริหาร                                 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการท่ีมีผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา                  

ของคะแนนดิบได ดังนี้ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา = 1.687 + 0.466 (ผลการปฏิบัติงาน) + 0.284 

(นวัตกรรม) – 0.206 (ความเปนพลเมือง) – 0.172 (ภาวะผูนําของผูบริหาร) – 0.151 (การบริหารจัดการ)                 

จากสมการพยากรณขางตนแสดงใหเห็นวา ตัวแปรความเปนพลเมือง ภาวะผูนําทางการศึกษา และ                                       

การบรหิารจดัการ สงผลตอการระดมทรพัยากรทางการศกึษาในทางลบหรอืความสมัพนัธทีม่ลีกัษณะแปรผกผนั
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 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  จากผลการวิจัย สมการพยากรณที่ดีที่สุดขององคประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา                     

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการที่สงผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาคร้ังนี้  ซึ่งมีขอจํากัด                         

ในการแจกแบบสอบถามเน่ืองจากระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามเปนชวงเร่ิมเปดภาคเรียนทําให                     

หลายโรงเรียนไมสะดวกตอบแบบสอบถามและสงกลับทันตามระยะเวลาที่กําหนด โดยไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนรอยละ 70  สําหรับขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชที่สําคัญ คือ ในกรณีที่ผูบริหารโรงเรียน                       

และบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดประสงคใชองคประกอบการบริหารโรงเรียน                 

ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององคการเพื่อเพิ่มการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน                                         

ควรมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้  

  1.1 ดานผลการปฏิบัติงาน ผู อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ                       

ทางการเรียนของนักเรียน การสรางความสัมพันธกับเครือขายศิษยเกาและผูมีสวนไดสวนเสีย

  1.2 ดานนวัตกรรม ผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรควรพัฒนาหลักสูตรที่มีความเทาทัน             

ตอสภาพแวดลอมและตอบสนองตอความตองการของผูปกครอง นกัเรียน ชมุชม และสังคมรวมถึงการพฒันา

วิธีการเรียนการสอนที่มีรูปแบบใหม ๆ อยูเสมอ

  1.3 ดานความเปนพลเมอืง ผูอาํนวยการโรงเรยีนและบคุลากรควรเปดโอกาสใหชมุชนเขามา

มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน เพ่ือใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน เมื่อเวลาโรงเรียนขอความชวยเหลือ

ชุมชนจะไดเขามามีสวนรวม ซึ่งโรงเรียนควรมีกิจกรรมที่สานสัมพันธใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง รวมถึงการสรางทัศนคติชุมชนตอการชวยเหลือโรงเรียนซึ่งการชวยเหลือนี้                       

อาจจะเปนทรัพยากรทางการศึกษาที่มิใชตัวเงินก็ได 

  1.4 ดานภาวะผูนาํ ผูอาํนวยการโรงเรยีนควรเปนผูนาํทีน่าเช่ือถอื สามารถกาํหนดทศิทางและ

เปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจนท่ีจะนําทรัพยากรทางการศึกษาท่ีไดจากการระดมมาพัฒนาโรงเรียน                            

โดยเฉพาะโรงเรยีนทีอ่ยูในชมุชนทีบ่ริบทไมเอ้ือตอการระดมทรพัยากรเนือ่งดวยสภาวะทางเศรษฐกจิของชมุชน 

ผูบรหิารควรจาํเปนตองสรางความนาเชือ่ถอืและศรทัธาวาจะสามารถพฒันาโรงเรยีนได เพือ่ใหเกดิความรวมมอื

ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท้ังที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อาทิ ความสามารถของผูปกครอง 

ภูมิปญญาของทองถิ่น เปนตน 

  1.5 ดานการบริหารจัดการ ผู อํานวยการโรงเรียนและบุคลากรควรบริหารจัดการดวย                          

ความโปรงใส ตรวจสอบได และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะชุมชน                         

ที่ไมมีความพรอมอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจของชุมชนท่ีไมเอื้ออํานวยตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

ควรมีการบริหารจัดการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อเรงใหเกิดความนาเชื่อถือวาทรัพยากรที่โรงเรียน

ไดรับมาจากการระดมทรัพยากรน้ันนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  การวจิยัในอนาคตควรศกึษาในเชงิลกึและมกีารเกบ็ขอมลูเชงิคณุภาพ เพือ่ใหเขาใจถงึองคประกอบ

ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงบริบทของโรงเรียน เชน ภูมิหลังของผูปกครองภายในโรงเรียน                   

สถานภาพทางเศรษฐกิจของผูปกครองวาปจจัยใดบางนอกเหนือจากองคประกอบดานการบริหารที่มี                         

ผลตอการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและ                       

ของฝากภูเวียง ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค                         

ที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบขึ้น โดยใชแบบสอบถามความตองการ

ผลิตภัณฑจากผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคจํานวน 60 คน ไดมาดวยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง แบบประเมิน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 73

ความพงึพอใจแบบรางผลติภณัฑจากผูเชีย่วชาญดานการออกแบบจํานวน 5 คน และแบบประเมนิความพึงพอใจ

ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑจํานวน 36 คน ไดมาดวยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลความตองการผลิตภัณฑจากผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค 

และผลความพงึพอใจแบบรางผลติภัณฑจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ผูวจิยันาํมาออกแบบของทีร่ะลกึ

จากผาทีม่รีปูแบบรวมสมยั สโีทนเย็น คูสกีลมกลนื และใชลวดลายบนผาเปนรปูไดโนเสารเพือ่สือ่ถงึเอกลกัษณ

ของอําเภอภูเวยีง จงัหวัดขอนแกน ผลความพึงพอใจของผูบรโิภคตอผลติภณัฑพบวา ผูบรโิภคมีความพึงพอใจ

โดยเฉลีย่ตอปลอกหมอนในระดบัมากทีส่ดุ และมคีวามพึงพอใจโดยเฉลีย่ตอตุกตา กลองใสทชิช ูกลองใสของ

เบ็ดเตล็ด และกรอบรูปในระดับมาก ทั้งนี้กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงสามารถนําผลการวิจัย                          

เปนขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค

คําสําคัญ

 การออกแบบผลิตภัณฑ  ของที่ระลึก  ผลิตภัณฑผา  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน

Abstract
 The objectives of this research were to design of textile souvenirs of Phuwiang Souvenir 
and Textile Handicrafts Group, Tambon Phuwiang, Ampur Phuwiang, Khon Kaen Province.                              
The evaluation of consumers’ satisfaction towards the pattern of the designed textile souvenirs                  
was also investigated. The research instruments included the demand questionnaire on products 
from the manufacturers, distributors, and consumers of 60 people obtained with a purposive                   
sampling technique, the satisfaction evaluation form on products model from 5 design experts,             
and the satisfaction evaluation form on products from the consumers of 36 people obtained with a 
purposive sampling technique. The data analyses were used percentages, means, and standard 
deviations. From the result of products demand from manufacturers, distributors and consumers, 
and the result of the products satisfaction from design experts, therefore, the researcher used these 
results to design textile souvenir products which had contemporary styles, cool tones, harmonious 
colors, and patterns on the fabric as dinosaurs to convey the identity of Phu Wiang District,                         
Khon Kaen Province. The result of consumers’ satisfaction on the products found that the consumers 
had the average satisfaction with the pillowcase at the highest level, and had the average                              
satisfaction with the dolls, tissue boxes, miscellaneous boxes, and picture frames at the high level. 

The Phuwiang Souvenir and Textile Handicrafts Group could bring the research results as information 

on the design of textile souvenir products to meet the needs of the consumers.

Keywords
 Product Design, Souvenir, Textile Product, Phuwiang District, Khon Kaen Province
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บทนํา
 ผลิตภัณฑของที่ระลึก เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบสรางสรรค เพ่ือใชเปนสัญลักษณที่กอ                    

ใหเกิดแรงจูงใจ กระตุนเตือน และระลึกถึงส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก บุคคล สัตว สิ่งของ เหตุการณ และ                  

สถานที่ (Monphrom & Soodsung, 2010, 83) นักทองเที่ยวสวนใหญจึงหาซ้ือและนํากลับไปยังภูมิลําเนา

ของตนดวยวัตถปุระสงคหลกัเพ่ือเปนทีร่ะลกึหรือของฝาก โดยประเทศไทยมีแหลงทองเทีย่วทีห่ลากหลายและ

ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจํานวนมาก ในป พ.ศ. 2561 นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยว

ประเทศไทย 38.27 ลานคน กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว 2.00 ลานลานบาท (Ministry of Tourism and 

Sports, 2019) ปจจัยสาํคญัท่ีกอใหเกดิรายไดจากการทองเท่ียว ไดแก การพักแรม การบริการ และการจําหนาย

สนิคาและผลติภณัฑของทีร่ะลกึ ทัง้นีป้จจบุนันกัทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาตมิคีวามสนใจซือ้ผลติภณัฑ

ของที่ระลึกเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนสิ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณะเฉพาะของทองถิ่น           

(Yang, 2016, 2) จึงทําใหผลิตภัณฑของท่ีระลึกเปนสินคาสําคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบกับรัฐบาลไทย                       

มนีโยบายสงเสรมิใหแตละชมุชนมรีายไดและอาชพีจากการผลติและจาํหนายผลติภณัฑของทีร่ะลกึในรปูแบบ

ของผลิตภัณฑพื้นเมือง สงผลใหธุรกิจและผลิตภัณฑของท่ีระลึกไดรับความนิยมและแพรหลายมากขึ้น

 กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน กอตั้งขึ้น                                
จากการรวมตวัของแมบานทีเ่ปนเกษตรกร โดยใชเวลาวางจากการทาํการเกษตร (ทาํนาและทาํไร)   มาทอผา
และตดัเย็บผาทีท่าํจากฝาฝาย ผาไหม และผาพ้ืนเมอืงตางๆ ใหเปนเสือ้ผาสําเรจ็รูป และผลติภณัฑของทีร่ะลึก
จากผา รวมทั้งจําหนายของฝากตางๆ ตามผลผลิตและฤดูกาล ซึ่งทําใหสมาชิกกลุมฯ มีรายไดเพียงพอกับ                 
คาใชจาย อยางไรกต็ามในปจจบุนัรายไดรวมจากการขายผลิตภณัฑของทีร่ะลกึจากผาของกลุมหตัถกรรมผา
และของฝากภูเวียงยังนอย เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาไมดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 
และขาดเอกลักษณทีส่ือ่ถงึอําเภอภูเวยีง จงัหวัดขอนแกน ทาํใหปริมาณการขายผลิตภณัฑของท่ีระลึกจากผา
มีจํานวนไมมากนัก ทั้งนี้ภูเวียงเปนอําเภอที่เกาแกแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน และเคยเปนแหลงชุมชน                  
ที่มีอารยธรรมสมัยโบราณ มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษยโบราณ โลหะสําริด พระนอนสมัยทวาราวดี                             

เครื่องมือ เครื่องใช และภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2519 มีการคนพบรอยเทา
และซากกระดูกไดโนเสาร และสัตวโลกดึกดําบรรพ มีแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่นาสนใจ ไดแก อุทยานแหงชาติ
ภูเวียง พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง ผาชมตะวัน และวัดจันทรเขมาราม (Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation, 2018) ดังนั้นจึงควรนําศิลปวัฒนธรรมและสถานท่ีตางๆ ดังกลาว                              

มาออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาใหมีเอกลักษณของทองถิ่น

 การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกเปนงานศิลปะแบบประยุกตศิลป เนื่องจากเปนการผสมผสาน
โดยการสรางสรรครปูแบบใหเกดิประโยชนทัง้ในดานความงาม และประโยชนใชสอยโดยคาํนงึถงึความตองการ
ของผูบริโภคเปนหลัก การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่ดีจึงจําเปนตองศึกษาหาความรู                           
ความเขาใจในงานออกแบบแตละอยางโดยเฉพาะกอน เพื่อใหการออกแบบสอดคลองกับความเปนจริง                     
รวมท้ังศกึษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ไดแก หนาทีใ่ชสอย ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกสบาย
ในการใช  ความสวยงาม ราคาพอสมควร การซอมแซมงาย วัสดุและการผลิต และการขนสง                                                        



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 75

(Mital, Desai, Subramanian & Mital, 2008, 51) นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก                                     

ควรมีการผสมผสานศิลปวัฒธรรมและเอกลักษณของทองถ่ิน เพื่อทําใหผลิตภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะตัว                   
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง 
และประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบขึ้น 
เพือ่ใหกลุมหตัถกรรมผาและของฝากภเูวยีงสามารถนาํขอมูลดงักลาวไปใชประโยชนในการพฒันาผลติภัณฑ                       

ของที่ระลึกจากผาตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ 

ที่ไดออกแบบข้ึน

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและประเภทผลิตภัณฑของที่ระลึก

  Tiyapairat (2002, 8) ไดอธบิายความหมายของผลิตภณัฑของท่ีระลึกวา เปนผลิตภณัฑทีไ่ดรบั
การออกแบบสรางสรรค เพื่อใชเปนสัญลักษณที่กอใหเกิดแรงจูงใจ กระตุนเตือน เนนยํ้าความทรงจําใหระลึก
ถงึบุคคล  เหตกุารณหรอืเรือ่งราวทีเ่กีย่วของ นอกจากนี ้Charoenchai (2002, 10-12) ไดกาํหนดแบงประเภท
ผลิตภัณฑของที่ระลึกไวดังนี้ (1) การกําหนดแบงจากวัตถุประสงคในการผลิต (2) การกําหนดแบงจากวัสดุ
และวิธีการสราง (3) การกําหนดแบงจากรูปลักษณที่ปรากฏ และ (4) การกําหนดแบงตามคุณคาแหง                          
การนําไปใช ทั้งน้ีผลิตภัณฑของท่ีระลึกน้ันมีความสัมพันธกับวัสดุและเคร่ืองมือท่ีใช รวมถึงปจจัยตางๆ                          
ทีเ่กีย่วของ เชน ศาสนา การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม เปนตน ซึง่ทาํใหรปูแบบของผลติภณัฑมคีวามแตกตางกนั                       
ออกไปในแตละพื้นที่ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rattanapol (2012, 1-9) ที่ไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑของที่ระลึกสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใหมีเอกลักษณเฉพาะชัดเจน โดดเดน และ               

มีศิลปวัฒนธรรมไทย

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก

  การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกควรคํานึงถึงดานการตลาดรวมดวย โดย Monphrom                      

(2017, 43) ไดเสนอหลักการการออกแบบท่ัวๆ ไป โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑของท่ีระลึก นักออกแบบตอง

พิจารณาดานตางๆ ดังนี้ (1) ดานความสะดวกและความแข็งแรงในการใชงาน (2) ดานการสื่อถึง                                    

ความเปนเอกลักษณ (3) ดานความสวยงาม และ (4) ดานความประหยัดและประโยชนใชสอย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Yang (2016, 1-7) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาของที่ระลึกจากเครื่องปนดินเผาโองกิ                     

(Korean Onggi Earthenwares) โดยพบวา สญัลกัษณนยิม (Symbolism) ของของทีร่ะลกึจากเครือ่งปนดนิเผา

โองกิเปนสิ่งที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด รองลงมาคือ ความสวยงาม (Esthetics) ประโยชนใชสอย                   

(Practicality) และความสะดวกสบาย (Ease) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ                                   
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Wei (2018, 36-48) ทีไ่ดศกึษาพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลกึของนักทองเท่ียวชาวจีนในสวนสนุกเซ่ียงไฮดสินยี 

(Shanghai Disney) ซึ่งพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนตองการของท่ีระลึกที่มีเอกลักษณที่เดนชัด (Uniqueness) 

มคีวามหมายเชิงสญัลกัษณ (Symbolic Meanings) และมคีวามแปลกใหมและความสนุก (Novelty and Fun)

 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  Rattanasoon (2011, 34-35) ไดอธิบายความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกหรือ
ทัศนคติที่ดีของบุคคล เมื่อไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการก็จะเกิดความรูสึกพึงพอใจ หากไมไดรับการ
ตอบสนองตามท่ีตนตองการแลวจะเกิดความรูสึกไมพึงพอใจ สวนความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการน้ัน                  
ตองพิจารณาถึงรูปแบบการใหบริการ และความรูสึกของผูรับบริการในดานตางๆ ของแตละบุคคล                                    
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Armart & Silabutr (2008, 97-110) ที่พบวา พฤติกรรมและความพึงพอใจ               
ในการซ้ือสินคาของฝากของท่ีระลึกของผูบริโภคมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้วิธีการวัดความพึงพอใจในการ                        
ใชบริการ ไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกต ซึ่งข้ึนอยูกับจุดมุงหมายหรือเปาหมาย
ของการวัดความพึงพอใจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของซ่ึงสงผลใหการวัดความพึงพอใจน้ันมีประสิทธิภาพ                          
ที่นาเชื่อถือได นอกจากนี้ Dowduen (2015, 121-133) ไดแบงความพึงพอใจในผลิตภัณฑจากผาดานตางๆ 
ดังนี้ (1) ดานโครงสรางผลิตภัณฑ (2) ดานวัสดุที่ใชทําผลิตภัณฑ (3) ดานความสวยงาม (4) ดานการใชสี                

(5) ดานประโยชนใชสอย (6) ดานการดูแลและบํารุงรักษา และ (7) ดานลวดลาย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี ผู วิจัยไดศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและ                               

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย

 1. วิธีการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของ                     

กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง มีขั้นตอนดังนี้

  1.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผา มีรายละเอียดดังนี้

   1.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

     1.1.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค

ผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงจํานวน 200 คน (จากการลงพ้ืนที่                      

สํารวจขอมูลพบวา มีผูผลิต 20 คน ผูจําหนาย 30 คน และผูบริโภคเฉล่ีย 150 คนตอวัน) โดยผูบริโภค                            

เปนผู ที่ซื้อผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง จํานวน 4 ราน                                          

ในจงัหวดัขอนแกน คอื (1) รานสบืสาน (2) ศนูยแสดงและจาํหนายสนิคาโอทอป (3) ศนูยสิง่ทอพระธรรมขนัธ 

และ (4) ศูนยจําหนายสินคาที่ระลึกพื้นเมือง

     1.1.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง                   

(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูผลิต และผูจําหนายท่ีมีความเก่ียวของกับผลิตภัณฑ  

ของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงไมนอยกวา 3 ป และผูบริโภคเปนผูที่เคย                                

ซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง จํานวน 60 คน ประกอบดวย                           

ผูผลิต 8 คน (รอยละ 13.33) ผูจําหนาย 16 คน (รอยละ 26.67) ผูบริโภค 36 คน (รอยละ 60) และพบวา                       

มีเพศหญิง 20 คน (รอยละ 33.33) เพศชาย 40 คน (รอยละ 66.67) โดยมีอายุ 21-30 ป 16 คน (รอยละ 26.67) 

อายุ 31-40 ป 19 คน (รอยละ 31.67) อายุ 41-50 ป 13 คน (รอยละ 21.66) อายุ 51-60 ป 9 คน (รอยละ 15) 

และอายุ 61-70 ป 3 คน (รอยละ 5)

   1.1.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

     1.1.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามขอมูล      

เบือ้งตนของกลุมตวัอยาง และแบบสอบถามรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลกึจากผาทีต่องการของกลุมตวัอยาง

     1.1.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

       1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการใชแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของ                

กลุมตัวอยาง และแบบสอบถามรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาท่ีตองการของกลุมตัวอยาง จํานวน               

อยางละ 60 ชุด โดยใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูล 10 วัน และ 2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาขอมูล                              

จากเอกสาร บทความ และเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกและเอกลักษณของ 

ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

   1.1.3  การวิเคราะหขอมูล

     วิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามโดยหาคาความถ่ี และคารอยละ
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  1.2 ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง                     

ประกอบดวย (1) การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง                          

และ (2) การประเมินความพึงพอใจแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกตางๆ จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ                

มีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้

   1.2.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

     1.2.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ                         

โดยพิจารณาถึงอาจารยสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน                          

จํานวน 10 คน

     1.2.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก อาจารยสาขาวิชาการออกแบบ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 คน โดยไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง                               

และเกณฑในการคัดเลือกพิจารณาจากอาจารยที่มีประสบการณดานการออกแบบอยางนอย 3 ป

   1.2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

     1.2.2.1 เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมิน                                

ความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญดานการออกแบบท่ีมีตอแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกตางๆ ที่ไดออกแบบข้ึน 

โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง                        

2 = นอย และ 1 = นอยที่สุด) ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผลขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามชวงระดับคะแนน                

คือ คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึงพึงพอใจมาก                                           

คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงพึงพอใจนอย และ                                  

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด

     1.2.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล

       วธิกีารเก็บรวบรวมขอมลูเริม่จากนาํแบบประเมนิสงใหกบัผูเชีย่วชาญ

ดานการออกแบบจํานวน 5 คน แลวเก็บรวบรวมแบบประเมินโดยใชวิธีการนัดไปรับคืนแบบประเมินดวย                     

ตวัเอง (ใชเวลาเกบ็รวบรวมแบบประเมนิ 7 วนั) จากนัน้นาํแบบประเมนิทีไ่ดมาตรวจสอบความถกูตองสมบรูณ

ของแบบประเมิน

   1.2.3  การวิเคราะหขอมูล

     วิเคราะหขอมูลของแบบประเมินโดยหาคาเฉลี่ย (  ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 2. วธิกีารวิจยัตามวัตถปุระสงคขอที ่2 การประเมินความพึงพอใจของผูบรโิภคท่ีมตีอผลิตภณัฑ

  2.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

   2.1.1  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจ

X
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ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบขึ้นจากผูบริโภค โดยแบบประเมินความพึงพอใจ                     

มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = นอยที่สุด)                              

ทั้งนี้เกณฑการตัดสินพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามชวงระดับคะแนนคือ คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงพึงพอใจ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึงพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง                      

คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงพึงพอใจนอย และคาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด

   2.1.2  การเก็บรวบรวมขอมูล

     วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเริ่มจากนําแบบประเมินสงใหกับผูบริโภคจํานวน                         

36 คน แลวเก็บรวบรวมแบบประเมินโดยใชวิธีการนัดไปรับคืนแบบประเมินดวยตัวเอง หรือขอใหผูตอบ                      

แบบประเมินจัดสงกลับทางไปรษณีย (ใชเวลาเก็บรวบรวม 10 วัน) จากนั้นตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ของแบบประเมิน

  2.2 วิเคราะหขอมูล

   วเิคราะหขอมลูของแบบประเมินโดยหาคาเฉล่ีย (    ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย

 1. ผลการออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหตัถกรรมผาและของฝากภูเวยีง

  1.1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผา

   1.1.1  ผลการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาที่ตองการของกลุมตัวอยาง                              

(ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง)                    

ปรากฎผลดังนี้

     1.1.1.1 เอกลักษณที่สื่อถึงอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ในผลิตภัณฑของ                 

ที่ระลึกที่กลุ มตัวอยางตองการมากที่สุด คือ ไดโนเสาร (25 คน รอยละ 41.67) รองลงมาคือ ปาไม                                     

(18 คน รอยละ 30) ภูเขา (6 คน รอยละ 10) นํ้าตก (5 คน รอยละ 8.33) พระพุทธไสยาสน (3 คน รอยละ 5) 

ถํ้าฝามือแดง (2 คน รอยละ 3.33) และเจาจอมปากชอง (1 คน รอยละ 1.67) ตามลําดับ

     1.1.1.2 ชนิดผาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด 

คือ ผาไหม (41 คน รอยละ 68.3) รองลงมาคือ ผาฝาย (19 คน รอยละ 31.7) ประเภทการใชงานผลิตภัณฑ

ของที่ระลึกจากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด คือ ของใชในบาน (46 คน รอยละ 76.67) เคร่ืองแตงกาย 

(7 คน รอยละ 11.67) ของชํารวย (4 คน รอยละ 6.67) ผาผืน (2 คน รอยละ 3.33) และของใชสํานักงาน                               

(1 คน รอยละ 1.66)

     1.1.1.3 ของใชของตกแตงบานทีก่ลุมตวัอยางตองการมากทีส่ดุ คอื ปลอกหมอน 

(14 คน รอยละ 23.33) รองลงมาคือ กลองใสของเบ็ดเตล็ด (12 คน รอยละ 20) ตุกตา (10 คน รอยละ 16.67) 

X  
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กรอบรูป (8 คน รอยละ 13.33) กลองใสทิชชู (6 คน รอยละ 10) โมบาย (4 คน รอยละ 6.67) ผาคลุมโทรศัพท 

(3 คน รอยละ 5) ที่ใสซอง (2 คน รอยละ 3.33) และผาปูโตะ (1 คน รอยละ 1.67) ตามลําดับ

     1.1.1.4 รปูแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาทีก่ลุมตวัอยางตองการมากทีส่ดุ 

คือ รวมสมัย (23 คน รอยละ 38.33) รองลงมาคือ ทันสมัย (18 คน รอยละ 30) แปลกใหม (10 คน รอยละ 

16.67) และด้ังเดิม (9 คน รอยละ 15) ตามลําดบั ลวดลายผลิตภณัฑของท่ีระลึกจากผาท่ีกลุมตวัอยางตองการ

มากที่สุด คือ ลดทอน (33 คน รอยละ 55) รองลงมาคือ ธรรมชาติ (27 คน รอยละ 45) สีผลิตภัณฑของท่ีระลึก

จากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด คือ โทนเย็น (36 คน รอยละ 60) รองลงมาคือ โทนรอน (24 คน                            

รอยละ 40) คูสีผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด คือ กลมกลืน (44 คน รอยละ 

73.33) รองลงมาคือ ตรงขาม (16 คน รอยละ 26.67)

  1.2 ผลการออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาของกลุมหตัถกรรมผาและของฝากภเูวยีง

   1.2.1  ผลการออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาของกลุมหตัถกรรมผาและของฝาก

ภูเวียง จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน และผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาท่ีตองการของกลุมตัวอยาง                                     

(ผูผลิต  ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง)                       

ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวคิดในการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาดังนี้

     1.2.1.1 แนวคิดหลักการออกแบบ (Concept Design)

       ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาใหเปนชุด (Collection)                           

เพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อใหเพ่ิมขึ้น โดยออกแบบใหผลิตภัณฑมีรูปทรงเรียบงาย ไมซับซอน เพื่องาย                        

ในการผลิตตามศักยภาพของกลุม และผสมผสานศิลปะการสรางลวดลายบนผาทั้งวิธีการแบบด้ังเดิมและ                  

วิธีที่ เป นท่ีนิยมในปจจุบันเพ่ือให  เกิดรูปแบบท่ีร วมสมัยมากข้ึน  นอกจากน้ียังได แรงบันดาลใจ                                              

จากซากดึกดําบรรพของไดโนเสารพันธุภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ซึ่งคนพบท่ีอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

ประกอบกับเรื่องราวของปาไมที่อุดมสมบูรณ

     1.2.1.2 แบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาตามแนวคิดตางๆ แสดง                         

ดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1

แบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดตางๆ 
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   1.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจแบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผูเช่ียวชาญ

ดานการออกแบบ

     ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและ                  

ของฝากภูเวียง จากนั้นสงแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกตางๆ แกผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 5 

ทาน ประเมินความพึงพอใจ แสดงดังตารางที่ 2 
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 1 

( ) 
  

( ) 
  

( ) 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  3.80 0.45 3.80 0.45 3.80 0.45 
2.   3.40 0.55 3.40 0.55 2.80 0.84 
3.  4.60 0.55 1.80 0.84 2.20 0.84 
4.  .  .  4.60 0.55 3.20 0.84 2.60 0.55 
5.  3.20 0.84 2.00 0.71 2.40 0.89 
6.  4.40 0.55 4.00 0.71 4.20 0.45 
7.  4.00 0.00 4.00 0.00 3.80 0.45 
8.  3.80 0.45 4.00 0.00 4.00 0.00 
9.  4.60 0.55 1.60 0.55 2.20 0.84 
10.  4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 
11.  4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 
12.  1  4.60 0.55 3.40 0.55 3.40 0.55 

 12  4.08 3.27 3.28   
        

 

   (N=5) 

ตารางท่ี 2

ผลความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาตามแนวคิดตางๆ 

 จากตารางที่ 2 พบวา แบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 1 ไดรับคะแนน                              

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบอยู ในระดับมาก สวนแบบรางผลิตภัณฑ                               

ของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 2 และ 3 ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากผูเชี่ยวชาญดาน                            

การออกแบบอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูวิจัยจึงใชแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 1 

ในการผลิตผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผา ไดแก ปลอกหมอน กลองใสของเบ็ดเตล็ด ตุกตา กรอบรูป และ                                        

กลองใสทิชชู ทั้งนี้จากการนําเสนอแบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาแกกลุ มหัตถกรรมผาและ                                

ของฝากภูเวียงพบวา แบบรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตามแนวคิดที่ 1 สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑ                  

ของทีร่ะลกึจากผาได โดยผลติจากผาไหมคณุภาพสงูดวยเทคนคิการพมิพสกรนี (Screen Printing) เนือ่งจาก

ผาไหมเปนวัสดุที่สามารถหาไดในทองถ่ิน และสมาชิกกลุมฯ มีความสามารถในการตัดเย็บผาไหม รวมท้ัง  

การพมิพสกรนีบนผามขีัน้ตอนการทําทีไ่มซบัซอน และมตีนทนุการผลิตตํา่ ทัง้นีผ้ลติภณัฑของท่ีระลกึจากผา

ที่กลุมฯ ผลิตขึ้นมาแสดงดังภาพท่ี 2
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X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  3.47 0.65 4.11 0.52 3.47 0.51 4.19 0.89 4.36 0.49 
2.  4.31 0.67 4.22 0.68 4.14 0.35 4.08 0.73 4.61 0.60 
3.  3.22 0.42 3.75 0.5 3.97 0.17 4.78 0.42 4.67 0.48 
4.  3.31 0.62 3.14 0.64 3.53 0.56 3.86 0.59 4.72 0.45 
5.  3.28 0.81 3.89 0.46 4.33 0.48 4.28 0.61 4.56 0.50 
6.  3.36 0.59 3.19 0.52 4.17 0.61 3.44 0.97 4.86 0.35 
7.  3.53 0.61 3.39 0.60 3.69 0.52 4.61 0.49 4.61 0.49 
8.  3.53 0.56 3.58 0.65 4.08 0.28 4.28 0.61 4.81 0.4 

 8  3.50  3.66  3.92  4.19  4.65  
          

 
 

ภาพที่ 2: ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาตางๆ ที่กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงผลิตข้ึนมา

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบรโิภคท่ีมตีอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ 
ที่ไดออกแบบขึ้น
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ                    
ที่ไดออกแบบข้ึน แสดงดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3
ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูบรโิภคทีม่ตีอผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผารูปแบบตางๆ ทีไ่ดออกแบบขึน้

0.35                      0.40                        0.32                      0.42                       0.16

  (N=36) 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ปลอกหมอนไดรบัคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียจากผูบริโภคในระดับมากท่ีสดุ  

สวนตุกตา  กลองใสทิชชู  กลองใสของเบ็ดเตล็ด และกรอบรูป ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย                                

จากผูบริโภคอยูในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาโดยใชแบบสอบถามรูปแบบผลิตภัณฑของ                        

ที่ระลึกที่ตองการของกลุมตัวอยาง (ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของ                              

กลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง) เพ่ือนํามาเปนแนวทางการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก                

จากผา พบวา รปูแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึจากผาทีก่ลุมตวัอยางตองการ คอื ควรมีรปูแบบรวมสมัย ลวดลาย

ลดทอน สีโทนเย็น และคูสีกลมกลืน วัสดุที่ใชทําผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาควรเปนวัสดุที่สามารถหา                          

ไดในทองถิ่น ไดแก ผาไหม และฝาฝาย สวนการผลิตผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาควรผลิตดวยเทคนิค                           

ที่กลุมผูผลิตสามารถทําเองได และควรทําจากผาที่มีคุณภาพสูง ไดแก สีไมตก คงทน ทําความสะอาดงาย 

และเนือ้ผาแนนไมขาดงาย ซึง่สอดคลองกบัผลงานวจิยัของ Yang (2016, 1-7) ทีพ่บวา  การพฒันาผลติภณัฑ

ทองถิ่นควรออกแบบผลิตภัณฑใหมีสัญลักษณนิยม (Symbolism) ของทองถิ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ                     

ความสวยงาม (Esthetics) ประโยชนใชสอย (Practicality) และความสะดวกสบาย (Ease) ตามลําดับ                       

ซึ่งชวยสงเสริมมูลคาใหผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

 2. การออกแบบผลติภณัฑของทีร่ะลกึใชแนวคดิจากผลการศกึษาผลติภัณฑของทีร่ะลกึทีต่องการ

ของกลุมตัวอยาง (ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภคผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและ                 

ของฝากภูเวียง) แลวออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดที่ 1 (แนวคิดยอนรอย)                           

แนวคิดที่ 2 (แนวคิดแกะรอย) และแนวคิดที่ 3 (แนวคิดรองรอย) โดยทําใหไดผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ

และมคีวามเหมาะสมสาํหรบัเปนผลติภัณฑของทีร่ะลกึ จากนัน้นาํแบบรางแนวคดิไปสอบถามความพงึพอใจ

ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ซึ่งพบวา แบบรางผลิตภัณฑแนวคิดที่ 1 

(แนวคิดยอนรอย) ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากที่สุด การนําเสนอแบบรางผลิตภัณฑ                                    

แกกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงพบวา แบบรางผลิตภัณฑสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑของที่ระลึก                 

จากผาได โดยผลิตจากผาไหมคุณภาพสูงดวยเทคนิคการพิมพสกรีนและการตัดเย็บเปนหลัก ทั้งน้ีผูวิจัย                      

จึงไดออกแบบลวดลายบนผาสกรีนเปนรูปไดโนเสารผสมผสานกับลายเสนท่ีสื่อถึงปาไมและภูเขา เพื่อสื่อ                  

ถึงเอกลักษณของอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rattanapol (2012, 3)                                 

ที่พบวา ผลิตภัณฑของที่ระลึกควรจะมีเอกลักษณเฉพาะชัดเจน โดดเดนและแสดงถึงความเปนสถานที่นั้น 

ตลอดจนความเปนศิลปวัฒนธรรมไทย

 3. ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยตอรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาที่ไดออกแบบข้ึน                 

อยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยปลอกหมอนไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด                                         

สวนผลิตภัณฑที่ไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียในระดับมาก คือ ตุกตา กลองใสทิชชู กลองใสของ
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เบ็ดเตล็ด และกรอบรูป ทั้งน้ีเน่ืองจากผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาท่ีไดออกแบบข้ึนมีจุดเดนดังนี้                                      

(1) ดานโครงสราง มีขนาดที่เหมาะสม และสะดวกในการใชงาน (2) ดานวัสดุ ทําจากผาไหมที่มีคุณภาพสูง 

(3) ดานความสวยงาม มีรูปแบบท่ีทันสมัย และรูปทรงท่ีสวยงาม (4) ดานการใชสี มีโทนสีเย็น สบายตา                   

และเหมาะสม (5) ดานประโยชนใชสอย มคีวามสะดวกในการนําพา และงายในการจัดเกบ็ (6) ดานการบํารงุรกัษา 

สามารถทําความสะอาดและซอมแซมไดงาย (7) ดานลวดลาย มีลวดลายรวมสมัย และเปนเอกลักษณ                     

(รูปไดโนเสาร) ซึ่งจุดเดนดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Armart & Silabutr (2008, 106) ที่พบวา                    

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีสีสันสวยงาม และไดมาตรฐานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ                                          

ในการซ้ือผลิตภัณฑของที่ระลึกของผูบริโภค และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Monphrom (2017, 43)                        

ทีก่ลาววา นกัออกแบบผลิตภัณฑของระลึกควรพิจารณาถึง (1) ความสะดวกและความแข็งแรงในการใชงาน 

(2) การสื่อถึงความเปนเอกลักษณ (3) ความสวยงาม และ (4) ความประหยัดและประโยชนใชสอย                                 

ของผลิตภัณฑ

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผา               

และของฝากภูเวยีง และทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมตีอผลิตภณัฑทีไ่ดออกแบบข้ึน 

เพื่อทําใหกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑตอไป

สรุป
 งานวิจัยนี้ไดศึกษาขอมูลเบื้องตน และรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาที่ตองการของผูผลิต                     

ผูจาํหนาย และผูบรโิภคผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาของกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง แลวจึงออกแบบ

แบบรางผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาที่มีรูปแบบรวมสมัย ใชลวดลายลดทอน สีโทนเย็น คูสีกลมกลืน และ                 

ใชลวดลายบนผาเปนรูปไดโนเสาร (พันธุภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน) เพื่อส่ือถึงเอกลักษณของอําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 3 แนวคิด ไดแก แนวคิดยอนรอย แนวคิดแกะรอย และแนวคิดรองรอย ผลประเมิน

ความพงึพอใจแบบรางผลิตภัณฑทีไ่ดออกแบบข้ึนจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบพบวา แบบรางผลติภัณฑ

แนวคิดยอนรอยไดรับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียมากท่ีสุด การนําเสนอแบบรางผลิตภัณฑ                                           

แกกลุ มหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียงพบวา แบบรางผลิตภัณฑแนวคิดยอนรอยนี้สามารถผลิต                                 

เปนผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาได โดยผลิตจากผาไหมคุณภาพสูงดวยเทคนิคการพิมพสกรีนและ                                

การตัดเย็บเปนหลัก สวนผลความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ                                   

ที่ไดออกแบบข้ึนพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียตอปลอกหมอนมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจโดย

เฉลี่ยตอ  ตุกตา  กลองใสทิชชู  กลองใสของเบ็ดเตล็ด และกรอบรูป อยูในระดับมาก

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนคือ (1) ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของ                       

ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผารูปแบบตางๆ ที่ไดออกแบบข้ึน ซึ่งสามารถนําขอมูลน้ีไปพัฒนา

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคเพ่ือทําใหยอดขายผลิตภัณฑสูงข้ึน (2) ผลิตภัณฑของ
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ทีร่ะลกึจากผาทีผู่วจิยัออกแบบนี ้ผูบรโิภคมคีวามพึงพอใจในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ซึง่สามารถนาํผลติภณัฑ

นี้เขาสูกระบวนการผลิตจริงในเชิงพาณิชยได สวนขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปคือ ควรศึกษา                       

ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย ไดแก ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด ซึ่งปจจัยเหลานี้มีอิทธิพล                               

ตอการซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค และควรนําลวดลายของผาทองถิ่นตางๆ มาออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ      

เพื่อแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัย น้ีสําเ ร็จด วยดีโดยได รับทุนสนับสนุนจากศูนย วิจัยแหล งท องเ ท่ียวลุ มนํ้ าโขง                                   

มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับความรวมมือจากกลุมหัตถกรรมผาและของฝากภูเวียง ตําบลภูเวียง                      

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ                      

2) สรางและพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                           

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ไดจากสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน จํานวน 340 คน รวบรวมขอมูล

ดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

และโมเดลสมการเชิงโครงสรางดวยโปรแกรม LISREL 9.2  ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีอิทธิพล                                     

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 5 ปจจัย คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

เจตคตใินการปฏบิตังิาน  บรรยากาศองคการและลกัษณะงานทีท่าํ  ปจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงตอประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยที่มีอิทธิพล                        

ทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ บรรยากาศองคการ ลักษณะงานที่ทํา และ                        



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 89

เจตคติในการปฏิบัติงาน 2) โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี                                

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อธิบายความแปรปรวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดรอยละ 79                  

ผูบริหารสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได

คําสําคัญ
 ปจจัยเชิงสาเหตุ   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   บุคลากรสายสนับสนุน                                                                                   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

Abstract 
 The purpose of this research were 1) to study factors influencing work efficiency and 2)               

to develop a model of causal factors influencing work efficiency of the support staff in Rajabhat 

University in Bangkok. The samples consisted of 340 support staff by stratified random Sampling. 

Data were collected using questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistic,                              

factor analysis, correlation and Structural Equation Modeling using LISREL 9.2. The research                   

findings were as follows: 1) The factors influencing work efficiency has 5 factors: work satisfaction, 

work motivation, work attitude, organizational climate, and work description. The variables                              

with direct influences are work satisfaction and work motivation. The variable with both direct and 

indirect influences were organizational climate, work description, and work attitude. 2) The model 

of causal factors influencing work efficiency of the support staff in Rajabhat University in Bangkok 

was fitted with empirical data and factor in the model could cooperatively explanin variance of work 

efficiency at 79. The results of the causal factors influencing work efficiency of support staffs                       

Rajabhat Universities in Bangkok, Executives can be used as a guideline for improving operations 

for maximum efficiency.

 

Keywords
 Causal Factors,  Work Efficiency,  Support Staffs,  Rajabhat Universities in Bangkok

บทนํา
 ประสิทธิภาพการทํางานในองคการเปนหัวใจของการนําองคการไปสูการบรรลุผลสําเร็จของ                            

การดําเนินงาน  และประสิทธิภาพการทํางาน คือ ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับ                      

ผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องคการจะมีผลผลิตเปนท่ีนาพอใจท้ังในดานการผลิต การบริการ                                      

มีความเจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและบุคลากรขององคการหรือไมนั้นข้ึนอยูกับ                  
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ความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ การใชเทคโนโลยีเพียงลําพังไมสามารถทําใหงาน                  

ขององคการประสบความสําเร็จได เนื่องจากมนุษยเปนผูสรางและผูใชเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีมาใช                    

จึงตองอาศัย "คน" เปนผูควบคุมและตัดสินใจโดยเฉพาะในการพัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีอาจจะ                         

ชวยใหการปฏิบัติงานสะดวกสบายขึ้น  แตไมอาจทําใหการดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น                       

ถาทรัพยากรมนุษยขององคการขาดความพรอมและความใสใจในการพัฒนางาน โดยเฉพาะในดานการ                   

มีสํานึกที่มีตอคุณภาพและประสิทธิภาพ (Millet, 1954) ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเปนเคร่ืองชี้                          

ความเจริญกาวหนา หรือความลมเหลวขององคการ งานที่สําคัญของการบริหารองคการก็คือ  งานในหนาที่

ของการบริหาร ซึ่งจะเหมือนกันเปนสากลไมวาจะเปนองคการขนาดใดหรือมีวัตถุประสงคใด ผูบริหารตอง               

สงเสริมใหบุคลากรมีเจตคติที่ดีตองานและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงคุณภาพของงาน 

ปริมาณงานที่เหมาะสม ระยะเวลาและคาใชจายในกระบวนการดําเนินงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จึงเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานหรือการสรางผลงานใหมีประสิทธิภาพหรือบรรลุจุดมุงหมาย                          

ตามเปาหมายที่วางไวจะตองพิจารณาจากคุณภาพของงาน ปริมาณงานที่เกิดข้ึนตองเปนไปตามเปาหมาย                          

ทีต่ัง้ไวหรอืคาดหวงัไว เวลาทีใ่ชในการดําเนนิงานตองอยูในหลักการและมาตรฐาน สิง่เหลานีจ้ะตองประกอบ

ไปดวยปจจัยหลายๆ ดานดวยกัน ซึ่งหากองคการใดใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยเหลานี้ก็จะทําใหองคการ

นั้นประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maichan, 2018) 

 ปจจุบนัสภาพของการศกึษาระดบัอดุมศกึษาโดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัเปนกลุมมหาวทิยาลยั

ที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝกหัดครูที่ตั้งอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาคของประเทศ  ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน

วทิยาลัยครูหลงัจากน้ันจงึเปล่ียนมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Office of the Higher Education Commission, 

2017) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความสําคัญตอองคการเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมุมมองใหมในขณะนี้                       

คอืการมองบคุลากรในเชงิของการเปนทนุ (Human Capital) ทีส่าํคญัอยางหนึง่ขององคการ ทฤษฏทีนุมนษุย 

(Human Capital Theory) จากแนวคิดของ Becker (1964) กลาววา องคการสามารถสรางความแตกตาง                 

ไดโดยผานการพัฒนาสรางคุณคาใหกับทรัพยากรมนุษยซึ่งจะตองมีการประเมินความคุมคากับการลงทุน               

ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจึงตองมี                                 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน สภาพปญหาในการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรสายสนับสนนุในปจจบุนั อาท ิความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน 

เจตคติในการทํางาน บรรยากาศองคการและลักษณะงานท่ีทําอาจจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ                                

ในการปฏบิตังิานตามภารกจิของมหาวทิยาลยัอนัสงผลทางตรงและทางออมตอภารกจิของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของ  Pensri  (2014) พบวา  ปจจัยที่ส งผลต อประสิทธิภาพ                                                                    

ในการปฏิบัติงาน ไดแก แรงจูงใจ บรรยากาศองคการและลักษณะงานที่ทํา จึงเปนที่มาใหผูวิจัยสนใจศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในบริบทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน                              
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ในดานตางๆ อันจะสงผลตอการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อสรางและพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของ               

ปเตอรสัน และโพลแมน (Peterson & Plowman, 1989, 325) และทฤษฏีของไมค วูดคอด (Woodcoch, 

1989, 116)  แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบตังิานท่ีเปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 

4 องคประกอบ ดังนี้ 1) คุณภาพของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหนาที่

ที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานไดดีภายใตความกดดันหรือภาวะเรงดวน ผลงานตรงตามเปาหมายและ                   

เปนไปตามนโยบายของหนวยงาน 2) ปรมิาณงาน หมายถงึ ปริมาณงานทีม่คีวามเหมาะสมกบัตาํแหนงหนาที่

ที่ไดรับ มีความสมดุลกับอัตรากําลังของบุคลากรในหนวยงานและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย                    

เปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 3) เวลา หมายถึง เวลาท่ีใชในการดําเนินงานมีความเหมาะสม                     

เสร็จกอนกําหนดหรือเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีความรวดเร็วทั้งในดานการดําเนินงานและ                                   

ดานการติดตอสื่อสาร และ  4) คาใชจาย หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด เชน                    

คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีจะตองเหมาะสมกับงานและมีการใชงบประมาณเปนไปตามแผน  

 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของ

เฮอรซเบอรก  (Herzberg, 1959, 60)  ทฤษฎี ERG (Existence Relatedness and Growth Theory)                             

ของเอลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972, 210-212) ทฤษฏขีองแอป็เปลไวท (Applewhite, 1965, 5) และทฤษฏขีองกูด 

(Good, 1973, 320) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เปนจริงในหนวยงาน 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความกาวหนา หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานมีโอกาสกาวหนา ไดรับ                      

การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น การไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ  ทักษะในการทํางาน การฝกอบรมและ                         

การดูงานใหมๆ ตลอดจนการไดมีโอกาสศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรู  2) ผลประโยชนตอบแทน                                          

หมายถึง  ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน เงินเดือน คาลวงเวลา การจัดหาสถานท่ีพัก คารักษาพยาบาล

และการจัดสวัสดิการตางๆ  3) ความพรอมของเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งแวดลอมตางๆ                                    

ในการทํางาน ที่ตั้ง อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 4) การยอมรับทางสังคม หมายถึง                            

ความรูสึกที่ไดเปนสวนหนึ่งของสังคม ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การไดรับการสงเสริมช่ือเสียง                                      

ไดรับความชื่นชม และ 5) ความตองการอํานาจบารมี หมายถึง การเปนผู นําในการปฏิบัติงาน                                                
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การเสนอความคิดเห็นใหผู อื่นยอมรับและไดรับความเคารพนับถือจากเพ่ือนรวมงาน สอดคลองกับ                                  

งานวิจัยของ Ronpirin (2015) ที่กลาววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิภาพ                                              

ในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน ผูวจิยัไดศกึษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัทีเ่กีย่วของของแอทคินสนั 

(Atkinson, 1964) และแมคคลีแลนด (McClelland, 1961) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุม                 

การปฏิบัติงานท่ีเปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 1) แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง 

ความตองการท่ีจะอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคม  ตองการการยอมรับและเปนสวนหน่ึงในสังคม ตองการ                     

ความเปนมิตรและมีความสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น 2) แรงจูงใจใฝอํานาจ หมายถึง ความตองการอํานาจ  

ตองการที่จะมีอิทธิพลและควบคุมบุคคลอื่น ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจตางๆ สามารถใหคุณและ                      

โทษแกผูอื่นไดและตองการรับผิดชอบผูอื่น และ 3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาของ                          

แตละบุคคลท่ีตองการทําสิ่งตางๆ ใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ Bunyarit (2015)                               

ทีก่ลาววาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยมคีวามสมัพนัธกนั                            

ทางบวกอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 รวมท้ังผลการวิจยัของ Pensri (2014) พบวา ปจจยัดานแรงจูงใจ

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน

 4. เจตคติในการทํางาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของคอตเลอร 

(Kotler, 2000)  และซิคมนัด (Zikmund, 2000, 288) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบตังิาน   

ที่เปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความรูสึก หมายถึง ความรูสึกสวนบุคคล                         

ในการทํางานของผูปฏิบตังิานทีม่ตีอสิง่ใดส่ิงหนึง่ ไมวาจะเปนผูบงัคับบญัชา หรอืเพ่ือนรวมงาน อารมณโกรธ 

ไมพอใจ รัก ชอบ เปนเรื่องความแตกตางกันตามบุคลิกภาพ 2) ความเขาใจ หมายถึง ความเช่ือหรือ                                

การรับรู  (Perception) แนวปฏิบัติในการทํางานของผู ปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะเปนไดทั้งแงดีและไมดี                                 

เปนสิง่ทีถ่ายทอดจากกลุมสงัคมมาสูตวับคุคล  และ 3) พฤตกิรรม หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหน่ึงตอบคุคล 

หรอืสถานการณซึง่เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการทาํงาน สอดคลองกับงานวจิยัของ Butthongdee (2014) 

ที่กลาววาเจตคติในการทํางานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5.  บรรยากาศองคการ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของเฮลพิน (Halpin, 

1975) และสตริงเกอร (Stringer, 2002) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบตังิานท่ีเปนจริง

ในหนวยงาน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) มิติดานโครงสราง หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอม                    

ของงาน ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับเกณฑขอบังคับ โครงสรางการบริหารงาน การแบงสายงานและหนาที่                 

อยางชัดเจน มกีารประชุมวางแผนเพ่ือทาํความเขาใจข้ันตอนในการดําเนินงาน ชีแ้จงนโยบายการปฏิบตังิาน

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2) มิติดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติงาน

ตามที่องคการกําหนดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  เปนบรรทัดฐานเพื่อใหสามารถทํางานไดถูกตอง                        

และสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มหรือปรับปรุงมาตรฐานในแตละป 3) มิติดานความรับผิดชอบ 

หมายถึง ลักษณะสภาพแวดลอมของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ                       
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ของตนเอง 4) มิติดานการใหรางวัล หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดลอมของงานท่ีผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับ

การไดรบัรางวลัสาํหรบังานทีต่นไดปฏิบตัสิาํเรจ็ลุลวงตามเปาหมายขององคการ และ 5) มติดิานการสนบัสนนุ 

หมายถึง ลักษณะและสภาพแวดลอมของงานท่ีผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับการชวยเหลือของผูบริหารและ                    

ผูปฏิบัติงานอื่นในกลุม  เนนการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Akasagtung (2016)                    

ที่กลาววาบรรยากาศองคการมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ทีร่ะดบั .05 รวมทัง้ผลการวจิยัของ Pensri (2014) พบวา ปจจัยดานบรรยากาศองคการสงผลตอประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน

 6. ลักษณะงานที่ทํา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของแฮคแมนและ                          

โอลดแฮม (Hackman & Oldham, 1980, 244) แลวปรับแนวคิดใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ที่เปนจริงในหนวยงาน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความหลากหลายของทักษะ หมายถึง ชนิด                     

ของกจิกรรมที่ตองกระทํา โดยใชประสบการณ ความชํานาญ จากความรู ความสามารถและความคิดตางๆ 

มาผสมผสานจนทําใหงานนั้นสําเร็จ 2) ความเดนชัดของงาน หมายถึง ความสมบูรณของงานที่ผูปฏิบัติงาน

รับรูและตองทําทั้งกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนจบและสามารถมองเห็นชิ้นงานที่สําเร็จได 3) ความสําคัญ                

ของงาน หมายถึง ผลงานท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบตอชีวิตหรือการกระทําของผูอื่นท้ังภายในและ                     

ภายนอกองคการ 4) ความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง งานที่เปดโอกาสใหผู ปฏิบัติงานไดกําหนด                           

ตารางการทํางาน การตัดสินใจในกระบวนการทํางาน รวมทั้งใหผูปฏิบัติงานสามารถตระเตรียมการทํางาน

และดําเนินการดวยตนเองและ 5) ขอมูลยอนกลับของงาน หมายถึง ขาวสารท่ีใหแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือผลการปฏิบัติงานที่ไดกระทําไปแลว ซึ่งอาจมาจากหัวหนาหรือ                             

เพื่อนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Bunyarit (2015) ที่กลาววาลักษณะงานมีผลตอประสิทธิภาพ                      

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมท้ังผลการวิจัยของ Pensri (2014) 

พบวา ปจจัยดานลักษณะงานที่ทําสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน

วิธีการวิจัย
 1. การพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ

               จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วกับปจจัยทีม่อีทิธพิลตอประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน ผูวจิยั

ไดนํามาสังเคราะหและพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ประกอบดวย 1) องคประกอบ                        

(ตัวแปรแฝง) ดังนี้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เจตคติในการทํางาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองคการและลักษณะงานท่ีทํา และ 2) ตัวแปรสังเกตได ดังน้ี                    

ความกาวหนาในงาน ผลประโยชนตอบแทน ความพรอมของเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน การยอมรบัทางสงัคม 

ความตองการอาํนาจบารม ีแรงจงูใจใฝสมัพันธ แรงจงูใจใฝอาํนาจ แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์ความรูสกึ ความเขาใจ 

พฤติกรรม คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา คาใชจาย มิติดานโครงสราง มิติดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มิติดานความรับผิดชอบ มิติดานการใหรางวัล มิติดานการสนับสนุน ความหลากหลายของทักษะ                                  
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ความเดนชัดของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการทํางานและขอมูลยอนกลับของงาน                                 

ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1:  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน
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 2. สมมติฐานในการวิจัย

       2.1 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                               

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

         2.2  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                      

ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เจตคติในการทํางาน 

บรรยากาศองคการและลักษณะงานที่ทํา 

 3. ประชากร  ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร                          

จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รวมทั้งส้ิน 2,265 คน 

 4. กลุมตวัอยาง กาํหนดขนาดกลุมตวัอยางตามจาํนวนพารามเิตอรทีต่องการประมาณคา 34 ตวั 

การประมาณขนาดของกลุมตัวอยางจึงไมควรตํ่ากวา 340 คน (10 ตัวอยาง ตอ 1 พารามิเตอร) (Virahchai, 

1999) ดังนั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชมหาวิทยาลัย                    

เปนเกณฑในการแบงชั้น จํานวน 5 แหง และคํานวณจํานวนตัวอยางในแตละแหงตามสัดสวนของบุคลากร 

 5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       แบบสอบถามประกอบดวยขอความที่กําหนดขึ้นตามแนวคิด ความหมายและคุณลักษณะ                     

ของตัวแปรท่ีตองการวัดโดยปรับปรุงและดัดแปลงจากแนวคิด Bunyarit (2015) ประกอบดวย 4 ตอน                         

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป  ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความลงในชองวาง จํานวน 5 ขอ                         

ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีขอคําถามท้ังหมด 105 ขอ และวัดทั้งหมด 

21 ดาน ดังนี้ 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 25 ขอ ประกอบดวย 1.1) ความกาวหนาในงาน                 

1.2) ผลประโยชนตอบแทน 1.3) ความพรอมของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 1.4) การยอมรับทางสังคม                         

1.5) ความตองการอํานาจบารมี  2) แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย 2.1) แรงจูงใจ

ใฝสัมพันธ 2.2) แรงจูงใจใฝอํานาจ 2.3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  3) เจตคติในการปฏิบัติงาน จํานวน 15 ขอ 

ประกอบดวย 3.1) ความรูสกึ 3.2) ความเขาใจ 3.3) พฤตกิรรม  4) บรรยากาศองคการ จาํนวน 25 ขอ ประกอบดวย 

4.1) มิติดานโครงสราง 4.2) มติิดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.3) มิติดานความรับผิดชอบ 4.4) มิติดานการ

ใหรางวัล 4.5) มติดิานการสนับสนุน  5) ลกัษณะงานท่ีทาํ จาํนวน 25 ขอ ประกอบดวย 5.1) ความหลากหลาย

ของทกัษะ 5.2) ความเดนชดัของงาน 5.3) ความสําคญัของงาน  ลกัษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพ                   

ในการปฏิบัติงาน โดยมีขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ และวัด ทั้งหมด 4 ดาน ดังนี้ 1) คุณภาพของงาน                                      

2) ปริมาณงาน 3) เวลา 4) คาใชจาย ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท                                 

โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ และตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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  แบบสอบถามผานการหาคุณภาพดวยการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม                               

(Index of  Consistency: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และหาคา                  

ความเชื่อม่ัน (Reliability)  ดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)                      

ประกอบดวย ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน เจตคตใินการปฏบิตังิาน บรรยากาศ

องคการ ลกัษณะงานทีท่าํและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มคีาความเชือ่ม่ันเทากบั 0.904, 0.906, 0.903, 

0.893, 0.907 และ 0.917 ตามลําดับ 

 6.   การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครดวยตนเอง จํานวน 350 ฉบับ และไดรับการตอบกลับ 340 ฉบับ 

คิดเปน 97.14% 

 7. การวิเคราะหขอมลู ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การวเิคราะหคาสถติพิืน้ฐาน (Descriptive 

Statistic) ของตัวแปรสังเกตได ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ     

การกระจาย คาตํา่สดุ คาสงูสดุ คาความเบและคาความโดงดวยโปรแกรม SPSS for Windows 2) การตรวจสอบ

ความเหมาะสมของขอมูลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ดวยโปรแกรม SPSS                              

for Windows 3) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยการวิเคราะหองคประกอบ                    

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดวยโปรแกรม LISREL 9.2 และ 4) การวิเคราะห                          

โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ (Causal Factors) ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                            

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกับขอมูลเชิงประจักษดวยโปรแกรม LISREL 9.2

ผลการวิจัย 

 1. คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรในโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ                       

ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการกระจายของขอมูล
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ตารางท่ี 1 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปร และการตรวจสอบการกระจายของขอมูล 

  
 

SD C.V. MIN MAX SK KU 

Y1 :   
 Y2 :    
 Y3 :  
Y4 :  
Y5 :  
Y6 :  
Y7 :  
Y8 :  
Y9 :  
Y10 :  
Y11 :  
Y12 :  
Y13 :  
Y14 :  
Y15 :  
X1 :  
X2 :  
X3 :  
X4 :  
X5 :  
X6 :  
X7 :  
X8 :  
X9 :  
X10 :  

3.87 
3.79 
3.73 
4.21 
4.23 
3.77 
3.97 
3.95 
3.96 
3.99 
3.97 
3.86 
3.96 
3.94 
3.74 
3.89 
3.74 
3.68 
3.68 
3.89 
3.74 
4.01 
4.05 
3.98 
3.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.88 
0.94 
0.79 
0.27 
0.12 
0.54 
0.30 
0.34 
0.57 
0.97 
0.66 
0.14 
0.68 
0.26 
0.16 
0.47 
0.55 
0.01 
0.49 
0.88 
0.54 
0.76 
0.44 
0.38 
0.69 

16.75 
17.35 
18.75 
16.68 
17.53 
17.12 
18.56 
21.32 
20.62 
21.55 
19.06 
19.74 
21.83 
20.26 
22.04 
17.63 
19.45 
18.43 
23.68 
23.45 
14.78 
21.45 
18.24 
19.66 
16.75 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

-0.94 
-0.24 
-0.18 
-0.38 
-0.19 
-0.93 
-0.77 
-0.94 
-0.17 
-0.14 
-0.14 
-0.11 
0.87 
0.69 
-0.98 
-0.14 
-0.17 
-0.11 
-0.15 
-0.17 
-0.36 
-0.04 
-0.25 
-0.17 
-0.87 

0.14 
-0.20 
0.58 
0.24 
0.27 
0.24 
0.15 
0.58 
0.24 
0.17 
0.18 
0.10 
0.24 
0.49 
0.17 
0.75 
0.10 
0.18 
0.35 
0.77 
0.74 
0.24 
0.58 
0.20 
0.17 

 จากตารางท่ี 1 ตัวแปรสังเกตไดอยูในระดับมากทุกตัว คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาอยูระหวาง 

0.12 – 0.97 แสดงวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวไมแตกตางกันมาก เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V) 

ของตัวแปร มีคาอยูระหวาง 14.78 – 23.68  แสดงวา ตัวแปรมีการกระจายของขอมูลไมแตกตางกันมาก เมื่อ

พิจารณาคาความเบ (Skewness : SK) มีคาอยูระหวาง -0.98 – -0.11 และความโดง (Kurtosis : KU) มีคา
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อยูระหวาง -0.20 – 0.77 แสดงวา ตัวแปรมีการกระจายของขอมูลเปนโคงปกติสมมาตร ซึ่งเปนไปตามขอ

ตกลงของ Byrne (2010) ที่กลาววาโคงปกติควรมีคาความเบและความโดงอยูระหวาง -10 ถึง +10

 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

สังเกตได

  การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได

พบวามีคา KMO เทากับ 0.914 ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอตกลงของการวิเคราะหองคประกอบของ Virahchai 

(1999) ที่กลาววา คา KMO ควรมีคาเขาใกล 1 ถามีคานอยแสดงวาความสัมพันธระหวางตัวแปรมีนอย                  

และไมเหมาะที่จะวิเคราะหองคประกอบ

 3. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง

  3.1 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 2  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

  R  
 

   

Y1  
Y2  
Y3  
Y4  
Y5  

.91** 

.77** 

.52** 

.75** 

.72** 

.83 

.59 

.27 

.56 

.52 

.61 

.19 

.04 

.17 

.08 
  df = 5  p = .321  GFI = 1.00  AGFI = .98  RMSEA = .001 

: ** p< .01 

 จากตารางที่ 2 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                           

ความสอดคลอง พิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 6.08 คาความนาจะเปนเทากับ 

.321 ที่องศาอิสระเทากับ 5 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคาเทากับ 1.00  คาดัชนีวัดระดับ                        

ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .98 และคาดัชนีรากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือ                      

คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .001 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมด                        

มีคาเปนบวก โดยมีขนาดต้ังแต .52 ถึง .91 และมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว สอดคลอง

กบัทฤษฏขีอง Byrne  (2010) ทีก่ลาววาคานํา้หนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึน้ไป มคีวามแปรผันรวม (R2)              

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต้ังแตรอยละ 27 ถึง 83 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne  (2010) ที่กลาววา

คาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1
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  3.2 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 3  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

 
 

 
R  

 
 

Y6  
Y7  
Y8  

.60** 

.76** 

.83** 

.36 

.58 

.69 

.16 

.34 

.52 
  df = 0  p = 1.000  GFI = 1.00  AGFI = 1.00  RMSEA = .000 

: ** p< .01 
 

  R  
 

 
Y9  
Y10  
Y11  

.56** 

.89** 

.65** 

.31 

.79 

.42 

.12 

.72 

.17 
  df = 0  p = 1.000  GFI = 1.00  AGFI = 1.00  RMSEA = .000  

: ** p< .01 
 

 จากตารางที่ 3 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                            

ความสอดคลอง พจิารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มคีาเทากบั .00 คาความนาจะเปนเทากบั 1.00 

ทีอ่งศาอิสระเทากบั 0  คาดชันวีดัระดับความกลมกลืน (GFI) มคีาเทากบั 1.00 คาดัชนวีดัระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 1.00 และคาดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยของสวนเหลือคลาดเคล่ือนกําลัง

สองของการประมาณคา (RMSEA) มคีาเทากบั .000 คาน้ําหนักองคประกอบท้ังหมดมีคาเปนบวก โดยมีขนาด

ตั้งแต .60 ถึง .83 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) สอดคลองกับทฤษฏีของ Byrne (2010)                           

ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป ความแปรผันรวม (R2 ) กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตั้งแตรอยละ 36 ถึง 69 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne  (2010) ที่กลาววาคาความแปรปรวนของตัวแปรควรมี

คาเขาใกล 1

  3.3 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบเจตคติในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 4  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบเจตคติในการปฏิบัติงาน
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 จากตารางที่ 4 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                             

ความสอดคลอง พิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ .49 ที่องศาอิสระเทากับ 1  คาดัชนี

วัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)                               

มคีาเทากบั 1.00  และคาดชันรีากทีส่องของคาเฉลีย่ของสวนเหลือคลาดเคล่ือนกําลงัสองของการประมาณคา 

(RMSEA) มีคาเทากับ .000 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวก โดยมีขนาดตั้งแต .56 ถึง .89                  

และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว สอดคลองกับทฤษฏีของ Byrne  (2010) ที่กลาววา                    

คานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2) กับเจตคติในการปฏิบัติงานตั้งแต                       

รอยละ 31 ถงึ 79 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne  (2010)  ทีก่ลาววาคาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1

  3.4  ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 5  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  R  
 

 
Y12  
Y13  
Y14  
Y15  

.76** 

.69** 

.89** 

.47** 

.58 

.48 

.79 

.22 

.31 

.09 

.62 

.05 
  df = 2  p = .632  GFI = 1.00  AGFI = .98  RMSEA = .009 

  : ** p< .01 
 จากตารางที่ 5 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                            

ความสอดคลอง พิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 3.50 คาความนาจะเปนเทากับ 

.632 องศาอิสระเทากับ 2 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00  คาดัชนีวัดระดับ                             

ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .98 และคาดัชนีรากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือ                      

คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .009 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมด                          

มีคาเปนบวก โดยมีขนาดต้ังแต .75 ถึง .96 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว สอดคลอง

กับทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2) 

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต้ังแตรอยละ 22 ถึง 79 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววา                 

คาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1

  3.5 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบบรรยากาศองคการ
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ตารางท่ี 6  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบบรรยากาศองคการ 

  R  
 

 

X1  
X2  
X3  
X4  
X5  

.83** 

.78** 

.64** 

.34** 

.70** 

.69 

.61 

.41 

.11 

.49 

.46 

.28 

.03 

.31 

.52 
  df = 5 p = .832  GFI = .99  AGFI = .98  RMSEA = .012 

  : ** p< .01 

  R   
 

X6  
X7  
X8  
X9  
X10  

.62** 

.68** 

.82** 
. 75** 
.74** 

.38 

.46 

.67 

.56 

.55 

.08 

.17 

.42 

.21 

.17 
  df = 5  p = .674  GFI =.99  AGFI = .98  RMSEA = .005 

: ** p< .01 

 จากตารางที่ 6 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                             
ความสอดคลองพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มคีาเทากบั 7.12 ซึง่มคีาความนาจะเปนเทากบั 
.832 ที่องศาอิสระเทากับ 5 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .99 คาดัชนีวัดระดับ                          
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .98 และคาดัชนีรากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือ                      
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .012 คานํ้าหนักองคประกอบทั้งหมด                       
มคีาเปนบวก โดยมขีนาดต้ังแต .34 ถึง .83 และมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 (p<.01) ทกุตวั สอดคลองกับ
ทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2)                                   
กับบรรยากาศองคการ ตั้งแตรอยละ 11 ถึง 69 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววา                                             

คาความแปรปรวนของตัวแปรควรมีคาเขาใกล 1

  3.6 ความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบลักษณะงานท่ีทํา

ตารางท่ี 7 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคประกอบลักษณะงานที่ทํา 
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 จากตารางที่ 7 โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑประเมิน                           
ความสอดคลอง พจิารณาไดจากคาไค-สแควร (Chi-square) มคีาเทากบั 8.68  มคีาความนาจะเปนเทากบั .674 
ทีอ่งศาอิสระเทากบั 5 คาดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (GFI) มคีาเทากบั .99  คาดัชนีวดัระดับความกลมกลืน
ทีป่รบัแกแลว (AGFI) มคีาเทากบั .98 และคาดัชนรีากท่ีสองของคาเฉล่ียของสวนเหลือคลาดเคล่ือนกาํลังสอง
ของการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ .005 คานํ้าหนักองคประกอบท้ังหมดมีคาเปนบวก โดยมีขนาด
ตัง้แต .67 ถงึ .97 และมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 (p<.01) ทกุตวั สอดคลองกบัทฤษฏีของ Byrne (2010) 
ที่กลาววาคานํ้าหนักองคประกอบควรมีคา .30 ขึ้นไป มีความแปรผันรวม (R2 ) กับลักษณะงานที่ทํา                              
ตั้งแตรอยละ 38 ถึง 67 เปนไปตามทฤษฏีของ Byrne (2010) ที่กลาววาคาความแปรปรวนของตัวแปร                          

ควรมีคาเขาใกล 1

 4. การวิเคราะหโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกับขอมูลเชิงประจักษ
     การทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะห พบวา 
โมเดลไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดล โดยพิจารณาจากคาดัชนี                   
ปรับแกโมเดล (Modification Indicies) ซึ่งยอมใหความคลาดเคล่ือนมีความสัมพันธกันได พบวา ไดโมเดล                

ที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพท่ี 2

-  ( 2) = 93.594, df =71, p =.055, GFI =.994, AGFI =.967  RMSEA =.018 

ู

ภาพที่ 2:  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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 จากภาพท่ี 2 พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาสถิติที่ตรวจสอบเปนไป       

ตามเกณฑ โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร (2) = 93.594, df =71, p =.055 นั่นคือ ระดับนัยสําคัญ                                        

ของการทดสอบคาไค-สแควรมากกวาระดบันยัสาํคญัทีก่าํหนดคอื .05 คาดชันวีดัความกลมกลนื (GFI) =.994 

คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) =.967 ซึ่งทั้งสองคามีคาเขาใกล 1 และคาดัชนีรากของ                        

คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (RMSEA) =.018 ซึ่งมีคาเขาใกล 0 จึงทําใหไดปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครเปน               

ไปตามโมเดลสมมติฐาน 

 5. การวิเคราะหอิทธิพลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

       จากภาพท่ี 2 พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF)                              

ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (MOT) และปจจัยที่มีอิทธิพล

ทางตรงและทางออมตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) ไดแก บรรยากาศองคการ (ATM) ลกัษณะงาน

ที่ทํา (WORK) และเจตคติในการปฏิบัติงาน (ATT) ตามลําดับซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยรายละเอียด ดังนี้

  5.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งาน (EFF) เทากบั .339 (p<.001) และคาอทิธพิลรวมเทากบั .339 (p<.001) แสดงวายิง่บคุลากรสายสนับสนนุ

มคีวามพึงพอใจในการปฏิบตังิานสงูยิง่สงผลใหบคุลากรสายสนับสนนุมปีระสทิธภิาพในการปฏิบตังิานสงูข้ึน

ตามไปดวย

  5.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (MOT) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(EFF) เทากับ .145 (p<.001) และคาอิทธิพลรวมเทากับ .145 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุน    

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงยิ่งสงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น                   

ตามไปดวย

  5.3 เจตคตใินการปฏบิตังิาน (ATT) มอีทิธพิลทางตรงตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) 

เทากับ .012 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุนมีเจตคติในการปฏิบัติงานสูงยิ่งสงผลใหบุคลากร

สายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้เจตคติในการปฏิบัติงาน (ATT) 

ยงัสงผลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) ทางออมโดยสงผานตวัแปรแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (MOT) 

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) เทากับ .072 (p<.001) และคาอิทธิพลรวม (คาอิทธิพลทางตรง

บวกคาอิทธิพลทางออม) เทากับ .084  (p<.001)  

  5.4 บรรยากาศองคการ (ATM) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) 

เทากับ .600 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุนไดรับบรรยากาศองคการที่ดียิ่งสงผลใหบุคลากร 

สายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึนตามไปดวย นอกจากน้ีบรรยากาศองคการ (ATM)                   

ยงัสงผลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (EFF) ทางออมโดยสงผานความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน (SAT) 

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (MOT) เจตคตใินการปฏบิตังิาน (ATT) เทากบั .366 (p<.001) และคาอทิธิพลรวม 

(คาอิทธิพลทางตรงบวกคาอิทธิพลทางออม) เทากับ .966 (p<.001)  
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  5.5 ลักษณะงานท่ีทํา (WORK) มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) 

เทากับ .614 (p<.001) แสดงวายิ่งบุคลากรสายสนับสนุนมีลักษณะงานที่ทําที่เหมาะสมย่ิงสงผลใหบุคลากร

สายสนับสนุนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ลักษณะงานที่ทํา (WORK)                             

ยังสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) ทางออมโดยสงผานเจตคติในการปฏิบัติงาน (ATT)                          

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (MOT) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (SAT) เทากับ .156 (p<.001) และ                      

คาอิทธิพลรวม (คาอิทธิพลทางตรงบวกคาอิทธิพลทางออม) เทากับ .770 (p<.001)  

 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี                       

5 ปจจยั คอื ความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน  แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน  เจตคติในการปฏิบตังิาน  บรรยากาศ

องคการและลักษณะงานท่ีทาํ  ปจจัยท่ีมอีทิธพิลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน คอื ความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพ                 

ในการปฏิบัติงาน คือ บรรยากาศองคการ ลักษณะงานท่ีทํา และเจตคติในการปฏิบัติงาน 2) โมเดลปจจัย                 

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อธิบาย                      

ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดรอยละ 79 ผูบริหารสามารถนํามาใชเปนแนวทาง                                 

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได

อภิปรายผลการวิจัย
 1. บรรยากาศองคการมีอทิธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก                                

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานและเจตคติในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Akasagtung (2016) ที่กลาววา

บรรยากาศองคการมีผลตอประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของบุคลากรอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 

ทั้งนี้เนื่องจากการรับรูถึงสภาพบรรยากาศองคการที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความพึงพอใจ

สามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการทํางานและสามารถตัดสินใจในหนาที่ความรับผิดชอบของตนได  

รวมท้ังมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ ซึ่งพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาขององคการ                          

ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยของเฮลพิน และสตริงเกอร                            

ที่กลาวถึงบรรยากาศขององคการ  (Halpin, 1975 ; Stringer, 2002)

 2.  ลักษณะงานท่ีทํามีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                            

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอิทธิพลทางตรงสงผล                                

ในทางบวกอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 และมีอทิธพิลทางออมผานความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเจตคติในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bunyarit (2015)                        

ที่กลาววาลักษณะงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นเมื่อลักษณะงานท่ีทําเพิ่มขึ้น แสดงวาบุคลากร                           
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สายสนับสนุนที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเดนชัดของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระ                                            

ในการทํางานและขอมูลยอนกลับของงานจะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการทํางานไดดียิ่งขึ้นซึ่งสงผล                

ใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงย่ิงข้ึนสอดคลองกับทฤษฏีของแฮคแมนและโอลดแฮมท่ีกลาวถึง

คุณลักษณะของงาน (Hackman & Oldham, 1980, 244)

 3.  ความพึงพอใจในการปฏิบตังิานมีอทิธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบุคลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   

ทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ Ronpirin (2015) ทีก่ลาววาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมผีลตอ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นีเ้นือ่งจากความพงึพอใจทาํใหบคุคล

เกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางานและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สอดคลองกับทฤษฏี

ของเฮอรซเบอรกที่กลาวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Herzberg, 1959, 60)

 4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                   

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 

ทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ Bunyarit (2015) ทีก่ลาววาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ                      

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05                      

ทัง้นีเ้นือ่งจากแรงจงูใจจะเปนตวักาํหนดหรอืเปนตวัผลกัดนัให เกดิความสนใจ ความกระตอืรอืรนในการปฏบิตังิาน

และเปนกลไกในการขับเคล่ือนการปฏิบตังิานใหบรรลเุปาหมายขององคการตามท่ีตองการตามทีแ่มคคลีแลนด

ไดเสนอไว (McClelland, 1961)

 5. เจตคติในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ                            

แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ Butthongdee (2014) ทีก่ลาววา เจตคติในการทาํงาน

มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรท่ีมี                     

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญแลวจะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพและ

รูสกึวาตนเองมีคณุคา สามารถเปนประโยชนตอองคการ ไดรบัการยอมรับจากเพือ่นรวมงาน จากผูบงัคับบญัชา

ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและแรงจูงใจใหเกิดข้ึนได โดยจําเปนตองเริ่มจากเจตคติ                             

ในการปฏิบัติงานที่ดีเสียกอน ซึ่งสอดคลองกับซิคมันต Zikmund (2000) ที่กลาววา เจตคติในการปฏิบัติงาน

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพขององคการ

สรุป
 จากการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                                 

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด                                

คือ บรรยากาศองคการ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน โดยผูที่มีสวน
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เกี่ยวของควรตระหนักถึงการพัฒนาบรรยากาศองคการใหดีขึ้น โดยการกําหนดบทบาทและหนาท่ีใหมี                      

ความชัดเจน มีการกระจายภาระงาน การพิจารณาจัดคนใหเหมาะสมตามความรู  ความสามารถ                                         

ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรมอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนการกระตุนบุคลากรใหเกิด               

ความกระตือรอืรนและชวยเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานปจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงสูงสุด คอื ลกัษณะงาน

ที่ทํา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับงานท่ีมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติและใหความอิสระ                       

ในการทํางานกับบุคลากร รวมทั้งใหบุคลากรไดรับผลรางวัลจากการทํางานนั้นๆ

 สําหรบัขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

 1. ควรมกีารศกึษาและพฒันาโมเดลปจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางกลุมประชากรที่มีอาชีพแตกตางกัน โดยใชหลักการวิเคราะหโมเดล

โครงสรางกลุมพหุ (Multiple Group Structure Equation Model) เพื่อตรวจสอบขอคนพบวา มีความเหมือน

หรอืความแตกตางระหวางกลุมประชากรหรือไม เชน ระหวางสายสนับสนุนกบัสายวิชาการ ซึง่จะเปนประโยชน

ในการนําผลการวิจัยไปใชในการหาแนวทางพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละองคการมากขึ้น

 2. ควรมีการนําเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกตใชในการศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงลึกซึ่งจะเปนได                   

ทั้งในลักษณะของการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือใหไดตัวแปรที่มีความเหมาะสมมากข้ึนหรือ                        

อาจศึกษาเปนกรณีศึกษาในกรณีที่ตองการเจาะลึกในบริบทเฉพาะหลังจากศึกษาภาพรวมแลว

 3. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ที่นาจะเปนสาเหตุของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน                  

ปจจัยดานความยุติธรรมในองคการ เปนตน

 4. ควรมีการนําโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นไปใชกับประชากรกลุมอื่นๆ เพ่ือทดสอบความไมแปรเปล่ียนของโมเดล
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 1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
  1.1 วัตถุประสงค
   1.1.1 เพ่ือเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธุรกจิและการจดัการ    รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                     
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง                         
องคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน
                 1.1.2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ และนักศึกษา
  1.2  ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
   1.2.1 บริหารธุรกิจและการจัดการ  
   1.2.2 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
   1.2.3 นิเทศศาสตร  
   1.2.4 ศิลปศาสตร 
   1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1.2.6 สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 2. นโยบายการจัดพิมพ:
  2.1 กําหนดออกราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้  
                  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)
   ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน – มิถุนายน    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)
   ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)
   ฉบับที่ 4  เดือนตุลาคม – ธันวาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)
  2.2 จํานวนบทความในแตละฉบับ
         จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
 3. จริยธรรมการตีพิมพ:
  3.1  บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
   3.1.1 ผูเขียนตองรับรองบทความท่ีเสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานท่ีไมเคย
ตีพิมพและไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพอื่นใด
   3.1.2 ผูเขยีนตองเปดเผยขอมลูในกรณีทีบ่ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมามีสวนเพ่ิมเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม 
และไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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   3.1.3 ผูเขียนตองอางองิแนวคดิและขอความตาง ๆ  ซึง่ไมใชของผูเขยีน รวมทัง้ตองรบัผิดชอบ
ในการขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
   3.1.4 ผู  เ ขียนท่ีปรากฏช่ือในบทความทุกทานตองมีองคประกอบครบ 3 ขอ ดังนี้                                    
(1) มสีวนรวมในการสรางโจทยวจิยัและวางแผนการวิจยั เกบ็ขอมลู หรอืวเิคราะหและแปลความหมายขอมลู 
(2) มีสวนรวมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอยางมีสวนรวมในเชิงปญญาของเน้ือหางาน                             
(ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ 
ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.5 ผูเขยีนทุกทานตองไดอานและยินยอมใหมกีารสงบทความมาพิจารณาตีพมิพเผยแพร 
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
   3.1.6 ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซ่ึงอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพล                      
ตอเน้ือหาที่ปรากฏในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึง                    
ในกิตติกรรมประกาศ
   3.1.7 ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบของวารสารที่กําหนดไวในคําแนะนํา                    
ในการจัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
   3.1.8.   ผูเขียนจะตองเขียนบทความท่ีแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง 
   3.1.9 ผู เขียนมีหนาที่แจงตอวารสารและบรรณาธิการ หากพบขอความผิดพลาดที่มี                            
ความสําคญัในการวิจยัภายหลังหรอืพบความไมถกูตองในงานท่ีตพีมิพ เพือ่ปรบัแกบทความใหมคีวามถูกตอง
หรือถอนบทความหากจําเปน
  3.2 บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
   3.2.1 ผู ทรงคุณวุฒิตองไมเปดเผยขอมูลบทความท่ีอยู ระหวางพิจารณาแกบุคคลอ่ืน                                       
ที่ไมเกี่ยวของและตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
   3.2.2  ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปน
บทความท่ีตนมีสวนรวม หรอืรูจกัผูเขยีนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอืน่ใดท่ีทาํใหไมสามารถพิจารณาประเมิน
บทความโดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
   3.2.3 ผูทรงคณุวฒุคิวรรบัพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่นมีความเชีย่วชาญ พจิารณาให
ขอเสนอแนะดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สรางสรรคเพือ่ชวยใหผูเขยีนบทความสามารถพฒันาบทความของตนตอไปได แมวาบทความนัน้จะมคีณุภาพ
ไมดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพก็ตาม
   3.2.4 ผูทรงคณุวฒุคิวรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตขุดัของในชวงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
   3.2.5 ผูทรงคณุวฒุคิวรระบงุานวิจยัหรอืผลงานทางวิชาการท่ีผูเขยีนไมไดอางอิงไวในบทความ 
และผูทรงคณุวฒุคิวรแจงตอบรรณาธกิาร หากทราบวาบทความทีพ่จิารณามสีวนใดสวนหนึง่ทีค่ลายคลงึหรอื
เหมือนกับบทความที่อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
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  3.3 บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
   3.3.1 บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
   3.3.2 บรรณาธิการตองพิจารณาบทความจากเนื้อหาทางวิชาการโดยปราศจากอคติ                                
ในเรื่องคุณลักษณะใด ๆ ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมท้ังตองปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอน
ระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
   3.3.3 บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลว 
ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหา
สอดคลองกับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
   3.3.4 บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร                         
รวมทั้งตองควบคุมใหกระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความเปนไปโดยปกปดทั้งดานผู เขียนและ                               
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double-Blind Review) ดวยความยุติธรรม
   3.3.5 บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอก
ผลงานผูอืน่ (Plagiarism) โดยใชโปรแกรมทีเ่ชือ่ถอืได และหยดุกระบวนการพจิารณากลัน่กรองบทความทนัที 
หากพบการคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําช้ีแจงประกอบการ                    
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความน้ัน
   3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไข
ปญหาทางจรยิธรรมนัน้ ดวยความรอบคอบ แมวาบทความนัน้จะไดรบัการตพีมิพหรอืไมกต็าม ทัง้นีก้ารปฏเิสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
 4.  นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
  4.1 คําแนะนําทั่วไป
   4.1.1 ผลงานท่ีเสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน 
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
   4.1.2 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมอยู ในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือ                           
สิ่งตีพิมพอื่นใด
   4.1.3 กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียน
ตองแสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากน้ีผูเขียนยังตอง
ระบุในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเม่ือไรมาแลว
   4.1.4 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ                           
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ                              
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
   4.1.5 ลขิสทิธบทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนไดรบัการสงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย 
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
  4.2 ประเภทผลงานท่ีรับตีพมิพ
             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 111

   4.2.1 บทความวิชาการ (Academic Article) 
   4.2.2 บทความวิจัย (Research Article) 
   4.2.3 บทความปริทัศน (Review Article) 
   4.2.4 บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
  4.3 การพิจารณากล่ันกรองบทความ
   4.3.1 บทความที่จะไดรับพิจารณาตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ                        
ทางวิชาการและมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม                  
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และชุมชน
   4.3.2 บทความท่ีจะไดรับการตีพิมพตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิ                        
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
  4.4 กระบวนการพิจารณากล่ันกรองบทความ (Peer Review)
   4.4.1 กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเม่ือกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอย
สมบูรณ
   4.4.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทความ และเน้ือหาของบทความวา
ตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ  ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและ                      
ปฏิบัติ ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบการนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
   4.4.3 ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว พิจารณาตีพิมพ                                  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพ่ือกล่ันกรองตอไป โดยจะสงใหผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา                             
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม                        
โดยกระบวนการกล่ันกรองน้ี ทัง้ผูทรงคุณวุฒแิละผูเขยีนจะไมทราบขอมลูของกันและกัน (Double-Blind Review)
   4.4.4  เม่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความน้ัน ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
 5. ขอกําหนดตนฉบับ
       5.1 การจัดพิมพตนฉบับ
   5.1.1 บทความท่ีเสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพ                             
บทความ โดยใช Font TH SarabunNew ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.2 ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
   5.1.3  หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
             5.1.4  ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
             5.1.5  ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ” 
ตอทายช่ือผูเขียนคนที่ 3
   5.1.6  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point                                     
พิมพ  1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
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   5.1.7  บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point 
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
   5.1.8  เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.9  หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
   5.1.10 หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา) 
สวนช่ือตาราง หรือชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวใตภาพหรือแผนภูมิ                            
บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงที่มา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ                            
File ภาพมาดวย)
   5.1.11 เอกสารอางอิง ขนาดตัวอกัษร 16 Point (ตวัหนา) จดัชิดซาย สวนเน้ือหาเอกสารอางอิง 
ขนาดตัวอักษร 16 Point
   5.1.12  ผูเขยีนตองตรวจสอบความถกูตองของการพมิพตนฉบบั เชน รปูแบบการพมิพ การอางองิ
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
   5.1.13  กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกช่ือและนามสกุล                          
ของผูเขยีน พรอมประวัตยิอของผูเขยีน ระบุคณุวฒุกิารศึกษาสูงสุด ตาํแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี ตาํแหนงงาน 
และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
  5.2 สวนประกอบของบทความ
   5.2.1 บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและ                        
มลีาํดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหผูอานสามารถเขาใจไดชดัเจน รวมถงึมีการใชทฤษฎวีเิคราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
     (1) ชื่อเรื่อง (Title)
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               สรปุเนือ้หาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กาํหนดใหมทีัง้บทคดัยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเนือ้หา  เหมาะสาํหรับนาํไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา (Introduction)
      เปนสวนแนะนําและปูพื้นเร่ืองเพ่ือใหผู อานทราบขอมูลเบื้องตนของเน้ือหา                    
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเร่ืองนั้น ๆ 
     (5) เนื้อหา (Body of Text)
                   เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเน้ือหา ควรมีการวางแผน                               
จัดโครงสรางของเนื้อหาที่นําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนําเสนอเนื้อหาควรมีความ                   
ตอเนื่องเพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
     (6) สรุป (Conclusion)
                 เปนการสรปุเนือ้หาในบทความทัง้หมดออกมาอยางชดัเจน และกระชบัโดยมกีารสรปุ
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลววามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
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     (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
   5.2.2 บทความวิจัย  ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดรับอยางเปนระบบ โดยตองมี                          
องคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบเพ่ิมเติมได)
     (1) ชื่อเรื่อง (Title)
               ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเร่ืองเปนภาษาไทยและ
ตามดวยช่ือเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
     (2) บทคัดยอ (Abstract)
               กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 
1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค                      
วีธีการ และผลการวิจัย)
     (3) คําสําคัญ  (Keyword)
      ระบคุาํทีเ่ปนคาํสาํคญัของเน้ือหา เหมาะสําหรับนาํไปใชเปนคาํคนในระบบฐานขอมลู
     (4) บทนํา  (Introduction)
      เปนการอธบิายถงึทีม่าและความสาํคัญของปญหาและเหตผุลทีน่าํไปสูการวจิยั มขีอมลู
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง 
     (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
      ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
     (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) 
      นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
     (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
      อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
     (8) ผลการวิจัย (Results)
               เสนอผลการวิจยัทีต่รงประเด็นตามลาํดบัข้ันของการวิจยั การใชตารางหรือแผนภมูไิม
ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลท่ีคนพบอยางชัดเจน
     (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
      ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
     (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไป                      
ใชประโยชน
     (11) เอกสารอางอิง (Reference)
       เขยีนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
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  5.3 การอางอิง
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American                          
Psychological Association)
   5.3.1 การอางอิงในเน้ือหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
                           (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
               ตัวอยาง
               (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
   5.3.2 เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
              (1) หนังสือ           
                                ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
                                ตัวอยาง
                                Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
                          (2) บทความจากวารสาร
                                ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนา.
                                ตัวอยาง
                    Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in                    
                                         organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
       45(2), 10-36.
     (3) วิทยานิพนธ
                     ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. (วิทยานิพนธ ชื่อปริญญา, สาขาวิชา, 
                                         ชื่อมหาวิทยาลัย).
                     ตัวอยาง
                     พิฑูรย ทองฉิม. (2546). การจัดการความรวมมือดานการทองเที่ยวโดย
                      ชุมชนเกาะลันตา. (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
                                         การจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม).
     (4)  เว็บเพจ
                     ชื่อผูแตงหรื่อหนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปที่จัดทํา). ชื่อเรื่อง. สืบคนเมื่อ วันที่ 
       เดือน ป, จาก URL.
                                ตัวอยาง
      ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี้. สืบคนเมื่อ 25 
                                         ธันวาคม 2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?
                                         data=407720-opinion. 
                                 American Psychological Association. (1999). Electronic preference 
                               formats recommended by the American Psychological 
                         Association. Retrieved July 18, 1999, from  
                                        http://www.apa.org/journals/webref.html.
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 6. การสงตนฉบับ
        ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบบับทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา
เผยแพรทางระบบ Online Submissions: https://www.tci thaijo.org/index.php/FEU/information/authors 
 7.  การติดตามอานผลงานที่รับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
         ผูเขียนท่ีผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก                    
วารสารฉบับออนไลนบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการ
วารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci thaijo.org/index.php/FEU)  
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: 
: 

 Reviewer: 
: 

แบบฟอรมนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร    
ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน      

            วันที่ … …….เดือน………….……….พ.ศ………. 

  

เรียน  บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน          

เรื่อง  ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน    

   ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………… 

   (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………...

   คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา …………………………………………………………..……...

   ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)……………………………………………….…..……… 

   สถานทีท่าํงาน/สถานศึกษา………………………………………………………………………

   ขอนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                         

โดยมีรายละเอียดขางทาย 

    1. ชื่อบทความ  (ภาษาไทย)

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

    2. ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)  ………………………………………………………… 

    3. ประเภทบทความที่สง   [     ]   บทความวิชาการ (Academic article)  

                                   [     ]   บทความวิจัย (Research article) 

                                                      [     ]   บทความปริทัศน (Review article)              

                                                      [     ]   บทวิจารณหนังสือ (Book review) 
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    4. กรณีเปนบทความท่ีเสนอเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้         

     [     ]  บทความวิจัย          [     ]  บทความวิชาการ          

     ชื่อหลักสูตร..........................................................................................................    

     ชือ่มหาวิทยาลัย....................................................................................................

                      ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก.......................................................................................

     หนวยงานท่ีสังกัดของอาจารยที่ปรึกษาหลัก …………………………………………

     ทัง้นีไ้ดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผานแลวเม่ือวนัท่ี…….เดอืน.……....…. พ.ศ…...…

    5. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก

          ทีอ่ยูสาํหรบัตดิตอทางไปรษณีย …………………………..……………………………

     โทรศัพท……………...…..โทรศัพทมือถือ…………...……..โทรสาร………………...

     E-mail………………………………………………………………...........................

    6. ชื่อผูเขียนบทความ

                                 ผูเขียน                 ชื่อ-นามสกุล        หนวยงานที่สังกัด
    

     ผูเขียนหลัก

  

     ผูเขียนรวมทานที่ 1

     ผูเขียนรวมทานที่ 2
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  7. การจัดเตรียมตนฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกําหนด 

                    กรณีบทความวิจัย                                   กรณีบทความวิชาการ

                   

 [    ]   ชื่อเรื่อง (Title)    

 [    ]   บทคัดยอ ไมเกิน 250 คํา    

 [    ]   Abstract ไมเกิน 250 คํา    

 [    ]   คําสําคัญ  (Keyword)    

 [    ]  บทนํา  (Introduction)    

 [     ]  วัตถุประสงค (Research Objectives)   

 [     ]  ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)    

 [     ]  วิธีการวิจัย (Research Methodology)   

 [     ]  ผลการวิจัย (Results)  

 [     ]  อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)  

 [     ]  สรุป (Conclusion)   

 [     ]  เอกสารอางอิง (Reference) รูปแบบ APA  

 

[    ]   ชื่อเร่ือง (Title)

[    ]   บทคัดยอ   ไมเกิน 250 คํา

[    ]   Abstract   ไมเกิน 250 คํา

[    ]   คําสําคัญ  (Keyword)

[    ]   บทนํา (Introduction)

[    ]   เนื้อหา (Body of Text) 

[    ]   สรุป (Conclusion)

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้    [    ]    เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว     

        [    ]   เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ     

        [    ]    เปนผลงานของคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎช่ือ 

            ในบทความ ดังรายช่ือในเอกสารแนบ (ถามี)         
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  ผูเขียนรวมท่ีปรากฎช่ือในบทความ และคณะผูเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมปรากฎช่ือในบทความ (ถามี)             

รับทราบและยินยอมใหสงบทความมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ครั้งนี้ รวมท้ังขอรับรองวาบทความน้ี ไมเคยตีพิมพในวารสารใดมากอนและไมอยูในระหวางกระบวนการ

พิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น  รวมทั้งจะไมนําสงไปเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ 

  ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ ทั้งยินยอมใหกองบรรณาธิการ       

ตรวจแกตนฉบับตามที่เห็นสมควร พรอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดรับการตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัย      

ฟารอสีเทอรน กรณีมกีารฟองรองเร่ืองการละเมิดลขิสทิธ์ิเกีย่วกับภาพ แผนภูม ิ ขอความสวนใดสวนหน่ึง และ/

หรือขอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียงฝายเดียว 

ลงชื่อผูเขียนทานที่ 1............................................  ลงช่ือผูเขียนรวมทานที่ 1   ..........................................

                            (                                         )                               (                                        )

                             ............/............../..............                                 ............./............./............

 

ลงชื่อผูเขียนรวมทานที่ 2 ..........................................  

                                   (                                            )                                             

                                  ............../............../..............                              
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ประวัติยอภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………

วฒุกิารศกึษาสงูสดุ:…………………………………………….……………………………..

มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....

ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...

หนวยงานทีส่งักดั:……………………………………………………………………………..

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ

Name and Surname: ………………………………………………………..………………

Highest Education: ………………………………………………………………………....

University or Agency: ……………………………………………………………………....

Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....   

Affiliation:……………………………………………………………………………………...

Field of Expertise: …………………………………………………………………………..

เอกสารแนบ
ประวัติยอผูเขียนบทความ

  ผูเขียน                                    ประวัติยอ 

 

   
ผูเขียน
หลัก

ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา
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ประวัติยอภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………

วฒุกิารศกึษาสงูสดุ:…………………………………………….……………………………..

มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....

ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...

หนวยงานทีส่งักดั:……………………………………………………………………………..

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ

Name and Surname: ………………………………………………………..………………

Highest Education: ………………………………………………………………………....

University or Agency: ……………………………………………………………………....

Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....   

Affiliation:……………………………………………………………………………………...

Field of Expertise: …………………………………………………………………………..

ผูเขยีนรวม
ทานที่ 1

ชื่อ File ภาพผูเขียน
ที่แนบมา

ผูเขียน                                 ประวัติยอ 
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ผูเขยีนรวม
ทานที่ 2

ประวัติยอภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………

วฒุกิารศกึษาสงูสดุ:…………………………………………….……………………………..

มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….……………….....

ตําแหนงทางวิชาการ:…………………………………………….…………………………...

หนวยงานทีส่งักดั:……………………………………………………………………………..

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..………………

ประวัติยอภาษาอังกฤษ

Name and Surname: ………………………………………………………..………………

Highest Education: ………………………………………………………………………....

University or Agency: ……………………………………………………………………....

Academic Rank/Title:…………………………………………………………………….....   

Affiliation:……………………………………………………………………………………...

Field of Expertise: …………………………………………………………………………..

ผูเขียน                                                 ประวัติยอ 




