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บทบรรณาธิการ 
 
 จากการประกาศนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม นั้น มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน
ส าคัญหนึ่ง ในหลายๆ หน่วยงาน ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วน าไปต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมทั้งกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะและระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และบริการที่มีมูลค่าสูง จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักท่ีส าคัญและต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เช่นกัน 
ในขณะที่ปัญหาหลายประการของอุดมศึกษาไทยยังต้องได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหางบประมาณด้านการศึกษาสูง
เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ปัญหาด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล การเปิดหลักสูตรที่มี
ความซ้ าซ้อนกันและไม่ตรงตามศักยภาพหรือความเช่ียวชาญ เน้นจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ ทักษะปัญหา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า ปัญหาธรรมาภิบาลหรือการบริหารงาน และงานวิจัยไม่มีคุณภาพหรือไม่ตอบโจทย์
การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เป็นต้น อีกทั้งการวิจัยในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นเอาจ านวนผลงาน
การตีพิมพ์เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสายวิชาการ โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยจากงานประจ า
ของสายสนับสนุนค่อนข้างน้อย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะงานหรือเพื่อการพัฒนางาน
ประจ าให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นถือเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัว
บุคคลและในองค์กร และมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ไปพร้อมกับ
สายวิชาการได้เช่นกัน 
 ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ก่อก าเนิดขึ้น ด้วยความ
มุ่งมั่นของผู้แทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจ า ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสั้นๆ ชัดเจน 
ตรงไปตรงมาในขณะนั้นว่า “คิดและท าเพื่อเพื่อนข้าราชการและลูกจ้างฯ” ก่อก าเนิดจากสภาข้าราชการฯ และ
ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีการรวมตัวและจัดประชุมในลักษณะการประชุมทางวิชาการหรือ
ประชุมสัมมนา หลายครั้ง และในการประชุมฯ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการปรึกษาหารือร่วมกัน 
จึงเป็นที่มาและก่อก าเนิดเป็น ปขมท. ในวันที่ 27 มกราคม 2536 ได้มีประกาศใช้ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภา
ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วปะเทศ (ปขมท.) ว่าด้วย การบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2536 ต่อมา
ได้มีการเปลี่ยนช่ือองค์กร ปขมท. เป็น ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อ
ปี พ.ศ. 2545 โดยมีเจตจ านงให้ ปขมท. เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติต่อข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และมีพันธกิจ คือเป็นองค์กรตัวแทน
ประสานสัมพันธ์ ทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วยช้ีแนะและแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ข้อมูล
ข่าวสาร ร่วมวิวัฒนาการอุดมศึกษาไทย ด้วยพันธกิจนี้เอง ปขมท. จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา ได้ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจ
บทบาทกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 และสามารถก าหนดทิศทางที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ได้แก่การจัดการประชุมทางวิชาการ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 2560 “ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษา
ไทย” นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายภายใต้ ปขมท. แล้ว จ านวน 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายวิจัยสาย
สนับสนุน เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เครือข่ายบริหารและธุรการ เครือข่ายกายภาพ เครือข่ายงานบริการ
การศึกษาและกิจการนักศึกษา และเครือข่ายนิติกร เครือข่ายพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน และก าลังอยู่
ในช่วงด าเนินการจัดตั้งอีก 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการเงินและพัสดุ เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ และ



 

เครือข่ายงานห้องปฏิบัติการ โดยในแต่ละเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการด้านพัฒนาระบบงานใน
แต่ละกลุ่มสายงานของสายสนบัสนุนวิชาการในสถาบันอดุมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
และบังเกิดผลดีต่อประชาคมอุดมศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมประจ าปีมากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ 
ของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทย      

นอกจากนี้ ปขมท. ได้มีการจัดท าวารสารวิชาการ ปขมท. ขึ้น เพื่อการเผยแพร่งานวิชาการและ
บทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อัน
เป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้น
มา และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) โดย 16 ฉบับ ท่ีผ่านมา
นั้น มีว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า เป็นบรรณาธิการ และส าหรับปีท่ี 6 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไปนี้ กระผม ดร.จรงค์ศักดิ์ 
พุมนวน รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ของวารสารวิชาการ ปขมท. แทน และเพื่อน าวารสารวิชาการ ปขมท. เข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI ปขมท. จึงได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงวารสารวิชาการ ปขมท. ขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยบรรณาธิการบริหารทั้งหมด และมีกระผมเป็นประธานกรรมการ โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการ
ด าเนินการของวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน TCI ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป   

โดยวารสารฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา สุหฤทด ารง ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดแบบลีน และการ
จัดการเชิงองค์รวม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แนวคิดแบบลีน เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีมาช่วยเราให้มีขั้นตอนในการ
คิดและปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างเป็นระบบ ในบทความรับเชิญพิเศษเรื่อง “ลีน ชีวิต และการ
เปลี่ยนแปลง” นอกจากนั้นในวารสารฉบับนี้ยังมีบทความวิชาการอีก 1 บทความ และบทความวิจัยที่มาจากงาน
ประจ าของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อีก 11 บทความ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด
บทความทั้งหมดในวารสารวิชาการ ปขมท. ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านั้น) และ
ดาวน์โหลดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ ได้ที่ http://www.council-uast.com 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ทางวารสารฯ ใคร่ขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจ ากองบรรณาธิการทุกท่าน 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ท่านที่ปรึกษา ปขมท. สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของวารสารฯ ให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วารสารวิชาการ ปขมท. ยินดีที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานหรือบทความของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  

 
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน 
     บรรณาธิการ 
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ลีน ชีวิต และการเปลี่ยนแปลง  
 

วิทยา สุหฤทด ารง1* 
Vithaya Suharitdamrong1* 

 
ความจริงกับการเปลี่ยนแปลง 
 ในยุคปัจจุบันเราคงจะรู้สึกได้กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูลซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเราในสังคมอย่างมาก เทคโนโลยีท าให้เกิด
การเช่ือมต่อกันระหว่างคนและกลุ่มคน เมื่อมีการเช่ือมต่อกันโดยมีการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศถึงกันจึงท า
คนเราเกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นย าขึ้น ความคิดและการตัดสินใจของคนเราจึงเปลี่ยนแปลงไปท าให้มี
ผลถึงพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนเราต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ท้ังนี้ทั้งนั้นเราจะสามารถควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงนั้นให้อยู่ในขอบเขตได้หรือไม่จึงเป็นประเด็นท่ีเราต้องคิดและด าเนินการ และคงไม่ใช่แค่เราปล่อย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่รอบๆ ตัวเราเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีเป้าหมายที่แน่ชัดและ
เป็นประโยชน์กับตัวเรา การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันคงไม่ใช่เรื่องราวหรือโครงการพิเศษที่เราได้ริเริ่มกันข้ึนมา
เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็จบไป แต่การเปลี่ยนแปลงได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าที่เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
เรา ซึ่งเราจะต้องมีความตระหนักว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
ชีวิตกับการจัดการ  
 ชีวิต คือ อะไร?  นี่เป็นค าถามขั้นพื้นฐานของนักปรัชญาที่ได้ถามกันมาตลอดเวลาและก็ยังคงถามกัน
อยู่เพื่อหาค าตอบจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละช่วงเวลาระหว่างที่นักปรัชญาถามและตอบกันมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทั้ง
ค าถามและค าตอบทั้งหลายได้ก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกิดจากการค้นคว้าและถกเถียงกันมาจน
ชีวิตหลายชีวิตได้ตายไปและเกิดมาหลายชั่วอายุคน ความรู้จากหลากหลายสาขาเหล่านั้นได้ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ค าถามเชิงปรัชญานี้ก็ยังคงด ารงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าชีวิตจะคืออะไรก็
ตาม? เราทุกคนอยากจะมีชีวิตอยู่ เราต้องมีชีวิตอยู่ เราต้องการทรัพยากรในการด ารงชีวิต ดังนั้นในมุมมองของ
มนุษย์นั้นจึงต้องการอะไรที่มีคุณค่า (Value) หรือสามารถใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตเพื่อให้ชีวิตมนุษย์เรารอด  
มนุษย์เราจึงต้องคิด (Think) ตัดสินใจ (Decide) และท า (Act) ในทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณค่าหรือประโยชน์นั้นมา
ส าหรับการด ารงชีวิตให้อยู่รอด   
 กิจกรรมที่มนุษย์คิดและท าเพื่อให้ได้คุณค่าต่างๆ มาก็เพื่อการกินหรือบริโภคและการใช้งานหรืออุปโภค 
รวมทั้งการได้รับบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับความเป็นอยู่และความอยู่รอดของมนุษย์ กิจกรรมที่มนุษย์คิด
ตัดสินใจและท าเพื่อให้เกิดคุณค่า คือ การจัดการ (Management) เพื่อให้ได้คุณค่าที่เป็นสิ่งที่จ าเป็น (Need) และ
สิ่งที่ต้องการ (Want) ส าหรับชีวิตมนุษย์เราในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Products) ที่เป็นสิ่งของส าหรับอุปโภคและ
บริโภครวมทั้งการได้รับบริการ (Services) ทั้งหลาย ในขณะที่มนุษย์เราใช้ชีวิตดิ้นรนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
และความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม มนุษย์เราจึงต้องท าการควบคุม (Control) กระบวนการสร้างคุณค่าและ
การให้ได้มาของคุณค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการโดยไม่ขาดตกบกพร่อง และในขณะเดียวกันนั้นมนุษย์เราเองก็
ยังต้องการที่จะปรับปรุง (Improve) ให้คุณค่านั้นมีประโยชน์มากขึ้นหรือดีกว่าเก่า (Better) โดยสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของมนุษย์ได้รวดเร็วทันเวลากว่าเดิม (Faster) ทั้งยังประหยัด (Cheaper) ทรัพยากรด้วย 
กระบวนการจัดการที่ประกอบด้วยการคิด การท า การควบคุมและการปรับปรุงแสดงอยู่ในภาพที ่1 
                                                           
1ผู้ช่วยอธิการบด ีฝ่ายโครงการริเร่ิมเชิงยุทธศาสตร์และการแปลงสภาพวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
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ภาพที่ 1 กระบวนการการจัดการ (Management Process) 
 
การจัดการกับความลงตัว 
 การจัดการเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีกิเลสหรือมีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่
รู้จบ มนุษย์เลยต้องจัดการเพื่อให้ได้คุณค่าใหม่ (New Value) ที่ดีกว่าเดิม มนุษย์จึงต้องค้นหาคุณค่าใหม่  
มนุษย์จึงต้องสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมา เป้าหมายของการจัดการหรือการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา คือ การแสวงหา
และสร้างคุณค่าจากทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกหรืออุปทาน (Supply) เพื่อมาตอบสนองกับอุปสงค์
(Demand) ที่เป็นความจ าเป็นและความต้องการของมุนษย์ หรือเป็นการจัดหาอุปทานให้พอดีหรือตรงกับ 
อุปสงค์ (Supply meet Demand) ในอดีตนั้นทรัพยากรของโลกเรามีอยู่อย่างมากมายเหลือเฟือ ประเด็น
ของการจัดการยังไม่เป็นปัญหากับมนุษย์เรามากนัก ต่อมาโลกเราเปลี่ยนแปลงไปโดยมีจ านวนประชากรมาก
ขึ้นโดยกระจายออกไปอาศัยอยู่ภูมิภาคในส่วนต่างๆ ของโลก ท าให้มีการปรับตัวขึ้นของอุปสงค์และมีการใช้
ทรัพยากรด้านอุปทานมากขึ้น ประเด็นการจัดการจึงได้รับความสนใจและมีความส าคัญมากขึ้นเพื่อที่จะจัดหา
และสร้างคุณค่าต่างๆ เพื่อสนองประโยชน์กับตัวมนุษย์เองให้มีชีวิตอยู่รอด สังคมมนุษย์จึงอยู่ในภาวะพลวัตที่มี
การเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านอุปทานและอุปสงค์อยู่ตลอดเวลา สติปัญญาและกิเลสของมนุษย์จึงเป็นตัวผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอุปสงค์เพื่อความอยู่รอดหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในอีกด้านหนึ่งด้วยสิทธิ
ปัญญาของมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะเริ่มขาดแคลนและหายากขึ้นเรื่อยๆ จึ งท าให้มนุษย์ต้องใช้
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสร้างคุณค่าใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองอุปทานใหม่ๆ 
ของมนุษย์เช่นกัน ดังนั้นเรื่องของการจัดการนั้นจึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเทคนิคใหม่อะไรเลย แต่เราทุกคนจัดการ
ชีวิตเรามาตั้งแต่เกิดมา แต่ถ้าจะจัดการให้ถูกต้องและเป็นระเบียบแบบแผนแล้ว เราจึงต้องมาเรียนรู้และปรับ
ความคิดและวิธีการโดยการเรียนรู้ขั้นตอนท่ีเหมาะสมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความ
ลงตัวหรือเหมาะสมที่สุด (Optimization) ภายใต้ข้อจ ากัดในแต่ละสถานการณ์  
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ลีน คือ อะไร  
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน มนุษย์เราดิ้นรนไปในทุกทิศทุกทางด้วยการจัดการใน
ทุกรูปแบบเพื่อให้ได้ทรัพยากรต่างๆ มาสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งใน
กรณีศึกษาของการจัดการที่มีช่ือเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบัน คือการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production 
System : TPS) ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในช่วงระยะเวลาทศวรรษ 1970s ถึง 1980s ในสภาพที่ตลาดรถยนต์ใน
สหรัฐอเมริกาเกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศและผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น Jim 
Womack และ Dan Jones ผู้วิจัยกรณีศึกษานี้ได้ค้นพบว่าเทคนิคการผลิตแบบโตโยต้านั้นได้ท าให้บริษัท    
โตโยต้าได้เปรียบเชิงการแข่งขันมากกว่าผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาผู้วิจัยได้ตั้งช่ือ
การผลิตแบบโตโยต้าว่าเป็นการผลิตแบบลีน (Lean Production) จากหนังสือ The Machine that 
changed the World ของพวกเขา ในปี 1988 และต่อมาแนวคิดแบบลีนนี้ก็ได้ถูกเผยแผ่ขยายออกไปสู่วง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ อีกมากมายจนถึงทุกวันน้ี   
 การผลิตแบบโตโยต้าได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยทีมงานของบริษัทโตโยต้าในช่วงเวลาที่บริษัทจะต้อง
ปรับตัวเองในสภาวะการณ์ด้านตลาดมีความผันผวน เนื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือการ
เข้าสู่ตลาดใหม่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงแรกๆ ของการน าเอาแนวคิดแบบลีนมาใช้ในกระบวนการ
ท างานต่างๆ นั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการจัดการการผลิตหรือ Lean Production เพราะว่าเป็นการลอก
แบบแนวคิดมาจากการผลิตแบบโตโยต้าซึ่งเน้นที่การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตรถยนต์ ด้วยการ
ด าเนินกิจกรรม Kaizen ที่เป็นกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างกระบวนการผลิต
ให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) อย่างไม่ติดขัดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถ
ผลิตได้ในอัตราที่ลูกค้าต้องการหรือแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) ต่อมาในปี 1996 Jim Womack และ 
Dan Jones ได้เขียนหนังสือ Lean Thinking หรือ แนวคิดแบบลีน ซึ่งเป็นการน าเอาแนวคิดแบบลีนไป
ประยุกต์ใช้ในหลายบริบทของสาขาการท างานต่างๆ นั่นแสดงว่า ความหมายของ ลีน (Lean) ที่แต่เดิมมีที่มา
จาก การผลิตแบบลีน (Lean Production) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก าจัดความสูญเปล่า (Waste) ใน
กระบวนการผลิตซึ่งจะท าให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) ที่ดีขึ้นได้ถูกยกระดับจากมีความหมายในระดับ
รูปธรรม (Concrete) หรือบริบทเดียว ไปสู่ระดับนามธรรม (Abstract) ที่สามารถน าไปประยุกต์ในบริบทอื่นๆ 
ได้ โดยการเสนอหลักการของแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ออกมา 5 หลักการ คือ 1) คุณค่า (Values) 
2) สายธารคุณค่า (Value Stream) 3) การไหลลื่น (Flow) 4) การดึง (Pull) 5) มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ ภาพที่ 
2 แสดงให้เห็นถึง แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) 
 

 
ภาพที่ 2 แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) 
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การน าลีนไปปฏิบัติใช้ 
 การน าเอาแนวคิดแบบลีนไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น ไม่ได้อยู่ที่จะใช้เครื่องมืออะไร? เพราะเครื่องมือ
แต่ละชนิดนั้นจะเหมาะสมกับงานแต่ละอย่างในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนที่คิดจะใช้ลีน ไป
ปฏิบัติใช้งานนั้นจะต้องเข้าใจหลักการ 5 ประการของแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) เสียก่อน แล้วจะต้อง
เข้าใจในกระบวนการหรือบริบทท่ีเราจะเอาลีนเข้าไปประยุกต์ใช้ด้วย โดยการเริ่มขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องของ 
คุณค่า (Values) ที่ลูกค้าต้องการโดยที่เราต้องเข้าใจว่าในสิ่งที่เราสนใจหรือบริบทที่เราจะเอาลีนเข้าไป
ประยุกต์มีการสร้างคุณค่าอะไรบ้าง และคุณค่านั้นอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอย่างไร 
คุณค่านั้นเป็นท่ีต้องการของลูกค้าอย่างไร ต่อมาในข้ันตอนท่ี 2 เราก็ต้องมองหาว่าคุณค่าที่เราสนใจนั้นถูกสร้าง
มาอย่างไร คุณค่าทุกคุณค่านั้นต้องถูกสร้างมาจากสายธารคุณค่า (Value Stream) หรือกระบวนการธุรกิจ 
(Business Process) ขององค์กรนั้นๆ หรือในบริบทนั้นๆ ในขั้นตอนที่ 3 แนวคิดแบบลีนมองการสร้างคุณค่า
ขององค์กรหรือกระบวนการนั้นๆ ว่ากระบวนการนั้นสร้างคุณค่าอะไรและท าอย่างไรให้คุณค่าในกระบวนการ
นั้นไหลสะดวก (Flow) ไม่มีความสูญเปล่าเพื่อให้กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นได้สร้างคุณค่าเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ
เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากร ในขั้นตอนท่ี 4 แนวคิดแบบลีนมีส่วนท่ีเชื่อมโยงกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ 
เพื่อท่ีจะสร้างคุณค่านั้นก็ต่อเมื่อลูกค้าต้องการหรือ Pull ในขั้นตอนที่ 5 เราจะด าเนินการขั้นตอนทั้งหมดด้วย
การปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์แบบ 
 
การจัดการแบบลีน 

จากแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบทของคุณค่า  
จึงท าให้มีการน าเอาแนวคิดแบบลีนเข้ามาเสริมกับค าว่า การจัดการ (Management) จนเป็นการจัดการแบบ
ลีน (Lean Management) เพราะว่าท้ังลีนและการจัดการนั้นมีเป้าหมายเหมือนกันคือ การสร้างคุณค่า แต่ว่า
การจัดการจะเป็นกระบวนการหลักที่สร้างคุณค่าออกมา ส่วนแนวคิดแบบลีนนั้นเป็นส่วนที่มาเสริมให้การ
จัดการสามารถมุ่งเน้นไปท่ีคุณค่ามากขึ้นและท าให้เกิดความลงตัวของกระบวนการมากขึ้นไม่มีความสูญเปล่า 
ไม่มีส่วนขาดและส่วนเกิน เกิดความเหมาะสมในการจัดการ (Optimization) ถ้าการจัดการมีความหมายใน
การสร้างคุณค่าแล้ว ในบริบทไหนๆ ที่มีการสร้างคุณค่าที่มนุษย์ต้องการ เราก็สามารถเข้าไปท าการจัดการได้
เช่นกัน ดังนั้นแนวคิดแบบลีนจึงสามารถถูกใช้เป็นตัวเสริมให้กับกระบวนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตราบใดก็ตามที่เราก าลังมุ่งเป้าไปที่คุณค่าที่มนุษย์หรือลูกค้าต้องการ ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง ลีน กับการจัดการ 

เราสามารถมองการจัดการ (Management) เป็นกระบวนการ (Process) ถ้ากิจกรรมที่ด าเนินการ
เป็นกระบวนการแล้ว จะต้องมีคุณค่า (Value) ที่ออกมาเป็นผลลัพธ์ของการจัดการตามเป้าหมายของการ
จัดการ ดังนั้นการจัดการ X หรือ Management of X หรือ (Any X) Management จะต้องได้คุณค่า X หรือ 
V(X) ออกมาจากกระบวนการสร้างคุณค่าเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณค่านั้นจะอยู่กลุ่มคุณค่าใดๆ (Cluster 
Values) เช่น การก่อสร้าง (Construction) โรงพยาบาล (Hospital) การให้บริการ (Services) โรงงาน 
(Factory) กลุ่มคุณค่าเหล่านี้จะมีคุณค่า X หรือ Value X ตามลักษณะบริบทของฟังก์ช่ันการใช้งานคุณค่า X 
และกระบวนการสร้างคุณค่าในกลุ่มนั้น คุณค่าในแต่ละกลุ่มคุณค่าจะมีกระบวนการย่อยที่สามารถถูกแบ่ง
ออกเป็นกระบวนการด้าน Hard Side Process เช่น การผลิต (Production) การขนส่ง (Transportation) 
การจัดหา (Procurement) และอีกด้านหนึ่งจะเป็นกระบวนการด้าน Soft Side Activities เช่น IT, ERP  
Accounting, HR,  Culture, Mindset เราจึงสามารถน าเอาแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ได้กับกระบวนการ
ย่อยเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงว่า Lean Management สามารถประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุก
มุมมองของกระบวนการสร้างคุณค่า 
 



วารสารวิชาการ ปขมท. 6(2): 1-6  วิทยา สุหฤทด ารง 
 

 5 
 

 
ภาพที่ 3 ลีน กับ การจัดการ (Lean and Management) 
 

 
 
ภาพที่ 4 การจัดการแบบลีน (Lean and Management) 
 
ท าไมต้องเป็นลีน 
 ที่จริงแล้วในวงการธุรกิจมีแนวคิดในด้านการจัดการมากมายที่เกิดขึ้นแล้วก็ตายจากไป แต่แนวคิด
แบบลีนนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า 30 ปี และถ้าจะนับตั้งแต่บริษัทโตโยต้าที่เป็นต้นก าเนิดของแนวคิดแบบลีนได้
ริเริ่มและใช้การผลิตแบบโตโยต้าด้วยแล้วก็นับได้เกือบ 100 ปีเลยทีเดียว   แนวคิดแบบลีนเป็นแนวคิดที่
สนับสนุนกระบวนการจัดการโดยตรง และแนวคิดแบบลีนไม่ใช่กระบวนการจัดการ แต่เป็นตัวส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมในกระบวนการการจัดการอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในเชิงระบบมากขึ้น แนวคิดแบบลีนมุ่งเน้น
ไปที่การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการสร้างคุณค่าในสายธารคุณค่า เรื่อง
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ของลีนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการลดความสูญเปล่า แต่เป็นการสร้างและใช้ความสัมพันธ์เชิงระบบของกิจกรรมต่างๆ 
ในกระบวนการสร้างคุณค่าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการ และในอีกมุมหนึ่งถึงแม้ว่าลีนจะถูกสร้างมาจากระบบการผลิตรถยนต์ แต่ลีนได้ศึกษาถูกถอดรหัส
ออกมาเป็นแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ในรูปแบบหลักการ 5 ประการของแนวคิดแบบลีน เพื่อที่จะได้
น าเอาหลักการคิดนีไ้ปประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืนๆ ได้ 
 ในช่วงแรกๆ ของการน าเอาแนวคิดแบบลีนมาปฏิบัติใช้งานนั้น แนวคิดแบบลีนถูกสร้างมาเพื่อ
จัดการระบบการผลิตรถยนต์ในโรงงานรถยนต์โตโยต้าซึ่งอยู่ในระดับปฏิบัติการ (Operational) ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานในสายการผลิตตอบสนองต่อค าสั่งซื้อของลูกค้าตลอดเวลา แต่ต่อมาแนวคิดแบบลีนได้ถูกยกระดับ
จากระดับปฏิบัติการในสายการผลิตไปสู่ระดับเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic) ที่เป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือจากระดับรูปธรรมที่จับต้องได้ไปสู่ระดับนามธรรมที่เป็นตัวแทนแนวคิดใน
หลากหลายบริบท เพื่อให้ผู้น าองค์กรสามารถที่น าเอาหลักการคิดแบบลีนไปใช้ในการจัดการช้ีน าและ
ปรับเปลี่ยนองค์กรไปในทิศทางต่างๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่าในการอยู่รอดขององค์กร 
 เราสามารถใช้แนวคิดแบบลีนเพื่อช่วยให้องค์กรอยู่รอดในระยะยาวในขณะที่องค์กรต่างๆ ก าลัง
เผชิญหน้ากับการแข่งขันใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบัน ถ้าเราสามารถน าเอาแนวคิดแบบลีนไปใช้อย่างถูกต้องแล้วจะท าให้องค์กรนั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
และสามารถท่ีจะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเพื่อการอยู่รอดขององค์กรมากกว่าที่องค์กรจะตอบสนอง
อย่างเชื่องช้า แล้วถ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีสมรรถนะการด าเนินงานทีด่ีอยู่แล้ว แนวคิดแบบลีนจะมีประโยชน์
อย่างไร? แนวคิดแบบลีนมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ และยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าที่
ลูกค้าต้องการมากเท่าไรแล้ว แนวคิดแบบลีนจะยิ่งเหมาะสมในการรบัมือการเปลีย่นแปลงนี้และเป็นตวัเสริมให้
กระบวนการจัดการสามารถด าเนินงานได้อย่างทันเวลา (Just in Time) ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์กรใดๆ ที่รู้สึกตัวว่าดีอยู่แล้ว ก็ยังคงต้องการที่จะท าให้ดีกว่าอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่
กับผู้น าในองค์กรและพนักงานในองค์กรนั้นๆ จะมีมุมมองความคิดแบบลีน (Lean Mindset) ซึ่งจะต้องมี
แนวคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาและตลอดไป  
 ยิ่งไปกว่านั้นการจัดการแบบลีนคือ หนทางที่ดีกว่าในการจัดการกับการเติบโตขององค์กรในขณะที่
เศรษฐกิจท่ีก าลังตกต่ าซึ่งเราก าลังค่อยๆ เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอยู่ การปรับปรุงกระบวนการได้ส่งผลลัพธ์ในสิ่งที่
องค์กรต้องการหรือเป็นสิ่งท่ีจะต้องท าส าหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลตอบแทนที่ได้จะช้าลง ถ้าผู้น าองค์กรนั้น
ไม่ได้เห็นถึงความส าคัญของแนวคิดแบบลีน ส่วนองค์กรที่ก าลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้รับจากลีนนั้น ผู้น า
องค์กรทั้งหลายจะต้องยอมรับถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานว่าต้องสามารถท าได้และไม่มีใครได้รับการ
ยกเว้นจากการปรับปรุงกระบวนการนั้น นั่นคือการเป็นองค์กรที่ทุกคนปรับปรุงการท างานของตัวเองจาก
ระดับบนลงสู่ระดับล่างในรูปแบบที่ทุกคนได้รับผลประโยชน์ถ้วนหน้ากันในลักษณะ win-win เป็นหนึ่งใน
ความก้าวหน้าและจะอยู่รอดรุ่งเรืองไปในระยะยาว  
 
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยลีน 
 เราทุกคนมีชีวิตอยู่ได้เพราะเรามีคุณค่าอยู่ในสังคมและเศรษฐกิจโลก เราสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอยู่
ตลอดเวลาด้วยการท างานและท ากิจกรรมต่างๆ ในสังคม ในขณะเดียวกันเราก็ถูกกดดันด้วยการเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะรอบด้าน แต่ในจิตใจคนเรากลับต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทั้งๆ  ที่ตัวเราร่างกายคนเรานั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กจนแก่ตาย แต่ท าไมคนเรายังไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง ยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง  ลีน
หรือแนวคิดแบบลีนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลย แต่ลีนและแนวคิดแบบลีนเป็นการเลียนแบบธรรมชาติและ
สัญชาตญาณเพื่ออยู่รอดของมนุษย์ท่ีแฝงอยู่ภายในความคิดของคนเรา แต่ไม่ได้แสดงออกมาแบบที่เห็นเด่นชัด
และเป็นขั้นตอน แนวคิดแบบลีนจึงเป็นเครื่องมือที่มาช่วยเราให้มีขั้นตอนในการคิดและปฏิบัติเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างเป็นระบบ และเมื่อเราได้เข้าใจว่าลีนคืออะไรแล้ว เราจะพบว่า ที่แท้แล้ว แนวคิดแบบ
ลีนได้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการชีวิตเรามานานแล้ว  ดังนั้นถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องคิดแบบลีน 
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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ที่เกิด

จากการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายวิจัยบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีนั้น จะมีรูปแบบการน าเสนองานวิจัยหลักๆ อยู่ 2 รูปแบบคือ 
แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ การประชุมจะแบ่งกลุ่มงานวิจัยเป็น 2 กลุ่มเช่นกัน คือ กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผู้จัดการประชุมจะมีรางวัลส าหรับการน าเสนองานวิจัย
ทั้ง 2 รูปแบบด้วย ในปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึง 1 เมษายน 2560 ซึ่งจัดโดย คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งที่ 9 แล้ว นอกเหนือจากการน าเสนอผลงานวิจัยของสมาชิก
แล้ว ในการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีการบรรยายและเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อที่คัดสรรเพื่อให้เป็น
ประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในการท างานวิจัยรวมถึงประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ยังจ าครั้งแรก ปี พ.ศ.2552 ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการน าเสนอด้วยวาจา ที่คุณปัทมา จักษุรัตน์ จาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เริ่มการประชุมนี้ เพื่อช่วยกันพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
เรา ให้มีทักษะ ให้มีเวทีน าเสนองานวิจัย คุณปัทมา บอกว่า พี่ฉายมาช่วยกันหน่อย พี่ฉายเป็นนักวิจัยมี
ประสบการณ์ จึงได้ร่วมงานกันตั้งแต่นั้นมา ด้วยมีความคิดเดียวกันคือ เราจะช่วยกัน ผลงานวิจัยที่ได้น าเสนอ
แบบบรรยายนั้น จะไม่ได้ถูกคัดกรองในเชิงวิชาการ เพราะ เครือข่ายวิจัย ปขมท. มีแนวคิดที่อยากให้ทุกคนได้
มีโอกาสฝึกการน าเสนองานด้วยการบรรยาย การได้มีประสบการณ์นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าวิจัย 
ดังนั้นการวิพากษ์การน าเสนอแบบบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็นเอกลักษณ์ของการประชุมนี้ การวิพากษ์
เป็นการเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยแท้ ผู้ที่ได้รับเ ชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์งานวิจัยที่น าเสนอแบบ
บรรยายนี้ มีเจตนาเดียวคือ พัฒนาผู้บรรยาย มีหลายประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็น
บทเรียนส าหรับผู้ต้องการพัฒนาตนเองในการน างานวิจัยแบบบรรยาย และพัฒนาการท างานวิจัยไปด้วยพร้อม
กัน ผลงานวิจัยท่ีจะน ามาเสนอผลงานต้องเป็นปัจจุบันไม่เก่าเก็บ โดยทั่วไปแล้วคือไม่เก่าเกินกว่า 3 ปี และไม่
ควรแบ่งย่อยเรื่องจนมีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วน บ่อยครั้งการแบ่งงานวิจัยช้ินเดียวออกเป็นหลายเรื่องเพื่อให้ได้
จ านวนมากเรื่องท าให้เสียความสมบูรณ์ของงาน ท าให้เนื้อหาดูด้อยไป 

ส่วนท่ีผู้เขียนมีส่วนร่วมทุกครั้งส าหรับการประชุมนี้คือ วิพากษ์การน าเสนองานวิจัยแบบบรรยายของ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รวมนวัตกรรมและสิง่ประดษิฐ์ด้วย ซึ่งก็มีความหลากหลายของสาขาวิชา ใน
บางโอกาสก็ได้เข้าร่วมวิพากษ์การน าเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ด้วย ในช่วงแรกๆ งานส่วนใหญ่เป็นสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นเครื่องจักร ต้องขอบคุณที่ผู้บรรยายหลายๆ ท่านได้ให้ความรู้กับผู้เขียน ให้เข้าใจหลักการ
ท างานของเครื่องมือ/เครื่องจักร ท าให้สามารถถามค าถามได้ แต่อยากจะอธิบายว่า หลักการน าเสนองาน การ
ท างานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาใด ก็ใช้หลักการเดียวกันทั้งสิ้น เพียงแต่บางครั้งอาจใช้ค าอธิบายไม่
เหมือนกันเสียทีเดียว ประเด็นที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์จากการวิพากษ์การน าเสนองานวิจัยแบบ
บรรยาย ของการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติประจ าปีของ ปขมท. ที่จัดมาแล้ว 8 ครั้ง ในหลายๆ ประเด็น
ต่อไปนี้  

เริ่มตั้งแต่การเตรียมการเรื่องเวลา ผู้บรรยายต้องศึกษาว่า ผู้จัดให้เวลากี่นาทีในการบรรยาย กี่นาที
ส าหรับการซักถาม การก าหนดเวลาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บรรยายท่านอ่ืนได้มีโอกาสน าเสนองานด้วย เพราะ

                                                           
1ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1 Retired researcher, Chiang Mai university 
*Corresponding author: e-mail: chaisureeb@gmail.com 
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เวลามีจ ากัด เช่น ช่วงเช้าอาจมีเวลา 1 ช่ัวโมง ถ้าการน าเสนอให้เวลา 15 นาทีต่อท่าน ก็ควรจะได้มีการ
บรรยาย 4 ท่านเป็นต้น การก าหนดเวลานี้เป็นสากล การประชุมระดับชาติ ระดับนานาชาติ จะก าหนดเวลาให้
เสมอ เช่น บรรยาย 10 นาที ซักถาม 5 นาที หรือ บรรยาย 12 นาที ซักถาม 3 นาที เป็นต้น ผู้บรรยายต้อง
รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด เป็นมารยาทท่ีดี และเป็นมืออาชีพ จากการสังเกต การรักษาเวลาดีขึ้นเรื่อยๆ อย่าง
เห็นได้ชัด สาเหตุที่ท าให้ผู้บรรยายรักษาเวลาไม่ได้คือ ตื่นเต้นมาก และเตรียมมามากเกินไป ไม่มีการซ้อม
บรรยายและจับเวลามาก่อน ไม่ได้ตระหนักว่าเวลามีเท่าไหร่ และเรื่องที่จะบรรยายมีรายละเอียดมากเกินไป 
ควรซ้อมบรรยายเพื่อให้แน่ใจว่าจะใช้เวลาบรรยายไม่เกินที่ก าหนด หากผู้บรรยายพูดเกินเวลาจะท าให้เสีย
ประโยชน์ส าหรับการตอบค าถามและค าแนะน า รวมถึงการให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิได้ ผู้บรรยายจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะพูดอะไรบ้าง ในขณะบรรยายหากคิดว่าจะเกินเวลาอาจจะข้าม หรือผ่านสไลด์ใดบ้าง ก็เป็นวิธี
หนึ่งที่ท าได้ 

การแต่งกาย ผู้บรรยายต้องแต่งกายสุภาพ สามารถแต่งเครื่องแบบได้ ประเด็นนี้ เท่าที่ผ่านมาไม่มี
ปัญหา เพราะผู้บรรยายจะเตรียมตัวในส่วนนี้อย่างเรียบร้อยเหมาะสม และสวยงาม 

การเตรียมสไลด์ ส่วนนี้มีประเด็นเสนอแนะค่อนข้างมาก อย่างแรกคือช่ือเรื่องต้องตรงกับที่ให้ไว้กับ
ผู้จัดการประชุม เนื้อหาตรงกับช่ือเรื่อง ประเด็นนี้ต้องระวังมาก เพราะเคยมีเรื่องที่บรรยายกับช่ือเรื่องไปกันคน
ละทาง โดยช่ือเรื่องเป็นการประดิษฐ์เครื่องมือ แต่ที่บรรยายเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม หากผู้บรรยายไม่ได้
เตรียมสไลด์เอง ยิ่งต้องระวังว่าจะต้องพูดอะไรบ้าง องค์ประกอบของเรื่องที่จะบรรยายต้องมีครบถ้วนตาม
ลักษณะงานวิจัย และต้องได้เนื้อหาที่จะสื่อสาร หมายความว่าเราก าลังจะพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟัง เป็น
วิทยาศาสตร์ วิชาการ และเป็นข้อมูลที่เช่ือถือได้ เตรียมให้พอดีกับเวลา ในเวลาที่มีจ ากัด ต้องตัดสินใจว่าจะ
พูดอะไร และพูดแค่ไหน เอาแต่สาระส าคัญเท่านั้น ส่วนเนื้อหาที่อยู่บนสไลด์ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บรรยาย 
ตัวหนังสือควรมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่านได้ ไม่มีตัวหนังสือเยอะเกินไป สีของพื้นหลังของสไลด์ และสีของ
ตัวหนังสือ ต้องท าให้อ่านง่าย เห็นชัด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีบางสีที่พอน าเสนอขึ้นจอแล้วอ่านไม่ได้ แนะน าว่า
เมื่อทดลองฉายสไลด์ ให้ท าในห้องที่มีแสงสว่างพอควร เนื่องจากในบางครั้งห้องที่ใช้จริงอาจไม่มืดเท่าที่
ต้องการ ควรทดสอบว่าอ่านได้หรือไม่ รูปภาพของงานวิจัยจะช่วยอธิบายแทนตัวหนังสือได้มาก การใช้
ภาพถ่ายในการน าเสนอควรเป็นภาพที่ถ่ายจริงในการท างานวิจัยนั้นๆ หากใช้ภาพที่มาจากที่อื่น อาจไม่
เหมาะสมเพราะอาจสื่อข้อมูลผิดได้ และอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย การถ่ายภาพผู้ถูกวิจัย (คน) ต้อง
ระมัดระวัง ต้องไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ถูกวิจัยในทุกกรณี ส่วนนี้เป็นประเด็นจรรยาบรรณที่ผู้วิจัยต้องรักษา
ความลับของผู้ถูกวิจัย การถ่ายภาพควรไม่ให้เห็นหน้าที่จะท าให้ระบุตัวตนได้ บางครั้งการปิดบังเพียงดวงตา
อาจไม่พอ ผู้วิจัยต้องระมัดระวังในจุดนี้ให้มาก 

ส่วนใหญ่แล้วผู้จัดการประชุมจะก าหนดให้มีการส่งบทคัดย่อของงานวิจัยที่จะน าเสนอแบบบรรยาย 
ซึ่งบทคัดย่อมักก าหนดให้เขียน 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจะก าหนดความยาวของ
บทคัดย่อด้วย ซึ่งอาจก าหนดเป็นขนาดของกระดาษ หรือจ านวนค าก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้น าเสนอต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด เพราะหากเขียนเกินความยาวท่ีก าหนด ผู้จัดจะตัดข้อความที่เกินออก เพื่อให้บทคัดย่อสามารถ
จัดพิมพ์ลงในพื้นที่ที่ได้จัดไว้แล้วได้ และจะเป็นการตัดส่วนท้ายของบทคัดย่อออก อาจท าให้อ่านไม่ได้เนื้อหา
ใจความ การเขียนบทคัดย่อ ผู้น าเสนองานต้องเขียนตามรูปแบบที่ผู้จัดก าหนด เช่น มีการก าหนดเนื้อหาที่ต้อง
เขียน มีตารางได้ไหม มีกราฟได้ไหม มีการอ้างอิงได้ไหม หรือไม่มีการก าหนด โดยทั่วไปแล้ว เขียนหลายย่อ
หน้าได้ แต่ไม่ควรเกิน 3 ย่อหน้า ไม่มีตาราง ไม่มีกราฟ ไม่มีการอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 
ควรเขียนเนื้อหาให้ล้อกับภาษาไทย ใช้ประโยคง่ายๆ ไม่ยาวจนเกินไป มีโครงสร้างของประโยคครบถ้วนตาม
หลักของภาษา ไม่จ าเป็นที่จะต้องแปลค าต่อค า เพราะอาจท าให้เนื้อหาผิดความหมาย ควรเขียนให้เนื้อหาเรียง
ตามล าดับเหมือนภาษาไทย ดังนั้นเมื่อมีการเขียนตัวเลข จะปรากฏในสองภาษาเหมือนกัน  ผู้เขียนเคยส่ง
บทคัดย่อส าหรับการประชุมนานาชาติ เขาก าหนดให้เขียนแค่ย่อหน้าเดียว และก าหนดด้ วยว่าต้องเขียน
วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลที่ได้ และสรุป และก าหนดจ านวนค าด้วย ห้ามมีตาราง กราฟ หรืออ้างอิงใดๆ เป็น
ตัวหนังสือและตัวเลขเท่าน้ัน ถือว่าเป็นความท้าทายมาก 
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การจัดเรียงและจัดเนื้อหา การน าเสนองานวิจัยจะมีรูปแบบขององค์ประกอบ และเนื้อหาในแต่ละ
ส่วนจัดแบ่งไว้อย่างชัดเจน ผู้บรรยายต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามนั้น ไม่กระโดดข้ามไปมา ผู้บรรยายเองก็อาจ
สับสนได้ จัดสัดส่วนในแต่ละหัวข้อให้ดี จะได้ใช้เวลาในแต่ละสไลด์ให้เหมาะสม บรรยายได้จบทันเวลา ที่เคย
พบเห็นคือ เกริ่นน ายาวมาก พอถึงบทวิธีด าเนินการ ก็หมดเวลาเสียแล้ว แบบนี้ในบางการประชุมเขาจะให้
หยุดพูด แต่ของ ปขมท. ถ้าเกินเวลาจะถูกหักคะแนน และอาจไม่มีเวลาพอส าหรับค าถามหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จะเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ หากเกินเวลามากก็จะต้องยุติ เพื่อให้โอกาสท่านอื่นได้มีโอกาส
ได้บรรยายบ้างตามก าหนดการ ส่วนน้ีอยากให้ผู้บรรยาย ฝึกฝนมากๆ บ่อยๆ จะได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ประโยชน์สูงสุด การจัดเรียงเนื้อหาควรเป็นไปตามรูปแบบดังนี้ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้ร่วมวิจัยทุกคน บทน า 
วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง ผลกระทบและการน าไปใช้
ประโยชน์ กิตติกรรมประกาศ หัวข้อในการบรรยายอาจไม่เหมือนหัวข้อต้นฉบับที่จะส่งตีพิมพ์เลยทีเดียว 
หัวข้อท่ีต้องมีในการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็นไปตามที่วารสารก าหนด ในการเตรียม นอกจาก
จะจัดสัดส่วนของเรื่องที่จะบรรยายให้อยู่ในเวลาที่ผู้จัดก าหนดแล้ว ควรอ่านทบทวนด้วยว่า วัตถุประสงค์ที่
เขียนนั้นถูกต้องไหม ส่วนมากท่ีพบจะเป็นการน าเอาประโยชน์ที่จะน าไปใช้มาใส่ไว้ด้วย อีกส่วนที่ควรทบทวน
คือ ผลการทดลอง ต้องมีเฉพาะผลการทดลองเท่านั้น ไม่เอาการวิจารณ์ผลการทดลองหรือสรุปมาใส่ไว้ในส่วน
นี้ด้วย ถ้าจัดเตรียมเนื้อเรื่องกระชับ ชัดเจน การบรรยายก็จะง่าย อาการตื่นเต้นก็จะลดลง และควบคุมได้  

วิธีการทดลอง ต้องอธิบายวิธีการท าการทดลองให้ชัดเจน พร้อมแสดงค่าจ านวนตัวอย่าง จ านวน
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองควรได้มาจากการค านวณทางสถิติ สถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ เรื่องเครื่องมือวัดที่
ใช้ในการท าวิจัย ไม่ว่าเป็นแบบสอบถามหรือเครื่องวัดใดๆ ก็ตามต้องมีความถูกต้อง แม่นย า หรือได้รับการ
ตรวจสอบว่าจะวัดได้ถูกต้อง แม่นย า เช่น แบบสอบถามที่ใช้ ต้องมีการทดสอบว่า วัดได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
หรือ เครื่องวัดความเข้มของแสง ต้องมีการปรับเทียบความถูกต้องของค่ าที่ได้กับเครื่องมือมาตรฐาน (มี
ใบรับรอง) จะได้รู้ว่าค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องวัดความเข้มของแสงท่ีใช้นั้นมีความคลาดเคลื่อนเท่าใด เป็นต้น การ
ท าหลายซ้ า การวัดซ้ าหลายครั้งมีความจ าเป็นในงานวิจัย เพราะจะท าให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือว่าสามารถ
ท าซ้ าและควรได้ผลแบบเดิม หากท าซ้ าแล้วไม่ได้ผลแบบเดิม อาจเป็นไปได้ว่าผลการทดลองนั้นอาจเกิดขึ้นโดย
ความบังเอิญ (happen by chance) หากท าหลายซ้ าแล้วมีค่าการกระจายตัวกว้าง แปลว่าการทดลองนั้นอาจ
มีความไม่แน่นอนที่จะท าซ้ าได้ผลตามการออกแบบ หน่วยวัดต้องแสดงชัดเจน หากมีการวัดค่าตัววัดใดๆ 
ละเอียดถึงทศนิยมต าแหน่งที่ 2 คือ 0.00 ก็ต้องวัดในลักษณะนี้ทั้งหมดส าหรับตัววัดหนึ่งๆ และจะเป็นการ
บอกผู้ฟังได้รู้ว่าการวัดมีความละเอียดเท่าใด 

ในการทดลองมักมีการก าหนดสถานที่ท าการทดลอง และประชากรที่เข้าร่วมการทดลองหรือให้
ข้อมูล หากเป็นการเจาะจงสถานที่ และมีผลกระทบเชิงลบต่อสถานที่ ควรละเว้นการเจาะจงนั้น เช่น อาจใช้ 
ค าว่า 3 หมู่บ้านในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แทนการเขียนช่ือหมู่บ้าน ควรมีการค านึงถึงการรักษา
ความลับ ความเป็นส่วนตัว เช่น แบบสอบถาม จะไม่แสดงข้อมูลรายบุคคลที่มีช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม ควร
น าเสนอขอ้มูลเชิงกลุ่ม เช่น แบ่งกลุ่มตามเพศ แบ่งตามกลุ่มอายุ แบ่งกลุ่มตามช้ันปีของนักศึกษา เป็นต้น การ
แบ่งกลุ่มตามอาชีพ หรือการแบ่งกลุ่มตามระดับการศึกษา ในบางกรณีมีความอ่อนไหวมาก ต้องระวังให้มาก 
ส่วนการท างานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลจากคนหรือสัตว์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการได้จาก
คณะกรรมการจริยธรรมก่อนการด าเนินการเสมอ 

ในส่วนของผลการทดลอง ต้องแสดงผลให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับตัววัดที่แสดงไว้ในวิธีการ
ทดลอง การน าเสนอกราฟ กราฟที่แสดงต้องระวังเรื่อง scale ให้ดี หากจะน าเสนอแบบเปรียบเทียบ scale 
ต้องเท่ากัน เช่น แกน x มีค่า 1-1000 ต้องเป็น 1-1000 ทุกกราฟ และถ้าเป็น log scale ก็ต้องเป็น log 
scale เหมือนกัน ในทุกกราฟที่อยู่ในสไลด์เดียวกันเป็นเรื่องเดียวกัน และก าลังน าเสนอเชิงเปรียบเทียบ ต้อง
เป็นสัดส่วนเดียวกัน กราฟต้องมีการอธิบายแกนต่างๆ และแท่งกราฟหรือรายละเอียดของการน าเสนอต้องมี 
การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยกราฟเป็นความท้าทาย ที่ผู้วิจัยจะเลือกรูปแบบของกราฟ มาน าเสนอให้เห็น
ผลงานให้ชัดเจน สื่อถึงผลที่ได้ได้ชัดเจน กราฟทุกกราฟควรมีหมายเลขกราฟ และมีค าอธิบาย เหมือนกับที่
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จะต้องเขียนเวลาส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ เพื่อให้ผู้ฟังตามเนื้อหาของเรื่องได้ทัน ค าอธิบายจะท าให้มีความชัดเจน 
เข้าใจมากขึ้น การใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบาย เช่น * หรือ ** หรือ a หรือ b ควรจัดกลุ่มและใช้สัญลักษณ์ที่
มองเห็นความแตกต่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

การน าเสนอในรูปแบบของตาราง การเขียนหัวเรื่องในตาราง ต้องชัดเจน มีหน่วยให้ชัดเจน ช่ือ
ตารางควรเขียนให้สื่อกับเนื้อหาในตาราง เมื่อมีการแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลต้องมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก ากับ
เสมอ เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ว่าค่าที่แสดงมีการกระจายมากน้อยเพียงใด และต้องมีจ านวนตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์
แสดงด้วย ส่วนมากที่พบคือ แสดงค่าเฉลี่ย แต่ไม่แสดงค่าการกระจายของข้อมูล และไม่แสดงค่าจ านวน
ตัวอย่าง  

การสรุปผล ต้องสรุปตามข้อมูลของการทดลองที่ได้ ไม่ใช่สรุปตามที่อยากจะให้เป็น การบอกความ
แตกต่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติที่เลือกใช้ ซึ่งควรเลือกสถิติที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์ตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย มีจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม และมีช่วงความเช่ือมั่นที่เหมาะสม ช่วง
ความเชื่อมั่นในแต่ละวงวิชาการอาจมีความแตกต่างกันได้เล็กน้อย ช่วงความเช่ือมั่นที่เหมาะสมจะให้ผู้ฟังเช่ือ
ว่า ผลการวิจัยนั้นได้ผลดังที่ผู้บรรยายน าเสนอ มีความน่าเช่ือถือของข้อมูล และมีการวิเคราะห์ทางสถิติที่
ถูกต้อง จะท าให้งานวิจัยมีคุณภาพ 

การบรรยาย หายใจลึกๆ เพื่อลดความตื่นเต้น ความตื่นเต้นนั้นเป็นเรื่องปกติส าหรับทุกคน ผู้เขียน
เองมีโอกาสได้บรรยายต่อหน้าผู้คนมาแล้วหลายร้อยครั้ง ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อข้ึนบรรยาย บอกตัวเองว่า งาน
ของเรา เราท าเองกับมือ เราจะน าสารมาสู่ผู้ฟัง เราจะเล่าสิ่งที่เราค้นพบให้เพื่อนร่วมอาชีพฟัง และเข้าใจเรื่อง
ที่เราเล่า ใช้ประโยคสั้น เข้าใจง่าย ชัดเจน เรื่องนี้ต้องฝึกฝน ฝึกซ้อม การซ้อมบรรยายช่วยได้ ส าหรับผู้เขียน 
การทบทวนเรื่องที่จะบรรยายไปพร้อมกับสไลด์ที่เตรียม เป็นสิ่งที่ท าเป็นประจ า ช่วยให้การบรรยายของเราอยู่
ในช่วงเวลาที่ก าหนด และมีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ต้องการสื่อสาร หรือเนื้อหาที่ผู้จัดก าหนด หากมีผู้บรรยาย 2 
คน ต้องกระชับเวลาให้ได้ เรื่องเดียวบรรยายหลายคน เป็นความเสี่ยงกับการใช้เวลา เพราะเวลามีน้อย เข้ า
เนื้อหาท่ีจะบรรยายให้เร็ว ไม่เยิ่นเย้อท่ีสไลด์แรก หรือไม่ใช้เวลากับสไลด์ใดสไลด์หนึ่งนานเกินไป มีสมาธิกับสิ่ง
ที่ก าลังบรรยายอยู่ เวทีนี้ช่วยให้สมาชิกทุกท่านเพิ่มพูนประสบการณ์ อยากให้ทุกท่านที่มีงานวิจัยที่อยากจะ
น าเสนอแบบบรรยายได้มาฝึกฝนกัน 
 พูดช้าพอประมาณให้เสียงดังฟังชัด ชัดถ้อยชัดค า ผู้บรรยายที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลาง (ภาษากลาง) 
ในชีวิตประจ าวันมักจะต้องปรับตัวเยอะ ท่านที่มาจากทางเหนือก็จะเนิบมาก ใช้เวลามาก ภาษากลางมีส าเนียง 
ท่านที่มาจากภาคใต้จะพูดเร็วมาก ผู้ฟังอาจตามไม่ทัน ท่านที่มาจากทางอีสานจะเสียงสั้น เรื่องแบบนี้ต้อง
ฝึกฝน เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้บรรยายน าเสนอ จะเป็นประโยชน์ การพูดภาษาไทยกลางแบบมี
ส าเนียงไม่ใช่ประเด็น และไม่ต้องกังวล สิ่งที่ควรระวังคือการใช้ภาษา ค าที่เป็นภาษาถิ่นต้องเว้น ส่วนที่ต้องพูด
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้บรรยายควรฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดและออกเสียงให้ถูก ค าศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะ
วิชาชีพสามารถใช้ได้ เพราะจะเป็นค าที่มีความหมายกระชับ หากผู้ฟังไม่เข้าใจแล้วถาม ค่อยอธิบายก็ได้ 
เพื่อให้การบรรยายไม่สะดุด 

งานที่เป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยหรือ R2R ควรได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
เพราะเป็นข้อมูลของราชการ ที่ถูกต้องแล้วควรมีการท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็น  R2R ก่อนเพื่อให้มีผู้
พิจารณาว่าเหมาะ สมควรท า องค์กรได้ประโยชน์ และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลได้ อย่าลืมว่าข้อมูลเป็นของราชการ 
ไม่ใช่ของส่วนตัว เราเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงาน การน าข้อมูลองค์กรบางเรื่องมาน าเสนออาจมีผลกระทบเชิงลบกับ
องค์กรได้ ควรระวัง การเลือกงานวิจัยที่จะมาน าเสนอ หรือจะท า ควรเป็นการพัฒนางานอย่างแท้จริง ในทุก
ด้าน เนื่องจากผู้วิจัยเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษา บางท่านมีหน้าที่ช่วยสอน ดังนั้นการพัฒนางานของ
ผู้วิจัยต้องไม่ไปมีผลกระทบกับการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา เช่นการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ง่ายต่อการท า
ปฏิบัติการ ให้เสร็จเร็วในเวลา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดูเหมือนจะดี แต่ผลกระทบคือ นิสิต นักศึกษา ขาดโอกาสที่จะ
รื้อค้นกองวัสดุ เพื่อหาช้ินส่วนที่ต้องการใช้ได้อย่างถูกต้อง ทักษะส่วนนี้มีความส าคัญมากส าหรับ ช่างไฟฟาา 
ช่างกล ช่างเชื่อม การเลือกเรื่องที่จะวิจัยจากงานประจ า ที่เป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยต้องระวังเรื่อง
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ข้อมูลที่เปิดเผยได้ หรือเปิดเผยไม่ได้ บางเรื่องเป็นเรื่องอ่อนไหวในหน่วยงาน ไม่ควรเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น
ข้อมูลทางการเงิน หรือเลือกเรื่องที่จะท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย หรืองานวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ใดๆ 

การตอบค าถาม การถามค าถามจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บรรยายพูดจบเรื่องแล้วเท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้บรรยาย
จะรู้สึกว่าพูดไม่ถูกหรืออย่างไร จึงมีค าถาม ต้องเข้าใจก่อนว่า ผู้ฟังไม่ใช่ผู้ท างานวิจัยนั้น และการบรรยายมี
เวลาจ ากัด ดังนั้นค าถามจึงเกิดขึ้นได้ การจะตอบค าถามให้ได้ดี ต้องฟังค าถามให้จบก่อน และทบทวนว่าเขา
ถามว่าอะไร ควรตอบให้กระชับได้ใจความ เพราะเวลามีจ ากัดด้วย ถ้าไม่ได้ท า ต้องตอบว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้
ท า บางประเด็นอาจเป็นแนวคิดไปท าเพิ่มให้งานวิจัยของเราสมบูรณ์ขึ้น แบบนี้ผู้บรรยายจะได้ประโยชน์ ผู้ฟัง
ที่ถามก็ต้องมีค าถามที่ดี ไม่ถามค าถามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่บรรยาย และควรเป็นค าถามเชิงสร้างสรรค์ เชิงบวก 
ที่ผ่านมา ส าหรับผู้บรรยาย มีทั้งการฟังค าถามยังไม่จบแล้วรีบตอบ ท าให้ตอบไม่ตรงค าถาม เพราะตื่นเต้นมาก 
ค าถามถามในสิ่งที่ไม่ได้ท า แต่ตอบค าถามโดยคาดว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ หรือตอบไม่ตรงค าถาม ส่วนผู้ถาม 
ส่วนใหญ่จะเป็นค าถามที่ดี ตรงกับเรื่องที่บรรยาย และมีการแบ่งปันข้อมูล ค าถามจากผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์
งานวิจัย จะถามในเชิงวิชาการเป็นหลัก เช่น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยกับช่ือเรื่องและเนื้อหาสัมพันธ์กันหรือไม่ 
สถิติที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ แนะน าเพื่อเพิ่มเติมงานวิจัยให้สมบูรณ์ 

จากการวิพากษ์การน าเสนอแบบบรรยายในหลายปีที่ ผ่านมา ถือได้ว่าพัฒนาการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยาย มีพัฒนาการดีมาก ดีมากขึ้นเรื่อยๆ หลายท่านที่รับฟังค าเสนอแนะ น าไปปรับปรุง
ตัวเองและพูดได้ดีขึ้นมาก ผู้เขียนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านเหล่านั้น และขอเป็นก าลังใจให้กับท่านที่ก าลัง
เริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 

ส าหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัล จะมีการให้คะแนนโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องบรรยาย 2 - 3 ท่าน 
ส่วนหัวข้อที่จะให้คะแนนก็จะถูกก าหนดไว้แล้ว เช่น สไลด์ เนื้อหาชัดเจน อ่านง่าย ได้ใจความ เนื้อเรื่องดี มี
ประโยชน์ การใช้ภาษา ชัดเจน เข้าใจง่าย น าเสนอชัดเจน ครบทุกเนื้อหา การตอบค าถาม ชัดเจน การรักษา
เวลา บุคลิกท่าทาง ความสุภาพอ่อนน้อม เป็นต้น ในแต่ละส่วนจะมีการก าหนดคะแนนเต็มไว้ซึ่งอาจไม่เท่ากัน 
ทั้งนี้แล้วการตัดสินให้รางวัลจะเป็นการเห็นพ้องต้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน หากมีหลายห้อง หลาย
ช่วงเวลา คะแนนจะถูกน ามาเปรียบเทียบกันด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อหาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ส่วนใหญ่แล้วจะ
ก าหนดให้มีรางวัล 3 รางวัล ในบางโอกาสผู้จัดการประชุมอาจมีรางวัลชมเชย เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจกับ
สมาชิกผู้น าเสนอ  

ท้ายนี้ ผู้เขียนอยากจะให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมนี้ได้เข้าใจตรงกันว่า งานวิจัย
ที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่น ามาเสนอในการประชุมนี้ จะไม่นับเป็นการเผยแพร่งานวิจัย ที่เป็นข้อก าหนดในการจบ
หลักสูตร เพราะถึงแม้ ปขมท. จะจัดการประชุมระดับชาตินี้เป็นประจ าทุกปี แต่การน าเสนองานไม่มี peer 
review เชิงวิชาการ และเป็นเพียงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านที่มีงานวิจัยสามารถน า
ผลงานวิจัยมาน าเสนอในการประชุมนี้ได้เท่านั้น หากท่านต้องการส่งผลงานเข้ารับการตีพิมพ์ทางผู้จัดการ
ประชุมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าท่านสามารถส่งต้นฉบับได้ที่วารสารใดบ้าง ทั้งนี้บทความของท่านยังต้อง
ผ่านการอ่านโดย reviewer ของวารสารนั้นๆ ตามขั้นตอนปกติ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ. 
ยอมรับเท่านั้น จึงจะสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ส าหรับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์และการขอต าแหน่ง หวังว่าสิ่ง
ละอันพันละน้อยที่เล่ามานี้ จะมีประโยชน์กับผู้อ่านน าไปทบทวน ปรับปรุงการน าเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยายในครั้งต่อๆ ไป ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารย์ ใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยค านวณกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตร Yamane จ านวน 174 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 308 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี
ผู้ตอบกลับแบบสอบถาม จ านวน 109 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 63 ข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าทางสถิติในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84.40 มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.30 ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 70.60 สถานะเป็นพนักงานเปลี่ยนสภาพมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
43.10 ส่วนใหญ่เป็นรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 39.40 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 76.10 ส่วนระดับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบรายด้านพบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 4 
ด้าน คือ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านผู้สอน และ 4) ด้านนโยบายองค์กร ตามล าดับ และในระดับ
ปานกลางมีจ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านความคิดเห็นทั่วไป และ 2) ด้านผู้ปกครองตามล าดับ และสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานในภาพรวม พบว่า อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังที่มีเพศ และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียน
กลับด้าน" แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนข้อมูลทั่วไปด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องเรียนกลับด้าน 
 

Abstract 
The objectives of this research project were to study and compare the opinions of 

lecturers at the faculty of engineering toward the learning and teaching on the “flipped 
classroom”. The samples were the lecturers at The Faculty of Engineering, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang. The sample size consisted of 174 respondents that were 
calculated by using the Yamane’s sampling formula from 308 populations. The research 
instrument used was a questionnaire. The resulting of returned questionnaires were 109 
samples or 63 percent. The data were analyzed by the statistical software program, using 
descriptive and inferential statistics. The results of the research found that the majority or 

                                                           
1เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สว่นบริหารงานทั่วไป ส านกังานอธิการบด ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

1 General Administration Officer, General Administration Office of the President, King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkok, 10520  
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84.40 percent of the samples were male, there were the age of 41-50 years old at 52.30 
percent, the doctoral-degree in education at 70.60 percent, the status-shifted employees at 
43.10 percent, besides, 39.40 percent having associate professor, and 76.10 percent  having 
more than 10-year work experience. The levels of opinions toward the learning and teaching in 
the “flipped classroom” were at a high level. Considering by each factor found that there 
were four factors mostly affecting a high level of opinions including 1) the environment, 2) the 
learners, 3) the lecturers and 4) the organization policies respectively. The two factors were at 
the moderate level of opinions including 1) the general opinions and 2) the student guardians 
respectively. The results of the hypothesis testing showed that the lecturers at the faculty of 
engineering with different gender and work experience having different opinions on the 
learning and teaching "flipped classroom" at the statistical significant level of 0.05 when the 
other personal factors were no difference. 
Keywords: opinions, lecturers, Faculty of Engineering, flipped classrooms  
 

บทน า 
ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมี

การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้น บทเรียนที่ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านการส่งต่อบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ใช้
เป็นสื่อกลางระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ช่วยให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาในช้ันเรียนในการเรียน
เนื้อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เหมาะสมและเกิดคุณค่ามากกว่านั้น คือใช้ส าหรับแปลงความรู้ไปเป็นความรู้หรือสาระ
เพื่อความเข้าใจท่ีเชื่อมโยงกับโลกและชีวิตจริง ซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ต้องการความช่วยเหลือจากครูนั่นคือวิธีการ
ของห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) คือเรียนเนื้อหาวิชาความรู้ที่บ้าน และท าการบ้านที่โรงเรียน 
หรือรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่บ้านแล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา ให้เป็นความรู้ที่
สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง เกิดทักษะที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์, 2551) 

ห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom) เป็นวลีใหม่ในระบบการศึกษา แต่ไม่ได้เป็นความคิด
ใหม่อย่างสมบูรณ์ (Strayer, 2012) ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนแบบ "กลับหัวกลับหาง" หรือ "พลิกกลับ" 
โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน นักศึกษากลับไปท าการบ้านส่ง 
เปลี่ยนเป็นนักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" ท่ีอาจารย์จัดหาให้ก่อนเข้าช้ันเรียน 
และมาท ากิจกรรม โดยมีอาจารย์คอยแนะน าในช้ันเรียนแทน โดยสิ่งที่ เป็นหัวใจส าคัญของ Flipped 
Classroom นี้ก็คือ การใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่  

จุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้เกิดจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยม
ปลายที่โรงเรียน Woodland Park High School เมือง Woodland Park รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา โดย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สองคนช่ือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ราวปี ค.ศ. 2007 ที่เขาได้เริ่มท า
การบันทึกเทปวีดิโอซึ่งเป็นเนื้อหาสาระการสอนเพื่อให้นักเรียนน าไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน แล้วให้ผู้เรียน
น าเอาผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองน ากลับมาสู่กระบวนการอภิปรายแนวคิดหลักของห้องเรียนกลับด้านคือ 
"เรียนที่บ้าน-ท าการบ้านที่โรงเรียน" เป็นการน าสิ่งที่เดิมที่เคยท าในช้ันเรียนไปท าที่บ้าน และน าสิ่งที่เคยถูก
มอบหมายให้ท าที่บ้านมาท าในช้ันเรียนแทน โดยยึดหลักที่ว่าเวลาทีน่ักศึกษาต้องการพบอาจารย์จริงๆ คือ เวลา
ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการให้อาจารย์อยู่ในช้ันเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่างๆ เพราะเขาสามารถ
ศึกษาเนื้อหานั้นๆ ด้วยตนเอง (วิจารณ์, 2556) 

จุดร่วมของประเภท Flipped ต่างๆ เหล่านี้ คือ การผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กับวิธีที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มีองค์ประกอบส าคัญที่เกิดขึ้น 4 องค์ประกอบ
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ที่เป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันอย่างเป็นระบบ (ฉันท์ทิพย์ และ มนต์ชัย, 2557) ซึ่งได้แก่การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูน
ประสบการณ์ การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย และการสาธิตและ
ประยุกต์ใช้ 

การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ไม่ใช่เพียงการสลับกิจกรรมในและนอกห้องเรียน การท าให้
เกิดห้องเรียนกลับด้าน ได้จริงในทางปฏิบัติต้องการเง่ือนไขสนับสนุนหลายประการ เช่น การเตรียมความพร้อม
ของผู้สอนและผู้เรียนที่ต้องใช้เวลา และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้แม้อยู่นอกห้องเรียน การออกแบบกิจกรรม
เรียนรู้ในและนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกัน สามารถท าให้เกิดการมีส่วนรวมและท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ของรายวิชานั้นๆ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนได้ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สอนต้องฝึกฝนทักษะบาง
ประการเพิ่มเติมด้วย (สถาบันการเรียนรู้, 2556) 

ห้องเรียนกลับด้านจึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ในวงการศึกษาเป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่น ามาใช้ (สุรศักดิ์, 2556) 

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน จะช่วยส่งเสริมหรือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิด สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปใน
ระดับอุดมศึกษา (อพัชชา และ ทิพรัตน์, 2559) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสื่อ
การเรียนการสอนที่จะช่วยสนับสนุนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ตามเป้าหมายของห้องเรียนกลับด้าน ซึ่ งจะท าเกิดการเรียนรู้โดยที่นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และ
สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนได้ (คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2556) 

จากที่มาและความส าคัญข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีมีต่อการเรียนรู้การสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับด้าน" เพื่อน าข้อมูลที่ศึกษาได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ปรับปรุงการเรียนการ
สอน ตลอดจนปรับปรุงแผนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพรองรับกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีต่อการเรียนการ

สอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" 
 

สมมติฐาน 
1. อาจารย์ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ"ห้องเรียนกลับด้าน"แตกต่างกัน 
2. อาจารย์ที่มีช่วงอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ"ห้องเรียนกลับด้าน"แตกต่างกัน 
3. อาจารย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ"ห้องเรียนกลับด้าน"แตกต่างกัน 
4. อาจารย์ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ"ห้องเรียนกลับด้าน"แตกต่างกัน 
5. อาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ"ห้องเรียนกลับด้าน"แตกต่างกัน 
6. อาจารย์ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ"ห้องเรียนกลับด้าน"แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระดับต าแหน่งวิชาการ และระดับประสบการณ์ท างาน และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของ
อาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดเห็นท่ัวไป ด้านนโยบายองค์กร ด้าน
ผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง และด้านสิ่งแวดล้อมและห้องเรียน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของ
อาจารย์ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จาก 10 ภาควิชา จ านวน 308 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2556) 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 174 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากจ านวนประชากรทั้งหมด 308 คน 
โดยใช้สูตร Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับห้องเรียนกลับด้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ
ต าแหน่งวิชาการ และระดับประสบการณ์ท างาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียน
กลับด้าน" ได้แก่ ด้านความคิดเห็นทั่วไป ด้านนโยบายองค์กร ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 โดยมีลักษณะค าถามแบบ Likert Scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งความหมายของระดับความ
คิดเห็นก าหนดเกณฑ์คะแนน (Adelson and McCoach, 2010) 

การแปลความหมายของระดับคะแนนความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับด้าน" ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนโดยก าหนด
ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์ 

อันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนระดับ = (5 – 1) / 5 = 0.80 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว แปลระดับความคิดเห็นของอาจารย์ ท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียน
กลับด้าน" ดังนี ้

1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นของอาจารย์ อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นของอาจารย์ อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นของอาจารย์ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
3.41 – 4.20 คะแนนหมายถึง ความคิดเห็นของอาจารย์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
4.21 – 5.00คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นของอาจารย์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

การทดสอบเคร่ืองมือและค่าความเชื่อมั่น 
1. การหาความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปเสนอต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษางานศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   
2. การหาความเช่ือถือได้ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิไป

ทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α) ของ Cronbach’ Alpha Coefficients = 0.92 
(Cronbach, 1951) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์แต่ละภาควิชาภายในคณะฯ และส่งคืนผู้วิจัยในเวลาที่ก าหนด 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ
ต าแหน่งวิชาการ และประสบการณ์ท างาน น าเสนอข้อมูลด้วยจ านวน และร้อยละ  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อการ
เรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" น าเสนอข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อ
การเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" น าเสนอข้อมูลด้วย ค่า t-test และ F-test  

 
ผลการศึกษาวิจัย 

ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 109 คน จากจ านวน 174 คน และวิเคราะห์ผล
ข้อมูล ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่งวิชาการ และประสบการณ์ท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 41-50 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30
รองลงมามีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 70.60  และจบการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
29.40 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานเปลี่ยนสภาพ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.12 รองลงมาเป็น
พนักงานสถาบัน (งบประมาณ/เงินรายได้) คิดเป็นร้อยละ 39.45 และเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.43 โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมามี
ต าแหน่งวิชาการเป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 37.60 และมีต าแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อย
ละ 22.90 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10  
รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 5 ถึง 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.70  

ส่วนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับด้าน" น าเสนอข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" (n=109) 

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" X  S.D ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านความคิดเห็นทั่วไป 3.21 0.84 ปานกลาง 
- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน  3.25 0.88 ปานกลาง 
- การได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน เช่น เว็บไซด์ คู่มือ เอกสาร หนังสือ  ข่าว

ประชาสัมพันธ์ และ social media อื่นๆ  
3.21 1.00 ปานกลาง 

- ความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนวิชาของท่าน ให้อยู่ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 3.17 0.99 ปานกลาง 
ด้านนโยบายองค์กร 3.77 0.89 มาก 

- การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าสื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน พรีเซนเตชั่น สื่อ
ออนไลน์หรือวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มีความส าคัญ  

4.01 0.97 มาก 

- การอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ที่จัดโดยคณะฯ มีความส าคัญ  3.61 1.06 มาก 
- การก าหนดทิศทาง เป้าหมายการท างาน และการสร้างวัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน ในรูปแบบ

ห้องเรียนกลับด้าน มีความส าคัญ  
3.71 1.03 มาก 

ด้านผู้สอน 3.86 0.89 มาก 
- ความรู้ในสาขาวิชาชีพความรู้เชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ มีผลต่อการสอน

ในห้องเรียนกลับด้าน  
3.91 0.96 มาก 

- การวางแผนในการเตรียมบทเรียนล่วงหน้า มีผลต่อการสอนในห้องเรียนกลับด้าน  4.11 0.96 มาก 
- การมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมและยุติธรรม มีผลต่อการสอนในห้องเรียนกลับด้าน  3.55 1.12 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)    

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ"ห้องเรียนกลับด้าน" X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านผู้เรียน 3.94 0.88 มาก 

- การเตรียมตัวของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน ไม่ว่าด้วยเอกสารหรือวิดีโอด้วยตนเอง มีผลต่อการสอนใน
ห้องเรียนกลับด้าน  

4.14 1.00 มาก 

- ผู้เรียนได้รับทราบถึงงานที่ได้รับมอบหมายที่ได้ท าก่อนเข้าห้องเรียนมีผลต่อการสอนในห้องเรียน
กลับด้าน  

3.97 1.07 มาก 

- การสอนในห้องเรียนกลับด้าน ท าให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบทเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น และมี
ความพอใจที่ได้รับการเรียนรู้  

3.70 0.92 มาก 

ด้านผู้ปกครอง 3.13 0.95 ปานกลาง 
- ผู้ปกครองควรรับทราบ มีส่วนร่วม รวมถึงร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน

ของผู้เรียน  
3.23 1.04 ปานกลาง 

- การสนับสนุน ให้การปรึกษาแก่ผู้เรียน โดยผู้ปกครอง มีผลต่อการเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับ
ด้าน  

3.17 1.00 ปานกลาง 

- ผู้ปกครองควรรับทราบถึงเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านของผู้เรียน  2.98 1.05 ปานกลาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.97 0.89 มาก 

- สภาพแวดล้อมของห้องเรียน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่างอุปกรณ์ส่ือการเรียนการ
สอน มีผลต่อการเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับด้าน  

4.07 .98 มาก 

- ระบบอนิเทอร์เน็ต สือ่อิเลก็ทรอนกิส์ Social Media และวีดิโอ มีผลตอ่การเรยีนของผู้เรียนในห้องเรยีน
กลับดา้น 

4.17 1.01 มาก 

- แหล่งค้นคว้า เช่น ห้องสมุด หนังสือ หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคัญและมีผล
ต่อการเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับด้าน  

3.65 1.12 มาก 

รวม 3.64 0.66 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับด้าน" พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบรายด้านพบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านผู้สอน และ 4) ด้านนโยบายองค์กร ตามล าดับ และในระดับปานกลางมี
จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านความคิดเห็นทั่วไป และ 2) ด้านผู้ปกครอง ตามล าดับ  

ด้านความคิดเห็นทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาใน
องค์ประกอบ พบว่าทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 3 ประเด็น คือ 1) ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้าน 2) การได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกลับห้องเรียนกับด้าน เช่น เว็บไซต์ คู่มือ เอกสาร 
หนังสือ ข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมอื่นๆ และ 3) ความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนวิชา ให้อยู่ใน
รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน ตามล าดับ  

ด้านนโยบายองค์กร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ 
พบวา่องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 3 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าสื่อการสอน 
เอกสารประกอบการสอน การน าเสนอ สื่อออนไลน์ หรือวีดีทัศน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  2) การก าหนด
ทิศทาง เป้าหมายการท างาน และการสร้างวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน และ 3) 
การอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ท่ีจัดโดยคณะฯ ตามล าดับ 

ด้านผู้สอน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่าทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 3 ประเด็น คือ 1) การวางแผนในการเตรียมบทเรียนล่วงหน้า มีผลต่อ
การสอนในห้องเรียนกลับด้าน 2) ความรู้ในสาขาวิชาชีพความรู้เชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ มีผลต่อการสอนในห้องเรียนกลับด้าน และ 3) การมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมและยุติธรรม มีผล
ต่อการสอนในห้องเรียนกลับด้าน ตามล าดับ 
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 ด้านผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่าทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 3 ประเด็น คือ 1) การเตรียมตัวของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน ไม่ว่าด้วย
เอกสารหรือวีดิทัศน์ด้วยตนเอง มีผลต่อการสอนในห้องเรียนกลับด้าน 2) ผู้เรียนได้รับทราบถึงงานที่ได้รับ
มอบหมายที่ได้ท าก่อนเข้าห้องเรียนมีผลต่อการสอนในห้องเรียนกลับด้าน และ 3) การสอนในห้องเรียนกลับด้าน 
ท าให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบทเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น และมีความพอใจที่ได้รับการเรียนรู้ ตามล าดับ 

ด้านผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ 
พบว่าทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 3 ประเด็น คือ 1) ผู้ปกครองควรรับทราบ มีส่วนร่วม 
รวมถึงร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านของผู้เรียน 2) การสนับสนุน ให้การปรึกษาแก่
ผู้เรียน โดยผู้ปกครองมีผลต่อการเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับด้าน และ 3) ผู้ปกครองควรรับทราบถึงเนื้อหา
การเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านของผู้เรียน ตามล าดับ 

ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบ พบว่า
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 3 ประเด็น คือ 1) ระบบอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมและ
วีดิทัศน์ มีผลต่อการเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับด้าน  2) สภาพแวดล้อมของห้องเรียน เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ต โต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน มีผลต่อการเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับ
ด้าน และ 3) แหล่งค้นคว้า เช่น ห้องสมุด หนังสือ หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความส าคัญและมีผลต่อ
การเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับด้าน ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มี
ต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" น าเสนอข้อมูลด้วย ค่า t-test และ F-test  

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" ระหว่างอาจารย์เพศชายและ
หญิง และระหว่างอาจารย์ที่เรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นรายด้านและโดยภาพรวม (n=109) 

ความคิดเห็นต่อการ
เรียนรู้การสอนแบบ 
“ห้องเรียนกลับด้าน” 

เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย ( 92) หญิง ( 17 ) 
t Sig 

ปริญญาโท 
(32) 

ปริญญาเอก(77) 
t Sig 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
- ด้านความคิดเห็นทั่วไป 3.17 0.82 3.43 0.91 1.200 0.116 3.26 0.84 3.07 0.84 1.086 0.140 
- ด้านนโยบายองค์กร 3.70 0.91 4.20 0.64 2.172 0.016* 3.80 0.95 3.71 0.72 0.494 0.311 
- ด้านผู้สอน 3.82 0.91 4.08 0.73 1.121 0.132 3.90 0.91 3.75 0.84 0.802 0.212 
- ด้านผู้เรียน 3.88 0.91 4.22 0.68 1.432 0.077 3.95 0.93 3.90 0.78 0.304 0.381 
- ด้านผู้ปกครอง 3.05 0.95 3.53 0.87 1.935 0.028* 3.10 0.99 3.18 0.84 0.365 0.358 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 3.94 0.92 4.12 0.74 0.758 0.225 4.02 0.91 3.83 0.85 1.002 0.159 

โดยภาพรวม 3.59 0.67 3.93 0.49 1.967 0.026* 3.67 0.69 3.57 0.57 0.730 0.233 
*p<0.05 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า อาจารย์ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียน
กลับด้าน" ด้านนโยบายองค์กร ด้านผู้ปกครอง และโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านความคิดเห็นทั่วไป ผู้สอน ผู้เรียน และสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 

ขณะที่อาจารย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับ
ด้าน" ทุกด้านและโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับดา้น" ของอาจารย์ เป็นรายด้าน และโดยภาพรวม (n=109) 

ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ 
“ห้องเรียนกลับด้าน” 

ช่วงอาย ุ สถานภาพ ต าแหน่งวิชาการ ประสบการณ์ท างาน 
F Sig F Sig F Sig F Sig 

- ด้านความคิดเห็นทั่วไป  0.411 0.664 0.411 0.664 0.920 0.402 2.681 0.073 
- ด้านนโยบายองค์กร 0.173 0.841 3.037 0.052 0.324 0.724 3.124 0.048* 
- ด้านผู้สอน 1.445 0.240 1.011 0.367 0.006 0.994 2.667 0.074 
- ด้านผู้เรียน 1.400 0.251 2.564 0.082 0.400 0.672 2.356 0.100 
- ด้านผู้ปกครอง 0.316 0.730 3.219 0.044* 3.160 0.046* 3.079 0.050 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 1.456 0.238 0.103 0.902 0.096 0.909 1.319 0.272 

โดยภาพรวม 0.972 0.382 0.938 0.395 0.597 0.552 4.099 0.019* 
*p<0.05 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า อาจารย์ที่มีช่วงอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับด้าน" ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ขณะที่อาจารย์ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" 
ด้านผู้ปกครองแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืนๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 โดยอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับ
ด้าน" ด้านผู้ปกครองแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืนๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 ส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณท์ างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรยีนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับ
ด้าน" ด้านนโยบายองค์กรและโดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ดังนั้น สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวมได้ตามตารางที่ 4 ดังนี ้
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม 
ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับดา้น” 

เพศ 0.026* 
อาย ุ 0.382 
ระดับการศึกษา  0.233 
สถานภาพ  0.395 
ระดับต าแหน่งวิชาการ  0.552 
ประสบการณ์ท างาน 0.019* 
*p<0.05 
 

ดังนั้น สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวมพบว่า อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศและประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลทั่วไปด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ระดับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบรายด้านพบว่า  
 1) ด้านความคิดเห็นทั่วไป พบว่าความรู้ ความเข้าใจ การได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนกลับ
ด้าน เช่น เว็บไซต ์คู่มือ เอกสาร หนังสือ ข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมอื่นๆ และ ความสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสอนวิชา ให้อยู่ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากอาจารย์ในคณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความช านาญและคุ้นเคยกับการสอนในรายวิชาเป็นเวลานาน และมีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ซึ่งนโยบายส่งเสริมด้านนี้อาจไม่ชัดเจน เนื่องจากบริบทของแต่ละรายวิชามีความแตกต่างกัน
ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ชัดเจน ซึ่งท าให้ไม่สามารถท าการส่งเสริมเรื่องห้องเรียนกลับด้านได้ 

2) ด้านนโยบายองค์กร พบว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าสื่อการสอน เอกสารประกอบการ
สอน การน าเสนอ สื่อออนไลน์ หรือวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การก าหนดทิศทาง เป้าหมายการ
ท างาน การสร้างวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน และการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านท่ีจัดโดยคณะฯ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
เห็นว่าทางคณะมีนโยบายที่ชัดเจน มีการสนับสนุนในการเตรียมการน าร่องในบางรายวิชา โดยจัดเตรียมการ
อบรมจากผู้เช่ียวชาญให้คณาจารย์ ผู้สอน มีการจัดเตรียมห้องเพื่อเป็นห้องเรียนต้นแบบ 

3) ด้านผู้สอน พบว่าการวางแผนในการเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ความรู้ในสาขาวิชาชีพความรู้เชิง
วิเคราะห์ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และการมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมและยุติธรรม มีผล
ต่อการสอนในห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นว่า
ผู้สอนควรให้ความส าคัญในการเตรียมบทเรียนล่วงหน้า เป็นผู้มีความรู้ความช านาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอพัชชา และทิพรัตน์ (2559) ผลการศึกษาพบว่าการสร้างแผนการสอน ผลการ
ประเมินคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงาน มีผลต่อคุณภาพของแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้
แบบโครงงานประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร (2551) ได้ศึกษา
การพัฒนากระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการสอดแทรกจริยธรรม ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการสอดแทรกจริยธรรม ท าให้นิสิตมีความรู้ในระดับสูง 
จึงสามารถน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ ดังนั้นการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งผลให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจการน าไปใช้ และ
การวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีระบบเพื่อให้ได้แนวทางใหม่ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได ้

4) ด้านผู้เรียน พบว่าการเตรียมตัวของผู้เรียนก่อนเข้าเรียน ผู้เรียนได้รับทราบถึงงานที่ได้รับ
มอบหมายที่ได้ท าก่อนเข้าห้องเรียน และการสอนในห้องเรียนกลับด้าน ท าให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบทเรียน มี
ผลการเรียนดีขึ้น และมีความพอใจที่ได้รับการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
มีความคิดเห็นว่าต้องมีการสร้างความเข้าใจ  และเป้าหมายในการเรียนการสอนแต่ละวิชาให้แก่ผู้เรียน  เน้นย้ า
ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนสร้างวัฒนธรรมในการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวันเฉลิม (2555) ผลการศึกษาพบว่านักเรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทนกับนักเรียน 

5) ด้านผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองควรมีส่วนร่วม รวมถึงร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ในรูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้านของผู้เรียน การสนับสนุนให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนโดยผู้ปกครอง และผู้ปกครองควรรับทราบ
ถึงเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากอาจารย์ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นว่าความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมในการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
มุ่งเน้นที่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นหลัก ส่วนผู้ปกครองเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่มีความส าคัญรองลงไป ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของกิตติชัย (2558) ผลการศึกษาพบว่าห้องเรียนกลับด้านน่าจะใช้ได้ดีส าหรับนักเรียนที่ครอบครัว 
ครู และโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านการใช้เทคโนโลยีและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การค้นหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกระบวนการเรียนส่วนใหญ่ส าหรับห้องเรียนกลับด้าน นักเรียนต้อง
เรียนรู้ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ เพื่อจะน ามาปฏิบัติกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ในห้องเรียน จึงต้องเตรียมการส าหรับ
ความพร้อมของผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนอย่างเร่งด่วน 

6) ด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่าระบบอินเทอร์ เน็ต สื่ออิ เล็กทรอนิกส์  สื่อสั งคมและ วีดิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน และแหล่งค้นคว้า เช่น ห้องสมุด หนังสือ หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมี
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ผลต่อการเรียนของผู้เรียนในห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
ความคิดเห็นว่าระบบอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งค้นคว้า มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฐิติมา และคณะ (2559) ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม ซึ่งเป็นครูแกนน าโรงเรียน (ทสรช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มขยายผลที่มีต่อกิจกรรมการประยุกต์ใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย (2556) ได้ศึกษารูปแบบ
การส่งเสริมครูพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดีแอลทีวีด้านความรู้ ครูที่เข้าอบรมด้วยรูปแบบการ
ส่งเสริมครูมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Graham (2013) พบว่า การเรียนรู้สื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ท าให้นักเรียนสนุกกับสภาพการจัดการเรียนรู้ ได้ประโยชน์จากการฟังบรรยายจากวีดิทัศน์ การใช้เทคโนโลยีท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบจริง เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากขึ้น เกิดการประเมินด้วยการค้นพบปัญหา 
สามารถสร้างการจัดสภาพการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การใช้วีดิทัศน์สร้างปฏิสัมพันธ์กัน และการเน้นกิจกรรมการเรียน
ในห้อง เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84.40   มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
52.30 ส าเร็จการศึกษาระดับเอก คิดเป็นร้อยละ 70.60  โดยเป็นพนักงานเปลี่ยนสภาพมากที่สุด รองลงมาคือ
พนักงานสถาบัน และข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 43.12, 39.45 และ 17.43 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 39.40 และ 37.60 ตามล าดับ ซึ่งมี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.10  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับด้าน" พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับด้าน" อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านผู้สอน และ 4) ด้านนโยบายองค์กร ตามล าดับ และในระดับปานกลาง มี
จ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านความคิดเห็นทั่วไป และ 2) ด้านผู้ปกครอง ตามล าดับ  
 การทดสอบสมมติฐานในภาพรวมได้ว่า อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศและประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบ 
"ห้องเรียนกลับด้าน" แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลทั่วไปด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแผนการผลิตและพัฒนาบัณฑิต ดังนี้  
 (1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายที่ชัดเจน มีการสนับสนุนในการเตรียมการน าร่องในบางรายวิชา 
โดยจัดเตรียมการอบรมจากผู้เช่ียวชาญให้คณาจารย์ ผู้สอน มีการจัดเตรียมห้องเพื่อเป็นห้องเรียนต้นแบบ แต่ยัง
ขาดการวิเคราะห์ถึงรายวิชาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนรูปแบบการสอนซึ่งการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านอาจไม่
เหมาะกับวิชาทฤษฎีที่เน้นพื้นฐานเชิงการค านวณที่ยากเกินกว่าที่นักศึกษาจะท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
 (2) อาจารย์ส่วนใหญ่มีเวลาในการเตรียมบทเรียน และสื่อการสอนไม่เพียงพอ เนื่องด้วยภาระงานด้าน
การวิจัยและการดูแลนักศึกษาจ านวนมาก อีกท้ังขาดทักษะในการท าสื่อการเรียนการสอน คณะฯ จึงควรมีการ
สนับสนุนการจัดท าสื่อ โดยการอบรม ในบางวิชาที่เป็นตัวอย่าง อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุน แต่ไม่ควร
เน้นว่าทุกวิชาจะต้องมีการสนับสนุนการจัดท าสื่อจากคณะ เพราะการจัดท าสื่อที่มีความซับซ้อนนั้น จะต้องใช้
ทรัพยากรมาก เช่น มีนโยบายจัดท าสื่อการสอน E-Learning  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของห้องเรียนกลับด้าน 
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 (3) คณะฯ ควรมีการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมในการท างานร่วมกันในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
ให้มากขึ้น เนื่องจากเน้นการให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม มากกว่าการท าความเข้าใจ และหาแนวทางจูงใจให้
คณาจารย์เข้าร่วมโดยมีการท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับความคาดหวัง  การเรียนการสอนแบบกลับ
ด้าน  แนะน าแบบอย่างที่ปฏิบัติต่างๆ บางวิชาอาจมีการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันระหว่างรูปแบบดั้งเดิมกับ
รูปแบบกลับด้าน โดยอาจเป็นการเรียนการสอนกลับด้านเพียง 10% แล้วค่อยเพิ่มเป็น 20% หรือมากขึ้น
ตามล าดับ  สัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละวิชาอาจมีระดับที่แตกต่างกัน 
 (4) การอบรมให้อาจารย์มีความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ที่หลากหลาย
นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มของวิชาต่างๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ตัวอย่างเช่น 
ทางด้านวิศวกรรม มีการจัดตั้ง CDIO Working Group (C = Conceive, D = Design, I = Implement, O = 
Operate) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ทางคณะฯ อาจเข้าร่วม
และใช้ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ประสบความส าเร็จในมหาวิทยาลัย 
 (5) นักศึกษาไม่มีเวลาในการเตรียมตัวมากพอ เนื่องจากมีการเรี ยนหลายวิชา การท ากิจกรรมที่
หลากหลาย และการบ้านจากรายวิชาอื่นมากเกินไป ตลอดจนการขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งค้นคว้า ท าให้นักศึกษาส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถท ากิจกรรมนี้ได้  ทางคณะฯ และ
อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีการสร้างความเข้าใจ และสร้างเป้าหมายในการเรียนการสอนแต่ละวิชาให้แก่ผู้เรียน  ควร
เน้นย้ าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนสร้างวัฒนธรรมในการเรียนการสอน  
สร้างบรรยากาศในการเรียนที่ผู้เรียนลดความกังวลในการตอบค าถามถูกหรือผิด ควรเน้นให้ผู้เรียนมีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น ระบบห้องเรียนกลับด้าน จึงควรเป็นระบบที่จัดเตรียมความพร้อมของผู้เรียนมาตั้งแต่
ต้นในการเรียนระดับประถมและมัธยม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนทันทีในระดับอุดมศึกษา อาจมี
ปัญหา ท าให้นักศึกษาไม่สามารถปรับตัว วิธีคิด และพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (6) คณะฯ ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องเรียนนั้น ควรมีจัดให้มี
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่ผ่อนคลาย และมีความยืดหยุ่น ควรมีพื้นท่ีเพื่อนักศึกษาได้สามารถใช้ในการ
เรียนรู้ได้ 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 (1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย แล้ว
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลความหมาย ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิง
คุณภาพ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์อาจารย์โดยตรง 

(2) การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิติ
ต่างๆ มากขึ้น 

(3) การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ในคณะต่างๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบ และเป็นภาพรวมของ
องค์กรต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการพลเมืองดีที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านรูปแบบกิจกรรม
นอกหลักสูตรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้วิจัยใช้ CIPP Model เป็นกรอบการประเมินพัฒนาจาก
สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลสัมฤทธ์ิทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยใช้เกณฑ์ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินโครงการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการพลเมืองดี จ านวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นที่
มีต่อโครงการพลเมืองดี รูปแบบกิจกรรมการพัฒนามีกระบวนการด าเนินโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และการ
ด าเนินโครงการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือให้
เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรในรูปแบบเกมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจง่าย
ขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ
เชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย  ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน 
(inferential statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis)  ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลโครงการพลเมืองดีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x
= 4.58, S.D. = 0.353) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผลสัมฤทธิ์โครงการด้านผลผลิตอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x = 4.63, S.D. = 0.367) รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์โครงการด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (
x = 4.53, S.D. = 0.440) และด้านสภาพแวดล้อม (context) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.493) 
ด้านปัจจัยน าเข้า (input) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51, S.D. = 0.339) ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.48, S.D. = 0.322) ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ พบว่าปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาและการสื่อสารมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดี คิดเป็นร้อยละ 89.8 (R=0.898) และสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดีได้
ร้อยละ 80.6 (R2 = 0.806) ซึ่งมีค่า Beta = 0.772 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ข้อเสนอแนะการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพลเมืองดี คือปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมในเรื่องทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาและการสื่อสารเป็นเรื่อง
ส าคัญในการพัฒนานักศึกษาและเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงการควรส่งเสริม เนื้อหาการเรียนการสอนในการ
ฝึกอบรมให้มีการสอดแทรกเนื้อหาที่กระตุ้นการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาและการสื่อสาร
เพื่อให้เข้าใจและรับรู้การเป็นพลเมืองดี มีภาวะผู้น าและคุณธรรมและการเป็นประชาธิปไตย จะส่งผลให้การอบรม
โครงการพลเมืองดีบรรลุผลสัมฤทธิ์  
ค าส าคัญ: การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์โครงการ  
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Abstract 
This research study intends to evaluate the effectiveness of “the Good Citizen 

Project” that its purpose was graduate students’ development on promoting citizenship, 
leadership, and morality through extracurricular activities. The model of evaluation was CIPP 
Model focusing on context, input, process, output and outcome by the satisfaction 
questionnaire of the study sample. The study sample included number of 30 graduate 
students in regular program at National Institute of Development and Administration (NIDA) in 
the 2016 academic year who participated in this project. The research tool was a 
questionnaire, recommendation of the project, the method of activity based learning and the 
project implement by improvement of extracurricular activities to apply for building the 
learning tools to educate young people about those issues. The data were analyzed using 
descriptive statistics, percentage (%), mean ( x ), the statistic deviation (S.D.) and inferential 
statistics multiple regression analysis. The results showed that there were six topics resulting at 
the highest level, including the overall assessment result  ( x = 4.58, S.D. = 0.353),   the output 
( x = 4.63, S.D. = 0.367), the outcome of project ( x = 4.53, S.D. = 0.440), the context of “the 
Good Citizen Project” ( x = 4.52, S.D. = 0.493), the input ( x = 4.51, S.D. = 0.339) and an 
evaluation in process ( x = 4.48, S.D. = 0.322). As result of multiple regression analysis, context 
of the project in creativity, solving and communication skills had relationship with the result of 
“the Good Citizen Project” about 89.8 percent and the predictive power was 80.6 percent. 
The multiple regression coefficient (Beta) was equal to 0.772 by having the statistical significant 
at 0.05 level. 

The recommendation of this research are supporting to build a strong participation 
among students in all schools of NIDA and motivating them to create variety of beneficial 
knowledge for sustainable development. 
Keywords: evaluation, achievements, project   
 

บทน า 
“โครงการพลเมืองดี” ริเริ่มขึ้นตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2559) จาก

นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.3 ที่ประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ อันก่อตั้งข้ึนตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ โดยมีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ดี การส่งเสริมความรู้ในเรื่องหน้าที่พลเมืองยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ทั้งที่เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างชาติบ้านเมืองให้มีรากฐานที่มั่นคงและ
เข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดและปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนโดยรอบสถาบัน ในการนี้ สถาบันเห็นว่าการเผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองดีให้กับนักศึกษาและเยาวชน
นั้นควรมีลักษณะการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ด้วยวิธีการสร้างกิจกรรม
นอกหลักสูตรในรูปแบบเกมสันทนาการ เนื่องจากข้อมูลเชิงสถิติของ Bethel Maine (สมพร, 2558) กิจกรรม
นอกหลักสูตรจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้มากกว่าร้อยละ 90 มากกว่าการเรียนแบบบรรยายซึ่ง
ท าให้ผู้เรียนซึมซับความรู้ได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น โดยสถาบันจะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเรื่องหน้าท่ีพลเมือง
ผ่านเกมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝกึฝนความคิดอย่างมรีะบบ การด าเนิน
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โครงการจะมีลักษณะเป็นโครงการเชิงบูรณาการในระยะยาวโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในเดือน กรกฎาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 ในช่วงแรกเป็นการอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ผ่านศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจะก าหนดให้ผู้น านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการน า
องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
สร้างภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ส าหรับ
การจัดโครงการช่วงแรกนั้น ได้น าเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาได้รับมาจากการเข้า
ร่วมประชุมกลุ่มระดมสมอง (Focus Group) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในหัวข้อ ความต้องการ
ของวัยรุ่นและเยาวชนด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่ม Black Box มาประยุกต์ใช้และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเรื่องหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อสังคม   

 ในช่วงที่สอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้น านักศึกษาซึ่งมาจากช่วงแรก จ านวน 30 คน ภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะถูกหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการน าเอากิจกรรมจากช่วงที่หนึ่งมาปฏิบัติจริงกับเด็กและเยาวชน
โดยรอบสถาบัน ทั้งนี้ มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน ามาประเมินผลว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดต่อไปในอนาคต  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ท าให้เกิดปัญหาในการส่งเสริมความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองซึ่งยังไม่เป็นที่
แพร่หลายมากนัก รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
สังกัดกองงานผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงด าเนินการประเมินโครงการ
ดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โดยสมพิศ (2545) กล่าวถึงความส าคัญการด าเนิน
โครงการจะต้องมีการวางแผนโครงการโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นในภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องตอบโจทย์วัตถุประสงค์โครงการ จึงจะน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ในการวางแผนการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการอีกด้วย เหตุผลที่ใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ เพราะเป็นการประเมินที่ระบบและครอบคลุมทุกด้าน ทุกขั้นตอนเหมาะกับการ
ตัดสินใจ ตัดสินคุณค่า และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการประเมินโครงการ ทั้งนี้ ความส าคัญของการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรในเรื่องหน้าที่พลเมือง ทั้งเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตคอรัปช่ัน การสร้างภาวะผู้น า และการสร้างประชาธิปไตยที่ดีงามจากการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่สถาบันเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการพลเมืองดีเพื่อสร้างภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
ทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย ของนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และผลลัพธ์  
 2. เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพลเมืองดีเพื่อสร้างภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาโท 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยการประเมินโครงการฝึกอบรมด้วยรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) อันได้แก่ 

การประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการพลเมืองดี เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาพัฒนาองค์ความรู้น าไปสร้างเป็นสื่อ
การเรียนการสอน (กิจกรรมเกมสันทนาการ) ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 3 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น าและคุณธรรม
จริยธรรม ด้านการป้องกันทุจริต และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการพลเมืองดี จ านวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาจากคณะต่างๆ ของปี
การศึกษา 2558 ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพลเมืองดี 
เพื่อฝึกอบรมให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกันทุจริต และด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย  มีลักษณะแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert scales) 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพรรณนาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีเกณฑ์การแปลผลของความคิดเห็นท่ีมี
ต่อโครงการพลเมืองดี การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรวัดแบบช่วง (Interval Scale) มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย  
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด  

 
ผลการวิจัย 

ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดีเพื่อสร้างภาวะ
ผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย ของนักศึกษาปริญญาโท ปี
การศึกษา 2558 ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต และผลลัพธ์  
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดี เพื่อสร้างภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
การทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทั้งผลผลิต 
และผลลัพธ์ของโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, 
S.D. = 0.493) จะแสดงได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้เข้าใจว่าเป้าหมายของโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้
ในด้านภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย ( x = 4.53, S.D. 
= 0.507) มีความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ( x = 4.53, S.D. = 0.681) มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม และทักษะด้านการสื่อสาร ( x = 4.53, S.D. = 0.440) และโครงการ
พลเมืองดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ( x = 4.47, S.D. = 0.629) ตามล าดับ  

2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.51, S.D. = 0.339) โดยมี
รูปแบบ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ( x = 4.57, S.D. 
= 0.504) การก าหนดเป้าหมาย วิธีด าเนินการ และระยะเวลา มีความเหมาะสมและปฎิบัติได้จริง ( x = 4.57, 
S.D. = 0.504) ความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการ ( x = 4.57, S.D. = 0.504) 
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ( x = 4.43, S.D. = 0.679) และบรรยากาศในการจัดโครงการที่ได้รับความ
สนุกสนาน ( x = 4.40, S.D. = 0.724) ตามล าดับ 
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3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.48, S.D. = 0.322) มี
ส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( x = 4.73, S.D. = 0.450) วิทยากรมีความรู้ความสามารถในหัวข้อการบรรยาย 
( x = 4.63, S.D. = 0.490) เนื้อหาของรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรมีความเหมาะสม ( x = 4.60, S.D. = 
0.498) มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ( x = 4.60, S.D. = 0.498) การวางแผนด าเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาตามสภาพปญัหาและความต้องการ ( x = 4.57, S.D. = 0.504) มีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการ ( x = 4.53, S.D. = 0.571) สามารถน าผลการวิเคราะห์ของโครงการมาพัฒนาและปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง ( x = 4.47, S.D. = 0.629) มีการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการตามขั้นตอนที่ก าหนดทุกระยะ ( x

= 4.43, S.D. = 0.626) โครงการมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ( x = 4.33, S.D. = 0.606) มีการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการด าเนินงานตามโครงการ ( x = 4.33, S.D. = 0.547) การด าเนินทุกกิจกรรม
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโครงการ ( x = 4.30, S.D. = 0.750) คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ( x = 
4.17, S.D. = 0.648) ตามล าดับ  

4. ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.63, S.D. = 0.367) จะเห็น
ได้ว่ามีความต้องการพัฒนาโครงการพลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง ( x = 4.80, S.D. = 0.406) สามารถสร้างเครื่องมือ
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน (กิจกรรมเกมสันทนาการ) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านภาวะผู้น าและ
คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิผล ( x = 4.77, S.D. 
= 0.430) การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ เกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ( x = 4.67, S.D. = 0.547) การใช้สื่อในการด าเนิน
กิจกรรมสร้างความกระตือรือร้น ( x =4.63,S.D.=0.490) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมได้ประโยชน์คุ้มค่าและทั่วถึง ( x = 4.53, S.D. = 0.629) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นส าคัญ ( x = 4.53, S.D. = 0.571) ตามล าดับ 

5. ด้านผลลัพธ์ของโครงการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.53, S.D. = 0.440) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 4.60, S.D. = 0.498) สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ( x = 4.53, S.D. = 0.507) สามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ( x = 4.53, 
S.D. = 0.507) ได้เครื่องมือในรูปแบบกิจกรรมเกมที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านภาวะผู้น าและ
คุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ( x = 4.53, S.D. = 0.681) 
การท ารูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ( x =4.47, S.D. = 0.629) ตามล าดับ 

ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพลเมืองดี
เพื่อสร้างภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันทุจริต และการส่งเสริมประชาธิป ไตย ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาโท ดังนี้  

6. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมเรื่องของ
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาและการสื่อสารมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิโครงการพลเมืองดี คิดเป็น
ร้อยละ 89.8 (R = 0.898) และสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดีได้ร้อยละ 80.6 (R2=0.806) ซึ่งมีค่า 
Beta = 0.772 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

7. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการพลเมืองดี คือ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมที่
ค่อนข้างน้อย ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอรูปแบบกิจกรรมในภาคปฏิบัติไม่เต็มที่และอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนใช้ในการการน าเสนอกิจกรรมยังไม่เพียงพอต่อการฝึกอบรม   
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพลเมืองดีแตกต่างกัน  
สมมติฐานท่ี 2 ตามการรับรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัจจัย เรื่องความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม

เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการส่งเสริม
ประชาธิปไตย เรื่องโครงการพลเมืองดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรื่องความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เรื่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และทักษะด้านการสื่อสาร
ที่ดี มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการนี่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมส่งผลสัมฤทธิ์ต่อโครงการพลเมืองดี 
ผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดี B Beta t P 

ตัวท านายปัจจัยที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์1     
A 0.056 0.080 0.533 0.599 
B 0.011 0.020 0.113 0.911 
C 0.030 0.059 0.349 0.730 
D 0.618 0.772 2.606 0.015* 

Multiple R = 0.898, R2 = 0.806, Adjusted R2 = 0.775  Standard Error = 0.167 
1 A = ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการส่งเสริม
ประชาธิปไตย, B = โครงการพลเมืองดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม, C = ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, D = ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และทักษะด้านการสื่อสารที่ดี, *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างสภาพแวดล้อมของการจัดกิจกรรมใน

เรื่องความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ โครงการพลเมืองดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ความ
เข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ไขปัญหา และการสื่อสาร สามารถส่งผลสัมฤทธ์ิของโครงการพลเมืองดีได้ โดยใช้การคัดเลือกตัวแปรทุกตัว
ค านวณด้วยสมการพร้อมกัน ปรากฏว่า มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหา และการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดี คิดเป็นร้อยละ 
89.8 (R = 0.898) และสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้ร้อยละ 80.6 (R2=0.806)  
 จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของตัวแปร
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิโครงการพลเมืองดี น้ัน ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ 0.772 โดยมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิโครงการพลเมือง
ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

สรุปผลการวิจัย 
   ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เข้าอบรมในการพัฒนาในครั้งนี้ 30 คน เป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 53.3 และ
ผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่ช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาคืออายุ 26-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 
  จากการศึกษาพบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการพลเมืองดี เพื่อสร้างภาวะผู้น าและคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในภาพรวมพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาด้านผลลัพธ์ของโครงการ 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ ตามล าดับ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
โครงการพลเมืองดี พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมเรื่องของทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ไขปัญหาและการสื่อสารได้ดี สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้   
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยการศึกษาที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดีเพื่อสร้างภาวะผู้น าและ
คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย จากการศึกษาผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
โครงการพลเมืองดี ในรายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ด้านน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ 
และผลสัมฤทธิ์โครงการพลเมืองดีอยู่ในระดับมากที่สุด วัตถุประสงค์การวิจัยการศึกษาที่ 2 การระบุปัจจัยที่
โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพลเมืองดีเพื่อสร้างภาวะผู้น าและคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย ผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา
ปริญญาโท สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพลเมืองดี
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แตกต่างกัน กับสมมติฐานที่ 2 ตามการรับรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีปัจจัย เรื่องความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านภาวะผู้น าและคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการพลเมืองดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เรื่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และทักษะด้านการสื่อสาร
ที่ดี มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการจัด
กิจกรรมเรื่องของทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาและการสื่อสารมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิโครงการ
พลเมืองดี คิดเป็นร้อยละ 89.8 (R = 0.898) สามารถอธิบายผลสัมฤทธ์ิโครงการพลเมืองดีได้ร้อยละ 80.6 (R2= 
0.806) ซึ่งมีค่า Beta = 0.772 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรม
กระตุ้นให้นักศึกษาปริญญาโทตอบสนองต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นท าให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดรูปแบบกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ สื่อสารได้เข้าใจ และแก้ไขปัญหาได้ดี เพราะตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุรวัฒน์ (2557) ได้ศึกษาสภาพกิจกรรมนักศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษาอยู่ในระดับมากมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย   

ข้อเสนอแนะการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพลเมืองดี คือปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมในเรื่องทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาและการสื่อสาร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bethel Maine (สมพร, 2558) กล่าวถึงวิธีการสร้างกิจกรรมนอกหลักสูตรในรูปแบบ
เกมสันทนาการจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้มากกว่าร้อยละ 90 มากกว่าการเรียนแบบบรรยายซึ่ง
ท าให้ผู้ เรียนซึมซับความรู้ได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนานักศึกษาและเยาวชน
ผู้รับผิดชอบโครงการควรส่งเสริมเนื้อหาการเรียนการสอนในการฝึกอบรมให้มีการสอดแทรกเนื้อหาที่กระตุ้นการ
ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ไขปัญหาและการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจและรับรู้การเป็นพลเมืองดี มีภาวะ
ผู้น าและคุณธรรมและการเป็นประชาธิปไตย  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป  
 1. ด้านผลผลิตของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโครงการพลเมืองดีอย่าง

ต่อเนื่อง มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์   
 2. ด้านผลลัพธ์ของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ถูกต้อง   

 3. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการควรเน้นถึงเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้เข้าใจว่าเป้าหมายของการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ในด้ านภาวะผู้น าและคุณธรรม
จริยธรรม  การป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมประชาธิปไตย จะท าให้โครงการพลเมืองดีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  

 4. ด้านปัจจัยน าเข้า ผู้รับผิดชอบโครงการควรก าหนดรูปแบบ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น และสร้างบรรยากาศในการจัดโครงการที่ได้รับความ
สนุกสนาน 

 5. ด้านกระบวนการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจสามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง และค านึงถึง
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนา เช่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมกับการ
ออกแบบกิจกรรมการแก้ไขปัญหามีการสื่อสารให้มากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ยั่งยืน  

 จากการด าเนินโครงการพลเมืองดียังพบข้อจ ากัดที่เกิดจากการใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
ค่อนข้างน้อย ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอรูปแบบกิจกรรมในภาคปฏิบัติอย่างไม่เต็มที่ ข้อเสนอแนะในเชิง
ปฏิบัติ ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น และควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
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นักศึกษาคณะต่างๆ ของสถาบันให้มากขึ้น และผลักดันให้มีรูปแบบกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดท าค าขอ

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการเครือข่าย
ในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เป็นการ
วิจัยแบบกรณีศึกษาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2559 ด้วยวิธีการศึกษาเชิงลึกควบคู่กับการใช้
แบบสอบถาม และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีบทบาทต่อการเปลีย่นแปลง  และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายฯ ใช้กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือ จ านวน 5 ด้าน โดยผลที่ได้ 
พบว่า ปัจจัยทีศ่ึกษา 5 ด้าน ในบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายฯ ไม่สามารถจ าแนกได้ชัดเจนว่าปัจจัยด้านใด
ที่ส่งผลมากที่สุด เพราะมีผลออกมาใกล้เคียงกัน แต่ส าหรับผู้บริหารเครือข่ายฯ พบว่า ปัจจัยการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อให้เกิดการยอมรับในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ส่งผลต่อความร่วมมือ และมีกระบวนการที่ท าให้เกิดปัจจัย ได้แก่ การ
ตระหนัก การเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ และการยอมรับผลที่ได้  ตามล าดับ และผลสุดท้ายท าให้เกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างกันและการยอมรับในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่าย แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายฯ 
ได้แก่ การใช้เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยจัดการจัดท าแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
รายบุคคลของผู้บริหาร ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการตระหนัก เรียนรู้ ทดลองปฏิบัติ และการยอมรับผลที่ได้ 
โดยมีตัวช้ีวัดในกระบวนการที่ชัดเจน มีการประเมินตนเองเป็นระยะ ในการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่จะต้อง
จัดเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการเหล่านี้และเปิดโอกาสใหไ้ด้สัมผัสเหตุการณ์จริงและเกิดการยอมรับ 
ค าส าคัญ: เครือข่าย  ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

Abstract 
The objectives of the study were 1) to study factors that affect to collaborative 

network of Government Budget Request Preparation of Suranaree University of Technology; 
and 2) to study trends to develop and increase efficiency to network process of Government 
Budget Request Preparation of Suranaree University of Technology. This research is a case 
study method during 2012–2016 of the budget year by using in-depth study concurrently 
with the survey questionnaire and purposive sampling which composed of the influence 
executives and collaborative network workers. The conception of this research was to study 
factors affecting to 5 fields of collaborative network and the findings reviewed that the staff 
member could not categorize patently of 5 field factors affecting the most to the 
collaborative workers because the result was pretty approximate. In contrast, the result of 
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collaborative network of executives showed that building good relationship, and good 
understanding for the most benefit of working affecting to the collaborative network. 
Moreover, the processes affecting to the factor were awareness, learning, re-performance, 
and acceptance respectively. Finally, the result was good for understanding and working 
process acceptance of each other. Trend to develop and increase efficiency of the 
collaborative network was theuse of management technique of changing by preparing the 
changing management plan of individual network executive. These trends were the 
awareness, the learning, the re-performance, and the acceptance which KPI of process might 
be clear and also had self-assessment report. The program preparation for new executive 
should focus on these processes and give a chance for them to feel and accept with the 
real situation. 
Keywords: network, cooperation, and Suranaree University of Technology  
 

บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลแห่งแรกของประเทศ มีระบบ

การบริหารงานที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ “การรวมบริการ ประสานภารกิจ” และได้ใช้ระบบ
นี้ในแทบทุกกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย โดยรวมไปถึงการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยด้วย โดยมีหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์และสถาบัน เป็นผู้มีบทบาทในการจัดให้บริการเฉพาะด้าน
และเป็นผู้วิเคราะห์รวบรวมความต้องการทรัพยากรเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานผู้ขอรับบริการ เช่น ส านัก
วิชาเป็นหน่วยงานผู้รับบริการ ที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ก็จะเสนอความต้องการทรัพยากร
ผ่านไปยังศูนย์และสถาบัน ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการดังกล่าวจะมีการวิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารความ
พร้อมและส่งต่อไปยังฝ่ายวางแผนและส่วนแผนงานเพื่อเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกต่อไป ซึ่งการท างาน
ทั ้งหมดนี ้อยู ่ในรูปแบบของ “เครือข่ายในการด าเนินงาน”  หร ือ “เครือข ่ายในการจัดท าค าขอ
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” นั่นเอง 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าสนใจในระบบการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยนี้ มีสิ่ง
ที่น่าสนใจคือ “ผลของความร่วมมือของเครือข่ายฯ” และ “ผลของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ” มีผลไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถพิจารณาจากข้อมูลเชิงคุณภาพคือ ผลงานที่ได้จากเครือข่ายฯ และข้อมูลเชิง
ปริมาณคือ การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร ซึ่งสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็นสอง
ช่วง ได้แก่ ช่วงที่หนึ่งตั้งแต่ปีเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และช่วงที่
สองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยช่วงที่หนึ่งผลงานที่ได้จากเครือข่ายฯ ได้แก่ ข้อมูลและ
เอกสารประกอบค าของบประมาณแผ่นดินในแต่ละขั้น ที่จะต้องน าส่งให้แก่หน่วยงานภายนอกเพื่อพิจารณา
จัดสรรพบว่า มีความล่าช้า ขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญตามเงื่อนไขไม่สามารถท า
ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด และเมื ่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในช่วง
เดียวกันก็พบว่ามีความคงตัวหรือบางปีมีแนวโน้มลดลง ส าหรับในช่วงที่สอง ผลความร่วมมือของเครือข่ายฯ
เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าในช่วงแรกอย่างชัดเจน ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ทันเวลา และข้อมูลที่ส าคัญสามารถ
ส่งได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
เช่นกัน โดยผลการได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสองช่วงดังภาพที่ 1 และ 2 
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ภาพที่ 1 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2539-2559 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีได้รับจัดสรร 

        

 
ภาพที่ 2 งบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีได้รับจัดสรร 
 
 จากข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ผลของความร่วมมือของเครือข่ายฯ และผลของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
หากได้มีการศึกษาวิจัยและทราบว่ามีปัจจัยใดภายในเครือข่ายฯ ในช่วงที่สอง คือ ช่วงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2559 ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีขึ้น โดยในเรื่องนี้ได้มีหลายแนวคิดทฤษฎีที่
กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือจะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุก
ฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมพลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร
มาสนับสนุนงานร่วมกันเป็นการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันเต็มใจที่จะท างานร่วมกัน และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง และวิธีสร้างความร่วมมือ คือ การชักจูง ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์
ร่วมกัน หรือประโยชน์โดยส่วนรวม มีการผูกมิตรไมตรีต่อกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีน้ าใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เป็นต้น โดยปัจจัยใดที่จะเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในกรณีของเครือข่ายในการจัดท าค าขอ
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงที่สองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2559 
คณะผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการศึกษาวิจัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการเครือข่ายการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยในเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ “การวิจัยเชิงกรณีศึกษา (Case Study 

Research Method)” ประเภทกรณีศึกษาเพื่ออธิบาย (Explanatory Case Study) ที่มุ่งอธิบายเพื่อตอบ
ค าถามในเหตุผล (Why) ของผลลัพธ์ หรือ วิธีการ หรือ กระบวนการ (How) ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในความ
ร่วมมือของเครือข่ายฯ ที่ดีขึ้น และอาจส่งผลต่อไปยังได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้ เป็นการศึกษากรณีศึกษา ณ จุดหนึ่งของช่วงเวลา (Snapshot Case Study) ของหน่วยงานท่ีเลือกศึกษา
โดยเฉพาะ และภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงมิได้มีการควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการศึกษาเชิงลึก  
(In-depth Study) ควบคู่ไปกับการใช้แบบสอบถาม (Survey Questionnaire Research) โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1. จ านวนกรณีศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา : เป็นการศึกษาในลักษณะกรณีศึกษา
เดียว (Single-case Study) เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องลึกในกรณีของเครือข่ายฯ ในการจัดท าค าของบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ในช่วงเวลาที่เจาะจงศึกษา ได้แก่ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 
เพราะเป็นช่วงที่มีทั้งผลลัพธ์ของความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และรวมทั้งข้อมูลของการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมี
ทิศทางดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเช่นกัน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อศึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ที่มีบทบาทในช่วงที่ศึกษา ซึ่งประชากรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฯ จะไม่ใช่
ประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แต่จะเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายและมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการ
ท างานภายในเครือข่ายฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เป็นระดับบริหารที่เลือกอย่างเจาะจง
ในบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการภายในเครือข่ายฯ 
โดยมีบทบาทเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ในสถานการณ์ส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา จ านวน 4 
คน และบุคลากรผู้ด าเนินการในขั้นการปฏิบัติการในหน้าที่ต่างๆ ภายในเครือข่ายฯ โดยวิธีการสุ่มตาม
จุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) จ านวน 45 คน จากประชากรทั้งหมด 158 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย : เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต่าง ๆ น ามาประมวลสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความร่วมมือของ
เครือข่ายฯ 

 การมีส่วนร่วม 
 การมีเป้าหมายร่วมกัน 
 การติดต่อสื่อสาร 
 การมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ความร่วมมือที่ดีในการจัดท า 
ค าของบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรว่มมือของเครือขา่ยในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดนิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
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 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ : ได้น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามแต่ละข้อ 
และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเกณฑ์ค่า IOC ของแต่
ละข้อจะต้องมีค่ามากกว่า 0.5 โดยผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ทุกข้อค าถามมีค่ามากกว่า 0.5 
และได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับประชากรในเครือข่ายฯ จ านวน 30 
คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดความสอดคล้องภายใน (internal consistency reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) โดยเกณฑ์ตามการประเมินความเที่ยงหากค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาที่ได้มีค่ามากกว่า 0.5 จะถือว่าใช้ได้ โดยผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับ
ได้ เท่ากับ 0.860 และเฉพาะปัจจัยเป็นรายด้าน อยู่ระหว่าง 0.643 – 0.930 แสดงว่า เครื่องมือมีความ
สอดคล้องภายในอยู่ในระดับค่อนข้างพอใช้ถึงดีมาก 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล : การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในกลุ่มตัวอย่างที่หนึ่ง 
จ านวน 4 คน และใช้แบบสอบถามในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่สอง จ านวน 45 คน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล : วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์จากผลการสัมภาษณ์ 

 
ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นบุคลากรผู้ด าเนินการในขั้นการปฏิบัติการในหน้าที่ต่าง ๆ 
ภายในเครือข่ายฯ จ านวน 45 คน มีผลการศึกษา ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่มตัวอย่างที่สอง) จ านวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
และคณาจารย์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 (รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าส านักงาน
คณบดี จ านวน 11 คน ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าส านักงาน 
จ านวน 7 คน และหัวหน้าส่วน จ านวน 2 คน) เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 ปริญญาโท จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.22 และปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 โดยส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และสังกัดส านักวิชา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 การตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบจะต้องตอบข้อค าถามในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือ จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการมี
ส่วนร่วม 4 ข้อ ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน 3 ข้อ ด้านการติดต่อสื่อสาร 2 ข้อ ด้านการมีความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน 4 ข้อ และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ข้อ โดยใช้ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) โดยการแปรผลได้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยแบ่งเป็นช่วงต่าง ๆ ได้แก่ ช่วง
ตั้งแต่ 1.00-1.80, 1.81-2.61, 2.62-3.42, 3.43-3.42, และ 4.24 ขึ้นไป หมายถึง คะแนนอยู่ในระดับ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ซึ่งผลที่ได้พบว่า 

ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ส่งผลต่อความร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การก าหนดข้อตกลง เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 4.09 รองลงมา คือ การด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยแต่ละ
หน่วยงานยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 

ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน พบว่า ส่งผลต่อความร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.99) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การด าเนินงานให้ได้ไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.02 รองลงมา คือ การตระหนักและให้ความส าคัญในการ
ค้นหาวิธีการโดยมีเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีจุดมุ่งหมาย มีค่ าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.98  

ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ส่งผลต่อความร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การประสานงานเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง



วารสารวิชาการ ปขมท. 6(2): 32-40  ศราวุธ ปอ้มสินทรัพย ์และคณะ 
 

 37 
 

ของหน่วยงานต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ การพบปะเจรจาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายโดยให้มีความเข้าใจตรงกัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 

ด้านการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน พบว่า ส่งผลต่อความร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.99) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อให้
เกิดการยอมรับในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ยินดีและเต็มใจใน
การจัดท าค าของบประมาณร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.02 รองลงมา คือ การเช่ือมโยงการปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ส่งผลต่อความร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.89) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์เพื่อการ 
พัฒนางานด้านจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.96 
รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 

2. ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มที่เป็นระดับบริหารที่มีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการภายในเครือข่ายฯ โดยมีบทบาทเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ใน
สถานการณ์ส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา โดยเป็นการเลือกอย่างเจาะจง จ านวน 4 คน ได้แก่ คน
ที่ 1 อดีตผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนที่ 2 ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคนปัจจุบัน  คนที่  3 ผู้บริหารส านักวิชาแพทยศาสตร์  และคนที่  4 ผู้บริหารส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยผลการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้เป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูล 

ประเด็น ผู้ให้สัมภาษณท์ี่ได้กล่าวถงึ 
การตระหนัก กล่าวถึงจ านวน 2 คน ได้แก่ คนที่ 1, คนที่ 3 
การเรียนรู้ กล่าวถึงจ านวน 4 คน ได้แก่ คนที่ 1, คนที่ 2, คนที่ 3 และ คนที่ 4 
การทดลองปฏิบัติ กล่าวถึงจ านวน 4 คน ได้แก่ คนที่ 2 และ คนที่ 3 
การยอมรับที่ได้ กล่าวถึงจ านวน 4 คน ได้แก่ คนที่ 1, คนที่ 2, คนที่ 3 และ คนที่ 4 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากกรอบการวิจัยปัจจัยใน 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายฯ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส าหรับในกลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ภายในเครือข่ายฯ พบว่า อาจมีหลายปัจจัยที่มีผล
อย่างใกล้เคียงกันจะท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถระบุปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายฯ ในกรณี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีได้อย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากในส่วนของผู้บริหารองค์กรในเครือข่ายฯ ที่พบว่า 
ด้านการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในปัจจัยสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  เพื่อเกิดการ
ยอมรับในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน มีส่วนส่งผลต่อความร่วมมือ 
และพบกระบวนการที่ส่งต่อให้เกิดผลต่อการเกิดปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ การตระหนัก การเรียนรู้ การทดลอง
ปฏิบัติ และการยอมรับผลที่ได้ตามล าดับ สอดคล้องกับผลงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อนุชิต, 2558) ในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลง (The Change Process)  และในการ
ด าเนินการพัฒนากระบวนการเครือข่ายในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้บริหารเครือข่ายฯ จึงต้องเน้นด าเนินการในกระบวนการส่วนนี้ให้
เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาขับเคลื่อนในส่วนนี้ ซึ่งอาจใช้เป็น
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างเครื่องมือเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้บริหารปัจจุบันโดยต้องมีการ
ก าหนดเป็นแผนกิจกรรม ตัวช้ีวัดและการรายงานการประเมินตนเองที่ชัดเจน ในส่วนของการเตรียมผู้บริหาร
ในองค์กรของเครือข่ายฯ รุ่นใหม่จะต้องบรรจุเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ในเชิงลึก เป็นต้น 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
 จากผลการศึกษาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ภายในเครือข่ายฯ จ านวน 45 คน ใน
กรอบแนวคิดการวิจัยในปัจจัย 5 ด้าน ที่อาจส่งผลต่อความร่วมมือ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมี
เป้าหมายร่วมกัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พบว่า มีผลค่าเฉลี่ยที่ได้ใกล้เคียงกัน ได้แก่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 , 3.99, 3.94, 3.99 และ 4.00 ตามล าดับ 
ซึ่งคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (อยู่ในช่วงตั้งแต่ 3.43 -4.23) จึงอาจแปลได้ว่าส าหรับในกลุ่มบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่างๆ ภายในเครือข่ายฯ ได้มีหลาย ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายฯ ไม่ได้
มีปัจจัยใดเพียงปัจจัยหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากในส่วนของผู้บริหารองค์กรในเครือข่ายฯ ที่ได้พบกระบวนการที่
ส าคัญ ได้แก่ การตระหนัก การเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ และการยอมรับผลที่ได้ ตามล าดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 5 ด้าน ในกรอบการศึกษา พบว่า ตรงกับด้านใดและปัจจัยมากที่สุด ได้พบว่า สอดคล้องกับ
ด้านการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในปัจจัยสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อเกิดการ
ยอมรับในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับปิยากร 
(2555) ซึ่งกระบวนการที่พบมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี้ 
 การตระหนัก การเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ และ “การยอมรับผลที่ได้” ส่งผลให้เกิด “ความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน” ส่งผลให้เกิด “การยอมรับในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่าย” ส่งผลให้เกิด “ประโยชน์
สูงสุดในการด าเนินงาน” ซึ่งสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ (2543) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญของเครือข่ายฯ 
คือ การเกิดผลประโยชน์ร่วมและความสนใจร่วมกัน   

2.  แนวทางในการพัฒนากระบวนการเครือข่ายในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 

จากข้อค้นพบในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ในส่วนของบุคลากรผู้ปฏิบัติยังมีหลายปัจจัยที่มีผลแต่ยัง
ไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าในปัจจัยใดใน 5 ด้าน ท่ีส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายฯ ได้ชัดเจนที่สุด แต่ในส่วน
ของผู้บริหารองค์กรในเครือข่ายฯ พบว่า กระบวนการที่ไปสู่การยอมรับ ได้แก่ การตระหนัก การเรียนรู้ การ
ทดลองปฏิบัติ และการยอมรับผลที่ได้ ตามล าดับ จะส่งผลให้เกิดปัจจัยความร่วมมือท่ีมีผลต่อเครือข่ายฯ ได้แก่ 
ปัจจัยสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อเกิดการยอมรับในกระบวนการท างานของแต่ละ
ฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อนุชิต, 2558) ในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลง (The Change Process) โดยเฉพาะด้าน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคล (Individual)  ที่มีล าดับขั้นตอนเป็นดังแผนภาพที่ 3 

 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลง (The Change Process) ด้านบุคคล (Individual)  

ผลที่ต้องการ 
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การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอนัดีระหว่างกัน 

บุคคล (Individual) 

การ
ตระหนัก 

การ
เรียนรู ้

ทดลอง
/ปฏิบัต ิ

ประเมินผล 

ยอมรับ 

สาเหตุ 



วารสารวิชาการ ปขมท. 6(2): 32-40  ศราวุธ ปอ้มสินทรัพย ์และคณะ 
 

 39 
 

 ดังนั้น ในการพัฒนากระบวนการของเครือข่ายในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนั้น เมื่อได้ทราบกระบวนการนี้แล้วในล าดับต่อไปจะต้องน า
เครื่องมือเทคนิคการบริหารยุคใหม่ ได้แก่ เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ โดยให้เป็น
ข้อก าหนดให้มีการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในรายบุคคลของผู้บริหารเครือข่ายฯ ซึ่งจะต้องมี
แผนการด า เนิ นการและกิ จกรรม ให้ ครบ ในแต่ ละขั้ นของกระบวนการ  ได้ แก่  การตระหนั ก  
การเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ และการยอมรับผลที่ได้  โดยจะต้องมีตัวช้ีวัดผลในรายขั้นตอนกิจกรรม มีการ
รายงานผลเชิงประจักษ์ในลักษณะการประเมินตนเองแต่ละขั้นตอนให้ผู้บริหารจะต้องผ่านการลงมือปฏิบัติ และ
น ามาประเมินผลพร้อมจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองที่สามารถน ามาแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
เริ่มต้นอาจเริ่มกระบวนการนี้อาจเริ่มต้นในส่วนของการเตรียมผู้บริหารใหม่ส าหรับองค์กรในเครือข่ายฯ ใน
อนาคต และในส่วนผู้บริหารเดิมอาจใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการและการหาโอกาสให้ผู้บริหารปัจจุบันได้สัมผัส
จริงจนเกิดการเรียนรู้และการยอมรับตามล าดับต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแตงอ่อน (2545) ที่กล่าวว่า การสร้างผู้น า
ที่มีศักยภาพโดยใช้การศึกษาดูงาน การอบรม และการปฏิบัติจริงเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยควรบรรจุ
เนื้อหาและการฝึกอบรมหลักสูตรในเรื่องของการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินในเชิงลึกไว้ในหลักสูตรการ
พัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับสูงและระดับกลาง เพื่อให้เกิดการตระหนัก การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน อันจะน าไปสู่การยอมรับและความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงาน
ภายนอกและความจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมภายในหน่วยงานอยู่เสมอ เป็นต้น ในส่วนของหน่วยงานหลักท่ี
เป็นส่วนกลางในการประสานงาน ได้แก่ ฝ่ายวางแผนและส่วนแผนงาน ควรประสานร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงาน
ของเครือข่ายฯ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ 
โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งการช่วยส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ก็จะน าไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน และท าให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน สอดคล้องกับส านักส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ (2547) 
กล่าวถึงเครือข่ายฯ ว่า กลุ่มที่มีการประสานงานหรือท างานร่วมกัน หรือลงมือท ากิจกรรม มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันในหลายด้าน และเห็นตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและแผนงานที่จะท า 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัย เนื่องจากจากการวิจัยครั้งนี้ ได้ทราบข้อมูลและเงื่อนไขของสถานการณ์ที่
ท าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคล (Individual) ที่ชัดเจนในส่วนของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เครือข่ายฯ แต่ในกรณีของผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้มีการศึกษาในเชิงลึก จึงเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่า สนใจในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป และในส่วนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในส่วนขององค์การ (Organizational) ยังไม่มี
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบเพื่อขยายไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ ของเครือข่ายในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถด าเนินการมาได้และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินอุดหนุน
วิจัยสถาบัน 

คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์) ที่ได้ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด ผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานที่อยู่ ในเครือข่ายในการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง บุคลากรส่วนแผนงานทุก
ท่านที่เป็นก าลังใจให้งานวิจัยด าเนินผ่านไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องท่านอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่น้ี 

สุดท้ายต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ ที่กรุณาพิจารณาให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในงานวิจัยฉบับนี้  และทีมงานนักวิจัยทุกท่านท่ีร่วมมือกันท าให้วิจัยสถาบันฉบับนี้ให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี 
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การตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังส ี
(40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง (Oryza sativa) 

จังหวัดปัตตานี โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรี 
Measurement of Specific Activities of Radionuclide (40K, 226Ra and 
232Th) in Native Rice Samples (Oryza sativa) from Pattani Province 

by Gamma Spectrometry 
 

ฮูเซ็ง ชายดานา1 ไมมูน อินตัน2* อดุลย์สมาน สุขแก้ว2  ดาริกา จาเอาะ 2 และ ไซนับ ดอเลาะ2 
Huseng Chaydana1, Maimoon Intan2*, Adulsman Sukkaew2 Darika Jaaoh2 and Sainap Dorloh2 

 
บทคัดย่อ 

เป้าหมายของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาชนิดของไอโซปรังสีที่พบในธรรมชาติและตรวจวัดปริมาณกัมมันต
ภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (40K, 226Ra และ 232Th) ที่สะสมอยู่ในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 18 สายพันธุ์ โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์ เมเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe detector) พบว่า
ไอโซโทปรังสีที่พบในธรรมชาติ เป็นอนุกรมของธาตุกัมมันตรังสี 2 อนุกรม ได้แก่ อนุกรมยูเรเนียม ( 226Ra, 
214Pb และ 214Bi) และอนุกรมทอเรียม (228Ac, 212Bi, 212Pb  และ 208Ti) นอกจากนี้ยังมี 40K ซึ่งเป็นไอโซโทป
รังสีที่ไม่ได้อยู่ในอนุกรมใดๆ จากผลการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของ  40K, 226Ra  และ 232Th ใน
ตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองปัตตานี พบว่า มีค่ากัมมันตภาพจ าเพาะอยู่ในช่วง 89.18–318.52 Bq/kg, 
2.76–10.91 Bq/kg และ 2.59–8.21 Bq/kg ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 162.19±9.17 Bq/kg, 5.41±2.93 
Bq/kg และ 4.91±2.38 Bq/kg ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง  นิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ  ระบบวัดรังสีแกมมาชนิดเจอร์เมเนยีม
บริสุทธ์ิสูง 
 

Abstract 
The aim of this research was to study the type of radiation which is found in the 

nature environment.  The specific activity of radionuclide (40K, 226Ra and 232Th) in 18 local 
rice from Pattani province was detected. The local rice samples detected by a high–purity 
germanium (HPGe) detector and gamma spectrometry analysis system. It was found that the 
radioisotope in natural resources consist of radioactive element in two series which are a 
series of Uranium (226Ra, 214Pb and 214Bi) and a series of Thorium (228Ac, 212Bi, 212Pb and 208Ti).  
Moreover, the result showed that the radioisotope in natural environment is a 40K that was 
not the radioisotope in any series. The specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in local rice 
samples from Pattani were a strong radioactive specific in the range of 89.18–318.52 Bq/kg, 
2.76–10.91 Bq/kg and 2.59–8.21 Bq/kg, respectively. And the average values were 
162.19±9.17 Bq/kg, 5.41±2.93 Bq/kg and 4.91±2.38 Bq/kg, respectively. 
Keywords: native Rice, natural radionuclide, high–purity germanium (HPGe) 
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บทน า 
เนื่องจากตัวอย่างข้าวนั้นเมื่อถูกปลูกลงดินจะได้รับรังสีธรรมชาติที่แผ่ออกมาจากธาตุในดินและน้ า 

ที่มาจากอัตราการแผ่กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติร้อยละ 85 และจากมนุษย์สร้างขึ้นร้อยละ 15 ได้แก่ธาตุ
ทอเรียม โพแทสเซียมและแก๊สเรดอน ธาตุทั้ง 4 จะสลายตัวตามหลักครึ่งชีวิต (Half-life) ซึ่งถือว่าธาตุเหล่านี้มี
ค่าครึ่งชีวิตยาวจึงยังมีปรากฏอยู่ในโลกจนถึงปัจจุบันและในระหว่างการสลายตัวจะแผ่รังสีออกมาในปริมาณ
ต่างๆ กันในรูปของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา ธาตุทอเรียมเป็น 
 
ตารางที ่1 อนุกรมกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ  (Ikeya, 1993) 

อนุกรม นิวไคลด์กัมมันตรังส ี ครึ่งชีวิต (ปี) นิวไคลด์ที่เสถียร 
ยูเรเนียม 238U 4.47109 206Pb 
แอกทิเนียม 235U 7.04108 207Pb 
ทอเรียม 232Th 1.411010 208Pb 
แนปทูเนียม 237Np 2.14106 209Pb 
 

รังสีในธรรมชาติที่มีการสลายตัวต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่เรียกว่า “อนุกรม” และจะไปสิ้นสุดที่ไอโซโทป
รังสีที่เสถียร (ไซนับและคณะ, 2556) ในขณะที่มีการสลายตัวนั้นจะปลดปล่อยพลังงานและธาตุที่เป็นไอโซโทป
รังสีต่าง ๆ ออกมา มีอยู่ 4 อนุกรม คือ อนุกรมทอเรียม ยูเรเนียม แอกทิเนียม และเนปทูเนียม (Ikeya, 1993) 
ตามตารางที่ 1 นอกจากน้ียังมีสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว เริ่มมีตั้งแต่การก าเนิดของโลกมนุษย์ 
แต่ไม่ได้เป็นสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในอนุกรมกัมมันตรังสีที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ได้แก่โพแทสเซียม ( 40K) และ
รังสีคอสมิกท่ีผ่านเข้ามาในช้ันบรรยากาศของโลก รังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้จะมีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่าง
กันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นได้มาจากอาหาร เครื่องดื่ม จากการรับเอกซเรย์ทาง
การแพทย์ นอกจากนั้นมาจากฝุ่นกัมมันตรังสี ที่ฟุ้งมาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ จากเครื่องใช้ภายใน
บ้าน และจากการขึ้นเครื่องบินในที่สูง ท าให้ได้รับรังสีคอสมิกเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ รังสีที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ 
เช่น ซีเซียม (137Cs) กัมมันตภาพรังสีดังกล่าวเมื่อสะสมในร่างกายเป็นจ านวนมากๆ จะท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
โดยท าให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมหรือเกิดความเสียหายต่อพันธะเคมีของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงภายใน
เซลล์เป็นเหตุให้เนื้อเยือ่เปลี่ยนแปลงหรอืเนื้อเยื่อตายในทันที ส่วนส าคัญมากได้แก่ เนื้อเยื่อสมอง เนื้อเยื่อเซลล์
สืบพันธุ์มีโครโมโซมเปลี่ยน (Beretka, 1985) 

ข้าวที่ได้จากการเพาะปลูกถือเป็นอาหารที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทยนิยม
บริโภคกันอย่างแพร่หลาย และบริโภคเป็นอาหารหลักเพราะข้าวเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานและ
ความอบอุ่น นอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลักประจ าวันของประชาชนแล้วยังใช้ท าเป็นอาหารหวานชนิด
ต่าง ๆ ข้าวไทยถูกพัฒนาขึ้นมากมายหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกัน ตั้งแต่ชนิดของข้าว 
รูปร่างหน้าตาสีสัน และคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายและได้เข้ามามีบทบาทต่อการเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยเคมี 
การใช้สารปราบศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์ข้าว อาจจะส่งผลให้ข้าวได้รับการปนเปื้อนจากสารและธาตุกัมมัน
ตรังรังสีต่าง ๆ ในดินและน้ าได้บ้างไม่มากก็น้อย หากในดินและน้ ามีการสะสมของสารกัมมันตรังสีมากเท่าไร 
อัตราการดูดซับของนิวไคลด์สารกัมมันตรังสีของพืชก็จะมีมากตามไปด้วย (ไมมูนและคณะ, 2552) 

ทางคณะผู้วิจัย ได้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในส่วนของการบริโภคอาหาร 
ซึ่งอาหารที่คนไทยนิยมบริโภคเป็นอาหารหลักในแต่ละมื้อนั้นก็คือ ข้าว หากประชาชนบริโภคเข้าไปนั้นมีการ
สะสมของปริมาณสารกัมมันตรังสีมากเกินไปจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้บริโภคเองด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลของปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
โพแทสเซียม (40K) เรเดียม (226Ra)  และทอเรียม (232Th)  ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ประชาชนในจังหวัด
ปัตตานีนิยมเพาะปลูกและบริโภคกันเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 18 สายพันธุ์ โดยใช้ระบบวัดรังสีแกมมาโดยใช้
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หัววัดชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูง (High-Purity Germanium, HPGe) (Singh,2005)  นอกจากนี้ ได้ท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้นี้กับค่าที่ตรวจวัดได้ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กองการวัดกัมมันตภาพรังสี , 
2547) และข้อมูลของกลุ่มนักวิจัยในประเทศไทย (ไมมูนและคณะ , 2552) (อุมาวดี, 2552) เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบปริมาณกัมมันตภาพรังสีโดยรวมและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของการได้รับรังสีของผู้บริโภคข้าว
พันธุ์พ้ืนเมือง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาชนิดของไอโซปรังสีที่พบในธรรมชาติ 
2. ตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 40K, 226Ra และ 

232Th ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี จ านวน 18 สายพันธุ์ โดยใช้ระบบวัดรังสี
แกมมาชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิสูง  

3. เปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 40K, 226Ra และ 232Th กับ
ค่าที่ตรวจวัดได้ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติและข้อมูลของกลุ่มนักวิจัยในประเทศไทย  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการด าเนินการเก็บและเตรียมตัวอย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้าวสายพันธุ์พ้ืนเมอืงของประชาชนในจังหวัดปัตตานี โดยการสังเกตและ

สอบถามเกษตรกรแต่ละพื้นท่ีที่เพาะปลูกและนิยมบริโภคกันเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นท าการเก็บตัวอย่างข้าวสาย
พันธุ์พื้นเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 18 สายพันธุ์ น ารวงข้าวพันธุ์พื้นเมืองจ านวน 18 สายพันธุ์มากะเทาะ
เปลือกให้เหลือเป็นข้าวกล้อง น ามาผึ่งไว้ในถาดที่อุณหภูมิห้อง แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 8-10 ช่ัวโมง จนตัวอย่างข้าวแห้งสนิท น ามาบดให้ละเอียดแล้วท าการร่อนตัวอย่างด้วยตะแกรง
ขนาด 325 mesh เพื่อท าให้ตัวอย่างข้าวท่ีได้นั้นมีขนาดที่สม่ าเสมอและใกล้เคียงกัน น าตัวอย่างข้าวที่ร่อนแล้ว
น้ าหนัก 125 กรัม บรรจุลงในภาชนะพลาสติก ซึ่งมีขนาดเช่นเดียวกับสารมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะนิวไคลด์กัมมันตรังสี 40K, 226Ra และ 232Th  แล้วท าการปิดภาชนะพลาสติกให้
สนิท และปิดผนึกภาชนะพลาสติกด้วยเทปกาวเพ่ือป้องกันการปลดปล่อยแก๊สเรดอน-ทอรอน แล้วน าไปเก็บไว้
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนท าการตรวจวัด ท้ังนี้เพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลทางกัมมันตรังสีในตัวอย่าง
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 
การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีตามธรรมชาติ 
  ท าการตรวจสอบและปรับเทียบเครื่องมือที่ใช้ ในที่นี้จะใช้แหล่งก าเนิดรังสีแกมมามาตรฐานชนิด
ซีเซียม (137Cs) โคบอลต์ (60Co) และแบเรียม (133Ba) เป็นตัวปรับเทียบมาตรฐาน จากนั้นน าตัวอย่างข้าวพันธุ์
พื้นเมืองปัตตานีท่ีเตรียมไว้จ านวน 18 ตัวอย่าง ไปวัดสเปกตรัมรังสีแกมมาบนหัววัดรังสี HPGe โดยใช้เวลาใน
การวัดตัวอย่างละ10,800 วินาที หรือประมาณ 3 ช่ัวโมง พบว่าไอโซโทปรังสีที่พบในธรรมชาติ เป็นอนุกรม
ของธาตุกัมมันตรังสี 2 อนุกรม ได้แก่ อนุกรมยูเรเนียม (226Ra, 214Pb และ 214Bi) อนุกรมทอเรียม (228Ac, 
212Bi, 212Pb  และ 208Ti) และ 40K หลังจากนั้นน าผลสเปกตรัมรังสีแกมมาของธาตุ 40K ที่พลังงาน 1460.8 
keV  สเปกตรัมรังสีแกมมาของธาตุ 226Ra  ค านวณได้จากพื้นท่ีใต้พีคพลังงานของรังสีแกมมาของไอโซโทปรังสี 
214Pb ที่พลังงาน 351.9 keV  และสเปกตรัมรังสีแกมมาของไอโซโทปรังสี 232Th ค านวณได้จากพื้นที่ใต้พีค
พลังงานของรังสีแกมมาของไอโซโทปรังสี  208Tl  ที่พลังงาน 583.2 keV   
 

ผลการวิจัย 
จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์ 40K, 226Ra และ 232Th ที่

ตรวจวัดได้ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองปัตตานีจ านวน 18 สายพันธุ์ ได้ผลการทดลองดังนี้ (ตารางที่ 2 และ
ภาพที่ 1) 
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ตารางที ่2 ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์ของ  40K, 226Ra และ 232Th  ในตัวอย่างข้าว 

ล าดับที ่ ตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง  
กัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์ (Bq/kg) 

40K 226Ra 232Th 
1 สารสวย 195.36 ± 11.48 6.58 ± 2.49 6.44 ± 1.39 
2 แมะแย 191.11 ± 9.89 6.80 ± 3.00 2.89 ± 2.47 
3 เจ๊ะหลี 188.75 ± 11.04 4.31 ± 2.97 4.90 ± 2.12 
4 ทรายช่อ 212.34 ± 11.88 2.81 ± 2.31 3.26 ± 2.73 
5 เมืองไทร 182.62 ± 10.06 4.90 ± 2.16 5.56 ± 2.20 
6 ขาวป้อม 118.92 ± 7.65 3.26 ± 2.73 2.59 ± 1.29 
7 ปาดีเก๊ะก๊ะ 144.39 ± 8.13 10.91 ± 2.44 3.67 ± 1.48 
8 กร ากราย 89.18 ± 6.16 5.63 ± 7.33 3.08 ± 1.86 
9 ช่อละมัย 97.68 ± 6.54 6.11 ± 3.13 5.49 ± 3.18 
10 พวงหวาย 106.17 ± 7.28 2.89 ± 2.47 3.65 ± 2.53 
11 แม่หม้าย 318.52 ± 12.44 2.76 ± 1.71 6.39 ± 3.53 
12 เอวมดแดง 186.86 ± 10.16 7.34 ± 2.28 3.08 ± 1.57 
13 ช่อลุง 140.15 ± 8.48 5.66 ± 1.98 4.90 ± 1.84 
14 แส้ม้า 178.37 ± 10.99 3.26 ± 2.53 6.16 ± 3.58 
15 ลาบู 93.43 ± 6.46 4.10 ± 2.90 7.87 ± 2.12 
16 หมออรุณ 148.64 ± 8.28 8.24 ± 5.52 6.91 ± 3.92 
17 บางกอก 161.38 ± 8.54 7.71 ± 2.85 3.35 ± 1.30 
18 ลาเหาะ 165.63 ± 8.66 4.21 ± 1.97 8.21 ± 3.78 

ค่าพิสัย 89.18 – 318.52 2.76 – 10.91 2.59 – 8.21 
ค่าเฉลี่ย 162.19 ± 9.17 5.41 ± 2.93 4.91 ± 2.38 

 

 
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณความแรงสีของ 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปัตตานี 
 

นอกจากนี้ ได้ท าการเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะเฉลี่ยของ 40K, 226Ra และ 232Th ใน
ตัวอย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปัตตานี กับข้อมูลการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์
ในตัวอย่างข้าวที่เก็บจากบริเวณอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ข้อมูลตัวอย่างข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ 
และข้อมูลที่ตรวจวัดได้ในตัวอย่างข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง โดยแสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลที่ไ ด้จากการ
ทดลองไว้ในตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 การเปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์ 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่าง
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปัตตานี กับข้อมูลของ สนง.ปส. ข้อมูลค่าเฉลี่ยข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และ
ข้อมูลค่าเฉลี่ยข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 

ข้อมูลวิจัย 
กัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์ (Bq/kg) 

40K 226Ra 232Th 
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปัตตานี  162.19 ± 9.17 5.41 ± 2.93 4.91 ± 2.38 
ข้าวสาร (วัดอรุณรังสี) 5142.96 ± 43.52 54.19 ± 10.21 < 10.00 
ข้าวสาร (ร.ร.บ้านช่องตะเคียน) 4905.62 ± 44.76 < 31.31 12.45 ± 2.94 
ข้าวสาร (ร.ร.บางมงคล) 4244.00 ± 41.48 < 28.56 < 12.95 
ข้าวสาร (วัดอรุณฉายาราม) 4598.45 ± 41.59 < 30.31 < 8.54 
ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ 157.87 ± 10.50 - - 
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 1162.30 ± 166.91 7.92 ± 2.41 4.69 ± 1.66 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี  40K, 226Ra 

และ 232Th ในดังแสดงในตารางที่ 1 เห็นได้ว่า ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะเฉลี่ยของ 40K มีค่ามากสุดในข้าว
สายพันธุ์แม่หม้าย และมีค่าน้อยที่สุด คือข้าวสายพันธุ์กร ากราย  ส่วนปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะเฉลี่ยของ 
226Ra มีค่ามากสุดในข้าวสายพันธุ์ปาดีเก๊ะก๊ะ และมีค่าน้อยที่สุด คือ ข้าวสายพันธุ์แม่หม้าย และปริมาณกัม
มันตภาพจ าเพาะเฉลี่ยของ 232Th มีค่ามากสุดในข้าวสายพันธ์ุลาเหาะ และมีค่าน้อยที่สุด คือข้าวสายพันธุ์ขาว
ป้อม จากนั้นเมื่อท าการเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะเฉลี่ยของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 40K, 226Ra 
และ 232Thในตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองปัตตานี กับข้อมูลของนักวิจัยในประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2 
พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของ 40K และ 226Ra ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองปัตตานี มีค่าต่ ากว่าค่าที่
ตรวจวัดได้ในตัวอย่างข้าวสารที่เก็บจากบริเวณอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กับค่าที่ตรวจวัดได้ใน
ตัวอย่างข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง แต่จะมีค่ามากกว่าค่าที่ตรวจวัดได้ในตัวอย่างข้าวศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้  
ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของ 232Th ในตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองปัตตานี มีค่าสูงกว่าค่าที่ตรวจวัดได้ใน
ตัวอย่างข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง แต่น้อยกว่าค่าที่ตรวจวัดได้ในตัวอย่างข้าวสารที่เก็บจากบริเวณอ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะเฉลี่ยของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 40K, 226Ra และ 232Th ในตัวอย่างข้าว

พันธุ์พื้นเมืองปัตตานีจ านวน 18 สายพันธุ์ มีค่า  162.19 ± 9.17, 5.41 ± 2.93 และ 4.91 ± 2.38 Bq/kg 
ตามล าดับ ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้น ประชาชนท่ัวไปที่บริโภคข้าวมีความปลอดภัยจากการได้รับรังสีที่สะสม
อยู่ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองปัตตานี และสามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของปริมาณการสะสมของสาร
กัมมันตรังสีในตัวอย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปัตตานี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากหน่วยวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์และวัสดุ 
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ที่ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวัสดุ 
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  
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ความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ในการเลือก
เข้าศึกษา ในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Interests of High School Seniors of the Science Program to Study in 
the Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai Unversity  

 
สังวาลย ์วรรณกุล1* 

Sangwalya Wannakul1*
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความสนใจและสาเหตุของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะ
สายวิทยาศาสตร์ในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยใช้แบบสอบถาม 
5,100 ชุด ได้รับกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้ 5,086 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 99.7 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่าสถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินช่ือคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร้อยละ 60.38 โดยรับรู้จากเว็บไซต์มากที่สุด ร้อยละ 66.27 เคยไปศึกษาดูงาน ร้อยละ 42.98 รับรู้จากรุ่นพี่
โรงเรียนและครูที่โรงเรียน ร้อยละ 42.23 และ 34.42 ตามล าดับ ความสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อ ร้อยละ 55.15 มีผู้สนใจจะเลือกเข้าศึกษาต่อร้อย
ละ 35.33 โดยจะเลือกเป็นอันดับที่ 2 และ 3 มากที่สุด ร้อยละ 22.48 และ14.80 เลือกเป็นอันดับที่ 1 เพียง
ร้อยละ 14.30 โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนักเรียนสนใจมากที่สุด ร้อยละ 35.05 
รองลงมาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 16.63 และสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร ร้อยละ 16.29 ตามล าดับ ส าหรับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียนคณะอุตสาหกรรม
เกษตรมากที่สุดเพราะโอกาสหางานท ามีมาก ร้อยละ 32.88 รองลงมาคือเพราะผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.01 เพราะความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ร้อยละ 23.16 และ
เพราะผลคะแนนสอบ Admissions ร้อยละ 22.79 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การประชาสัมพันธ์หลกัสูตร สาเหตุการเลือกเรียนต่อ  ความนิยมเลือกสาขาวิชา   
              เกรดเฉลี่ยกับการเลือกสาขาวิชา  

 
Abstract 

A descriptive study aimed to investigate interests of high school senior of the science 
program to study in the faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, including reasons 
affecting their decision-making process. A sample of Mathayom Suksa 6 students in the 
science-mathematics program in 17 provinces of the northern region, public and private 
schools, were examined. Data were collected during January-March 2012 by using 5,100 copies 
of a questionnaire. In time, 5,086 copies or as 99.7% of the questionnaire were returned. Data 
were analyzed by the program to present in statistical analysis; percentage and mean. 

                                                           
1คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
1Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai, 50100 
*Corresponding author: e-mail: sangwal.wan@gmail.com 
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The findings revealed that as much as 60.38% of the students knew or had ever 
heard about the faculty of Agro-Industry of Chiang Mai University by means of websites 
(66.27%), campus tours (42.98%), senior students and teachers in schools (42.23% and 34.42% 
respectively). With regard to interests to study in the faculty of Agro-Industry, the majority of 
students as much as 55.15% were not interested in studying in this faculty. However, 35.33% 
of them would choose to study in this faculty but as the second and the third choice as 22.48 
and 14.80% respectively, while 14.30% of them would choose it as the first choice. In respect 
of the faculty’s programs, the most attractive one was Food Science and Technology (35.05%), 
followed by Agro-Industrial Biotechnology (16.63%) and Food Process Engineering (16.29%). 
Regarding reasons to study in this faculty, 32.88% of them saw a broad range of career 
opportunities while 24.01% considered from their grade point average (GPA), 23.16% thought 
about career advancement, and 22.79% relied on their scores in Admission Exam. 
Keywords: program advertisement,  motivating choices for study,  popularity of study fields,  
                GPA and selection on field of study  
 

บทน า 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2515 ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่สังกัดกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้รับการ
จัดตั้งเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เนื่องจากรัฐบาล
ได้เห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมเกษตรว่าเป็นช่องทางที่จะช่วยพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อเร่งผลิตก าลังคนด้านอุตสาหกรรม
เกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยสาขาวิชาใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมด จัดเป็นกลุ่มสาขาวิชาขาดแคลนก าลังคน เนื่องจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชานี้ ยังเป็นที่ต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมาก และปัจจุบันภาครัฐได้เพิ่ม
งบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าหลักของ
ประเทศ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
   ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมอย่างยิ่งทั้ง
ทางด้านบุคลากร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ทันสมัย โดยได้เปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติทั้งหมด ได้แก่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  ดังนั้นเพื่อให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่
รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมจากนักเรยีนในการเลือกเข้าศกึษาต่อมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูล
ความสนใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในการเลือกเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อให้ทราบเหตุผลที่ตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
ใช้ประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและพัฒนาระบบการรับเข้า
ศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความสนใจและความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร โดยให้โควตาผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละจังหวัด
เท่ากัน (Quota Sampling) คือจังหวัดละ 300 คน โดยจะเลือกจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนที่อยู่ใน
เขตอ าเภอเมือง และโรงเรียนที่อยู่ในเขตรอบนอกเมือง รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 5,100 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลจาการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม เสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
3. เสนอร่างเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รูปแบบ 

(Format) ตรวจสอบด้านภาษา (Wording) และความเหมาะสมในเรื่องเวลา (Timing) 
4. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
5. ทดสอบเครื่องมือ (Try out) กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไปศึกษาดูงานท่ีคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 3 โรงเรียนๆ ละ 15 ชุด รวมเป็น 45 ชุด 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล   
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Survey research) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมดจ านวน 5,086 ชุด และได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ทางวิชาการ หนังสือ บทความ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอ้างอิงและประกอบการศึกษาวิจัย 
เพื่อให้ผลการวิจัยที่ได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2. ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ส่วนที่ 3. ข้อมูลความสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ส่วนที่ 4. ข้อมูลเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจัยได้สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนที่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 

และโรงเรียนที่อยู่ในเขตรอบนอกเมือง ในเขตพื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ  โดยให้โควตาผู้ตอบแบบสอบถามใน
แต่ละจังหวัดเท่ากัน คือ จังหวัดละ 300 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 5,100 คน   แล้วส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์พร้อมส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนต่างๆ ทางไปรษณีย์  เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ส าหรับน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณ
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย จากนั้นน าเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบการบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.45 ก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 94.25 โรงเรียนที่ก าลังศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอรอบนอก คิดเป็นร้อยละ 
71.08 ส่วนใหญ่มีเกรดสะสมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00 – 3.49 คิดเป็นร้อยละ 32.08 ส่วนใหญ่ท าคะแนนได้สูงในวิชา
ภาษาไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 50.63 และส่วนใหญ่ยังสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไม่ผ่าน โดยคิด
เป็นร้อยละ 50.64  
2. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรู้จักหรือเคยได้ยินช่ือคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 60.38 โดยแหล่งข้อมูลที่ได้รับรู้มากที่สุดคือจากเว็บไซต์ คิดเป็น
ร้อยละ 66.27 เมื่อจ าแนกตามลักษณะโรงเรียน พบว่า นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลได้ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 65.72 ส่วนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนได้ข้อมูลจากเคยไป
ศึกษาดูงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.91  ส าหรับการจ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอรอบนอกได้ข้อมูลจากเว็บไซต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.11 
และ ร้อยละ 71.96 ตามล าดับ 
3. ความสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ ไม่สนใจที่ จะเลือกเข้ าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 55.15 โดยมีนักเรียนสนใจจะเลือกเข้าศึกษาต่อเพียงร้อยละ 35.33 ซึ่งจะ
เลือกคณะอุตสาหกรรมเกษตรไว้เป็นอันดับท่ี 2 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.48 โดยสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ
มากท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คิดเป็นร้อยละ 35.05 รองลงมาคือสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 16.63  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คิด
เป็นร้อยละ 16.29 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คิดเป็นร้อยละ 12.42 และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 12.05 ตามล าดับ ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ นักเรียนมีความสนใจ
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.57 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ความสนใจต่อการเลือกสาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สาขาวชิาที่เลือกต่อความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1033 35.05 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 490 16.63 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 480 16.29 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์ 355 12.05 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ 223 7.57 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 366 12.42 
รวม 2947 100.00 
 

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจจะเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ทราบข้อมูลกระบวนวิชาที่เรียนของนักศึกษาในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคิดเป็นร้อยละ 58.54 เมื่อจ าแนกตามเกรดสะสมเฉลี่ย พบว่า 
นักเรียนที่มีเกรดสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 มีความสนใจคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 63.25 นักเรียนที่มีเกรดสะสมเฉลี่ยในช่วง 2.00-2.49,  2.50-2.99,  3.00-3.49 มีความสนใจ
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45.45,  45.18 และ 34.43 ตามล าดับ ส าหรับ
นักเรียนที่มีเกรดสะสมเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีความสนใจคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 28.49 

หากจ าแนกตามวิชาที่ได้คะแนนสูงเมื่อเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนที่ท าคะแนน
ได้สูงในวิชาสังคมศึกษามีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 59.80 นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงในวิชาชีววิทยามีความ
สนใจคิดเป็นร้อยละ 51.52   นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงในวิชาเคมีมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 49.63 นักเรียนที่
ท าคะแนนได้สูงในวิชาภาษาไทยมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 43.09 นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงในวิชาคณิตศาสตร์
มีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 40.43 นักเรียนท่ีท าคะแนนได้สูงในวิชาภาษาอังกฤษมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 
39.17 นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงในวิชาฟิสิกส์มีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 36.80 และ นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูง
ในวิชาอื่นๆ มีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 37.24 ตามล าดับ (ภาพที่ 1)  

ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า นักเรียนท่ียังสอบไม่
ผ่านมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 38.18 และนักเรียนที่สอบผ่านแล้วมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 39.76 
 

 
ภาพที่ 1 ความสนใจในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนักเรียนที่ท าคะแนนได้สูง 

แยกตามรายวิชา 
 

4. เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก
ที่สุดคือ เพราะโอกาสหางานท ามีมาก คิดเป็นร้อยละ 32.88 เพราะผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิด
เป็นร้อยละ 24.01 เพราะความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน คิดเป็นร้อยละ 23.16 และเพราะคะแนนการ
สอบ Admissions คิดเป็นร้อยละ 22.79 เพราะมีโอกาสจะได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.12 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

โดยคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วส่วนใหญ่วางแผนจะประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 56.76 และวางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 43.24 ส่วนใหญ่เลือกที่จะประกอบอาชีพรับ
ราชการ/นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 52.13 ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการ
ท างานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ คิดเป็นร้อยละ 78.43 อาชีพที่นักเรียนตอบส่วนใหญ่เป็นอาชีพ
เกี่ยวกับรับราชการ การท างานในภาคเอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การวิจัยอาหาร โภชนาการ อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร 
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ตารางที่ 2 เหตุผลนักเรียนที่เลือกเรียนในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (n=4,602) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

โอกาสหางานท ามีมาก 1513 32.88 
ผลการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 1105 24.01 
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงาน 1066 23.16 
ผลคะแนนสอบ Admissions 1049 22.79 
มีโอกาสจะได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 972 21.12 
มีความถนัดในวิชาที่เรียนตอ่ในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 770 16.73 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่แพง 694 15.08 
มีธุรกิจของครอบครัวที่เกีย่วขอ้งกับอุตสาหกรรมเกษตร 639 13.89 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นที่ยอมรบัของสังคม/มีศักดิ์ศรี 587 12.76 
เป็นสาขาวิชา/คณะที่เปิดสอนใกล้ภูมิล าเนา 550 11.95 
เลือกเรียนตามค าแนะน าของอาจารย์/ครูแนะแนวโรงเรียน 547 11.89 
เป็นสาขาวิชา/คณะที่มีชื่อเสียง 502 10.91 
การชักชวน/การเลือกเรียนตามเพื่อน 432 9.39 
สถิติของผู้สมัครสอบเข้าแข่งขันในปีที่ผ่านมามีน้อย 424 9.21 
การเลือกเรียนตามความประสงค์ของผู้ปกครอง 254 5.52 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะสาย

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ในการ เลื อก เข้ าศึ กษา ในสาขาวิ ช าของคณะอุตสาหกรรม เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียนรัฐบาล
และโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 
2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยส่ง
แบบสอบถามทั้งหมด   5,100 ชุด ได้รับกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลได้ จ านวน  5,086 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.7   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิว เตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรู้จักหรือเคยได้
ยินช่ือคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 60.38 โดยรับรู้จากแหล่งที่ให้
ข้อมูลมากที่สุดคือจากเว็บไซต์คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมาคือจากเคยไปศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 42.98 
จากรุ่นพี่โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.23 และจากครูที่โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 34.42 ตามล าดับ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ส่วนใหญ่
ไม่สนใจที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 55.15 มี
นักเรียนสนใจจะเลือกเข้าศึกษาต่อเพียงร้อยละ 35.33 ซึ่งจะเลือกคณะอุตสาหกรรมเกษตรไว้เป็นอันดับที่ 2 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.48 โดยสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจมากที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (FST) คิดเป็นร้อยละ 35.05 รองลงมาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร (BIOT) คิดเป็นร้อยละ 16.63  และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (FE) คิดเป็นร้อยละ 16.29 
ตามล าดับ ส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (PKT) นักเรียนมีความสนใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.57   
ทั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจจะเลือกเข้าศึกษาต่อไม่ทราบข้อมูลกระบวนวิชาที่ เรียนของนักศึกษาในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคิดเป็นร้อยละ 58.54 เมื่อจ าแนกตามเกรดสะสมเฉลี่ย พบว่า 
นักเรียนที่มีเกรดสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 มีความสนใจคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.25  
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หากจ าแนกตามวิชาที่ได้คะแนนสูงเมื่อเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า  นักเรียนที่ท า
คะแนนได้สูงในวิชาสังคมศึกษามีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 59.80 นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงในวิชาชีววิทยามี
ความสนใจคิดเป็นร้อยละ 51.52 นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงในวิชาเคมีมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 49.63 
นักเรียนท่ีท าคะแนนได้สูงในวิชาภาษาไทยมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 43.09 นักเรียนท่ีท าคะแนนได้สูงในวิชา
คณิตศาสตร์มีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 40.43 นักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงในวิชาภาษาอังกฤษมีความสนใจคิด
เป็นร้อยละ 39.17 และ นักเรียนท่ีท าคะแนนได้สูงในวิชาฟิสิกส์มีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 36.80 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามผลการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า นักเรียนท่ียังสอบไม่ผ่านมีความ
สนใจคิดเป็นร้อยละ 38.18 และนักเรียนที่สอบผ่านแล้วมีความสนใจคิดเป็นร้อยละ 39.76 

ส าหรับเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุดคือ 
เพราะโอกาสหางานท ามีมาก คิดเป็นร้อยละ 32.88 โดยคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว
ส่วนใหญ่วางแผนจะประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 56.76 และวางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 43.24 โดยส่วนใหญ่เลือกที่จะประกอบอาชีพรับราชการ/นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 52.13 โดยส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการท างานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
นี้ คิดเป็นร้อยละ 78.43 โดยอาชีพที่นักเรียนตอบส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกี่ยวกับรับราชการ การท างานใน
ภาคเอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิจั ยอาหาร 
โภชนาการ อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ทราบระดับความสนใจของนักเรียนในเลือกเรียนของแต่ละสาขาวิชาของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับแผนการรับเข้าศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชาและการบริหารการจัดการศึกษาให้มีบรรลุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ทราบว่าเมื่อจ าแนก
ตามวิชาที่ได้คะแนนสูงเมื่อเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนท่ีท าคะแนนได้สูงในวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาชีววิทยามีความสนใจเข้าศึกษาสูงร้อยละ 40.43 และ ร้อยละ 51.52 ตามล าดับ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน
ส าคัญในการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  การวิจัยครั้งนี้ยังได้ทราบเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุดคือ เพราะโอกาสหางานท ามีมาก คิดเป็นร้อยละ 32.88 
โดยคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วส่วนใหญ่วางแผนจะประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
56.76 และวางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 43.24  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนที 
(2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโครงการตรี-โท สองภาษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
นักเรียนท่ีสนใจเรียนเพราะมคีวามตอ้งการวุฒิปริญญาโทเพื่อเงินเดือนท่ีสูงกว่าและมีความสนใจในช่ือเสียงและ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยรวม งานวิจัยครั้งนี้ยังได้ทราบว่านักเรียนที่สนใจจะเลือกเข้าศึกษาต่อจ านวนมาก
ยังไม่ทราบข้อมูลกระบวนวิชาที่เรียนของนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคิด
เป็นร้อยละ 58.54 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา (2553) พบว่านักเรียนได้รับทราบข่าวสารการสมัคร
สอบโควตาภาคเหนือปี 2552 ร้อยละ 58.2 ได้รับทราบข้อมูลการแนะแนวหลักสูตรจากสถานศึกษาและ
ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา เพียงร้อยละ 37.7 การวิจัยครั้งนี้ได้พบว่านักเรียนได้รับรู้
ข้อมูลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.27 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลภรณ์ (2550) พบว่า ประสิทธิผลในการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และการจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าสื่อ
บุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ มีระดับการรับรู้และจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับ
สื่อที่มีระดับค่าสูงสุดคือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ รองลงมาคือการจัดนิทรรศการแนะแนว ดังนั้นคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ทันสมัย สอดรับกับ
สมัยนิยม และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และควรจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะเพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว  
ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการด้านต่างๆ ของนักศึกษาปัจจุบันด้วย เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ก าหนดนโยบายต่ างๆ  และการพัฒนาระบบการเ รี ยนการสอนของคณะอุตสาหกรรม เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ประสิทธิภาพของการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms  
Efficiency of Document Circulation through Application of Google Forms 

 
จิตตานันท์ ติกุล1* และ อนุรักษ์ เผยกลาง1 

Jittanan Tikul1*, and Anuruk Peiklang1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ 

Google Forms กับการแจ้งเวียนในรูปแบบการส่งเอกสารผ่านงานไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย ประชากรในการ
วิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย เรื่องแจ้งเวียนในปีการศึกษา 2556 และ 2558 จ านวน 466 และ 559 เรื่อง ตามล าดับ 
คณะอนุกรรมการฯ 7 คน และพนักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัย พบว่า ในปีการศึกษา 2558 มีการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms 
จ านวน 559 เรื่อง โดยเฉลี่ยการแจ้งเวียนเอกสารต่อครั้ง ใช้กระดาษ 2 แผ่น มีค่าใช้จ่าย 1.25 บาท และใช้
เวลา 4 วัน ซึ่งหากใช้การแจ้งเวียนโดยวิธีการเดิมคือ ส่งเอกสารผ่านงานไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ย
การแจ้งเวียนเอกสารต่อครั้ง ใช้กระดาษ 33 แผ่น มีค่าใช้จ่าย 20.97 บาท และใช้เวลาการแจ้งเวียนเฉลี่ย 8 
วัน การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบเดิม กล่าวคือ 
(1) ด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต สามารถลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 94.52 และ 92.51 
ตามล าดับ (2) ด้านกระบวนการ สามารถลดเวลาในการแจ้งเวียนเอกสารจาก 8 วัน เหลือ 4 วัน และ (3) ด้าน
ผลผลิตและผลลัพธ์ คณะอนุกรรมการฯ พึงพอใจการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms 
มากที่สุด พนักงาน สบวพ. มีความคิดเห็นทางบวกต่อรูปแบบการแจ้งเวียนนี้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านกระดาษและค่าส าเนาเอกสารของ สบวพ. ได้ร้อยละ 26.29 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ; การแจ้งเวียนเอกสาร; Google Forms 

  
Abstract 

The purpose of this research was to compare the efficiency of the document 
circulations through application of Google Forms with the existing postal operations of the 
university.  The research population were the 466 and 559 of document circulations in the 
2013 and 2015 Academic Years, respectively; the seven of the Working Group for Research 
Screening and Budget Allocation; and the eleven staff of Institute of Research and 
Development (IRD), Suranaree University of Technology. Data were collected from the efficient 
analysis forms, satisfaction questionnaires, and opinion questionnaires. Data were analyzed 
using descriptive statistics. 

Research findings indicated that in the 2015 Academic Year, the document 
circulations through application of Google Forms were used 559 times, 2 sheets of paper were 
used each time, costing 1.25 baht, and it took 4 days to process the consideration.  If the 
document circulations were sent by the existing postal operations of the university, 33 sheets 
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of paper were used each time, costing 20.97 baht, and it took 8 days to process the 
consideration. The document circulations through application of Google Forms had higher 
efficiency than the conventional one, as evidenced by the following findings. (1) Input 
dimension, the new one could reduce the amount of the paper used and the cost, 94.52% 
and 92.51%, respectively. (2) Process dimension, the average time spent on the return of 
consideration results was reduced from 8 to 4 days. (3) Output and outcome dimension, the 
Working Group for Research Screening and Budget Allocation strongly agree satisfied the new 
one, and the staffs had positive opinion for the new one. In addition, the document 
circulations through application of Google Forms reduced the costs of the paper and the 
photocopying 26.29%. 
Keywords: efficiency, document circulation, Google Forms 
 

บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย และ

เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ มีภารกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ 
(1) ด้านการเรียนการสอน (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ (5) ด้านการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558) ในภารกิจ
ด้านการวิจัยนั้น มทส. มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) ซึ่งท าหน้าที่
ประสานงานกับนักวิจัยผ่านสถานวิจัยของส านักวิชา โดย สบวพ. ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายประสานงานการวิจัย ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และฝ่ายเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558) ในส่วนของฝ่ายประสานงานการวิจัย มีหน้าที่
หลักที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การประสานงานกับนักวิจัยที่ได้รับอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งแหล่งทุน
ภายในและภายนอก มทส. เช่น ทุนจากส านักงบประมาณ (โดยผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัย
เต็มเวลา ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ มทส. ทุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น โดยการประสานงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการท าสัญญา การรายงาน
ความก้าวหน้า การส่งรายงานการวิจัย การปิดโครงการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอขยายเวลาส่ง 
(ร่าง) รายงานการวิจัย การเปลี่ยนช่ือโครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมวิจัย การ
เปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการวิจัย เป็นต้น 

ในส่วนของทุนภายใน มทส. ได้แก่ ทุนจากส านักงบประมาณ ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก ที่คณะผู้วิจัยท า
หน้าที่ประสานงานนั้น เมื่อได้รับเรื่องที่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนแล้ว จะจัดเตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการประจ า สบวพ. แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านภาระงานของคณะอนุกรรมการฯ จึงไม่สามารถจัดประชุมได้
บ่อยครั้งนัก ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ฝ่ายประสานงานฯ จึงใช้วิธีการแจ้ง
เวียนเอกสารไปยังคณะอนุกรรมการฯ แทนการจัดประชุม โดยส่งเอกสารแจ้งเวียนผ่านงานไปรษณีย์ของ
มหาวิทยาลัย จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา คณะผู้วิจัยประสบปัญหาเรื่องการส่งผลการพิจารณาเรื่องแจ้งเวียน
ของคณะอนุกรรมการฯ กลับมายัง สบวพ. เป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งจิตตานันท์ (2559) ได้ศึกษาสถิติเวลาที่ใช้
ในการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ของปีการศึกษา 2556 พบว่า เวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียน
รายงานเอกสารเฉลี่ยประมาณ 7 วัน เวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนฯ ต่ าที่สุด คือ 2 วัน และสูงที่สุด คือ 15 วัน และ
จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล่าช้า พบว่า ส่วนหนึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจหลายอย่าง เช่น ภารกิจ
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ด้านการสอน ด้านการบริหาร หรือบางครั้งต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอก มทส. ไม่สามารถส่งผลการพิจารณาเรื่อง
แจ้งเวียนต่างๆ ได้ตามเวลาที่ก าหนด อีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการรับ-ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย ท าให้การ
ส่งผลการพิจารณากลับมายัง สบวพ. เป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากน้ี ในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งเวียนต้องมีการ
จัดเตรียมเอกสารที่นักวิจัยส่งมาถึง 7 ชุด ตามจ านวนคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรกระดาษจ านวน
มาก เกิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษ ค่าพิมพ์ต้นฉบับ ค่าส าเนาเอกสาร จากสถิติการเบิกกระดาษของ สบวพ. ใน
ปีการศึกษา 2556 พบว่า มีการเบิกกระดาษท้ังสิ้น 287 รีม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 25,181.38 บาท และมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าส าเนาเอกสาร รวม 43,039.60 บาท  

ในปัจจุบันเป็นยุคของดิจิทัล มีเว็บแอพลิเคช่ัน (web application) มากมายที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานส านักงานเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้ทรัพยากร เกิดความ
รวดเร็ว รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของส านักงาน ตัวอย่างหนึ่งคือ Google Forms ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการบริการของ
กลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น 
แบบส ารวจความพึงพอใจ การสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น (ธีรยุทธ, 2558) จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ Google Forms พบว่า มีการน า Google Forms ไปประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ เช่น Gehringer 
(2010) ประยุกต์ใช้ Google Forms ในการประเมินการเรียนการสอนรายวัน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
จากการสะท้อนกลับของนักศึกษา ซึ่งเดิมจะมีการสะท้อนกลับของนักศึกษาเพียงภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
เท่านั้น ในตอนท้ายของบทความผู้วิจัยให้ความเห็นว่า Google Forms เป็นแอพลิเคช่ันฟรีที่ทุกคนสามารถสร้าง
และจัดการเพื่อการส ารวจได้ ซึ่งเป็นการลงทุนทางเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือ Mansor (2012) ประยุกต์ใช้ 
Google Forms ในการจัดการเกี่ยวกับเกรดของนักศึกษารวมทั้งบันทึกการเข้าช้ันเรียน โดยมีการทดสอบย่อยใน
ระหว่างการเรียนผ่าน Google Forms ซึ่งทั้งผู้สอนและผู้เรียนตามก็เห็นว่า Google Forms มีประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน หรือ จิตตานันท์ (2559) ที่ได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหาความล่าช้าของการส่งผลการพิจารณาการ
แจ้งเวียนเอกสารกลับด้วยการพัฒนารูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms และ
ศึกษาน าร่องกับการเจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนส านักงบประมาณ พบว่า สามารถ
ลดเวลาในการแจ้งเวียนจาก 7 วัน เหลือ 3 วัน ลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 95.31 ลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งเวียน
ได้ร้อยละ 93.69 เป็นต้น 

ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น งานต้องบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว มีปริมาณมาก 
มีคุณภาพสูง และประหยัด ในการวัดประสิทธิภาพการท างานนั้น สามารถวัดได้หลายมิติ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการพิจารณา เช่น (1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เป็นการวัดการใช้ทรัพยากร
การบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด (2) 
ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ เป็นการวัดการท างานท่ีถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่
สะดวกกว่าเดิม และ (3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นการวัดการท างานที่มีคุณภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและบริการ เป็นที่พอใจของ
ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ (สิริกรและกาญณ์ระวี, 2556)  

จากข้อดีและประโยชน์ของ Google Forms รวมทั้งผลการศึกษาน าร่องของจิตตานันท์ (2559) 
คณะผู้วิจัยจึงได้ขยายขอบเขตการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ไปยังงานอ่ืนๆ และ
แหล่งทุนอ่ืนๆ แทนการแจ้งเวียนผ่านงานไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของ
การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่ได้ขยายขอบเขตของงานออกไปนี้ คณะผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต มิติของกระบวนการ และมิติ
ของผลผลิตและผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไร สอดคล้องกับผลการวิจัยน าร่องของจิตตานันท์ (2559) หรือไม่ โดย
คาดหวังว่า รูปแบบการแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms นี้ ท่ีขยายต่อยอดออกไปนี้ จะท าให้การ
ปฏิบัติงานประจ าของฝ่ายประสานงาน สบวพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งผลถึงการประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของ สบวพ. และ มทส. ได้ในระดับหนึ่งต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms กับการแจ้ง

เวียนในรูปแบบการส่งเอกสารผ่านงานไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย ในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต มิติ
ของกระบวนการ และมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (experimental development research) ในลักษณะรูป
แบบจ าลองการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมและเปรียบเทียบผลภายหลังการทดลอง ( intact-group 
comparison) โดยกลุ่มทดลอง เป็นจ านวนเรื่องที่นักวิจัยส่งมายัง สบวพ. เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการฯ ในปีการศึกษา 2558 และทดลองใช้รูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ 
Google Forms ที่จิตตานันท์ (2559) ได้พัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุม เป็นจ านวนเรื่องที่นักวิจัยส่งมายัง สบวพ. 
เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ในปีการศึกษา 2556 และใช้รูปแบบการแจ้งเวียน
เอกสารด้วยการส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย หลังเสร็จสิ้นการทดลองได้ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งมีขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้ เนื้อหาของ “ประสิทธิภาพ” จะท าการศึกษาใน 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติของค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนการผลิต พิจารณาจากปริมาณการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (2) มิติของกระบวนการ 
พิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียน และ (3) มิติของผลผลิตและผลลัพธ์ พิจารณาจากความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้กระดาษรวมทั้งค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ สบวพ. 
ประชากร  

ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยไม่มีการสุม่ตัวอยา่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพในมติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต และมิติของ

กระบวนการ ได้แก่  จ านวนเรื่องที่นักวิจัยส่งมายัง สบวพ. เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการฯ ของแหล่งทุนวิจัยภายใน มทส. 4 แหล่งทุน ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 466 เรื่อง และปี
การศึกษา 2558 จ านวน 559 เรื่อง  

กลุ่มที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ 
ผู้ใช้การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ทั้งหมด จ านวน 7 คน และพนักงาน สบวพ. ซึ่ง
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เกี่ยวกับแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ 
Google Forms จ านวน 11 คน (ทั้งนี้ ไม่นับรวมคณะผู้วิจัย 2 คน และผู้บริหาร 2 คน) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) รูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ 

Google Forms ที่จิตตานันท์ (2559) พัฒนาขึ้น (ภาพที่ 1 และ 2) และ (2) จ านวนเรื่องที่นักวิจัยส่งมายัง 
สบวพ. เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ของปีการศึกษา 2556 และ 2558 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในมิติค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนการผลิต มิติของกระบวนการ และมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง (2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฯ เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 7 ข้อ โดยข้อ 6 ข้อแรก 
เป็นค าถามปลายปิด ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า โดย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด, 2 
หมายถึง พึงพอใจน้อย, 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง, 4 หมายถึง พึงพอใจมาก และ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก
ที่สุด ส าหรับข้อสุดท้าย เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ และ ( 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน สบวพ. เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 2 ข้อ ข้อแรก 
เป็นค าถามปลายปิด ที่ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms 
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และข้อที่สอง เป็นค าถามปลายเปิด ที่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Google Forms ในการแจ้ง
เวียนเอกสาร ภายใน สบวพ. 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอมติรับรองรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ 
Google Forms 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลเรื่องที่นักวิจัยส่งมายัง สบวพ. เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ 
ของแหล่งทุนวิจัยภายใน มทส. 4 แหล่งทุน (ทุนจากส านักงบประมาณ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก) และข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียน รวบรวมจากรายละเอียดประกอบภาระงานของคณะผู้วิจัยประจ าปีการศึกษา 
2556 (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2557) และปีการศึกษา 2558 (วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559)  

2. ข้อมูลการเบิกกระดาษของ สบวพ. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระดาษ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าส าเนา
เอกสาร ปีการศึกษา 2556 และ 2558 ได้จากส่วนพัสดุ มทส.  

3. ข้อมูลความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามผ่าน Google 
Forms ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2560 

4. ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน สบวพ. รวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามผ่าน Google Forms 
ระหว่างวันที่ 16-27 มกราคม 2560 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์การใช้กระดาษ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสาร

ตามรูปแบบเดิมและการประยุกต์ใช้ Google Forms โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการแจ้งเวียนเอกสาร
ตามรูปแบบเดิมและการประยุกต์ใช้ Google Forms ในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน และมิติของกระบวนการ
ด้วยค่าเฉลี่ยต่อครั้งของการแจ้งเวียน และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะรวมทั้งความคิดเห็นท่ีได้จากค าถามปลายเปิด
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ส าหรับเกณฑ์ในการประเมินความพึงพอใจ อ้างอิงจากบุญชม (2539) โดยค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด, 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย, 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง, 3.51-
4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก และ 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปตามมิติของประสิทธิภาพ ได้แก่ มิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต มิติของ
กระบวนการ รวมทั้งมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้ดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต  

ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะในส่วนของปริมาณ
กระดาษที่ใช้เพื่อในการแจ้งเวียนเอกสาร ส่วนค่าใช้จ่ายพิจารณาใน 3 ส่วน ได้แก่ ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์เอกสาร
ต้นฉบับ และค่าส าเนาเอกสาร ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง เช่น ค่าเสียเวลาในการส าเนา
เอกสารและการจัดชุดเอกสาร ค่าเสียเวลาในการเดินทางของเอกสาร เป็นต้น ซึ่งทั้งสองส่วนสรุปได้ ดังนี้ 

1.1 ปริมาณกระดาษที่ใช้ 
จากการรวบรวมปริมาณกระดาษที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารของ 4 แหล่งทุนข้างต้น พบว่า 

รูปแบบการแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms สามารถลดการใช้กระดาษในภาพรวมได้ถึงร้อยละ 
94.52 โดยการแจ้งเวียนของทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้สูงสุด
ร้อยละ 98.14 รองลงมาคือ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา ทุนวิจัยที่ได้รับจากส านัก
งบประมาณ และทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 96.06, 94.08 และ 92.50 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณกระดาษที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารตามรูปแบบเดิมและการประยุกต์ใช้ Google Forms 

แหล่งทุน ปริมาณกระดาษที่ใช ้(แผ่น) 
รูปแบบเดิม Google Forms ปริมาณที่ลดลง ร้อยละ(1) 

ทุนวิจัยที่ได้รับจากส านักงบประมาณ 12,414 735 11,679 94.08 
ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา 1,625 64 1,561 96.06 
ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 915 17 898 98.14 
ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  200 15 185 92.50 

รวม 15,154 831 14,323 94.52 
 (1) ร้อยละที่ลดลงจากการแจ้งเวียนตามรูปแบบเดิม 
   

จากตารางที่ 1 ในการแจ้งเวียนเอกสาร หากแจ้งเวียนตามรูปแบบเดิม จะต้องส าเนาเอกสาร
จ านวน 7 ชุด เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ต้องใช้กระดาษทั้งสิ้น 15,154 แผ่น หรือประมาณ 30.31 รีม (รีมละ 
500 แผ่น) ในขณะที่การแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms มีการใช้กระดาษไปเพียง 831 แผ่น หรือ 
1.66 รีมเท่านั้น  

เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้กระดาษเฉลี่ยต่อครั้ง ระหว่างการแจ้งเวียนรูปแบบเดิมกับการ
ประยุกต์ใช้ Google Forms พบว่า โดยเฉลี่ยการแจ้งเวียนเอกสารจาก 4 แหล่งทุนตามรูปแบบเดิมใช้กระดาษ
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ค่าเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 33 แผ่น ในขณะที่การประยุกต์ใช้ Google Forms ใช้กระดาษเพียง 2 แผ่นเท่านั้น 
ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ใช้ 275 แผ่น ลดลงเหลือเพียง 4 แผ่น รายละเอยีดดังดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ปรมิาณการใช้กระดาษเฉลี่ยต่อครั้ง ระหว่างการแจ้งเวียนรปูแบบเดิมกบัการประยกุต์ใช้ Google Forms 

รูปแบบการแจ้งเวียน ปริมาณการใช้กระดาษเฉลี่ยต่อครั้ง (แผ่น) 
จ านวนเรื่องแจ้งเวียน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

รูปแบบเดิม 466 33 26 9 275 
Google Forms 559 2 0 1 4 

 
1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแจ้งเวียนเอกสารของทั้ง 4 แหล่งทุน พบว่า การแจ้งเวียน
รายงานเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms สามารถลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 92.51 โดยการ
แจ้งเวียนของทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้สูงสุด ร้อยละ 96.96 
รองลงมาคือ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา ทุนวิจัยที่ได้รับจากส านักงบประมาณ และทุน
สนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 96.85, 91.32 และ 77.74 ตามล าดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ระหว่างการแจ้งเวียนรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google 
Forms พบว่า โดยเฉลี่ยการแจ้งเวียนเอกสารตามรูปแบบเดิมมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 20.97 บาท ในขณะที่
การประยุกต์ใช้ Google Forms มีค่าใช้จ่ายเพียง 1.25 บาท ค่าใช้จ่ายสูงสุดที่ใช้ 231.42 บาท ลดลงเหลือเพียง 
2.92 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 4 

  
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจากการแจ้งเวียนเอกสารตามรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google Forms 

แหล่งทุน 
ค่าใช้จ่ายรวม(1)  (บาท) 

รูปแบบเดิม Google Forms ปริมาณที่ลดลง ร้อยละ(2) 
ทุนวิจัยที่ได้รับจากส านักงบประมาณ 7,186.34  623.58  6,562.76 91.32 
ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา 1,515.08  47.71  1,467.37 96.85 
ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 601.03  18.28  582.75 96.96 
ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  48.87  10.88  37.99 77.74 

รวม 9,351.32  700.45  8,650.87 92.51 
 (1)   ค่ากระดาษ ราคารีมละ 87.74 บาท หรือราคาแผ่นละ 0.18 บาท ค่าพิมพ์ต้นฉบับผ่านเครื่องพิมพ์ แผ่นละ 0.55 บาท และค่า

ส าเนาเอกสารแผ่นละ .35 บาท 
(2)    ร้อยละที่ลดลงจากการแจ้งเวียนตามรูปแบบเดิม 

 
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ระหว่างการแจ้งเวียนรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google Forms 

รูปแบบการแจ้งเวียน 
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครั้ง (บาท) 

จ านวนเรื่องที่แจ้งเวียน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
รูปแบบเดิม 466  20.97  19.03  2.68  231.42 

Google Forms 559  1.25  0.56  0.73  2.92 
 
2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ 

 การวัดประสิทธิภาพในมิติกระบวนการนี้ คณะผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะในส่วนของระยะเวลาที่
ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารเท่านั้น ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารที่นักวิจัยส่งเรื่องมา
เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ในช่วงปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ 
Google Forms พบว่า เวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารลดลงจากท่ีเคยด าเนินการเมื่อปีการศึกษา 2556 ร้อย
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ละ 50.00 เมื่อจ าแนกตามแหล่งทุน พบว่า การแจ้งเวียนของแหล่งทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก และทุน
สนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มีร้อยละการลดลงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือการ
แจ้งเวียนเอกสารของทุนจากส านักงบประมาณ และทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา คิดเป็น
ร้อยละ 54.54 และ 33.33 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 

เมื่อพิจารณาเวลาเฉลี่ยต่อครั้ง ระหว่างการแจ้งเวียนรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google Forms  
พบว่า การแจ้งเวียนเอกสารตามรูปแบบเดิมใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 8 วัน ในขณะที่การประยุกต์ใช้ Google 
Forms ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4 วัน เวลาต่ าสุดที่ใช้ลดลงจาก 3 วัน เหลือเพียง  1 วัน และเวลาสูงสุดที่ใช้ลดลงจาก 
31 วัน เหลือเพียง 16 วัน รายละเอียดดังดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 5 เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารตามรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google Forms 

แหล่งทุน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแจ้งเวยีน  (วัน) 
รูปแบบเดิม Google Forms เวลาที่ลดลง ร้อยละ(1) 

ทุนวิจัยที่ได้รับจากส านักงบประมาณ 11 5 6 54.54 
ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 7 3 4 57.14 
ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  7 3 4 57.14 
ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลา 6 4 2 33.33 

เฉลี่ย 8 4 4 50.00 
(1) ร้อยละที่ลดลงจากการแจ้งเวียนตามรูปแบบเดิม 

 
ตารางที่ 6  เวลาเฉลี่ยต่อครั้ง ระหว่างการแจ้งเวียนเอกสารรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google Forms 

รูปแบบการแจ้งเวียน เวลาเฉลี่ยต่อครั้ง (วัน) 
จ านวนเรื่องที่แจ้งเวียน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

รูปแบบเดิม 466 8 5 3 31 
Google Forms 559 4 3 1 16 

 
3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ 

ส าหรับการวัดประสิทธิภาพในมิตินี้ คณะผู้วิจัยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสองส่วนคือ ผลที่เกิด
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และพนักงานของ สบวพ. มทส. และประโยชน์ท่ีเกิดกับ สบวพ. 
ในภาพรวม โดยจะพิจารณาจากความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฯ ความคิดเห็นในเชิงบวกของพนักงาน 
สบวพ. และปริมาณการเบิกกระดาษและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเวียนในภาพรวมของ สบวพ. ผล
การศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 ความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฯ  
จากการส ารวจความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฯ ต่อการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้  

Google Forms พบว่า คณะอนุกรรมการฯ ตอบแบบสอบถามกลับมา 6 คน จากท้ังหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 โดยคณะอนุกรรมการฯ พึงพอใจมากที่สุดต่อภาพรวมของการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ 
Google Forms ส าหรับประเด็นต่างๆ อีก 5 ประเด็นท่ีสอบถาม คณะอนุกรรมการฯ ยังคงมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน คณะอนกุรรมการฯ ทุกท่านที่ตอบให้คะแนนประเด็นนี้ 
เต็ม 5 คะแนนทุกคน ท าให้ค่าเฉลี่ยในประเด็นนี้สูงสุด ส่วนประเด็นอื่นๆ ค่าเฉลี่ยลดลงตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 7  

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้เพิ่มขนาดความกว้างของช่องรับข้อเสนอแนะ ให้ระบุ
วัน/เดือน ที่ต้องส่งผลการพิจารณาไว้ที่ช่ือเรื่อง และควรมีการสรุปภาพรวมให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบใน
ภายหลังอีกครั้งหนึ่ง 
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ตารางที่ 7  ความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฯ ต่อการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms 
ประเด็นความพึงพอใจ จ านวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกในการใช้งานการแจ้งเวียนเอกสาร 
    โดยการประยุกต์ใช้ Google Forms 6 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความสะดวกในการส่งผลการพิจารณากลับ  6 4.90 0.32 มากที่สุด 
3. ความสะดวกในการอ่านเอกสาร 6 4.80 0.63 มากที่สุด 
4. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  6 4.70 0.48 มากที่สุด 
5. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดเอกสาร  6 4.60 0.70 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 6 4.80 0.42 มากที่สุด 
 

3.2 ความคิดเห็นของพนักงาน สบวพ.  
จากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน สบวพ. จ านวน 11 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม

กลับจ านวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.91 โดย 2 คน (ร้อยละ 18.18) ไม่เคยใช้การแจ้งเวียนเอกสารโดย
การประยุกต์ใช้ Google Forms อีก 8 คน (ร้อยละ 81.82) เคยใช้การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ 
Google Forms พนักงาน สบวพ. ทั้ง 10 คน มีความคิดเห็นในทางบวกต่อการแจ้งเวียนเอกสารโดยการ
ประยุกต์ใช้ Google Forms โดยความเห็นทั้งหมดสรุปได้ดังนี้ 

1) เป็นการปรับปรุงขั้นตอนการท างานท่ีดีมาก เช่น (1) เดิมธุรการถ่ายเอกสารหลายชุด เปลี่ยน
มาเป็นสแกนเอกสารชุดเดียว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส าเนาเอกสาร และประหยัดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(2) เดิมเอกสารแจ้งเวียนกลับมา เป็นกระดาษตอบรับ งานธุรการต้องรวบรวมแล้วส่งให้เจ้าของต้นเรื่อง เมื่อ
เปลี่ยนเป็นการตอบรับผ่านการประยุกต์ใช้ Google Forms เรื่องจะส่งตรงถึงเจ้าของเรื่อง ท าให้งานธุรการลด
เวลาการท างานในส่วนนี ้

2) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เป็นเครื่องมือที่ดีมาก (2 ความเห็น) และเป็นสิ่งที่ดี 
3) ประหยัดทรัพยากร เช่น ประหยัดเวลา (6 ความเห็น และความเห็นอื่นที่เกี่ยวกับเวลา เช่น 

ช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารและการตอบกลับอย่างเห็นได้ชัด ไม่ต้องเสียเวลาถ่ายเอกสารและจัดชุด
เอกสาร) ประหยัดกระดาษ (3 ความเห็น) และลดค่าใช้จ่าย (1 ความเห็น) 

4) Google Forms ใช้งานง่าย สะดวก (7 ความเห็น) รวดเร็ว (7 ความเห็น) และรวดเร็วกว่าส่ง
โดยไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย 

5) ความเห็นอื่น ๆ เช่น (1) แม้จะมีบางขั้นตอนของการจัดท าที่ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
ในฐานะเจ้าของงาน  แต่ในฐานะผู้ตอบแบบแจ้งเวียนจัดว่ามีความสะดวก รวดเร็ว น่าประทับใจในการใช้งาน (2) 
ความถี่ในการใช้งาน 1-2 ครั้ง/ปี  ในแต่ละครั้งที่กลับมาใช้ จะไม่คล่องในการเริ่มท าแบบฟอร์ม (3) ผู้ใช้ระบบ
บางท่านยังไม่คล่อง หรือยังไม่เข้าใจวิธีการในการตอบรับผ่าน Google Forms เพราะว่ายังเป็นวิธีการใหม่ ท าให้
บางครั้งการตอบรับทาง Google forms ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน  

3.3 การเบิกกระดาษและค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ สบวพ.  
จากการส ารวจข้อมูลสถิติการเบิกกระดาษ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษและค่าส าเนาเอกสาร ของปี

การศึกษา 2556 และ 2558 ของ สบวพ. ท่ีจิตตานันท์ (2559) ได้ตรวจสอบในการศึกษาน าร่องพบข้อมูล ดังนี้ 
1) การเบิกกระดาษของ สบวพ. จากสถิติการเบิกกระดาษของส่วนพัสดุ พบว่า ในปีการศึกษา 

2556 สบวพ. มีการเบิกกระดาษมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 287 รีม ในขณะที่ปีการศึกษา 2558 มีการเบิก
กระดาษเพียง 230 รีม จะเห็นได้ว่า ปีการศึกษา 2558 ปริมาณกระดาษที่เบิกลดลง 57 รีม หรือร้อยละ 19.86 
ซึ่งรูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ทีฝ่่ายประสานงานการวิจัยด าเนินการนี้ น่า
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การใช้กระดาษในภาพรวมของ สบวพ. ลดลง 

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษและค่าส าเนาเอกสารของ สบวพ.  จากสถิติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
กระดาษและค่าส าเนาเอกสาร ของปีการศึกษา 2556 และ 2558 พบว่า สบวพ. มีค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนลดลงคิด
เป็นร้อยละ 26.29 รายละเอียดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษและค่าส าเนาเอกสารของ สบวพ. ปีการศึกษา 2556 และ 2558 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ปีการศึกษา 2556 
(รูปแบบเดมิ) 

ปีการศึกษา 2558 
(Google Forms) 

ค่าใช้จ่าย 
ที่ลดลง 

ร้อยละ 

ค่ากระดาษ 25,181.38 20,180.20 5,001.18 19.86 
ค่าส าเนาเอกสาร 43,039.60 30,107.68 12,931.92 30.05 

รวม 68,220.98 50,287.88 17,933.10 26.29 
ที่มา: จิตตานันท์ (2559)  

 
สรุปผลการวิจัย 

การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่ฝ่ายประสานงานการวิจัย สบวพ. ได้
ด าเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมคือ การส่งเอกสารการแจ้งเวียนผ่านระบบ
ไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย โดย (1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต สามารลดการใช้
กระดาษและค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 94.52 และ 92.51 ตามล าดับ (2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ 
สามารถลดเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารจาก 8 วัน เหลือเพียง 4 วัน และ (3) ประสิทธิภาพในมิติของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ คณะอนุกรรมการฯ มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ 
Google Forms พนักงาน สบวพ. มีความเห็นทางบวกต่อการแจ้งเวียนเอกสารรูปแบบน้ี และเป็นส่วนหน่ึงที่ท า
ให้ สบวพ. ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษรวมทั้งค่าส าเนาเอกสารได้ร้อยละ 26.29 นอกจากนี้ ยังท าให้
คณะอนุกรรมการฯ ท างานได้สะดวกมากขึ้น พนักงานธุรการของ สบวพ. ลดเวลาในการส าเนาและจั ดชุด
เอกสารอีกด้วย  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบจากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการแจ้งเวียนเอกสารโดยการส่งเอกสารผ่านงานไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในมิติของ
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต มิติของกระบวนการ และมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ จากข้อค้นพบข้างต้น มี
ประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น การน าเสนอในล าดับถัดไปจะเป็นการน าเสนอในประเด็นท่ีเป็นปัญหาหลักของ
การวิจัยเป็นล าดับแรก ดังนี้ 

ประสิทธิภาพในมิติด้านกระบวนการ จากข้อค้นพบในมิตินี้ แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ Google 
Forms ในการแจ้งเวียนเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการส่งผลการ
พิจารณากลับของคณะอนุกรรมการฯ ที่คณะผู้วิจัยประสบอยู่ได้ โดยเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารลดลงจาก 
8 วัน เหลือ 4 วัน ทั้งนี้ เมื่อศึกษาเส้นทางการเดินทางของเอกสาร พบว่า หลังจากท่ีพนักงานรับส่งเอกสารของ
มหาวิทยาลัย รับเอกสารจาก สบวพ. เอกสารจะถูกส่งต่อไปยังอาคารบริหารซึ่งเป็นท่ีตั้งของงานไปรษณีย์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการคัดแยก หลังจากนั้นจึงน าส่งหน่วยงานปลายทาง เอกสารที่ส่งในช่วงเช้า จะถึงหน่วยงาน
ปลายทางในช่วงบ่ายของวันนั้น เมื่อถึงหน่วยงานปลายทางต้องมีการลงรับเอกสาร น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จะส่งเอกสารกลับผ่านงานไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย กลับไปคัดแยกที่
อาคารบริหาร แล้วน าส่ง สบวพ. อีกครั้งหนึ่ง หากไม่ติดขัดปัญหาการใด ๆ เอกสารที่ออกเดินทางจาก สบวพ. 
ในช่วงเช้าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วัน จึงจะถึงคณะอนุกรรมการฯ แต่หากเอกสารออกเดินทางจาก สบวพ. 
ในช่วงบ่ายของวันนั้น เวลาที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เนื่องจากต้องน าส่งในวันถัดไป และหากคณะอนุกรรมการฯ 
ท่านใดท่านหนึ่งติดภารกจิการประชุม การสอน หรือไปปฏิบัติงานนอก มทส. ไม่สามารถพิจารณาได้ตามขั้นตอน
ปกติ ระยะเวลาการเดินทางของเอกสารก็จะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งการแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms นี้ 
คณะอนุกรรมการฯ ไม่จ าเป็นต้องนั่งท างานเฉพาะในห้องท างานเท่านั้น แต่จะสามารถท างานได้ทุกที่หากมี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเดินทางไปประชุมสัมมนาทั้งในและนอก มทส. หรือทั้งในและต่างประเทศ ก็
สามารถพิจารณาเรื่องที่แจ้งเวียนฯ และส่งผลการพิจารณากลับมายัง สบวพ. ได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับมา
ท างานที่ห้องท างานใน มทส. การประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อการแจ้งเวียนเอกสารนี้ ถือเป็นการน า
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการท างาน ซึ่งนอกจากจะท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังท าให้คณะอนุกรรมการฯ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท างานอีกด้วย  

นอกจากนี้ ในด้านผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องจัดเตรียมเอกสาร ในท่ีนี้คือ พนักงานธุรการของ สบวพ. ซึ่งเดิม
ต้องเสียเวลาในการส าเนาเอกสาร 7 ชุด แล้วจัดชุดเพื่อน าส่งให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถลดเวลาในส่วนน้ีได้ 
โดยเปลี่ยนการส าเนาเอกสารมาเป็นการสแกนไฟล์ต้นฉบับส่งให้ฝ่ายประสานงานด าเนินการต่อ ส่งผลให้การใช้
เวลาของพนักงานธุรการจากลดลงรูปแบบเดิม สามารถน าเวลาที่เหลือไปท างานอย่างอื่นได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ 
สอดคล้องกับการศึกษาเบื้องต้นของจิตตานันท์ (2559) ที่ได้น า Google Forms มาประยุกต์ใช้กับการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยเป็นครั้งแรก ท าให้เวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนลดลงจาก 7 วัน เหลือเพียง 3 วัน   

ประสิทธิภาพในมิติด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต จากการประยุกต์ใช้ Google Forms ในการ
แจ้งเวียนเอกสารซึ่งสามารถแก้ปัญหาหลักของคณะผู้วิจัยคือ ลดเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนลง  ผลพลอยได้ที่
ตามมาอีกส่วนหนึ่งคือ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งต้นทุนการผลิตในที่นี้คือ ปริมาณกระดาษที่ใช้
ลดลงจากวิธีการแจ้งเวียนเดิมถึงร้อยละ 94.52 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 92.51 แสดงให้เห็นว่า การ
ประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อการแจ้งเวียนเอกสารนี้ ท าให้การท างานของฝ่ายประสานงานการวิจัย สบวพ. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการศึกษาเบื้องต้นของจิตตานันท์ (2559) ที่พบว่า เฉพาะการแจ้ง
เวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยปริมาณการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 95.31 และ 93.69 
ตามล าดับ 

ประสิทธิภาพในมิติด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ในด้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแจ้งเวียนโดยการ
ประยุกต์ใช้ Google Forms ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และพนักงานธุรการ สบวพ. ต่างก็มีความพึงพอใจต่อ
การประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อการแจ้งเวียนเอกสารนี้ โดยคณะอนุกรรมการฯ พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ในทุกประเด็นที่สอบถาม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความสะดวกในการใช้งาน คณะอนุกรรมการฯ ทุกคน ให้
คะแนนประเด็นนี้ 5 คะแนนเต็ม พนักงาน สบวพ. ทั้งที่เคยใช้และไม่เคยใช้การแจ้งเวียนเอกสารโดยการ
ประยุกต์ใช้ Google Forms ต่างก็มีความเห็นว่า วิธีการนี้ เป็นการปรับปรุงขั้นตอนการท างานท่ีดีมาก เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ท าให้ สบวพ. ประหยัดการใช้ทรัพยากร ส าหรับประเด็นการประหยัด
ทรัพยากรนี้ สอดคล้องกับการเบิกกระดาษของ สวบพ. รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษและค่าส าเนาเอกสาร
ของ สบวพ. ท่ีลดลง จึงเป็นไปได้ว่า การเบิกกระดาษและค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้ ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผลมาจากการ
ประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อการแจ้งเวียนเอกสารที่ฝ่ายประสานงานการวิจัยด าเนินการอยู่ โดยภาพรวม
แล้วอาจกล่าวได้ว่า การประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อการแจ้งเวียนเอกสารนี้ มีประสิทธิภาพในมิติของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งก็ถือเป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งจากการพยายามแก้ปัญหาการส่งผลการพิจารณาเรื่อง
แจ้งเวียนล่าช้า หากมองในประเด็นความพึงพอใจ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Gehringer (2010) 
และ Mansor (2012) ที่ประยุกต์ใช้ Google Forms ในการจัดการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ต่างก็พึงพอใจและเห็นว่าการประยุกต์ Google Forms นี้มีประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน 

จากข้อค้นพบข้างต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการขยายการประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อการแจ้งเวียนเอกสารไปยังหน่วยงานอื่น ๆ 

ภายใน มทส. เนื่องจากข้อค้นพบจากการวิจัยบ่งช้ีว่า การประยุกต์ใช้ Google Forms ในการแจ้งเวียนเอกสารที่
ฝ่ายประสานงานการวิจัย สบวพ. ด าเนินการอยู่นี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
การผลิต มิติของกระบวนการ และมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยท าให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ 
มทส. ลดลงระดับหนึ่ง 

2. ควรมีการท าวิจัยต่อยอดในลักษณะนี้อีก เมื่อได้มีการขยายการประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อ
การแจ้งเวียนเอกสารไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายใน มทส. หรือให้หน่วยงานที่น าไปใช้ น าแนวทางการวิจัยนี้ไป
ปรับใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยการใช้ Google Drive และ Software อื่น ๆ ในการแชร์ไฟล์เพื่อเพิ่มเติมการ
ลดการใช้กระดาษการท างานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
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มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

The Comparisons of Disciplinary Regulations and Actions of  
Chiang Mai University’s Practitioners 
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Arun Guntiya1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อก าหนดวินัย และการด าเนินการทางวินัยของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์เปรยีบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง และจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของข้อก าหนดวินัย และการด าเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อก าหนดวินัยของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พบว่ามีความเหมือนกันรวม 8 ฐาน และมีความแตกต่างกันรวม 12 ฐาน ประเด็น
การเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของการด าเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
พบว่ามีความเหมือนกันรวม 8 เรื่อง และมีความแตกต่างกันรวม 5 เรื่อง ประเด็นการเปรียบเทียบจุดเด่นหรือ
จุดด้อยของข้อก าหนดวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพบว่าข้อก าหนดวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมี
จุดด้อยเพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักความยุติธรรม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 รวม 6 เรื่อง และประเด็นการเปรียบเทียบจุดเด่นหรือจุดด้อยของการด าเนินการทางวินัยผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  พบว่าการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย มีจุดด้อยเพราะไม่เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และหลักความยุติธรรม รวม 2 เรื่อง   
ค ำส ำคัญ: ข้อก าหนดวินยั การด าเนินการทางวินัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
Abstract 

This research was conducted to study the disciplinary regulations and actions of 
University practitioners, It also analyzed the similarities and differences along with strengths 
or weaknesses of disciplinary regulations and actions for University practitioners. 
             According to the research, the similarities or differences of disciplinary regulations  
University practitioners were hereby included. The eight similar offences and all twelve 
different offences, all eight similar offences and five different offences included. The 
comparisons of strength or weaknesses of disciplinary regulations of university practitioners 
found that the weaknesses of disciplinary regulations because of failure to follow good 
governance, justice and constitution of the kingdom of Thailand. There were totally six 
offenses these included, with respect to comparisons of strengths or weaknesses of 
disciplinary actions of University practitioners and two offences regarding the weaknesses of 
disciplinary actions of university employees because of failure to follow good governance 
and justice.   
Keywords: disciplinary regulations, disciplinary actions, university practitioners, Chiang Mai University 
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บทน ำ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 มีสถานะเป็นส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ า เมื่อปี พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยได้ เปลี่ยน ช่ือเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานหลักมีสถานะเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานรวม 3 ประเภท ได้แก ่พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
มหาวิทยาลัยต้องจัดท าระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจและหน้าท่ีในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด การจัดด าเนินการดังกล่าวส่วนใหญ่ได้น าเอาหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการมาเป็นแนวทาง เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
ประจ าปี การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนต าแหน่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การ
ลงโทษ การแจ้งค าสั่ง การรายงานการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษ การสั่งพัก
งาน และการลาออกจากงาน เป็นต้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามแม้จะได้น าเอาหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการมาเป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างในสาระส าคัญบางประการเมื่อเปรียบเทียบกับของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า เช่น ข้อก าหนดวินัย และการด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 
         วินัย การรักษาวินัยมีความส าคัญเนื่องจากเป็นข้อก าหนดหรือกติกาที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยได้ยึดถือและปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่รักษาวินัยจะต้องถูกลงโทษทางวินัย 
วินัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ประพฤติและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องทั้งต่อตนเอง 
ต าแหน่งหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ประชาชน หน่วยงาน และประเทศชาติ เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ส าหรับการด าเนินการทางวินัยมีความส าคัญเช่นกันเนื่องจากเป็นกระบวนการ
พิจารณาด าเนินการทางปกครองเพื่อน าไปสู่การออกค าสั่งลงโทษโดยเป็นการกระทบกับสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกค าสั่งลงโทษ ข้อก าหนดวินัยและการด าเนินการทางวินัยจึงมีความส าคัญในการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีมาตรฐาน มีความยุติธรรม และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักธรรมาภิบาล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึง
ความเหมือนหรือความแตกต่าง และจุดเด่นหรือจุดด้อยของข้อก าหนดวินัย และการด าเนินการทางวินัยของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้น าเอาผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 เฉพาะในส่วนของข้อก าหนด
วินัยและการด าเนินการทางวินัยให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักความยุติธรรม และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยถงึเรื่องดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีตามหลักกฎหมายปกครอง หลักธรรมาภิบาล หลักการทางวินัย 
และรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย  

2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง และจุดเด่นหรือจุดด้อยของข้อก าหนด
วินัยและการด าเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีตามหลักกฎหมายปกครอง หลักธรรมาภิบาล หลักการทางวินัย และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย ศึกษาถึง
สาระส าคัญของข้อก าหนดวินัยและการด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
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สถาบันอุดมศึกษา 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่าง และจุดเด่นหรือจุดด้อยของข้อก าหนดวินัยและการด าเนินการทางวินัยของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีของหลักกฎหมายปกครอง หลักธรรมาภิบาล หลักการทางวินัย และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย ข้อก าหนด
วินัยและการด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ ใช้หลักตรรกะในการวิเคราะห์ 

 
ผลกำรวิจัย 

การศึกษาแนวความคิดและเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง  และจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของข้อก าหนดวินัยและการด าเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แล้วสรุป
ได้ดังนี้ 
1. เปรียบเทียบควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของข้อก ำหนดวินัย (ตารางที่ 1) สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ความเหมือนของข้อก าหนดวินัยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ ามีฐาน
ความผิดที่เหมือนกันรวม 8 ฐาน ได้แก่    

 1) ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
 2) ฐานอาศัยอ านาจหน้าท่ีหาผลประโยชน์ 
 3) ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 4) ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือมหาวิทยาลัย 
 5)  ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 6) ฐานรายงานเท็จ 
 7) ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วและกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
 8) ฐานไม่ด าเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
1.2 ความแตกต่างของข้อก าหนดวินัยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ ามีฐาน

ความผิดที่แตกต่างกันรวม 12 ฐาน ได้แก่    
 1) ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้

ก าหนด แต่ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ก าหนดไว้ 
 2) ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่ หรือข่ม

เหงผู้ร่วมปฏิบัติงาน นักศึกษา และประชาชนอย่างร้ายแรง เนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด 
แต่ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ก าหนดไว้ 

 3) ฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ เนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด แต่ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้
ก าหนดไว ้
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 4) ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด 
แต่ของข้าราชการ และลูกจ้างประจ าได้ก าหนดไว้ 

 5) ฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนดเฉพาะการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ แต่ไม่ได้ก าหนดเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน แต่ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ก าหนดไว้ 

 6) ฐานละทิ้งหน้าท่ีติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันเป็นวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากของ
ข้าราชการไม่ได้ก าหนดให้การละทิ้งหน้าที่ดังกล่าวเป็นวินัยอย่างร้ายแรง แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจ าได้ก าหนดใหเ้ป็นวินัยอย่างร้ายแรง 

 7) ฐานใช้ช่ือหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ เนื่องจากของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าไม่ได้ก าหนด แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 8) ฐานปฏิบัติงานขัดต่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าไม่ได้ก าหนด แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 (9) ฐานเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดร้ายแรง เนื่องจากของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าไม่ได้ก าหนด แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 (10) ฐานมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากของข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ไม่ได้ก าหนด แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 11) ฐานคัดลอกผลงานทางวิชาการหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  เนื่องจากของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าไม่ได้ก าหนด แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 12) ฐานล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา เนื่องจากของข้าราชการและลูกจ้างประจ าไม่ได้ก าหนด แต่
ของพนักงานมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง1 ของข้อก าหนดวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

ข้อก ำหนดวินัยตำมฐำนควำมผิด สถำนภำพ หมำยเหตุ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน 
1. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย     √ √ x พนักงานไม่ได้ก าหนดไว้ 
2. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม   √ √ √ เหมือนกัน 
3. ฐานอาศัยอ านาจหน้าที่หาผลประโยชน์ √ √ √ เหมือนกัน 
4. ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ √ √ √ เหมือนกัน 
5. ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือมหาวิทยาลัย  √ √ √ เหมือนกัน 
6. ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิด 
   ความเสียหายแก่ราชการ    

√ √ √ เหมือนกัน 

7. ฐานรายงานเท็จ √ √ √ เหมือนกัน 
8. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น   
   เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้ร่วมปฏิบัติงาน นักศึกษา  
   และประชาชน อย่างร้ายแรง   

√ √ x พนักงานไม่ได้ก าหนดไว้ 

9. ฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือ 
   เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 

√ √ x พนักงานไม่ได้ก าหนดไว้ 

10. ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท      √ √ x พนักงานไม่ได้ก าหนดไว้ 
11. ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว และกระท าความผิด

อาญาจนได้รับโทษจ าคุก       
√ √ √ เหมือนกัน 

12. ฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ √ √ x พนักงานก าหนดเฉพาะ
การผิดจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพของตนเท่านั้น 

13. ฐานไม่ด าเนินการทางวินัยกับใต้บังคับบัญชา       √ √ √ เหมือนกัน 
1 √ :เหมือน, x:แตกต่าง 
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2. เปรียบเทียบควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของกำรด ำเนินกำรทำงวินัย (ตารางที่ 2) สรุปได้ดังนี้ 

2.1  ความเหมือนของการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ ามี
กระบวนการที่เหมือนกันรวม 8 เรื่อง ได้แก่ 

 1) การสืบสวน 
 2) การตั้งเรื่องกล่าวหา 
 3) การสอบสวน 
 4) ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
 5) การให้พักราชการ 
 6) การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
 7) ผู้พิจารณาโทษและสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
 8) การอุทธรณ์วินัยไม่ร้ายแรง 
2.2 ความแตกต่างของการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ ามี

กระบวนการทีแ่ตกต่างกันรวม 5 เรื่อง  
 1)  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ ได้ก าหนด แต่ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ก าหนดไว้ 
 2) โทษลดเงินเดือน เนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีโทษลดเงินเดือน แต่ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ ามีโทษลดเงินเดือน  
 3) ผู้พิจารณาโทษและสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากของพนักงานมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้การลงโทษปลดออกและไล่ออกเป็นอ านาจของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ. ซึ่งเป็นอ านาจ
คู่ แต่ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าเป็นอ านาจของอธิการบดี ซึ่งเป็นอ านาจเดี่ยว   
 4) การอุทธรณ์โทษวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากของข้าราชการก าหนดให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ าให้
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัย 
 5) การตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย เนื่องจากของลูกจ้างประจ าไม่ ได้ก าหนดให้มีการ
รายงานการด าเนินการทางวินัย แต่ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)     

ข้อก ำหนดวินัยตำมฐำนควำมผิด สถำนภำพ หมำยเหตุ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน 
14. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันเป็น 
     ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

x √ √ ข้าราชการไม่ได้
ก าหนดให้เป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง 
15. ฐานใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ √ √ x ข้าราชการและลูกจ้าง

ไม่ได้ก าหนดไว้ 
16. ฐานปฏิบัติงานขัดต่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย        √ √ x ข้าราชการและลูกจ้าง

ไม่ได้ก าหนดไว้ 
17. ฐานเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดร้ายแรง √ √ x ข้าราชการและลูกจ้าง

ไม่ได้ก าหนดไว้ 
18.ฐานมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน       √ √ x ข้าราชการและลูกจ้าง

ไม่ได้ก าหนดไว้ 
19.ฐานคัดลอกผลงานทางวิชาการหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน       √ √ x ข้าราชการและลูกจ้าง

ไม่ได้ก าหนดไว้ 
20. ฐานล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา √ √ x ข้าราชการและลูกจ้าง

ไม่ได้ก าหนดไว้ 
1 √ :เหมือน, x:แตกต่าง     
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ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง1 ของการด าเนินการทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินยั สถำนภำพ หมำยเหตุ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน 

1.  การสืบสวน  √ √ √ เหมือนกัน 
2.  การต้ังเร่ืองกล่าวหา  √ √ √ เหมือนกัน  
3.  การสอบสวน √ √ √ เหมือนกัน  
4.  ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง √ √ √ เหมือนกัน  
5.  การให้พักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  5.1 การให้พักราชการ  
  5.2 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
√ 
x 

 
5.1 เหมือนกัน 
5.2 พนักงานไม่ได้ก าหนดเรื่องการให้
ออกจากราชการไว้ก่อนไว้ 

6.  โทษทางวินัยและผู้พิจารณาสั่งลงโทษ 
  6.1 สถานโทษ 
     (1) ไม่ร้ายแรง 
     (2) อย่างร้ายแรง 
6.2 ผู้พิจารณาสั่งลงโทษ 
     (1) ไม่ร้ายแรง 
     (2) อย่างร้ายแรง 

 
 

√ 
√ 

 
√ 
√ 

 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 

 

 
 

X 
√ 

 
√ 
X 

 

 
 

(1) พนักงานไม่มีโทษลดเงินเดือน  
(2) เหมือนกัน 

 
(1) เหมือนกัน 
(2) ข้าราชการและลูกจ้างเป็นอ านาจ
อธิการบดี แต่พนกังานเป็นอ านาจ
อธิการบดีโดยความเห็นชอบ ก.บ.    

7.  การอุทธรณ์ 
  7.1 โทษไม่ร้ายแรง 
  7.2 โทษอย่างร้ายแรง 

 
√ 
X 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
7.1 เหมือนกัน 
7.2 ข้ า ร า ช ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาวินิ จฉั ย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ แต่พนักงานและ
ลูกจ้ างอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย 

8.   การตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย  √ X √ ลูกจ้างไม่มีข้อก าหนดให้รายงานการ
ด าเนินการทางวินัย 

1 √ :เหมือน, x: แตกต่าง 
 
3. กำรเปรียบเทียบจุดเด่นหรือจุดด้อยของข้อก ำหนดวินัย (ตารางที่ 3) พบว่าข้อก าหนดวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีจุดด้อย เพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักความยุติธรรม และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวม 6 เรื่อง ดังนี้ 

3.1 ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นวินัยต่อประเทศชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล
ในด้านหลักนิติธรรม และหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
มาตรา 50 และมาตรา 78 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้ก าหนดฐานความผิดดังกล่าวไว้ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด จึงเป็นจุดด้อย
เพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   

3.2 ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  นักศึกษา  และประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นวินัยต่อผู้ร่วมงานและประชาชน  ตามหลัก
ธรรมาภิบาลในด้านหลักคุณธรรม และหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 4 และมาตรา 32 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งของข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ก าหนดฐานความผิด
ดังกล่าวไว้ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด จึงเป็นจุดด้อยเพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   

3.3 ฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ เป็นวินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักคุณธรรม ซึ่งของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้ก าหนดฐานความผิดดังกล่าวไว้ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด จึงเป็นจุดด้อย
เพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
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3.4 ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เป็นวินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลใน
ด้านหลักคุณธรรม ซึ่งของข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ก าหนดฐานความผิดดังกล่าวไว้ แต่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนด จึงเป็นจุดด้อยเพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

3.5 ฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ เป็นวินัยต่อจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลใน
ด้านหลักคุณธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 76 วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560  ซึ่งของข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ก าหนดฐานความผิดดังกล่าวไว้ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ก าหนดเฉพาะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนไม่ได้ก าหนดจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นจุด
ด้อยเพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   

3.6 ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
เป็นวินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักคุณธรรม ซึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจ าได้ก าหนดให้เป็นวินัยอย่างร้ายแรง แต่ของข้าราชการไม่ถือเป็นวินัยอย่างร้ายแรง จึงเป็นความ
แตกต่างที่ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมระหว่างข้าราชการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจ า ตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความเสมอภาค และหลักความยุติธรรม จึงเป็นจุดด้อยเพราะ
ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักความยุติธรรม   

 
ตำรำงที่ 3 สรุปจุดเด่นหรือจุดด้อย1ของข้อก าหนดวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ข้อก ำหนดวินัยตำมฐำนควำมผิด สถำนภำพ  
หมำยเหต ุข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน 

1. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย     √ √ x ไม่เป็นไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล  และรัฐธรรมนูญ 

2. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม   √ √ √  
3. ฐานอาศัยอ านาจหน้าที่หาผลประโยชน์ √ √ √  
4. ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ √ √ √  
5.  ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรื อ

มหาวิทยาลัย  
√ √ √  

6.ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ    

√ √ √  

7.ฐานรายงานเท็จ √ √ √  
8. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น 

เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้ร่วมปฏิบัติงาน นักศึกษา และ
ประชาชนอย่างร้ายแรง   

√ √ x ไม่เป็นไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล  และรัฐธรรมนูญ 

9.ฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรม หรือ
เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 

√ √ x ไม่เป็นไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล  และรัฐธรรมนูญ 

10.ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท      √ √ x ไม่เป็นไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล  และรัฐธรรมนูญ 

11. ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วและกระท าความผิด
อาญาจนได้รับโทษจ าคุก       

√ √ √  

12.ฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ √ √ x ไม่เป็นไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล  และรัฐธรรมนูญ 

13.ฐานไม่ด าเนินการทางวินัยกับผูใ้ต้บังคับบัญชา       √ √ √  
14. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน √ x  x  ไม่เป็นไปตามหลักธรรมา- 

ภิบาล  และรัฐธรรมนูญ 
15.ฐานใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ x x √  
16.ฐานปฏิบัติงานขัดต่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย        x x √  
17. ฐานเป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดสารเสพติดร้ายแรง  x x √  
18.ฐานมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน       x x √  
19.ฐานคัดลอกผลงานทางวิชาการหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน       x x √  
20. ฐานล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา x x √  
1 √ :จุดเด่น, x: จุดด้อย 
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4. กำรเปรียบเทียบจุดเด่นหรือจุดด้อยของกำรด ำเนินกำรทำงวินัย (ตารางที่ 4) พบว่ากระบวนการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมีจุดด้อยเพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักความ
ยุติธรรม  รวม 2 เรื่อง ดังนี้    

4.1 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นการสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงออกจากราชการไว้
ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกด าเนินการทางวินัยและทางอาญาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา ตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความโปร่งใส ซึ่งของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้ก าหนดไว้ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดไว้ จึงเป็นจุดด้อยเพราะไม่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และหลักความยุติธรรม  

4.2 โทษทางวินัย การก าหนดสถานโทษเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความรับผิดชอบ แต่
เนื่องจากสถานโทษของข้าราชการและลูกจ้างประจ ามี 5 สถาน แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยมีเพียง 4 สถาน
คือไม่มีโทษลดเงินเดือน จึงเป็นความแตกต่างที่ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมระหว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย กับข้าราชการและลูกจ้างประจ าตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความเสมอภาค และหลัก
ความยุติธรรม จึงเป็นจุดด้อยเพราะไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักความยุติธรรม   

 
ตำรำงที่ 4 สรุปจุดเด่นหรือจุดด้อย1 ของการด าเนินการทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินยั สถำนภำพ หมำยเหต ุข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน 
1. การสืบสวน  √ √ √   
2. การต้ังเร่ืองกล่าวหา  √ √ √   
3. การสอบสวน √ √ √   
4. ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง √ √ √   
5. การให้พักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
   5.1 การให้พักราชการ  
   5.2 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
√ 
x 

5.2 พนักงานมีจุดด้อยเนื่องจากไม่มีการ
ก าหนดเร่ืองการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
จึงไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักความยุติธรรม   

6.  โทษทางวินัยและผู้พิจารณาสั่งลงโทษ 
   6.1 สถานโทษ 
      (1) ไม่ร้ายแรง 
      (2) อย่างร้ายแรง 
   6.2 ผู้พิจารณาสั่งลงโทษ 
     (1) ไม่ร้ายแรง 
     (2) อย่างร้ายแรง 

 
 

√ 
√ 
 
√ 
√ 

 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 

 
 

X 
√ 
 
√ 
√ 

 
 
6.1(1) พนักงานมีจุดด้อยเนื่องจากไม่มี
โทษลดเงินเดือน จึงไม่เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล และหลักความยุติธรรม   
  
 
   

7. การอุทธรณ์ 
   7.1 โทษไม่ร้ายแรง 
   7.2 โทษอย่างร้ายแรง 

 
√ 
√ 

 
√ 
√  

 
√ 
√  

 
  
  

8. การตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย  √ X √     
1 √ :จุดเด่น, x: จุดด้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 

           จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง และจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
ข้อก าหนดวินัยและการด าเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แล้ว จึง
เสนอแนะแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 เฉพาะใน
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ส่วนของข้อก าหนดวินัยและการด าเนินการทางวินัย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักความยุติธรรม 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังนี ้
1. ในส่วนของข้อก ำหนดวินัย มีดังนี ้

1.1 ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว จึงควรเพิ่มความในข้อ 33/1 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้  
 “ข้อ 33/1 พนักงานมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ” 

1.2  ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่ หรือข่ม
เหง ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน นักศึกษา และประชาชนอย่างร้ายแรง เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว จึงควรเพิ่มความในข้อ 46 (4) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้   
 "(4) การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา หรือ
ประชาชนอย่างร้ายแรง"  

1.3 ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว จึงควรเพิ่มความในข้อ 33/2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้ 
 “ข้อ 33/2 พนักงานมหาวิทยาลัยตองไม่เปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือด ารงต าแหนงอื่นที่
มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติงาน หรือไดรับมอบหมายจาก
อธิการบดี” 

1.4 ฐานกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  ไม่มี
ข้อก าหนดดังกล่าว จึงควรเพิ่มความในข้อ 33/3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้ 
 “ข้อ 33/3 พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมกระท าการ หรือยอมใหผอูื่นกระท าการหาประโยชนอัน
อาจท าใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหนงหนาที่ของตน การกระท าดังกลาวให
ถือวาเปนการกระท าผิดวินัย” 

1.5 ฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 ก าหนดเฉพาะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ แต่ไม่มีข้อก าหนดการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จึงควรยกเลิก
ความในข้อ 39 แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ 39 พนักงานมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติตนตามจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การกระท าผิดจริยธรรมที่เป็นความผิดวินัยให้ด าเนินการทางวินัยตามข้อบังคับนี้  
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืน ทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็น
การกระท าผิดวินัย” 

1.6 ฐานละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันเป็นวินั ยอย่างร้ายแรง เนื่องจาก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  ข้อ 46 (2) ก าหนดไว้ แต่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่ได้ก าหนดให้การละทิ้งหน้าที่
ติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันเป็นวินัยอย่างร้ายแรง เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมกันและไม่เป็น
การเลือกปฏิบัติระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงควรยกเลิกความในข้อ 46(2) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 
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2. ในส่วนของกำรด ำเนินกำรทำงวินัย มีดังนี ้
2.1 การให้ออกจากงานไว้ก่อน เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2553 ไม่ได้ก าหนดเรื่องการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไว้ จึงควรยกเลิกความในข้อ 53 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 "ข้อ 53 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน เพื่อ
รอฟังผลการสอบสวนหรือผลคดีได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือค าพิพากษาถึงที่สุดว่า
ผู้นั้นมิได้กระท าผิด หรือกระท าผิดไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจาก
งานด้วยเหตุอื่น ก็ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่
ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ผู้นั้นมีอยู่ เงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไ ว้ก่อน 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ให้เป็นไปตามที่ ก.บ. ก าหนด"   

2.2  โทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 
ก าหนดโทษไว้เพียง 4 สถาน ไม่มีโทษลดเงินเดือน เพื่อความเป็นธรรมและความเสมอภาค จึงควรยกเลิกความ
ในข้อ 48 และข้อ 50 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ 48 โทษวินัยมี 5 สถาน คือ 
   (1) ภาคทัณฑ์ 
   (2) ตัดเงินเดือน 
   (3) ลดเงินเดือน 
   (4) ปลดออก 
   (5) ไล่ออก”  
 “ข้อ 50 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาการงดโทษก็ได้ ในกรณีที่กระท าผิดวินัยเล็กน้อยและผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันควร
งดโทษ จะงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้” 

 
กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาสและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมา 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งค าสั่ง และการรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551    

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งค าสั่ง และการรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวิ นัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2551   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในขอบเขตตลาดที่
เข้ามาสมัครงานกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อเป็นการส ารวจระดับทักษะด้านการฟังและการ
อ่านของผู้สมัครงาน โดยเก็บข้อมูลจากผู้สมัครงานต าแหน่งสายสนับสนุนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดรับในช่วงปี 2557-2559 จากต าแหน่ง 14 ประเภท รวมทั้งสิ้น 564 คน ด้วยข้อสอบซึ่งมีกรอบข้อสอบแบบ
เดียวกันกับข้อสอบ TOEIC และมีความน่าเช่ือถือที่ร้อยละ 84.5 ซึ่งถือว่าสามารถเทียบกับข้อสอบ TOEIC ได้ใน
บริบทขององค์กร ด าเนินการโดยน าข้อมูลคะแนนมาจัดแยกตามต าแหน่งและปี ก่อนจะค านวณด้วยสถิติด้วย
ค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อดูคะแนนเฉลี่ยรวม 3 ปี มีเพียง 6 ต าแหน่งจาก 14 ต าแหน่งเท่านั้นที่ผู้สมัครงาน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่คณะวิทยาศาสตร์ก าหนด และเมื่อวิเคราะห์ลงไปในรายทักษะ คือการฟัง และ การอ่าน พบว่า 
11 จาก 14 ต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 ของคะแนนที่จ าเป็นส าหรับทักษะการฟัง และ 9 จาก 14 ต าแหน่ง 
มีคะแนนทักษะการอ่านน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนที่จ าเป็นส าหรับทักษะการอ่าน จึงเป็นข้อบ่งช้ีที่มี
นัยส าคัญในด้านความไม่สันทัดด้านทักษะการอ่านของผู้สมัครงานเมื่อเทียบกับทักษะการฟัง  และเนื่องจาก
ข้อจ ากัดทางด้านต าแหน่งที่เปิดรับ และ ระยะเวลาที่มีข้อมูล แม้จะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวก่อนและหลังการเปิด 
AEC ก็ยังไม่สามารถเห็นแนวโน้มชัดเจนได้ จึงควรมีการเก็บข้อมูลด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานเพื่อ
วิเคราะห์สภาพตลาดผู้สมัครงาน และ วางแผนด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคตต่อไป 
ค าส าคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้สมัครงาน ภาษาอังกฤษ ทักษะ TOEIC 
 

Abstract 
The study was conducted to analyze the English language skills of supportive positions 

applicants who applied for a position at the Faculty of Science, Mahidol University and to profile 
the listening and reading skills of the applicants. The data were collected from applicants who 
applied at the Faculty of Science during 2014-2016 from 14 types of position total 564 persons 
using the English score collected via the test constructed with the same framework as the TOEIC 
test with the score matching rating of 84.5%, which was considerably equivalent to TOEIC in the 
organization context. The data were categorized according to the position and the year, and 
analyzed using descriptive statistics, which are mean, min, max, and standard deviation. 

The results found that, from the mean score perspective, only 6 out of 14 positions 
passed the required score, and when we further analyzed each skill (listening and reading), the 
result showed that 11 out of 14 position got over 50% of the required score for listening skill, but 
9 out of 14 position got less than 50% of the required score in reading. Therefore, suggesting that 
applicants encountered difficulties when they had to use their reading skills. Since there were 
limitations in the open positions and the duration of the study was conducted during the 
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overlap of before and after of the AEC establishment, the clear trend of English proficiency 
remained unclear. It is recommended to keep track of the English proficiency data of the 
applicants to analyze the current status of the market and to serve as a basis for implementing 
human resource management plans in the future.  
Keywords: ASEAN economic community, applicant, English, skills, TOEIC 
 

บทน า 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วนับจากวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 แม้ในชีวิตประจ าวันอาจไม่มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากมายนัก แต่ก่อนนั้นมีกระแสมากมายในด้าน
ความส าคัญของภาษาอังกฤษที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งกฎบัตรอาเซียนท่ี
เน้นย้ าความส าคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่ใช้ในการท างาน (Working Language) (ASEAN Charter, 
2015) รวมถึงการตื่นตัวทั้งภาครัฐและเอกชนที่พยายามยกระดับมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรของตน ไม่ว่าจะด้วยการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ การก าหนดคะแนนสอบมาตรฐานกลางที่จ าเป็นต้อง
ผ่านเพื่อจะมีคุณสมบัติในการสมัคร เช่น การต้องคะแนนสอบ TOEIC ในการสมัครงานไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
(JobDB.com, 2559; PTTPM, 2559; SCG, 2559; การประปานครหลวง, 2559; การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, 2559; มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559ข) ซึ่งยังย้ าความส าคัญของภาษาอังกฤษดังเดิม ซึ่งสถาบันการศึกษาก็มี
การก าหนดส่วนนี้เช่นกันในหลายๆสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดไว้ที่ 405 คะแนน ส าหรับ
ต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560 ) มหาวิทยาลัยมหิดล 400 คะแนน 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559ข) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400 คะแนน (ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2560) เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดวิสัยทัศน์ คือการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559ก) และได้มีนักวิจัย รวมถึง นักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาท าวิจัย หรือ เล่าเรียน ที่
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จึงมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แต่เดิม และจากงานวิจัยอีก
ฉบับที่ท าควบคู่กันมา (สุรกาญจน และ ค ารณ, 2559) โดยมีเป้าหมายที่การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์นั้น มี
ระดับการใช้ทักษะภาษาในชีวิตประจ าวันและการท างานไม่มากนัก แต่มีความตระหนักว่าทักษะทางภาษาของ
ตนเองไม่เพียงพอและจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน จากสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน ประกอบกับ
การริเริ่มโครงการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่เริ่มขึ้นในปี 2557 ไม่นานก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นย้ าความจ าเป็นท่ีจะต้อง
คัดเลือกผู้มีความสามารถในระดับถึงเกณฑ์ที่ก าหนดเข้าท างาน ผู้วิจัยจึงน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ซ้ าเพิ่มเติม 
โดยเน้นหาแนวโน้มในส่วนของความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานเป็นหลัก เพื่อเป็นข้อมูลบรรทัด
ฐานให้แก่องค์กรว่า ผู้สมัครงานในต าแหน่งสายสนับสนุนที่มาสมัครกับองค์กร มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยประมาณอยู่ในระดับใด เพื่อเตรียมพื้นฐานในการรับบุคลากร และ อาจสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
ข้อก าหนดเพื่อดึงดูดให้ผู้สมัครที่มีความสามารถในระดับที่องค์กรต้องการมาสมัครงานมากขึ้นได้ 

นอกจากภาษาอังกฤษจะถูกก าหนดให้เป็นภาษาที่ใช้ในการท างานตามกฎบัตรอาเซียนแล้ว  การ
ติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่ของโลกเองก็ใช้ภาษาอังกฤษเช่นกัน เนื่องจากเป็นภาษาที่ถูกใช้แพร่หลายที่สุดในโลก 
(Lewis et al., 2016) จนได้รับการยอมรับเป็นภาษาสากลในกว่าร้อยประเทศทั่วโลก (Crystal, 2003; Graddol, 
1997; TESOL, 2008) แม้ในขณะนี้สถานะของภาษาอังกฤษประเทศไทยจะเป็นอยู่ในลักษณะภาษาต่างประเทศ 
(English as Foreign Language) และจัดอยู่ในวงขยาย (Expanding Circle) ในแบบ Concentric Circles of 
English ของ Kachru (Kachru, 1992; 1998; 2005) ซึ่งจัดการใช้ภาษาอังกฤษเป็นวงกลม 3 วง โดยเรียงตาม
สถานะของภาษาในประเทศนั้นๆ โดยเรียงจาก วงใน (Inner Circle) เป็นประเทศท่ีใช้เป็นภาษาประจ าชาติ 
(Native Language) วงนอก (Outer Circle) มีการใช้เป็นภาษาที่สอง หรือ ภาษาราชการ และ วงขยาย 
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(Expanding Circle) ซึ่งมีการใช้ในลักษณะภาษาต่างประเทศ แต่ถึงจะเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษก็มี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย ส่งผลให้เห็นทั้งในด้านการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาหลักสูตรสอน
เป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลายๆ โรงเรียน (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2557) หรือ การท างานที่มีการน าเอาการ
ก าหนดระดับคะแนนสอบ TOEIC เข้ามาใช้ (JobDB.com, 2559; PTTPM, 2559; SCG, 2559; การประปานคร
หลวง, 2559; การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560; มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2559ข; ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานด้วย 

Test of English for International Communication (TOEIC) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน
ระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จัดสอบโดย Educational Testing Service (ETS) Global และจัด
สอบเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 (Educational Testing Service, 2016b) โดยในประเทศ
ไทยมี Center of Professional Assessment (CPA) Thailand เป็นตัวแทนด าเนินการสอบ โดยการทดสอบ 
TOEIC นี้แบ่งเป็นสองชนิดหลักๆ คือ การฟังและการอ่าน (Listening and Reading Test) และ การพูดและการ
เขียน (Speaking and Writing) ซึ่งหากพูดถึงคะแนน TOEIC ที่ใช้ในการสมัครงานอยู่ในปัจจุบัน จะหมายถึง แบบ
การฟังและการอ่านของรูปแบบการสอบ TOEIC เป็นหลัก โดยข้อสอบการฟังและการอ่านของ TOEIC 
ประกอบด้วยข้อสอบการฟังและการอ่านอย่างละ 100 ข้อ โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็มที่ 495 คะแนน รวมเป็น
คะแนนเต็มที่ 990 คะแนน  ซึ่งคะแนนนี้นอกจากจะเป็นการวัดความสามารถของผู้เข้าสอบตามกรอบข้อสอบ 
(Educational Testing Service, 2013a) แล้ว ในใบแจ้งผลคะแนนจะมีการแบ่งระดับทักษะภาษาอังกฤษของ
ผู้ท าข้อสอบในใบคะแนนเป็นช่วงๆ ดังตารางที่ 1 โดยจ าแนกตามช่วงคะแนนและระบุค านิยามของสมิธิภาพ 
(Proficiency) ระดับนั้นๆ สั้นๆ ก ากับ 
 
ตารางที่ 1 การแบ่งช่วงคะแนน TOEIC และค าบรรยายของแต่ละช่วงคะแนน (Educational Testing 

Service, 2013a) 
ช่วงคะแนน ค าบรรยายภาษาอังกฤษ (ETS 2013a) ใจความภาษาไทย 
905-990 International Professional Proficiency 

Able to communicate effectively in any situation. 
สมิธิภาพระดับใช้งานในการท างานระหว่าง
ประเทศ สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
ในทุกสถานการณ์ 

785-900 Working Proficiency Plus 
Able to satisfy most work requirements with 
language that is often, but not always, 
acceptable and effective. 

สมิธิภาพระดับใช้งานกวา้งขวาง 
สามารถตอบโจทยก์ารท างานสว่นใหญท่ี่ต้องใช้
ภาษาในระดับยอมรับได้ และ มีประสิทธิภาพได้ 

605-780 Limited Working Proficiency 
Able to satisfy most social demands and limited 
work requirements. 

สมิธิภาพระดับท างานได้จ ากัด 
สามารถตอบโจทย์สังคมส่วนใหญ่ได้ และ
สามารถใช้ในการท างานได้ แตอ่ยู่ในระดับจ ากัด 

405-600 Elementary Proficiency Plus 
Can initiate and maintain predictable face-to-
face conversations and satisfy limited social 
demands. 

สมิธิภาพระดับต้น 
สามารถเริ่มการสนทนาตัวตอ่ตัวที่สามารถคาด
เดาได้ และ ใช้สังคมได้ในระดับจ ากัด 

255-400 Elementary Proficiency 
Speaker has functional, but limited proficiency. 
Able to maintain very simple face-to-face 
conversations on familiar topics. 

สมิธิภาพระดับต้น 
ผู้พูดสามารถใช้งานภาษาได้ แต่อยู่ในระดับที่
จ ากัด สามารถใช้ในการพูดสนทนาตัวตอ่
ตัวอยา่งง่าย ในหวัข้อที่คุ้นเคยให้ต่อเนื่องได้ 

10-250 Basic Proficiency 
Able to satisfy immediate survival needs. 

สมิธิภาพระดับพื้นฐาน 
สามารถเอาสื่อสารในสถานการณ์ที่ต้องใช้เอา
ชีวิตรอดได้ 
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จากตาราง จะเห็นว่าข้อสอบมีการแบ่งชัดเจนในระดับความสามารถของผู้สอบในแต่ละช่วงคะแนน และมี
ค าอธิบายสั้นๆ ประกอบอยู่แล้ว ซึ่งหากน ามาใช้ร่วมกับเอกสารวิเคราะห์คะแนนของ ETS (Education Testing 
Service, 2007; 2013b) ก็จะสามารถคาดการณ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างชัดเจนและ
เชื่อถือได้ จึงเป็นแม่แบบท่ีงานวิจัยนี้น ามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบผู้สมัครงานท่ีมาสมัครเข้าท างานกับคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ทาง ETS ได้มีการประมวลคะแนนสอบเฉลี่ยของแต่ละ
ประเทศเป็นระยะ โดยคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยเป็นไปดังตารางที่ 1 

 

 

ภาพที่ 1: คะแนนสอบ TOEIC เฉลี่ยของประเทศไทยในระหว่างปี 1998 - 2015 (Education Testing 
Service 2000; 2005; 2013b; 2014; 2016a) 

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของผู้เข้าสอบ TOEIC ในประเทศไทยอยู่ที่ 491.60 คะแนน มีค่าเฉลี่ย

ทักษะการฟังที่ 277.60 คะแนน ค่าเฉลี่ยทักษะการอ่านที่ 214.00 คะแนน และ มีความถนัดด้านการฟัง
มากกว่าการอ่านโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 63.60 คะแนน ซึ่งมีความต่างร้อยละ 22.91 ซึ่งนับว่ามีนัยส าคัญในด้านความ
ต่างของความถนัดของทักษะนั้นๆ 

นอกจากรายงานของ ETS แล้ว งานวิจัยของ Prapphal (2003) ซึ่งวิเคราะห์ทิศทางความช านาญการ
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ของนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการสอนสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และ หลักสูตรนานาชาติ โดยเทียบจากคะแนน CU-TEP (Chulalongkorn University - Test of English 
Proficiency) ซึ่งข้อสอบน้ีสามารถเทียบกับข้อสอบ TOEFL ได้ และแนวโน้มในลักษณะที่แตกต่างกัน คือ นิสิต
ที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ มีความถนัดทักษะ การฟังมากที่สุด รองลงมาคือ การเขียน และ การอ่าน 
ระหว่างที่นิสิตที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มีแนวโน้มเดียวกัน คือ มีความถนัดในทักษะ
การอ่านมากท่ีสุด รองลงมาคือการเขียน และ การฟัง และ งานวิจัยของ Pawapatcharaudom (2007) ซึ่งได้
ท าการส ารวจปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ทักษะที่นักศึกษารู้สึกว่ามีปัญหาที่สุดคือ การเขียน รองลงมาคือการฟัง การอ่าน 
และ การพูด 
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ทั้งนี้ เนื่องจากงานวิจัยในส่วนความถนัด หรือ ความช านาญ ในรูปแบบของสถิติคะแนนนั้นยังไม่มีมาก
นัก ประกอบกับการสอบ TOEIC นั้นมีผู้เข้าสอบหลายประเภท ซึ่งอาจเป็นท้ังนักเรียนท่ีต้องการทดสอบตัวเอง 
หรือ ผู้ใหญ่ที่ต้องการน าผลคะแนน TOEIC ไปใช้สมัครงาน หรือ ใช้ยืนยันคุณสมบัติ จึงอาจมีความแตกต่าง
ของคะแนนหากเทียบกับผู้สมัครงานในต าแหน่งสายสนับสนุนซึ่งมีแนวโน้มมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท างานและชีวิตประจ าวันต่ ากว่าผู้ที่เข้าสอบ ทางผู้วิจัยจึงน าผลการรายงานข้างบนมาเพื่อเป็ นบรรทัดฐาน
เปรียบเทียบกับผลการส ารวจในขอบเขตผู้สมัครงานกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหวังว่า
แนวโน้มที่พบ จะสามารถให้ประโยชน์ด้านทรัพยากรบุคคล และ ช่วยในการวางแผนเมื่อต้องการรับคนเข้ามา
ท างานในองค์กรได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 
1. ส ารวจความสามารถด้านความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในขอบเขตตลาดที่

จะเข้ามาสมัครงานกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อเป็นพ้ืนฐานและข้อมูลในการวางแผนจ่ายงานและพัฒนาบุคลากร

ที่รับเข้ามาท างานต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ ผู้สมัครงานในต าแหน่งงานสายสนับสนุนท่ีทางคณะวิทยาศาสตร์เปิดรบั

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จ านวน 173 คน พ.ศ. 2558 จ านวน 254 คน และ พ.ศ. 2559 จ านวน 137 คน 
ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 564 คน ซึ่งสุ่มด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งใน
กรณีนี้เป็นการน าประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มาสมัครงานกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มา
วิเคราะห์ โดยจ าแนกตามต าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ ช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ นัก
เอกสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักบัญชี นักวิชาการ
เงินและบัญชี วิศวกรโยธา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการพัฒนา
คุณภาพ ตามต าแหน่งท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับในช่วงนั้นๆ 

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลคือ คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเก็บด้วยข้อสอบซึ่งประกอบไปด้วยข้อสอบ 2 
ส่วน ส่วนละ 50 ข้อ เพื่อทดสอบทักษะการฟังและการอ่านตามล าดับในลักษณะใกล้เคียงกับการทดสอบ 
TOEIC และ ใช้มาตรส่วนการแปลงคะแนนเทียบกับ TOEIC โดยอ้างอิงตามเกณฑ์คู่มือ (Loughheed, 2007) 
ซึ่งข้อสอบเหล่านี้มีการทดลองน าร่อง (pilot test) ด้วยการทดสอบกรอบข้อสอบนี้กับหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะภาษาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เองเพื่อทดสอบความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ซึ่งหาก
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท าคะแนนข้อสอบนี้ได้มากกว่า 400 จาก 990 ทางองค์กรก็จะสนับสนุนให้ไปสอบ TOEIC 
เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วย และพบว่าคะแนนของผู้ท าข้อสอบน้ีเทียบกับคะแนนทดสอบ TOEIC ที่
จัดโดย CPA Thailand นั้น อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกันหรือมากกว่าข้อสอบท่ีใช้กรอบข้อสอบ TOEIC ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉลี่ยที่ ร้อยละ 84.5 จึงสามารถน ามาใช้เทียบเคียงกับช่วงคะแนน 
TOEIC ในบริบทของการทดสอบรับบุคลากรเข้าได้โดยมีความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ในบริบทขององค์กร 

งานวิจัยนี้มีขอบเขตในการวิเคราะห์ผู้สมัครงานและความสามารถภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง และ 
การอ่าน เป็นหลัก และวัดจากคะแนนของผู้สมัครงานที่เข้าสอบข้อเขียนของต าแหน่งสายสนับสนุนต าแหน่ง
นั้นๆ โดยไม่น าผลการทดสอบภาษาอังกฤษดั้งเดิมของผู้สมัครงานมาคิด เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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และจะไม่มีการเปรียบเทียบในประเด็นอื่นเช่น  คะแนน กับ เพศของผู้สมัครงาน หรือ คะแนนกับ
สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครงานจบมา เนื่องจากถือว่าผู้สมัครทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการสอบข้อเขียนเพื่อ
คัดเลือก และ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านอัตราที่เปิดรับ จึงท าให้ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบทุกต าแหน่งโดยสมบูรณ์ 
ประกอบกับข้อสอบภาษาอังกฤษของคณะวิทยาศาสตร์ใช้งานมาได้ 3 ปีในขณะที่งานวิจัยนี้ด าเนินการ คือ 2 
ปี ก่อนจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 1 ปี หลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิเคราะห์
ข้อมูลของงานวิจัยนี้จึงเทียบตามต าแหน่งเป็นหลัก โดยหาช่วงคะแนนสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงปีนั้นๆ ก่อน จากนั้นจึงเทียบกับอีกปีหนึ่ง หากในปีอื่นมีการเปิดรับต าแหน่งเดียวกัน
เกิดขึ้น และสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มคะแนนทักษะของผู้สมัครสอบเพื่อประเมินระดับทักษะของผู้
ที่มาสมัครงานกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครงาน 
ผู้สมัครงานมีจ านวนทั้งสิ้น 564 คน เป็นผู้สมัครในปี  พ.ศ. 2557 จ านวน 173 คน พ.ศ. 2558 

จ านวน 254 คน และ พ.ศ. 2559 จ านวน 137 คน ตามล าดับ โดยจ าแนกตามต าแหน่งนักวิชาการศึกษา นัก
วิเทศสัมพันธ์ ช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรโยธา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ โดยรับเข้าและเก็บข้อมูลตามอัตราที่เปิดรับของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถแจกแจงเบื้องต้นตามจ านวนผู้สมัครแต่ละต าแหน่งในแต่ละปีได้
ดังภาพท่ี 2 และ ตารางที ่2 

 

 

ภาพที่ 2 จ านวนผู้สมัครแต่ละต าแหน่งงานของสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในปี 2557 - 2559 
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ตารางที่ 2 จ านวนผู้สมัครแต่ละต าแหน่งงานของสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในปี 2557 - 2559 

ต าแหน่ง 2557 2558 2559 รวม จ านวนผู้สมัคร
เฉลี่ยต่อป ีชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

นักวิชาการศึกษา 27 60 9 44   140 70 
นักวิเทศสัมพันธ ์ 2 9     11 11 
ช่างเทคนิค 5 1     6 6 
นักวิทยาศาสตร์ 6 16 6 29 2 16 75 25 
นักเอกสารสนเทศ 9 17     26 26 
นักประชาสัมพันธ ์ 7 14 10 18   49 24.5 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   26 99 11 54 190 95 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์   8 2 7 1 18 9 
นักบัญช ี   0 3   3 3 
นักวิชาการเงินและบัญช ี     2 6 8 8 
วิศวกรโยธา     1 1 2 2 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา     8 9 17 17 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     3 4 7 7 
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ     1 11 12 12 

รวม 56 117 59 195 35 102 564  
173 254 137 

 
จากภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีบางต าแหน่งที่มีจ านวนผู้สมัครงานสูงกว่าต าแหน่งอื่น

มากอย่างเห็นได้ชัด คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการศึกษา ซึ่งมีจ านวนผู้สมัครต่อปีอยู่ที่ 95 
และ 70 คน ระหว่างที่ต าแหน่งอื่นๆ จะมีค่าเฉลี่ยของจ านวนผู้สมัครต่อปีที่เปิดรับอยู่ที่ ไม่เกิน 25 คน จึงอาจ
กล่าวได้ว่าค่าผลการวิเคราะห์ที่ออกมาสามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างมีนัยส าคัญมากกว่าต าแหน่ง
อื่นๆ และ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ผลคะแนน คะแนนต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนรวม คะแนนส่วนการฟัง และ คะแนนส่วนการอ่านของแต่ละต าแหน่งในแต่ละช่วงปีเป็นดังนี ้

 
ตารางที่ 3 คะแนนรวมของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในต าแหน่งงานของสายสนับสนุน

วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2557 - 2559 

ต าแหน่ง 
2557 2558 2559  ̅ 

(เฉลี่ย) MIN MAX  ̅ SD MIN MAX  ̅ SD MIN MAX  ̅ SD 
นักวิชาการศึกษา 195 750 431.15 141.60 195 795 462.55 158.66     446.85 
นักวิเทศสัมพันธ์ 405 860 720.00 152.92         720.00 
ช่างเทคนิค 175 440 301.67 96.00         301.67 
นักวิทยาศาสตร์ 375 860 582.27 135.93 205 805 469.43 160.44 160 740 481.94 144.18 511.21 
นักเอกสารสนเทศ 135 575 367.88 119.51         367.88 
นักประชาสัมพันธ์ 140 730 397.61 143.80 225 865 376.07 142.74     386.84 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     145 795 399.88 132.77 135 860 438.97 167.65 419.42 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์     220 525 317.50 101.63 265 410 316.67 80.98 317.08 
นักบัญชี     255 305 273.33 27.53     273.33 
นักวิชาการเงินและบัญชี         240 475 341.25 86.96 341.25 
วิศวกรโยธา         400 590 495.00 134.35 495.00 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา         175 690 347.35 139.55 347.35 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         275 650 392.86 139.04 392.86 
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ         305 735 470.83 157.27 470.83 
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เมื่อดูคะแนนรวมทั้งสองทักษะด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี พบว่า มีเพียง 6 ต าแหน่ง จาก 14 ต าแหน่งที่
คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับ ที่ผู้สมัครงานมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่า 400 ซึ่งเป็นคะแนนขั้นต่ าของสายสนับสนุนท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด คือ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป วิศวกรโยธา และ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ  และส าหรับต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ซึ่ง
จ าเป็นต้องติดต่อต่างประเทศด้วยนั้น แม้ใช้เกณฑ์ที่สูงกว่า คือ 500 ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ก็
ยังเกินจากที่ก าหนดอยู่ 

ส าหรับคะแนนในส่วนรายทักษะ เนื่องจากประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  ระบุคะแนนรวมที่
ต้องการที่ 400 จาก 990 ผู้วิจัยจึงตัดคะแนนแต่ละทักษะที่ครึ่งหนึ่ง คือ 200 คะแนน ดังที่แสดงในตารางที่ 4 
และ 5 

 
ตารางที่ 4 คะแนนทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในต าแหน่งงานของสายสนับสนุนวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2557 - 2559 

ต าแหน่ง 2557 2558 2559  ̅ 
(เฉลี่ย) MIN MAX  ̅ SD MIN MAX  ̅ SD MIN MAX  ̅ SD 

นักวิชาการศึกษา 130 440 229.60 70.43 110 440 249.24 77.65     239.42 
นักวิเทศสัมพันธ์ 190 475 369.09 88.90         369.09 
ช่างเทคนิค 75 250 172.50 57.07         172.50 
นักวิทยาศาสตร์ 165 465 281.36 81.39 140 410 260.00 72.67 110 380 262.78 73.20 268.05 
นักเอกสารสนเทศ 95 340 201.15 65.27         201.15 
นักประชาสัมพันธ์ 110 400 225.48 76.12 120 450 207.14 66.38     216.31 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     85 410 221.26 64.05 95 465 243.31 78.63 232.28 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์     110 275 194.00 63.80 110 210 168.33 52.04 181.16 
นักบัญชี     110 165 146.66 31.75     146.66 
นักวิชาการเงินและบัญชี         150 275 218.75 48.23 218.75 
วิศวกรโยธา         250 340 295.00 63.64 295.00 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา         95 390 218.53 76.52 218.53 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         150 340 212.14 63.56 212.14 
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ         130 350 225.00 74.13 225.00 

 
ตารางที่ 5 คะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในต าแหน่งงานของสายสนับสนุนวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2557 - 2559 

ต าแหน่ง 2557 2558 2559  ̅ 
(เฉลี่ย) MIN MAX  ̅ SD MIN MAX  ̅ SD MIN MAX  ̅ SD 

นักวิชาการศึกษา 40 360 201.56 84.04 50 415 213.30 94.02     207.43 
นักวิเทศสัมพันธ์ 215 415 350.90 72.86         350.90 
ช่างเทคนิค 80 190 129.17 48.41         129.17 
นักวิทยาศาสตร์ 200 415 299.54 68.43 65 405 214.85 95.54 50 360 219.17 78.58 244.52 
นักเอกสารสนเทศ 40 270 166.73 68.49         166.73 
นักประชาสัมพันธ์ 20 405 172.14 85.59 40 415 168.92 88.02     170.53 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     20 440 178.53 84.90 5 415 195.66 96.96 187.09 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์     30 250 123.50 66.12 80 200 148.33 61.71 135.91 
นักบัญชี     90 150 126.67 32.14     126.67 
นักวิชาการเงินและบัญชี         65 215 122.50 50.92 122.50 
วิศวกรโยธา         150 250 200.00 70.71 200.00 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา         20 300 128.82 80.28 128.82 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         115 310 180.71 78.28 180.71 
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ         140 385 245.83 91.35 245.83 
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เมื่อวิเคราะห์คะแนนตามทักษะที่ทดสอบ พบว่า เมื่อเจาะลึกลงไปเป็นทักษะแล้ว 11 จาก 14 
ต าแหน่ง สามารถท าคะแนนทักษะการฟังให้ผ่านครึ่งหนึ่งของทักษะที่ต้องการได้ โดยขาดต าแหน่งช่างเทคนิค 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักบัญช ีไปเท่านั้น บ่งช้ีว่าสาเหตุที่ต าแหน่งท่ีผ่านลดลงจาก 11 เหลือเพียง 6 ที่
ผ่านเกณฑ์ 400 คะแนน อาจเป็นด้วยสาเหตุเพราะท าคะแนนส่วนการอ่านได้ไม่ถึงที่ต้องการ และเมื่อผู้วิจัยน า
คะแนนสอบทักษะการอ่านมาวิเคราะห์ ข้อมูลเองก็บ่งช้ีไปในทางเดียวกัน เนื่องจาก 9 ต าแหน่ง จาก 14 
ต าแหน่ง มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการอ่านน้อยกว่า 200 จึงเป็นข้อบ่งช้ีที่มีนัยส าคัญว่า ผู้ปฏิบัติงานที่รับเข้า
มา มีแนวโน้มที่จะไม่สันทัดในการใช้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนัก และมีแนวโน้มที่จะถนัดในทักษะการฟัง
มากกว่าทักษะการอ่านดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ส่วนต่างคะแนนทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในต าแหน่งงานของสาย

สนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2557 - 2559 

ต าแหน่ง  ̅ การฟัง  ̅ การอา่น MD 
(ค่าเฉลี่ย 3 ปี) (ค่าเฉลี่ย 3 ปี) ส่วนต่างค่าเฉลี่ย 

นักวิชาการศึกษา 239.42 207.43 31.99 
นักวิเทศสัมพันธ ์ 369.09 350.90 18.19 
ช่างเทคนิค 172.50 129.17 43.33 
นักวิทยาศาสตร์ 268.05 244.52 23.53 
นักเอกสารสนเทศ 201.15 166.73 34.42 
นักประชาสัมพันธ ์ 216.31 170.53 45.78 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 232.28 187.09 45.19 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 181.16 135.91 45.25 
นักบัญช ี 146.66 126.67 19.99 
นักวิชาการเงินและบัญช ี 218.75 122.50 96.25 
วิศวกรโยธา 295.00 200.00 95 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 218.53 128.82 89.71 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 212.14 180.71 31.43 
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 225.00 245.83 -20.83 

 ̅ทุกต าแหน่ง   42.80 
ค่าเฉลี่ยตามรายงานของ ETS 277.60 214.00 63.60 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ท าให้พอมองเห็นภาพเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ที่มาสมัครงานกับคณะ
วิทยาศาสตร์ในต าแหน่งประเภทสนับสนุนส่วนใหญ่ และยังได้ข้อบ่งช้ีเรื่องแนวโน้มความไม่สันทัดในทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานส่วนมากด้วย จึงน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากทราบแนวโน้มและระดับทักษะของผู้สมัคร
โดยมากแล้ว นอกจากนี้ หากก าหนดเง่ือนไขตามวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยระดับสากล ย่อมเกิดความต้องการผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคะแนนรวมมากกว่า 500 ไม่ว่าจะด้วยต าแหน่ง
ใด เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและความสามารถที่น่าจะสามารถท าได้ตามที่ระบุในกรอบคะแนน TOEIC 
(Education Testing Service, 2007) แล้วจะพบว่า คะแนนเฉลี่ยและแนวโน้มโดยรวมนั้น ไม่มีต าแหน่งใดที่
ถึง 500 ยกเว้นเพียงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และ นักวิเทศสัมพันธ์เท่านั้น จึงเป็นเสมือนสัญญาณเตือนเรื่อง
ความจ ากัดด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในแง่หนึ่ง ขณะเดียวกันแม้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม บ่งช้ีว่า ผู้สมัคร
สอบที่มาสมัครงานกับคณะวิทยาศาสตร์โดยมากจะมีความสามารถพอที่จะผ่านเกณฑ์ตามระเบียบประกาศ 
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตจ ากัดได้เมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษ (Education Testing Service, 2007) 
แต่หากมองด้วยคะแนนสูงสุดของแต่ละต าแหน่งในแต่ละปีไม่ว่าจะคะแนนรวม หรือ แยกรายทักษะ จะเห็นว่า 
คะแนนสูงสุดเกินจาก 500 ไปมาก จึงเป็นข้อบ่งช้ีอีกข้อหนึ่งว่า ด้วยเง่ือนไขต่างๆที่ก าหนดสามารถช้ีชวน หรือ 
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ดึงดูด ให้ผู้สมัครงานท่ีมีความสามารถในการตอบโจทย์ด้านความเป็นสากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมา
สมัครงานกับองค์กรได้ แต่เป็นส่วนน้อย และ น าไปสู่โจทย์ในอนาคตที่จะท าอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ที่มี
ความสามารถด้านภาษา มาสมัครงานกับทางองค์กรต่อไป โดยเก็บรวบรวมสภาพตลาดผู้สมัครงานในขณะนั้น
ควบคู่ไปด้วย 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ตามจุดประสงค์และพบว่า ผู้สมัครงานมีแนวโน้มที่จะท าคะแนนในทักษะการ
ฟังได้ดีกว่าการอ่านเช่นเดียวกับผลรายงานของ ETS (Education Testing Service 2000; 2005; 2013b; 
2014; 2016a) และ งานวิจัยของ Prapphal (2003) แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ 
Pawapatcharaudom (2007) ซึ่งท าในนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็น
ประจ าในการเรียน จึงมีสมิธิภาพในการใช้ภาษาแตกต่างจากบุคคลทั่วไป รวมถึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
นิสิตในหลักสูตรนานาชาติในการทดลองของ Prapphal (2003) นอกจากนี้ ผลจากการค านวณความต่างของ
ระดับคะแนนทักษะการฟังและทักษะการอ่านจากในงานวิจัยนี้เองก็มีค่าน้อยกว่าในผลรายงานของ ETS และ
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่าผู้เข้าสอบโดยรวมของ ETS ซึ่งเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าผู้สมัครงานท่ีมาสมัคร
งานกับองค์กรส่วนใหญ่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่าผู้เข้าสอบท่ีเข้าสอบ TOEIC โดยทั่วไปด้วย 

ทั้งนี ้เนื่องจากตลาดงานและผู้สมัครงานมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ และ ทางคณะมีข้อจ ากัดในด้าน
การเปิดรับอัตราของแต่ละต าแหน่ง ท าให้มีเพียงไม่กี่ต าแหน่งที่มีการเปิดรับต าแหน่งเดียวกันในปีถัดๆ มา 
ได้แก่ นักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งหากไม่นับต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ จึงคาดว่าจะต้องท าการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ซ้ าเรื่อยๆ เป็นระยะ และงานวิจัยช้ินนี้ยังสามารถต่อ
ยอดได้ในส่วนที่ยังมิได้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจนครบทุกต าแหน่งขององค์กรโดยสมบูรณ์ รวม
สามารถประยุกต์งานวิจัยนี้เพื่อท าเป็นงานวิจัยเพิ่มเติม หรือ กรอบการด าเนินงานระยะยาวในการพัฒนา
บุคคลากรขององค์กรต่อไปได้ รวมถึงการเก็บข้อมูลต่อเนื่องเพื่อสังเกตแนวโน้มและข้อมูลของตลาดงานที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อเป็นแนววางแผนด้านบุคคลต่อไปด้วย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาและเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2557  จ านวน 369  คน  การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test, One – Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการเลือกประกอบอาชีพนักพัฒนาเกมหรือสื่อประสม  รองลงมา คือ นักเขียน
โปรแกรม และนักทดสอบซอฟต์แวร์  ตามล าดับ  และจากการศึกษาระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา พบว่า ระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนความคาดหวังด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ความคาดหวังด้านรายได้ ( X = 4.22) รองลงมาได้แก่ ความคาดหวังด้านความก้าวหน้า 
( X = 4.14) และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยผลทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เพศ และ ช้ันปีการศึกษา ต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนประเภทการรับเข้า เกรดเฉลี่ยสะสม เงินเดือนที่คาดหวัง ต่างกัน มีความ
คาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: ความต้องการ ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the needs and career choices after 

graduation of the students and to compare the level of expectation in career selection of 
undergraduate students after they graduated from Faculty of Information Technology, King 
Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The sample in this study was a group of 369 
undergraduate students from Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang, in the academic year of 2014. The data were analyzed by a 
computer program using descriptive statistics, including percentage, mean, standard 
deviation, t – test and One-Way ANOVA. The results showed that the most respondents 
choose career game/multimedia developer, followed by the programmer and software 
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testing, respectively. Moreover, it was found that the students expected all issues from their 
careers. However, the issue about income got the most average score (mean=4.22) followed 
by expectations for progress (mean = 4.14). For the variables including sex, education level, 
were not followed the hypothesis. While the type of input GPA, and expected salary had 
significant difference level with level of statistical significance of 0.05 which followed the 
hypothesis. 
Keywords: needs, expectations of occupation, B.Sc.(IT) programme 
 

บทน า 
โลกาภิวัตน์มีขอบเขตของความหมายที่กว้างและครอบคลุมทุกมิติอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

ชาติไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา กฏหมาย สิ่งแวดล้อม และรวมไปถึงเทคโนโลยี  
การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเช่ือมโยงสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว  โลกถูกเช่ือมด้วยข้อมูล
ข่าวสาร  และปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ มุ่งเน้น
พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based Economy/Society) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญใน
การผลิต การเข้าถึง การจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู้ และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนแนวคิด
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพย์สินทางปัญญา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้อย่างมีประสิทธิผล   จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ 
ด้านนี้  การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งที่สามารถจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสามารถ
ใช้ทักษะ ความรู้และความสามารถ  เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงในการผลิตนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศและบริการสังคม จึงได้พิจารณาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขันทางธุรกิจ พิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศที่เพิ่มมากขึ้น  โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและการเป็นสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อีกทั้งเพื่อการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการและวิจัย   เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีรู้กว้างและรู้ลึกท่ีจะตอบสนองภาค
ธุรกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวบัณฑิตเองเมื่อจบออกไปท างาน
อย่างมืออาชีพ ไม่ให้ประสบปัญหาการว่างงานเนื่องจากศึกษามาไม่ตรงกับความต้องการตนเองและ
ตลาดแรงงาน  แต่การที่จะทราบว่า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีแนวทางตามที่ผู้เรียนคาดหวังว่า
สามารถไปประกอบอาชีพดังที่หวังไว้ได้หรือไม่ และหลักสูตรสามารถตอบสนองของผู้เรียนได้หรือไม่ จะต้อง
อาศัยข้อมูลจากความคิดเห็นของนักศึกษา  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังในการเลือก
ประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหลักสูตร และผู้สอนในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ
สามารถน าความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการประกอบอาชีพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ 
สถาบัน และประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความต้องการเลือกอาชีพหลังส าเรจ็การศึกษาของนักศกึษาระดับปริญญาตรี คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการเลือกประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา

กับปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม  ช้ันปีการศึกษา ประเภทการรับเข้า เหตุผลที่เลือก
เรียน เงินเดือนที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาและระยะเวลาที่คาดหวังว่าจะได้
งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1.ขอบเขตของตัวแปร 
                             
  ตัวแปรต้น                               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557 มีจ านวนท้ังสิ้น 499 คน    

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ก าลังศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557  ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตาราง Krejcie &  Morgan บุญชม (2543)  ซึ่ง
ประชากรมีจ านวนทั้งหมด 499 คน เปิดตารางแล้วจะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 217 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ตอนท่ี 2  ข้อมูลล าดับความต้องการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  
ตอนท่ี 3  ข้อมูลความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง  
ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. น าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างและรับคืน ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 
2. ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 369 ฉบับ (ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตาราง Krejcie &  Morgan จากประชากรมีจ านวน 499 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 217 คน แต่เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีละเอียดมากข้ึนผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 369 คน) 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉลี่ย
สะสม  ชั้นปีการศึกษา ประเภทการรับเข้า เหตุผลที่
เลือกเรียน และเงินเดือนที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการ
ท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา  
  

ความคาดหวังในการประกอบอาชพี 
1.  ด้านค่านิยมและความสนใจสว่นตัว 
2.  ด้านชื่อเสียงเกียรติยศ 
3.  ด้านความก้าวหน้า 
4.  ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั 
5.  ด้านรายได ้
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3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ในแบบสอบถาม 
4. น าข้อมูลดิบที่ได้บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ 
5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติพรรณา คือ ค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง เช่น ข้อมูลทั่วไป (เพศ  จ านวนพ่ีน้อง และรายได้ที่คาดหวัง เป็นต้น) ข้อมูลพื้นฐานความรู้ (เกรดเฉลี่ย
สะสม เป็นต้น)  วิเคราะห์ความต้องการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา โดยการหาความถี่ และการจัดล าดับ
การเลือกของกลุ่มตัวอย่าง  และวิเคราะห์โดยการใช้ค่า t-test และ One-Way ANOVA (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 สมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน T-test 
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกันมีผลการเรียนแตกต่างกัน One-way ANOVA 
สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิธีรับสมัครที่ต่างกันมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน One-way ANOVA 
สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่างกันมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน One-way ANOVA 
สมมติฐานที่ 5 นักศึกษาที่คาดหวังเงินเดือนที่ได้รับจากการท างานต่างกันมีความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพแตกต่างกัน          

One-way ANOVA 

สมมติฐานที่ 6 นักศึกษาที่คาดหวังว่าจะได้งานท าภายหลังจากการส าเร็จการศึกษาระยะเวลาที่ต่างกันมี
ความคาดหวังในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน 

One-way ANOVA 

 

ผลการวิจัย 
1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

มีปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.60 ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญา
ตรีช้ันปีที่ 2 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.70 รองลงมาก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 27.90, 23.30 และ 14.10 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (สอบตรง) ร้อยละ 74.00 
รองลงมาเข้าศึกษาโดยวิธีสอบระบบกลาง (Admission) ร้อยละ 16.80  เข้าศึกษาประเภทโควตา ร้อยละ 9.20 
ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51–3.00 ร้อยละ 35.50 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01–3.50 
ร้อยละ 26.00 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.00–2.50 ร้อยละ 19.80 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51–4.00 
ร้อยละ 11.90  ไม่ทราบเกรดเฉลี่ยสะสม ร้อยละ 4.90 และเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ร้อยละ 1.90 ข้อมูล
เงินเดือนที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการ
ท างานเดือนละ 20,001–25,000 บาท ร้อยละ 34.40 รองลงมาเดือนละ 15,001–20,000 บาท ร้อยละ 17.10 
เดือนละมากกว่า 35,000 บาท ร้อยละ 15.70 เดือนละ 25,001–30,000 บาท ร้อยละ 14.60  เดือนละ 
30,001–35,000 บาท ร้อยละ 9.80 และไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 8.40   
 

2.  ความต้องการการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การศึกษาความต้องการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 369 
คน ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความต้องการเลือกประกอบอาชีพนักพัฒนาเกมหรือ
สื่อประสม (Game/Multimedia Developer เป็นล าดับที่ 1 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมา 
คือ นักเขียนโปรแกรม (Programmer)  จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 และนักทดสอบซอฟต์แวร์ 
(Software Tester) จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละและล าดับความต้องการการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

ต าแหน่งสายงานทางด้านไอที ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ช่างเทคนิคคอมพวิเตอร ์(Computer Operator/Computer Technicians) 15 4.10 18 4.90 12 3.30 
2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)   20 5.40 20 5.40 18 4.90 
3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 31 8.40 44 11.90 26 7.00 
4. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)   28 7.60 17 4.60 18 4.90 
5. นักพัฒนาเกมหรือสื่อประสม (Game/Multimedia Developer) 70 19.00 43 11.70 19 5.10 
6. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)  9 2.40 20 5.40 34 9.20 
7. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) 22 6.00 27 7.30 31 8.40 
8. นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 26 7.00 19 5.10 16 4.30 
9. นักคอมพิวเตอร์ศาสตร์ (Computer Scientists) 2 0.50 5 1.40 5 1.40 
10. ผู้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer  Trainers) 1 0.30 3 0.80 15 4.10 
11. นักออกแบบเว็บไซต์ (Web  Designer) 24 6.50 37 10.00 31 8.40 
12. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 6 1.60 10 2.70 15 4.10 
13. ผู้จัดการหรือผู้บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2.40 10 2.70 14 3.80 
14. ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ (IT/Is Managers) 10 2.70 5 1.40 20 5.40 
15. ผู้บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  13 3.50 18 4.90 11 3.00 
16. ผู้บริหารจัดการระบบข้อมูล(Database Administrators : DNA) 7 1.90 13 3.50 14 3.80 
17. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภยัระบบสารสนเทศ (IT Security Specialist)  5 1.40 8 2.20 10 2.70 
18. นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ (Business Analyst) 9 2.40 19 5.10 15 4.10 
19. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Specialist) 20 5.40 8 2.20 6 1.60 
20. นักกลยุทธ์ด้านไอที  (IT Strategist) 7 1.90 12 3.30 8 2.20 
21. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Chief Information Officer)  12 3.30 4 1.10 13 3.50 
22. อื่นๆ  23 6.20 9 2.40 18 4.80 

รวม 369 100.00 369 100.00 369 100.00 
 
3. ระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ความคาดหวังในการการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน
ภาพรวม พบว่า ระดับความคาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.98) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านรายได้ (4.22) รองลงมาได้แก่ ด้านความก้าวหน้า (4.14) ด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัย (4.00) ด้านค่านิยมและความสนใจส่วนตัว (3.85) และด้านช่ือเสียงเกียรติยศ (3.66) 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
เจ้าคุณทหารลาดกระบังในภาพรวม 

ข้อที่ ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพ n = 369 ระดับ 
ความคาดหวงั ล าดับที ่

X  S.D. 
1 ด้านค่านิยมและความสนใจส่วนตวั 3.85 0.73 มาก 4 
2 ด้านชื่อเสียงเกียรติยศ 3.66 0.73 มาก 5 
3 ด้านความกา้วหนา้ 4.14 0.77 มาก 2 
4 ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั 4.00 0.67 มาก 3 
5 ด้านรายได้ 4.22 0.64 มาก 1 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.49 มาก  
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  4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ (ตารางที่ 4) ขณะที่นักศึกษาที่มีช้ันปี
การศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ (ตารางที่ 5) โดยนักศึกษาที่มีประเภทการรับเข้าต่างกัน มีความคาดหวัง
ในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ในภาพรวมต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า พบว่าด้านค่านิยมและความสนใจส่วนตัว ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย และด้านรายได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 6) 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคาดหวังในการประกอบอาชีพ

หลังส าเร็จของนักศึกษาที่มีเพศตา่งกัน โดยวิธี t-test 

ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพ  เพศชาย (n = 257)  เพศหญิง (n = 111) p-value 
 S.D.  S.D. 

1.  ด้านค่านิยมและความสนใจสว่นตัว 3.87 0.71 3.81 0.77 0.486 
2.  ด้านชื่อเสียงเกียรติยศ   3.67 0.79 3.63 0.56 0.620 
3.  ด้านความก้าวหน้า 4.16 0.81 4.11 0.68 0.554 
4.  ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั 3.96 0.68 4.08 0.68 0.108 
5.  ด้านรายได ้ 4.18 0.66 4.31 0.58 0.077 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.97 0.55 3.99 0.43 0.692 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพหลังส าเรจ็การศึกษาของของนักศึกษาที่มีช้ันปีการศึกษาต่างกนั โดยวิธี One-way ANOVA 

ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพ 
ค่าเฉลี่ยชั้นปีการศึกษา 

p-value ชั้นปีที่  
(n = 299) 

ชั้นปีที่ 2 
(n = 14) 

ชั้นปีที่ 3 
(n = 11) 

ชั้นปีที่ 4 
(n = 34) 

1.  ด้านค่านิยมและความสนใจสว่นตัว 3.83 3.90 3.77 3.91 .500 
2.  ด้านชื่อเสียงเกียรติยศ   3.67 3.71 3.65 3.52 .476 
3.  ด้านความก้าวหน้า 4.10 4.18 4.23 3.95 .155 
4.  ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั 4.06 4.03 3.93 3.93 .508 
5.  ด้านรายได ้ 4.13 4.30 4.18 4.22 .251 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 4.02 3.95 3.91 .518 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพหลังส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาที่มีประเภทการรับเข้าตา่งกัน โดยวิธี One-way ANOVA 

ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพ 
ค่าฉลี่ยประเภทการเข้าศึกษา 

p-value รับตรง 
(n = 273) 

โควตา 
(n = 34) 

Admission 
(n = 62) 

1.  ด้านค่านิยมและความสนใจสว่นตัว 3.79 4.10 3.98 0.016* 
2.  ด้านชื่อเสียงเกียรติยศ   3.62 3.84 3.73 0.195 
3.  ด้านความก้าวหน้า  4.10 4.24 4.28 0.186 
4.  ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั 3.92 4.21 4.20 0.003* 
5.  ด้านรายได ้ 4.15 4.44 4.39 0.003* 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 4.17 4.12 0.002* 
*p≤ 0.05 หมายถึง  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา ในภาพรวมไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลัง
ส าเร็จการศึกษาด้านช่ือเสียงเกียรติยศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 7) ขณะทีน่ักศึกษาท่ีมีเงินเดือนที่คาดหวังต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา ในภาพรวมต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี
ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านความก้าวหน้าและด้านรายได้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 8) 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความคาดหวังในการประกอบ

อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน โดยวิธี One-way ANOVA 

ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพ 
ค่าฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

p-value ต่ ากว่า 2.00 
(n = 7) 

2.00–2.50 
(n = 73) 

2.51–3.00 
(n = 131) 

3.01–3.50 
(n = 96) 

3.51–4.00 
(n = 44) 

1.  ด้านค่านิยมและความสนใจสว่นตัว 4.19 3.72 3.79 4.00 3.78 .058 
2.  ด้านชื่อเสียงเกียรติยศ   4.18 3.54 3.66 3.66 3.58 .043* 
3.  ด้านความก้าวหน้า 4.14 3.98 4.15 4.25 4.20 .371 
4.  ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั 4.42 3.92 3.93 4.07 4.00 .191 
5.  ด้านรายได ้ 4.65 4.08 4.23 4.26 4.24 .215 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 3.85 3.95 4.05 3.96 .051 
*p≤ 0.05 หมายถึง  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพหลังส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวังต่างกัน โดยวิธี One-way ANOVA 

ความคาดหวงั 
ในการประกอบอาชีพ 

เงินเดือนที่คาดหวัง 

p-value ไม่ต่ ากว่า 
15,000 

(n = 31) 

15,001– 
20,000 

(n = 63) 

20,001 – 
25,000 

(n = 127) 

25,001-
30,000 

(n = 54) 

30,001-
35,000 

(n = 36) 

มากกว่า 
35,000 

(n = 58) 
1.  ด้านค่านิยมและความสนใจส่วนตัว 3.61 3.67 3.90 3.90 3.86 4.00 .067 
2.  ด้านชื่อเสียงเกียรติยศ   3.37 3.63 3.68 3.59 3.68 3.84 .100 
3.  ด้านความก้าวหน้า 3.58 4.02 4.16 4.15 4.43 4.36 .000* 
4.  ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 3.73 3.97 4.03 4.00 3.99 4.10 .268 
5.  ด้านรายได้ 3.92 4.00 4.29 4.21 4.27 4.45 .000* 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.64 3.86 4.01 3.97 4.04 4.15 .000* 
*p≤ .05 หมายถึง  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

1.  อภิปรายผลเกี่ยวกับความต้องการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเลือกอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยก าหนดให้
เลือกอาชีพที่คาดหวังหลังส าเร็จการศึกษา 3 ล าดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพนักพัฒนาเกมหรือสื่อประสม (Game/Multimedia Developer) เป็นล าดับที่ 1 ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่านักศึกษาในปัจจุบันนิยมเล่นเกมเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียดรวมไปถึงเพื่อหาเพื่อนใหม่ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการต้องการการยอมรับจากเพื่อนรวมไปถึงเพื่อหาเงิน
จากการเล่นเกมจึงมีความต้องการที่จะเลือกอาชีพที่ตนเองชอบและมีความถนัดเพราะคิดว่าจะท าได้ดี  ซึ่ง
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สอดคล้องกับทฤษฎี Scheffer (Scheffer’s Theory of Vocational Choice) อรอนงค์ (2539)  ได้กล่าวไว้ว่า
บุคคลที่ประกอบอาชีพต่างๆ ได้แนวคิดว่าบุคคลเลือกอาชีพเพื่อให้สนองความต้องการของตน และถ้าเลือกอาชีพ
ได้สอดคล้องกับความต้องการจะท าให้มีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน   อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุค
ที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยส าคัญในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 
อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ท าให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกัน
มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้
ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล อีกทั้งเกมหรือสื่อประสมเป็นสื่อ
ที่เข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย เพราะปัจจุบันนี้มีการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟน ซี่งสามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลา 
และปัจจุบันตลาดของเกมเติบโตขึ้นมาก ขายได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน  เนื่องจากสมัยก่อนต้องขายเป็นแผ่น
ซีดี ซึ่งจะท าให้ถูกคัดลอกง่าย และมีความยุ่งยากในการเล่น เช่น  จะต้องมีเครื่องเล่นซีดี  หรือเครื่องเล่นเกม 
เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้เป็น Online Marketing (การตลาดออนไลน์) คือการท าการตลาดโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งวิธีนี้เป็นการท าการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก
หรือแบบเฉพาะเจาะจงแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า Online Marketing (การตลาดออนไลน์) สามารถช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของพนักงานขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะการตลาดออนไลน์เป็นบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้
ปริมาณการซื้อ-ขายเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  การลงทุนท่ีไม่สูงและมีโอกาสได้รายได้ที่ดีและง่ายเพราะจะสามารถท า
รายได้จากการพัฒนาแอพบนมือถือหรืออื่นๆ เช่น ตัวอย่างเกม Flappy Bird (ASTV (ผู้จัดการออนไลน์, 2558)  
โดยนายเหวียนห่าโดง (Nguyen Ha Dong) ชาวเวียดนามผู้ประดิษฐ์เกม “แฟล็ปปี้ เบิร์ด” ส าหรับสมาร์ทโฟนที่มี
ช่ือเสียงโด่งดังทั่วโลกเมื่อต้นปี 2557  เกมแฟล็ปปี้เบิร์ด ของหนุ่มชาวเวียดนามกลายเป็นปรากฏการณ์ เป็นเกม
ยอดฮิตติดอันดับโลกของคนนับล้านๆ ในช่วงปลายปี 2556 และต้นปี 2557  ดังนั้นจากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาจึง
ท าให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังส่วนใหญ่ จึงมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพนักพัฒนาเกมหรือสื่อประสม (Game/Multimedia 
Developer)  

2. อภิปรายผลเกี่ยวกับระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จากการศึกษาระดับความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวม พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และด้านรายได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ 
ด้านความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเมื่อนักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วและมีวุฒิ
การศึกษาที่เพิ่มขึ้นก็มีคาดหวังในรายได้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต รวมไปถึงความส าเร็จในที่
ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม  เพราะการประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษาเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกคนเพราะ
อาชีพเป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับการมีฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ เกียรติยศ ช่ือเสียงและความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รวมทั้งสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วย และยังเป็นวิถีทางที่จะ
ได้มาซึ่งค่าตอบแทน เพื่อน าไปซื้อปัจจัยสนองความต้องการทางกาย  ทางจิตใจและความต้องการทางสังคมด้วย
และการประกอบอาชีพเป็นช่วงเวลาที่บุคคลได้ท างานร่วมกับผู้อื่น  มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบด้าน ท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและความต้องการของสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของชูศักดิ์ (2530) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจกับรายได้ต่อบุคคลรายจังหวัด
ของประเทศไทย พบว่าการมีงานท าย่อมหมายถึงการมีรายได้เพิ่ม หรือมีผลผลิตที่เพิ่มและการมีงานท าของ
ประชากรเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจของชาติมั่นคง  และยังสอดคล้องกับธนรัฐ (2554) ท่ีได้ศึกษาถึงความ
คาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยา กร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า ความคาดหวังของนักศึกษา
ในการประกอบอาชีพด้านรายได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบอาชีพท่ีมีรายได้สูงและมั่นคง  อาชีพที่
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รายได้สูงและสภาพแวดล้อมของการท างานไม่เสี่ยงต่ออันตราย และอาชีพที่รายได้มากแม้ต้องท างานหนัก อีกทั้ง
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังในการมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการท างาน 
ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทั้งทางด้านจิตวิทยาหรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างาน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
เหล่านี้จึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่งหรือเงินเดือน 
ตลอดจนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความส าเร็จซึ่งอาจออกมาในรูปของอ านาจ
หน้าที่ที่สูงขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพจึงเป็นผลสุดท้ายของการจัดการอาชีพงานที่เริ่มต้นด้วยการวางแผนอาชีพ
งาน การพัฒนาอาชีพงาน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป  

3. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีประเภทการรับเข้าต่างกัน 
มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาแตกต่างกันผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีประเภท
การรับเข้าต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พบว่าด้านค่านิยมและความสนใจส่วนตัว  ด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย และด้านรายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละประเภทการรับเข้ามีความคิดที่แตกต่างกัน เช่นผู้ที่ศึกษาแบบรับตรง
จะมีความมุ่งมั่นในการเข้าศึกษาแตกต่างกันเพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด และคาดการณ์ของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ได้ความรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้นๆ จะมี
ลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้
ต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน ก็อาจะแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ภูมิหลัง 
ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ สอดคล้องกับพัชรี (2554) ที่กล่าวว่าปัจจัย
ที่ก าหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่  (1) ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความ
คาดหวังและการแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละ บุคคลเน้นแตกต่างกัน (2) 
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ กล่าวได้ว่าถ้าบุคคลเคยประสบความส าเร็จ
ในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความคาดหวังในการท างานในคราวต่อไปสูงขึ้น และ
ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะก าหนดความคาดหวังลงมา ก็เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริง และ (3) ขึ้นอยู่กับการประเมินความ
เป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและ การคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ
อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล 
ซึ่ง การประเมินค่าของแต่ละคน ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง 
ประสบการณ์ ความสนใจการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่ละบุคคล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความ
คาดหวังของมนุษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจเองได้ 

สมมติฐานที่ 4  ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มี
ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้  แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกันนักศึกษาระดับมีความ
คาดหวังในการประกอบอาชีพด้านช่ือเสียงเกียรติยศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
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อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน  โดยนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษาด้านช่ือเสียงเกียรติยศต่างกันกับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.00–2.50 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  และนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษด้านช่ือเสียงเกียรติยศต่างกันกับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.51–4.00 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพ
ด้านช่ือเสียงเกียรติยศแตกต่างกันเพราะว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 มีความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านช่ือเสียงเกียรติยศในระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักศึกษาอาจมีความคิดว่าด้านช่ือเสียงเกียรติยศไม่มีความจ าเป็นส าหรับตน หรืออาจจะมีความจ าเป็นหรือความ
คาดหวังอยู่ในล าดับท้ายกว่าด้านอื่นๆ เช่นด้านรายได้ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโล (Maslow’s Needs-Hierarchy Theory) Maslow (1954) 
อ้างในปิยฉัตร (2543) คือมีความต้องการขั้นพื้นฐานก่อน คือได้ในระดับที่  1 ถึง 3 ครบถ้วนก็น่าจะเพียงพอ 
สามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขได้แล้ว 

สมมติฐานที่ 5  ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีเงินเดือนที่คาดหวังต่างกัน 
มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีเงินเดือน
ที่คาดหวังต่างกัน มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณรายด้าน พบว่า มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านความก้าวหน้า
และด้านรายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน  โดยด้าน
ความก้าวหน้านั้น พบว่า นักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวังไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท มีความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านความก้าวหน้าต่างกันกับนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวังระหว่าง 20,000–25,000 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวังไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท มีความ
คาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านความก้าวหน้าต่างกันกับนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวัง
ระหว่าง 30,001–35,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวังไม่ต่ า
กว่า 15,000 บาท มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านความก้าวหน้าต่างกันกับ
นักศึกษาที่มีเงินเดือนทีค่าดหวังมากกว่า 35,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านรายได้นั้น 
พบว่า นักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวังมีเงินเดือนที่คาดหวังหลังจากส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท มี
ความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านรายได้ต่างกันกับนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวัง
มากกว่า 35,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวังหลังจากส าเร็จ
การศึกษาระหว่าง 15,0010 –20,000 บาท มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาด้านรายได้
ต่างกันกับนักศึกษาที่มีเงินเดือนที่คาดหวัง มากกว่า 35,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่คาดหวังเงินเดือนสูง จะมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพด้านความก้าวหน้า
กับรายได้ที่สูงตามไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเงินเดือนที่ตนคาดหวังไว้ ซึ่งเช่ือว่าการท างานหนัก การรับผิดชอบ
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ท าให้สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1.1 จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีความต้องการประกอบอาชีพมีความต้องการเลือกประกอบ

อาชีพนักพัฒนาเกมหรือสื่อประสม  (Game/Multimedia Developer เป็นล าดับท่ี 1 รองลงมา คือ นักเขียน
โปรแกรม (Programmer)  และล าดับที่ 3 คือ นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester) เพราะเป็นอาชีพที่ก าลัง
นิยมส าหรับสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงควรเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับข้องกับการศึกษาในด้านนี้ เพื่อให้



ความคาดหวังในการประกอบอาชพีหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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นักศึกษาได้เลือกเรียนมากขึ้น และควรจัดให้มีการแนะแนวเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้นักศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาต่อไป 

1.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ควรที่จะจัดหลักสูตรให้รองรับและเหมาะสมกับความต้องการ
ด้านความคาดหวังของนักศึกษาและของตลาดแรงงานในปัจจุบันให้มากที่สุด  เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  ดังนั้นควรจัดการวิธีด าเนินการเรียนการสอน ตลอดจน
จัดหาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบวงจร ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้
นักศึกษาจะได้มีอาชีพที่คาดหวังและที่ถนัด จะได้ท าให้มีหน้าที่การงานที่ดีสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้  

1.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ควรมีการจัดอบรมด้านวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร หรือการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์หรือเช่ียวชาญใน
แขนงวิชาต่างๆ ที่คณะเปิดสอนมาบรรยายให้นักศึกษาฟัง รวมไปถึงการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานกับสถาน
ประกอบการจริงให้มากข้ึน เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และเห็นของจริงจะท าให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนได้มากข้ึน 
และจะสามารถไปประกอบอาชีพที่คาดหวังได้ดีต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการและความคาดหวังในการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบต่อไป 

2.2 ควรมีการติดตามและประเมินผลเมื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ว่าได้ประกอบอาชีพ
ตามความต้องการและความคาดหวังในการประกอบอาชีพหรือไม่อย่างไร เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรม
ของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดจน
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ าแนกตามตัวแปรเพศ และ
ระดับช้ันปีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 487 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบกิจกรรมที่นักศึกษาเห็นด้วยสูงสุดคือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรมช่วยเหลืองานคณะ ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาเห็นด้วยน้อย
ที่สุด เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาพบว่า นักศึกษาชายและหญิงมี
ทัศนคติต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน  แต่นักศึกษาที่มีระดับช้ันปีแตกต่าง
กัน มีทัศนคติต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ  รูปแบบ  การจัดกิจกรรมและสโมสร 
 

Abstract 
This research aimed to study about the students’ attitude and need toward the 

characteristic of the activities of the student club, the Faculty of Information Technology, King 
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. Another objective of this research was to 
compare the students’ attitude and need for the activities between gender and college year 
variables. The samples used in this research were 487 students from the Faculty of Information 
Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. The tool used in this research 
for data gathering was the questionnaire about the students’ attitude and need toward the 
characteristic of the activities of the student club. The statistical analysis methods used in this 
research were including of the average value, the standard deviation, the t-test method, and the 
one-way ANOVA method. From the questionnaire, the student’s attitude and need toward the 
characteristic of the activities were at high level in total. The activities, which the students agree 
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ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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and need to attend, were the ones about community and faculty service. The activities about 
culture and art were the activities such that the students rarely need to attend. When we 
compared the result based on gender of the samples, we found that the attitude and need 
were not significantly difference (p>0.05). However, the variable about college year showed the 
significantly difference (p<0.05). 
Keywords: attitudes, patterns, activities and clubs 
 

บทน า 
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ส าคัญคือผลิตก าลังคนออกไปพัฒนาประเทศอย่างมี

คุณภาพกล่าวคือเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้ง จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและร่างกาย มีความรู้ดีและเป็นคนดีใน
สังคม โดยพาณี และคณะ (2527) ได้สรุปว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาประเทศไทยคือการผลิตก าลังคนออกไปพัฒนาประเทศ บุคคลที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
จะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพดีหรือมีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพช้ันสูง สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
ดังนั้นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาไม่เพียงแต่จัดการเรียนการสอนให้ความรู้ในวิชาชีพเท่านั้นแต่ต้องมีคุณลักษณะ
ของนักศึกษาให้มีบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม ดังนั้นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ตามต้องการได้ สมบัติ (2544) กล่าวว่ากิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่เป็น
เลิศในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์อันดีงาม มีความสง่างามในเรือนร่าง และมี
สมรรถภาพของจิตใจดี กิจกรรมดังกล่าวเช่น การออกก าลังกาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กีฬา ทั้งเล่นและเชียร์ร้อง
เพลง สังสรรค์และการเข้าค่ายเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นต้น กิจกรรมนันทนาการดังกล่าวเป็น
ภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยต้องถือเป็นนโยบายจะต้องจัดให้นักศึกษา บรรจุไว้ในส่วนงานกิจการนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง การจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
แท้จริงจะต้องมุ่งในเรื่องการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กันไปเพราะกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณสมบัติเสริมสร้างบุคลิกภาพและสมรรถภาพในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 
ซึ่งจะต้องออกไปด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างงดงาม Williamson (1961) กล่าวว่า “กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางแห่งระบบอุดมศึกษาในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้สมบูรณ์” ดังนั้นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่
เพียงแต่จัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนานักศึกษาในลักษณะอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นผลท าให้ได้บัณฑิตที่ความรู้
ความสามารถออกไปพัฒนาสังคมประเทศชาติและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังที่วิจิตร (2529) ได้
กล่าวว่า ระบบการศึกษาไม่ว่าจะระบบใด เรื่องกิจกรรมนักศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะเป็นองค์ประกอบส่วน
หนึ่งที่ท าให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทุกด้าน 

ในปัจจุบันสังคมไทยอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสารท าให้เกิดการเรียนรู้  ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความคิด ความเช่ือ รูปแบบและวิธีการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคม สุมณฑา (2546) ได้เสนอแนวคิดอุดมศึกษา: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารวิชาการว่าวิธีการ
เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนไปจากการบรรยายอย่างเดียวในช้ันเรียน ออกสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้การแสวงหาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้  การท างานเป็นทีม 
การใช้กระบวนการกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์และกรณีศึกษา การค้นคว้าทดลองและพิสูจน์ที่ท้าทาย  การเรียนรู้
จากสถานการณ์จ าลอง หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ที่มีการวางแผนจัดขั้นตอนการเรียนอย่างรอบคอบ
ยืดหยุ่น แหล่งเรียนรู้มีอยู่ทั้งโลก ความรู้ค้นพบได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารสนเทศ วิธีการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย จึงต้องบูรณาการทั้งจากการฟัง บรรยาย การทดลอง การลงมือปฏิบัติ การค้นพบค าตอบ เป็นการ
เชื่อมโยงบทเรียนกับสภาพจริงของธรรมชาติและชุมชนเรียนรู้จากการเรียนรู้ รู้คิด รู้ท า และรู้ทบทวนผลการ
เรียนรู้ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ สร้างและพัฒนารูปแบบในการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างความ
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เชื่อมโยงการด าเนินงานด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา รวมถึงการการออกแบบรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาใน
สถาบัน โดยใช้กรอบความคิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นฐานในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา  สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็น
การให้โอกาสแก่นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ การตัดสินใจการท างาน การปรับปรุง
บุคลิกภาพ และการรู้จักเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในสังคมของนิสิตนักศึกษา (วัลลภา, 2528) สถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไปจึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาโดยเช่ือว่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานิสิตนักศึกษา  
เนื่องจากนิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนและเสริมสร้างคุณลักษณะในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้พัฒนา
ความรับผิดชอบ พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาลักษณะนิสัย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์ในที่สุดนั่นเอง 

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง ให้ครบทั้ง 5 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมช่วยเหลือคณะ ด้านส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีการ
ก าหนดตัวแปรในกิจกรรมต่างๆ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรในการด าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนการวางแผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาท าให้นักศึกษาที่จบออกไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตลอดจนเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษา ที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษา ที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในแต่ละช้ันปี ตั้งแต่ช้ันที่ปี 1-4  จ านวน 487 คน ซึ่งได้มาจากนักศึกษาที่เป็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักศึกษา
ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
ตอนที่ 3 ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
ตอนที่ 4 ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวัดค่าตัวแปร 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดการวัดค่าตัวแปร ซึ่งเป็นการแปลผลค่าเฉลี่ยทัศนคตินักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ของ เบสท์ (Best) ดังนี้ (ชูศรี, 2541) 
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ระดับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ระดับค่า ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลผล 

       5 4.50 - 5.00 เห็นด้วยต่อรูปแบบกิจกรรมที่จัดในระดับมากที่สุด 
      4 3.50 - 4.49  เห็นด้วยต่อรูปแบบกิจกรรมที่จัดในระดับมาก 
     3 250 - 3.49  เห็นด้วยต่อรูปแบบกิจกรรมที่จัดในระดับปานกลาง                                                            
     2 1.50 - 2.49  เห็นด้วยต่อรูปแบบกิจกรรมที่จัดในระดับน้อย 

   1 1.00 - 1.49  เห็นด้วยต่อรูปแบบกิจกรรมที่จัดในระดับน้อยที่สุด 
ระดับความต้องการ 

ระดับค่ า ช่วงค่เฉลี่ย การแปลผล 
   5 4.50 - 5.00  ความต้องการที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
   4 3.50 - 4.49  ต้องการที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
   3 2..50 - 3.49  ต้องการที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง 
   2 1.50 – 2.49  ต้องการที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับน้อย 
   1 1.00 – 1.49  ต้องการที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด 

การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใช้ค าถาม 2 ประเภท คือ แบบปลายปิด

และแบบปลายเปิด 
3. น าเครื่องมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน 

เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา แล้วน ามาจัดท าเป็นแบบสอบถาม 
4. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ  เช่น รองอธิการบดีก ากับดูแลส่วนกิจการ

นักศึกษา และผู้อ านวยการส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ค าถามเพื่อปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 

5. น าเครื่องมือไปใช้กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วน าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α–Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ความเช่ือมั่น 0.862 

6. น าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์สถิติที่ใช้ส าหรับการท าวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ 
1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
2. สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล 

การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล ในการวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล โดยหาค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคาะห์ข้อมูลได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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3. วิเคราะห์ข้อมูลได้ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จ าแนกตามตัวแปร เพศ ระดับช้ันปี โดยทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน โดยวิธี t-test ส่วนการเปรียบเทียบทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีช้ันปีการศึกษาต่างกันโดยวิธี One-way ANOVA  

 
ผลการวิจัย 

       การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” สรุปผลไดด้งันี้ 
     ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีทัศนนคติสูงสุดคือด้าน
รูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมช่วยเหลือคณะ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับทศันคติของนกัศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมของสโมสรนักศกึษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ าแนกตามรายด้าน 

 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = 487) ระดับ 

ทัศนคติ ล าดับที ่
X  S.D. 

1. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการด้านวิชาการ 4.16 0.50 มาก 4 
2. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 4.23 0.49 มาก 2 
3. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลืองานของคณะ 4.29 0.46 มาก 1 
4. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 4.19 0.58 มาก 3 
5. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4.14 0.56 มาก 5 

รวม 4.20 0.42 มาก - 
 
จากตารางที่ 1 ทัศนคติของของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อยดังนี้ ล าดับแรกคือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลืองานของคณะ   
(X = 4.29)  รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ( X = 4.23)  ด้านรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ( X = 4.19)  ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการด้าน
วิชาการ (X = 4.16)  และด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (X = 4.14) ตามล าดับ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระดับความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่านักศึกษามีความ
ต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านท่ีมีความต้องการสูงสุดคือด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ระดับความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ าแนกตามรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = 487) ระดับ 

ความต้องการ 
 

ล าดับที ่
X  S.D. 

1. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมวิชาการ 4.26 0.49 มาก 2 
2. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 4.21 0.52 มาก 4 
3. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลืองานของคณะ 4.25 0.53 มาก 3 
4. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 4.28 0.52 มาก 1 
5. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4.20 0.54 มาก 5 

รวม 4.24 0.44 มาก - 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสร

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก (X = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ล าดับแรกคือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา  (X = 4.28) รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมวิชาการ (X = 4.26)  ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลืองานของคณะ (X = 4.25)  ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
กีฬา (X = 4.21)   และด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (X = 4.20) ตามล าดับ 

ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน โดยวิธี 
t-test  พบว่า ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่าทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมโครงการด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน  
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยทัศนคต ิ

t ชาย 
(n = 330) 

หญิง 
(n = 157) 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการด้านวิชาการ 4.21 0.49 4.05 0.49 0.001* 
2. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 4.25 0.47 4.18 0.53 0.158 
3. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลืองานของคณะ 4.30 0.44 4.27 0.51 0.442 
4. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 4.18 0.58 4.20 0.58 0.733 
5. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4.18 0.52 4.07 0.63 0.054 

รวม 4.23 0.41 4.15 0.44 0.082 
* หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ ที่ระดับ 0.05 

 
ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีช้ันปีต่างกัน โดย
วิธี One-way ANOVA พบว่าทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีมีช้ันปีการศึกษาต่างกัน มี
ทัศนคติต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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เมื่อทดสอบความแตกต่างแต่ละกิจกรรม พบว่าทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
กิจกรรมการช่วยเหลืองานคณะ ในนักศึกษาแต่ละช้ันปแีตกต่างกันกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่มีช้ันปี 
การศึกษาต่างกัน  

รูปแบบการจัดกิจกรรม ค่าความแปรปรวน Df SS MS F P 
1. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
482 
485 

5.720 
116.251 
121.971 

1.907 
0.241 

7.905* 0.000 

2. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
482 
485 

3.661 
115.902 
119.564 

1.220 
0.240 

5.076* 0.002 

3. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม
การช่วยเหลืองานของคณะ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
482 
485 

.877 
106.252 
107.129 

0.292 
0.220 

1.327 0.265 

4. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
482 
485 

8.703 
154.977 
163.680 

2.901 
0.322 

9.023* 0.000 

5. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
482 
485 

11.605 
143.088 
154.693 

3.868 
0.297 

13.031* 0.000 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
482 
485 

4.789 
82.969 
87.758 

1.596 
0.172 

9.273* 0.000 

* หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ ที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ทัศนคติของของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลืองานของคณะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

2. ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อรูปแบบการ
จัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่มีช้ันปีต่างกัน มีทัศนติ
ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ผู้วิจัยน าเสนอเป็นหัวข้อ
ตามล าดับ ดังน้ี 

1. ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า รูปแบบกิจกรรมที่นักศึกษาเห็นสูงสดุคือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม
การช่วยเหลืองานของคณะ รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ด้านรูปแบบการ



ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ ด้านวิชาการ และ
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามล าดับ ท่ีเป็นเช่นน้ีอันเนื่องมาจาก 

1) นักศึกษาของคณะได้ตระหนักถึงกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์เป็นการฝึกให้นักศึกษา
พัฒนาตนเองและสามารถพัฒนาการเรียน วิชาการ สังคม ร่างกายและการรู้จักการท างานร่วมกัน ซึ่งสอด
คลองกับพัลลภ (2543) ที่กล่าวไว้ว่าการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนรู้จักตนเองมากขึ้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นผล
ให้แต่ละคนสามารถพัฒนาการเรียน วิชาการ สังคม ร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพและวุฒิภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่
ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถเสนอ
ความคิดเห็น กล้าแสดงตน รู้จักฝึกการท างานอย่างเป็นระบบและฝึกความคิด ตลอดจนการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของทบวงมหาวิทยาลัย (2537) การที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้รับประสบการณ์ตรงและเพิ่มทักษะการ
ติดต่อ ประสานงาน เพิ่มจิตส านึกต่อสังคม รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักวิธีการแก้ปัญหา มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ และเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี 

2) ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบกิจกรรม ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
กีฬา เป็นอันดับรอง เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่า การออกก าลังกายมีประโยชน์ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัลลภ (2543) ทีก่ล่าวว่าปัจจัยหลักในการรับรู้เรื่องในการออกก าลัง
กายโดยรวมอยู่ในระดับสูง นักศึกษามีความเห็นว่าการออกก าลังกายมีประโยชน์ท าให้ร่างกายแข็งแรงปัจจัย
หลักด้านทัศนะคติต่อการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยพบว่ากลุ่มนักศึกษาเห็นว่าการออกก าลัง
กายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3) ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรม น้อยที่ต่ าสุดคือด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ความสนใจทางด้านกิจกรรมด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างน้อยหรืออยู่ในระดับ
ปานกลาง ไม่เหมือนนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความสนใจด้าน
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมพ์ (2556)  ที่
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับกิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา นักศึกษาไม่เห็นถึงคุณค่าความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
เท่าที่ควร รวมถึงนักศึกษายังขาดความคิดสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม จีงเป็นสาเหตุท าให้นักศึกษามองไม่
เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมยังได้รับความสนใจน้อยทั้งในแง่ที่ทางสถาบันจัดหรือทางคณะจัดตลอดจนในแง่ที่ทางนักศึกษา
จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเอง 

2. ระดับความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง พบว่านักศึกษามีความต้องการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีความต้องการสูงสุดคือด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา อันเนื่องมาจากนักศึกษายังมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการท างานร่วมกัน นักศึกษาให้
ความส าคัญของการท างานร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับที่ปาริชาติ (2543) สรุบไว้ว่าการศึกษาที่เหมาะสมกับยุค
โลกาภิวัฒน์ในศตวรรตที่ 21 คือการศึกษาตลอดชีวิตมีการควบคุมไปถึงการเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับ
ความเปลี่ยแปลงในการท างานการปรับรูปร่างบุคลิกการเรียนรู้ ซึ่งมีสาระอยู่ 4 ประการ (1)  การเรียนเพื่อรู้
เป็นการเรียนรู้ทั่วไปและรู้เฉพาะอย่างให้ลึกซึ้ง (2) การเรียนรู้เพื่อท า ซึ่งเป็นการเรียนรู้อาชีพหรือการท างาน 
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(3) การเรียนรู้เพื่อการตัดสินใจและรับผิดชอบ และ (4) การเรียนรู้เพื่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ใจผู้อื่นและ
วัฒนธรรมประเพณี 

3. ในการเปรียบเทียบระดับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักศึกษาเพศชาย และ
นักศึกษาเพศหญิงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อรูปแบบการจัด
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ใน
วัยเดียวกัน และกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นนักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ดังนั้นนักศึกษาทั้งหมดจึงมีทัศนคติของรูปการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบุญยงค์ (2547) ศึกษาความต้องการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา 
จังหวัดชลบุรี พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี มีความต้องการในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาไม่แตกต่างกัน การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาทั้งเพศชายและ
เพศหญิง อยู่ในวัยเดียวกัน อาจส่งผลให้มีความต้องการไม่แตกต่างกัน เช่น มีความต้องการแสดงออก มีความ
ต้องการด้านการยอมรับของสังคมเพื่อนเหมือนกัน สอดคล้องกับส าเนาว์ (2538) ที่กล่าวว่ากิจกรรมนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ดังนั้น จึงอาจส่งผลให้มีความ
ตอ้งการต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 

4. เปรียบเทียบระดับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยช้ันปีท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อันเนื่องมาจากตัว
แปรระดับช้ันปีส่งผลให้ ระยะเวลาในการส่งผลให้มีระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์ จึงท าให้มีประสบการณ์
ต่างกัน สอดคล้องกับปฐวี (2536) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได้พบเห็น คุ้นเคย อาจถือได้ว่า
เป็นประสบการณ์โดยตรงและจากการได้ยินได้ฟัง ได้เห็น หรือได้อ่านหนังสือ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ 
ทางอ้อม เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่บุคคลรับทราบรับรู้ และทัศนคติเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และและการเพิ่มพูน
ประสบการณ์แก่บุคคล และสอดคล้องกับสุรางค์ (2541) ได้กล่าวว่าทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้หรือการได้รับจาก
ประสบการณ์ มิใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงอาจส่งผลต่อทัศนคติของนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
ความต้องการของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ไม่แตกต่าง
กัน นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีช้ันปีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษา แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะต่อสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้ 

1. สโมสรนักศึกษาควรด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลืองาน
ของคณะเพราะนักศึกษามีทัศนคติอยู่อันดับหนึ่ง และบูรณาการกับกิจกรรมด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม 

2. ควรจัดกิจกรรมด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระห่างนักศึกษาให้เพิ่มมาก
ขึ้นอันเนื่องมาจากเป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีความต้องการมากเป็นอันดับหนึ่ง  

3. ควรจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยค านึงถึงความแตกต่างเพศ-ระดับช้ันปี เช่น อาจมีกิจกรรมมี
รูปแบบที่มีความร่วมมือกัน หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของระดับช้ันปีต่างๆ หรือมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของการด าเนินกิจกรรมที่มีเพศและช้ันปีท่ีแตกต่างกัน 
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4. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าวิจัยในเรื่องเดียวกันโดยวัดทัศนคติของนักศึกษาต่อมีต่อรูปแบบกิจกรรม
ของสโมสรทุกคณะ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อจะได้ทราบผลสรุปเป็น
มาตรฐานในภาพรวมด้านทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาทุกคณะใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าเป็นเช่นไร เพื่อการพัฒนารูปแบบและความ
ต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยได้รับงบสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง ในการด าเนินการ ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ ท่านรองอธิการบดี ก ากับดูแล
งานกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเมตตาให้เกียรติในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( IOC) ในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยหวังว่า ผลงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อน าไปเป็นแนวทางการพิจารณาในการวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษาต่อไป คุณค่าและประโยชน์
ใดๆ ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอบมอบให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สนับสนุนทุนด้านงบประมาณในการท าวิจัยในครั้งนี้ และขอมอบให้กับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามในการท าวิจัยในครั้งนี้ ท าให้งานวิจัย
ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการและผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
ทีเ่หมาะสมในอนาคต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 
2559 เป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเป็นนานาชาติอย่างเด่นชัด  การ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติอยู่ในระดับดี -ดีมาก โดยมีปัจจัยเชิงบวก เช่น 
นโยบายและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ความเข้มแข็งทางวิชาการ  แต่ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ 
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจถึงความส าคัญของการพัฒนาความเป็น
นานาชาติได้ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการด้านความเป็นนานาชาติที่ยังไม่เป็นระบบชัดเจน
และขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
ที่เป็นนโยบายรวมหรือบูรณาการความร่วมมือจากทุกส่วนงาน  ควรมีการสื่อสารเชิงนโยบายไปยังคณะ/ส่วน
งานอย่างใกล้ชิดและชัดเจนมากข้ึน  มหาวิทยาลัยควรมีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการด้านความเป็น
นานาชาติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  และควรก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาความเป็นนานาชาติที่ชัดเจน 
โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสมดุล และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
ค าส าคัญ: ความเป็นนานาชาติ แผนยุทธศาสตร์ 
 

Abstract 
The objectives of this study are to study the process and results of  the 

implementation of Chiang Mai University’s strategic plan on the development of university’s 
internationalization during the period of its ‘Education Development Plan Phase 11 (2012 – 
2016) , to investigate the positive factors and difficulties of Chiang Mai University to develop its 
internationalization, and to obtain suggestions and implementation guidelines appropriated for 
Chiang Mai University’s internationalization development in the future.  

The study results revealed that Chiang Mai University had put emphasized on 
internationalization development during the period of its ‘Education Development Plan Phase 
11 (2012–2016).  According to the performance evaluation on Internationalization, the result 
showed that the evaluation score was in the level of ‘Good’ and ‘Excellence’. In terms of 
positive factors and difficulties to develop the university’s internationalization, apart from its 
academic strength which obtained high trust and recognition regionally, Chiang Mai University 
provided the quite clear policy and full support to the Faculties and Departments but it was 
still not achieved in building the awareness of the internationalization importance as well as 
the internationalization atmosphere or environment in the university’s whole body. In 
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addition, the university was lack of the systematic and effective internationalization 
management. Approaches to the suggestions and implementation guidelines appropriated for 
Chiang Mai University’s internationalization development including the development of 
internationalization development policy which all related administrative functions were 
involved; the more effective  process of internal communication in internationalization policy 
and goal; the creation of the explicit, systematic and effective internationalization 
administration structure and functions, and the setting of concrete internationalization goal 
while considering the university’s capability, strength and administrative balance  as well as 
external context both in national and international level. 
Keywords: internationalization, strategic plan 
 

บทน า 
ยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกมีความซับซ้อน (Complexity) และเช่ือมโยงถึงกัน (Connectivity) ได้น ามาซึ่ง

ความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  โดยแนวโน้มการ
พัฒนาการอุดมศึกษานับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะให้ความส าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมหรือ
บรรยากาศทางวิชาการที่มีความหลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสัมพั นธ์และความร่วมมือทาง
วิชาการกับหลากหลายประเทศ หลากหลายเช้ือชาติและวัฒนธรรม ซึ่งเรียกว่า การสร้างหรือการพัฒนา 
‘ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)’ (Knight, 2004) 

ส าหรับการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้มีแนวคิดในการพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมิติของความเป็นนานาชาติได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญอย่างชัดเจนในยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ให้อุดมศึกษาไทยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในระดับเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา ช้ัน
น าของโลก เร่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงการปรับกระบวนทัศน์
สถาบันอุดมศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสากล (Global Student 
Learning Outcome) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะประชากรของสังคมไทยและ
ประชาคมโลก (Bureau of International Cooperation Strategy Office of the higher Education 
Commission, 2013)  จึงเห็นได้ชัดจากวิสัยทัศน์ของ สกอ. ว่าทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยจะต้องมี
การพัฒนาคุณภาพ แข่งขัน เทียบเคียง และเชื่อมโยงกับบริบทต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนาความ
เป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา คือ กระบวนการของแต่ละสถาบันที่พยายามจะปรับตัวและรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการผลิตทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (พรทิพย์, 2550) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศและของภูมิภาค  ได้มีการปรับตัว
ตอบรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษามาเปน็ล าดบั โดยในปี พ.ศ. 2555 
ซึ่งได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) นับเป็น
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ก าหนดให้ ‘การพัฒนาความเป็นสากล’ หรือ ‘การ
พัฒนาความเป็นนานาชาติ ’ เป็ นยุ ทธศาสตร์ หนึ่ ง ในการพัฒนามหาวิ ทยาลั ย   (กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  2559) 

การศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา  
ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11  จึงเป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจศึกษาค้นคว้า เพื่อจะได้
ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน การศึกษาใน
ครั้งนี้จักเป็นการถอดบทเรียนและทบทวนผลการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความ
เป็นนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อจะได้น าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความ
เป็นนานาชาติ รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการและผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นนานาชาติของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา
ความเป็นนานาชาติ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 และ 3 ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องด้านความเป็นนานาชาติ 
จ านวน 3 คน 

2. ผู้บริหารของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน/ที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติ และนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 20 คน 

3. บุคลากรของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน/ที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติ และนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ านวน 25 คน (เป็นการ
สัมภาษณ์กลุ่มหรือ Focus Group 20 คน และสัมภาษณ์เดี่ยว 5 คน) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือมีผล

ต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากแบบน าสัมภาษณ์ (Interview 
Guides) และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group)  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับที่ 11 ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติ แผน
และการบริหารงบประมาณ คู่มือตัวช้ีวัดเพื่อการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงโครงสร้างและกระบวนการท างาน ด้วยการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Study)  
กรอบแนวคิดการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษา ‘กระบวนการการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ’ ในครั้งนี้ ใช้
กรอบแนวคิดการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Performance Evaluation) ด้านความเป็น
นานาชาติ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป  (CIPP  Model)  เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่
บริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการและผลผลิต (Context, Input, Process and Product)   

2. การวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติ ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holders) และ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นนานาชาติ รวมถึงเนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร 
(Document Study) ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการพรรณนา (Descriptive) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่ออธิบายสภาพและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงน าสิ่งที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์และเอกสาร
ประกอบมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลเป็นองค์ความรู้ 
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ผลการวิจัย 
ด้านกระบวนการและผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยหรือการท า SWOT Analysis  
ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รวมไปถึงการวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม  พบว่ามีประเด็นต่างๆ ที่มี
ความส าคัญและเป็นประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 ของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ หลายประเด็น (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559) โดยหากพิจารณาถึงผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอก (Threats) พบว่า มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลก 3 
ประการส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ การเปิดเสรีการค้าและบริการด้าน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการร่วมกลุ่มในภมูิภาค (Regionalization) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดขึ้นของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2559  รวมถึงการรวมกลุ่มอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
ใต้ อาทิ GMS ACMECS หรือ BIMSTEC เป็นต้น  

จากแนว โน้ มหรื อทิ ศทางกา ร เปลี่ ยนแปล งต่ า งๆ  จึ ง เ ป็ น เหตุ ผลหรื อปั จ จั ยที่ ท า ใ ห้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดให้ ‘การพัฒนาความเป็นสากล’ หรือในการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง ‘การ
พัฒนาความเป็นนานาชาติ’ เป็นยุทธศาสตร์หลัก 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ระยะที่ 11  

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติหรือความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการศึกษาจากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555–2559 พบว่า
มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนเชิงนโยบายแก่คณะ/ส่วนงาน โดยแบ่งออกเป็นการสนับสนุนใน 2 ด้าน ได้แก่  
ด้านงบประมาณ และด้านโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ที่ประกอบด้วยโครงการหรือมาตรการกระตุ้น 
ส่งเสริม และสนับสนุน อาทิ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและ
บุคลากร การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรและการถ่ายโอนหน่วยกิต และโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น  

จากการก าหนดแผนการพัฒนาฯ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ท าการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้เครื่องมือการประเมิน 2 ประเภท ได้แก่ 1) การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) และ 2) การประเมินผลตัวช้ีวัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ผลการประเมินมีดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 
2555–2557)   มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11  ในตัวช้ีวัดหลักที่ส าคัญของแต่
ละยุทธศาสตร์ พบว่ามีตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด 
คิดเป็นร้อยละ 53 แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้บางตัวช้ีวัดยังไม่ สะท้อนความส าเร็จตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์และครอบคลุมตามบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ หาก
เปรียบเทียบผลคะแนนของตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยชียงใหม่ 
จ านวน 3 ตัวช้ีวัด พบว่า มีระดับคะแนนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์อื่นๆ  

2. การประเมินผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวช้ีวัด
ตามค ารับรองส าหรับยุทธศาสตรท์ี่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 
อาทิ  จ านวนหลักสูตร Double Degree Program และ Joint Degree Program  จ านวนบุคลากรนักศึกษา
ที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound หรือร้อยละ
ของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน เป็น
ต้น   ผลการประเมินพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองของคณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิต ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นนานาชาติ สามารถ
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แบ่งกลุ่มผลการด าเนินงานได้ตามระดับคะแนนเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่ 1) ระดับดีมาก มีคณะที่ได้คะแนนในระดับ
ดีมาก จ านวน 9 คณะ  2) ระดับดี มีจ านวน 10 คณะ  3) ระดับพอใช้ จ านวน 2 คณะ และ 4) ระดับต้อง
ปรับปรุง จ านวน 1 คณะ 
 
ด้านปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอปุสรรคต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

การศึกษาในครั้งนี้ส ารวจพบว่า มีปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายประการ จ าแนกตามประเด็นส าคัญ ได้แก่  ด้านนโยบายและการ
สื่อสารองค์กรที่พบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น ด้านงบประมาณ  
ด้านการจัดหลักสูตรร่วม ด้านการถ่ายโอนหน่วยกิต  ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ด้านปัญหาอุปสรรค
พบว่า การสื่อสารเชิงนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ระดับคณะ/ส่วนงานยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร รวมถึง  
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสรา้งความตระหนักรู้ ความตื่นตัว หรือบรรยากาศของความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้น
หรือฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ บุคลากรสายปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็น
ว่าการปฏิบัติงานเป็นเพียงการด าเนินการตามโครงการกิจกรรม ตามงบประมาณที่ได้รับ หรือตามตัวช้ีวัดหรือ 
KPI ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ต้องรายงานเท่านั้น   

ในด้านบทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย พบว่า  ความเป็นผู้น า (Leadership) ของ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ส าคัญที่สุด  ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ยังไม่มีการบูรณาการ
ท างานร่วมกันของผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ ขาดการเช่ือมโยงข้อมูล ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป ในทิศทาง
เดียวกันและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  นอกจากนี้ ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ คณะ/ส่วน
งานมีผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องความเป็นนานาชาติ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่มีความถนัดในงาน
ต่างประเทศ   

ส าหรับด้านโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ พบว่า บทบาทของวิทยาลัยนานาชาติมีความ
ชัดเจนและมีการท างานในเชิงรุกมากขึ้น  ในขณะที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการ
พัฒนาบทบาทในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยยังคงยึดติดกับบทบาทเดิม เช่น การต้อนรับอาคันตุกะ หรือ
การลงนามในบันทึกข้อตกลง เป็นต้น  นอกจากนี้  การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา/บุคลากรยังไม่
เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  มหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบหรือดูแลนักศึกษา
ต่างชาติ ในลักษณะ one stop service รวมถึง ปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ยังเป็นการท างานแบบแยกส่วน 
และปัญหาด้านระเบียบหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่อการท างานเชิง
รุก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  

ปัจจัยเชิงบวกและปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ พบว่า  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินท้ังหมดในช่วงปีงบประมาณ 2556-2559 ไปใช้ในยุทธศาสตร์อาเซียน หรือการจัดสรรงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้คณะ/ส่วนงานสามารถด าเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น   ในขณะที่ คณะ/
ส่วนงานจะมีการอัดฉีดงบประมาณจากเงินรายได้เพิ่มเติมจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแรงจูงใจ 
(incentive)  ส่วนปัจจัยปัญหาอุปสรรค ส ารวจพบว่า  คณะ/ส่วนงานส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณใน
การจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ต่างชาติ และงบประมาณส าหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  จึงยัง
ต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทาลัยมากข้ึน  

 
ด้านแนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ 
1. ด้านนโยบายและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

1.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีนโยบายและเป้าหมายด้านความเป็นนานาชาติที่ชัดเจน  สมดุล  
และควรมีการบูรณาการเชิงนโยบายและความร่วมมือระหว่างทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสื่อสารมายัง
คณะ/ส่วนงานให้มากขึ้น  รวมถึงควรมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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1.2 มหาวิทยาลัยควรท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) และผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในเรื่องที่เป็นภารกิจของส่วนกลาง รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เป็น
ต้น และควรสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศและมีศักยภาพ  เป็นผู้
ขับเคลื่อนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในลักษณะเป็น Change Agent หรือ Leadership Team  

1.3 มหาวิทยาลัยควรแสดงบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในภูมิภาค ด้วยการผลิตงานวิจัยและ
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและสามารถรองรับความต้องการของสังคมทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
2.1 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ท่ีตรงกับความต้องการของ

ผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถตอบโจทย์
ความต้องการในระดับนานาชาติ   

2.2 มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถ
ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ เช่น วิชาที่เป็นจุดเด่นหรือสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หรือให้มีวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

2.3 มหาวิทยาลัยควรมีระบบและวิธีการให้ข้อมูลหรือการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักสูตรหรือการ
เข้าเรียนให้กับชาวต่างชาติที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.4 มหาวิทยาลัยควรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน าเพื่อจัดท าหลักสูตรร่วมในลักษณะ 
Joint Degree หรือ Double Degree  รวมถึงการให้มีรูปแบบการศึกษาหรือหลักสูตรที่หลากหลายและมีระบบ
การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น  เช่น การจัดการศึกษารูปแบบ 
Trans National Education (TNE) เป็นต้น 

 3. ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
3.1 มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางเชิงนโยบายที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เช่น ก าหนดให้

การไปศึกษา/ฝึกงาน ณ ต่างประเทศบรรจุอยู่ในหลักสูตร การให้มีแนวทางปฏิบัติหรือระบบการถ่ายโอนหน่วย
กิต (Credit Transfer) ที่ชัดเจนและยืดหยุ่น การมีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่มีความสนใจ
และมีศักยภาพที่จะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือการให้นักศึกษาต่างชาติได้ท ากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์
กับนักศึกษาไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น 

3.2 มหาวิทยาลัยควรลงทุนหรือสนับสนุนคณะในเรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเภท Inbound 
มากขึ้น  

3.3 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน เพราะจะ
สามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เช่น การท าวิจัย เป็นต้น  โดยโครงการแลกเปลี่ยนควรจะเป็น
โครงการที่ท าลงไปในระดับหลักสูตร สาขาวิชา หรืออยู่ในกรอบการรับรองคุณภาพของวิชาชีพ  และควรเริ่มต้น
จากการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับอาจารย์ ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมืออ่ืนๆ ต่อไป  นอกจากนี้ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาควรมุ่งเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ 

4. ด้านการอาจารย์/บุคลากรต่างชาติ 
4.1 มหาวิทยาลัยควรมีกลไกหรือโครงสร้างการบริหารจัดการส าหรับอาจารย์หรือนักวิจัย

ชาวต่างชาติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
4.2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับเรื่องค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์

ชาวต่างชาติให้สูงขึ้น เพื่อดึงดูดนักวิชาการที่มีศักยภาพมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น   
4.3 มหาวิทยาลัยควรใช้กลไกของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ ในการ

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือ visiting professor มากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย 
5. ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

5.1 มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ในการกระตุ้น ส่งเสริม รวมถึงมาตรการเชิงบังคับให้นักศึกษามี
ความสนใจหรือมีความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน เช่น การจัดหลักสูตร pre-sessional 
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course  ที่เป็นหลักสูตรบังคับส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การจัดสอบ entrance/exit 
exam  หรือการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น  เป็นต้น 

5.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์หรือนักศึกษา ควรให้คณะหรือส่วนงานต้นสังกัด
เข้ามามีส่วนร่วม ท้ังในการออกแบบหลักสูตร รวมถึงการควบคุม ติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งจะท าให้การอบรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการอบรม 

5.3 มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้ความสามารถหรือทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติบังคับ
ขั้นพื้นฐานในการรับเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติในทุกส่วนงาน รวมถึงก าหนดให้ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นหนึ่ง
ในเกณฑ์พิจารณาผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาที่มาและเนื้อหาของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาความเป็นสากลหรือความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า กระบวนทัศน์ (Paradigm) 
ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติมี 2 ประการ คือ 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Academic Quality) ในระดับมาตรฐานสากล  และ 2. ความเป็นพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) ใน
กระบวนการจัดการศึกษา ข้อสังเกตส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตัวช้ีวัดด้านความเป็นนานาชาติจะมีความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านทั้งเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย หลักสูตรวิเทศสัมพันธ์ หรือ
กิจการนักศึกษา   

ในด้านการด าเนินงานด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติ  จากการศึกษา ได้พบประเด็นเชิงประจักษ์ 
2 ประการ อันเนื่องมาจากการขาดการสื่อสารเชิงนโยบายและการขาดการบูรณาการการท างาน คือ 1. การให้
ความส าคัญของการพัฒนาความเป็นนานาชาติยังไม่ได้แทรกซึมอยู่ในบรรยากาศในทุกระดับของมหาวิทยาลัย  
และ 2. การขับเคลื่อนงานในระดับคณะ/ส่วนงานโดยส่วนใหญ่  จึงเป็นการขับเคลื่อนตามงบประมาณที่ได้รับ
หรือตามตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากคณะใดที่ผู้บริหารสูงสุดไม่ได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ด้าน
ความเป็นนานาชาติ บทบาทของพันธกิจด้านความเป็นนานาชาติในคณะนั้นก็จะมีน้อยมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของทองอินทร์ และคณะ (2540) ที่พบว่างบประมาณ และกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นนานาชาติควรได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ปัญหาในเชิงโครงสร้างสถาบัน 
(Institutionalization) ที่รับผิดชอบภารกิจด้านความเป็นนานาชาติ พบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังขาด
หน่วยงานส่วนกลางที่มีบทบาท/ภารกิจ  3 ด้าน ท่ียังเป็นช่องโหว่หรือจุดอ่อนส าคัญของการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านความเป็นนานาชาติ ได้แก่ 1. ภารกิจในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และองค์ความรู้ด้านความเป็นนานาชาติ 
2. ภารกิจในด้านการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้าน
ความเป็นนานาชาติ    และ 3. ภารกิจในการดูแลหรืออ านวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติ 

 หากน ากรอบของทฤษฎี CIPP Model ของ Stufflebeam (Stufflebeam, 2016) มาศึกษา
กระบวนการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพบว่า ตัวช้ีวัดด้านความเป็นนานาชาติที่
เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบันการจัดอันดับต่างๆ เช่น QS World 
University Ranking หรือ Time Higher Education Ranking  จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1. จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติ  2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ และ 3. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยต่างชาติ  เป็น 3 ตัวช้ีวัดที่มี
ปัจจัยป้อน (Input) จากมหาวิทยาลัยในระดับต่ าหรือยังไม่มีความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณสนับสนุน 
(ค่าตอบแทน ทุนการศึกษา กิจกรรมเชิงการตลาดฯลฯ)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หรือด้านหลักสูตร เป็น
ต้น นอกจากน้ีกระบวนการบริหารจัดการ (Process) ก็ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนและไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
จากปัจจัยป้อน (Input) ที่ไม่มากพอ และกระบวน (Process) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตผล (Product) 
ตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ตัวนี้ มีจ านวนน้อยมาก 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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จากการศึกษาแนวนโยบายและการสมัภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้บรหิารมหาวิทยาลยั  พบว่า การพัฒนาความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยจะเป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพ และความสมดุล ที่ไม่ได้เน้นเชิงปริมาณไปที่จ านวน
นักศึกษาหรืออาจารย์ต่างชาติ แต่การรับนักศึกษาหรืออาจารย์ต่างชาติจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
และอาจารย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการอย่างแท้จริง  และการด าเนินการจะต้องมีเป้าหมาย
ในการตอบสนองแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ  
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วารสารวิชาการ ปขมท. 
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

 
หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 

 
 วารสารวิชาการ ปขมท. จัดท าขึ้นโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
อันเป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งวารสารมีก าหนดออก
ปีละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
 บทความและบทความวิจัยท่ีจะน ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. น้ี จะต้องได้รับการตรวจสอบ
ทางวิชาการ (Peer review) ก่อน จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล และน าไปอ้างอิงได้ ผลงานท่ีส่งมาตีพิมพ์ จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการและบทความ
วิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เท่านั้น เป็นผลงานที่แก้ไข ปรับปรุง หรือ
พัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง หรือเป็นงานวิจัยสถาบัน เป็นการ
ด าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร หรือเป็นผลวิจัยและค้นคว้าหรือส ารวจ หรือบทความแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ที่ยังไม่เคยถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านั้น) 
ได้ที่ http://www.council-uast.com โดยการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์ 
ควรปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนี้  
 
การเตรียมต้นฉบับส าหรับบทความ 

1. ต้นฉบับเรื่องเต็ม จ านวน 4-10 หน้า  
2. พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2007 หรือ XP 

หรือ เวอร์ชันใหม่กว่า โดยใช้รูปแบบฟอนต์เป็น TH SarabunPSK เท่านั้น ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้
ใช้รูปแบบฟอนต์เป็น Symbol เท่านั้น 

3. ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระด าษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบ Portrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ 
เป็น 16K หรือก าหนดเองขนาด 71/4*101/4 นิ้ว ส่วนระยะขอบ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 0.75 นิ้ว ด้านซ้าย 1 
นิ้ว ด้านขวา 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ 0 นิ้ว หัวกระดาษ 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ 0.5 นิ้ว 

4. ช่ือเรื่อง: อยู่ชิดขอบบนของหน้า มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องแต่ละภาษามีความยาว
ไม่เกิน 2 บรรทัด ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points พิมพ์ตัวหนา (Bold) ก าหนด
ระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หากมีตัวอักษรที่เป็น
สัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

5. ช่ือผู้เขียนและคณะ: เว้น 1 บรรทัดจากช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือเต็มภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน และต้องใส่เชิงอรรถ เป็นแบบล าดับตัวเลข (ยกก าลัง) ก ากับไว้ท้ายนามสกุลให้ครบ
ทุกคน ช่ือผู้เขียนก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 12 points จัดชิดขอบขวาของหน้ากระดาษ 

6. การแทรกเชิงอรรถให้ใช้แบบ ล าดับตัวเลขอัตโนมัติ โดยใช้ฟอนต์แบบ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 12 points และจัดข้อความชิดขอบซ้ายของ
หน้ากระดาษ 

7. บทคัดย่อ (Abstract): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้ว
จึงตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 



 

8. ค าว่า "บทคัดย่อ" และ "Abstract" ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 points และพิมพ์
ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของตัว
บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่าง
บรรทัดเป็น ค่าแน่นอนขนาด 16 points และบรรทัดแรกของย่อหน้าให้เยื้องมาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัด
ข้อความในแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ 
Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 ค า  

9. ค าส าคัญ (Keywords): ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อและ Abstract ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหา 
ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความจ านวน 3-5 ค า ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนkด 14 points  

10. เนื้อหา (Text): ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง 

11. บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 
points พิมพ์ตัวหนา ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอนขนาด 18 points จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษส่วน
ของเนื้อหาข้อความในแต่ละย่อหน้า ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนด
ระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 16 points บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 
นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดขอบ (Justified) หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษร
กรีกให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 12 points หรือขนาดตัวอักษรที่เท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดเดียวกัน 

11.1 ค าน า: เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย 
11.2 วัตุประสงค์การวิจัย: ควรเขียนให้สอดคล้องกับช่ือเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่

จะด าเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการวิจัยได้ 
11.3 ระเบียบวิธีวิจัย: ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
11.4 ผลการวิจัย: เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับการใช้ตาราง หรือภาพ

ประกอบการอธิบายและน าเสนอในรูปแบบของสีขาวด าเท่านั้น และตัวอักษรต่างๆ ใน ตาราง และภาพ ต้องเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points ก าหนดระยะห่างบรรทัด เป็นค่าแน่นอนขนาด 
16 points หรือน้อยกว่า หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ที่มีขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นใน
บรรทัดนั้น 

11.5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ: ช้ีแจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
หรือแตกต่างไปจากผลงานท่ีมีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่
เช่ือถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นค าถามการวิจัย ซึ่ง
เป็นแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 

11.6 สรุปผลการวิจัย: เป็นการย่อสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย  
11.7 กิตติกรรมประกาศ: อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้

งานวิจัยและการเตรียมเอกสารลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมท างานวิจัยด้วย 
11.8 เอกสารอ้างอิง: การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบช่ือและปี (name-and-year 

system) เช่น จินด า (2536) รายงานว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536)  
ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ช่ือสกุล

เป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 
1962) 

ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... 
หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้



 

 

ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ช่ือ
ครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง  

ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายเรื่อง ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 
12 points ก าหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 13 points การพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับให้พิมพ์
แบบหน้าลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า ส่วนบรรทัดที่เหลือของ
ฉบับนั้น ให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดซ้าย ห้ามจัดแบบกระจาย 
หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเท่ากับตัวอักษร
อื่นในบรรทัดนั้น  

การเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขน าหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่น ามาอ้างอิงใน
เนื้อเรื่องเท่านั้น โดยเรียงล าดับดังนี้ 

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือ และตามด้วยปี พ.ศ. ที่
ตีพิมพ ์

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุล 
(ถ้ามีหลายคนให้เรียงไปตามล าดับ) และตามด้วยป ีค.ศ. ที่ตีพิมพ ์(ปีเก่ามาปีใหม่สุดตามล าดับ)  

12. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
12.1 ส าหรับวารสาร (Journal) 

วารสารภาษาไทย 
ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีที่: 

หน้า.  
วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร (ใช้ช่ือเต็ม). ปีท่ี: หน้า. 

12.2. ต ารา (Text books)  
ต าราภาษาไทย  

ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ปี พ.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่
พิมพ์. จ านวนหน้า. 

ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  
ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 

คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ.์ จ านวนหน้า. 
12.3. ต ารา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท  

ต าราภาษาไทย  
ช่ือตัว ช่ือสกุล, ช่ือตัว ช่ือสกุล (ใช้ และ คั่นช่ือสุดท้าย) ของบทที่อ้าง. ปี พ.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบท

ที่ตีพิมพ.์ ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า.  
ต าราภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน  

ช่ือสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง., อักษรตัวแรกของช่ือแรก.ช่ือกลาง. ช่ือสกุล. (ใช้ and 
คั่นช่ือสุดท้าย) ปี ค.ศ.. ช่ือบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. In ช่ือบรรณาธิการ, ed. eds. ช่ือหนังสือ. ส านักพิมพ์. 
เมืองที่พิมพ์. จ านวนหน้า. 

12.4 เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควรเรียงล าดับ
ดังนี ้ 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที่. 
หน้า.  



 

12.5 ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงล าดับดังนี้  
ช่ือตัว ช่ือสกุล ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ช่ือเรื่อง. ช่ือหัวเรื่องของ website. แหล่งที่มา (Available Source): 

http://www.………… . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี). 
13. ตาราง และภาพ ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง จัดท าเป็นขาวด าเท่านั้น โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือก

เฉพาะที่จ าเป็น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ช่ือตารางและภาพให้ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ตารางที่ และ 
ภาพที ่ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 points และพิมพ์ตัวหนา โดยช่ือตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง 
ส่วนช่ือภาพ ให้อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งค าอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ใช้ฟอนต์ TH 
SarabunPSK ขนาด 14 points 

14. การเขียนค าไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของราชบัณฑิตยสถาน 
15 อื่น ๆ  
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ยกเว้นค าเช่ือมหรือค าลักษณะเฉพาะใน

เนื้อหาภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อช่ือเรื่องคาเฉพาะ หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด 
ยกเว้นสิ้นสุดประโยคในภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพที่โรงพิมพ : หางหุนสวนจำกัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย
661 ซอย ฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520




